
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง สุพรรษา   ขอเชิญกลาง 5392004639 ธ.น่าน มิ.ย. 63 2061/63
2 นาง สังวอน    ปิ่นทอง 5396003786 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
3 น.ส. อนงค์    เทศงามถ้วน 5405007747 ธ.ม.เกษตรศาสตร์ มิ.ย. 63 2061/63
4 จ.ส.อ. ธนบดี    ศรีค าขลิบ 5405007762 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 63 2061/63
5 จ.ส.อ. พริเดช    สังข์ทอง 5405012629 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ มิ.ย. 63 2061/63
6 ส.อ. วชิาญ    ศรีดอนชัย 5405014225 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. มิ.ย. 63 2061/63
7 จ.ส.อ. ธนชาติ    ยอดธรรม 5405019208 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
8 จ.ส.อ. ธวชัชัย    ใยทองค า 5405020018 ช.1 รอ. เม.ย. 63 1041/63
9 นาย ทนงชัย    ขันธปราบ 5405020590 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 63 2061/63
10 นาง กาญจนา    เล็กล้วน 5406000967 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 63 2061/63
11 นาง จรวยพร    แก้ววจิิตร 5406003353 ธ.จันดี มิ.ย. 63 2061/63
12 นาง จันจิรา    ผลาผล 5406009265 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 63 2061/63
13 ส.อ. ไพโรจน์    ถนอมรัก 5410004694 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 63 2061/63
14 จ.ส.อ. นิรพล    แถวโสภา 5410013890 ธ.ถ.พบิลูละเอียด มิ.ย. 63 2061/63
15 ร.อ.หญิง ชฎารัตน์  คงพลู 5410017011 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 63 2061/63
16 พ.ท. อนันต์    ภมุรินทร์ 5410018206 ธ.ถ.หลวง-วรจักร มิ.ย. 63 2061/63
17 จ.ส.อ. สรรชัย    สวา่งศรี 5410018998 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
18 จ.ส.อ. ชัชวาลย์    ราญมีชัย 5410019038 มทบ.27 มี.ค. 63 481/63
19 จ.ส.อ. สัมพนัธ ์   มาคะพดุ 5410020090 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
20 นาง ทองค า    แก้วอู๋ 5410021393 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 63 2061/63
21 นาง ล าแพน    ชอนบรีุ 5410021516 ธ.ล าปาง มิ.ย. 63 2061/63
22 น.ส. วลัยพร    ขันทปราบ 5410023051 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 63 2061/63
23 น.ส. ณัฐธญิา    เสนาตะคุ 5410023328 ธ.ปากช่อง มิ.ย. 63 2061/63
24 นาย สมภพ    ช่อกุหลาบ 5420001413 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
25 นาง เสาวณีย์    ปญัญายงค์ 5420003110 ธ.ทา่เรือ มิ.ย. 63 2061/63
26 นาง เผือด    แก้วงาม 5420004742 ธ.สูงเนิน มิ.ย. 63 2061/63
27 นาง ล าดวน    ฝักฝ่าย 5420006962 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. มิ.ย. 63 2061/63
28 นาง อัญชลี    ศรีดอนชัย 5420006971 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. มิ.ย. 63 2061/63
29 น.ส. อัญชลี    ดวงศรี 5420007738 ธ.เดอะมอลล์-บางแค มิ.ย. 63 2061/63
30 จ.ส.อ. วลิาศ    ยินงาม 5420008288 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
31 ร.ต.หญิง ลาวรรณ  กันพน้ภยั 5430000312 ธ.รามอินทรา กม.4 เม.ย. 63 1041/63
32 ร.ต. แอ๊ด    อินทร์สุวรรณ 5430004077 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
33 นาง สุนีรัตน์  อินทร์สุวรรณ 5430004080 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
34 นาง เกศินี    วรรณเทพ 5430005205 ทน.4 พ.ค. 63 1581/63
35 นาง เส่ง    เพยีรพร้อม 5440000026 ธ.เทเวศร์ มิ.ย. 63 2061/63
36 นาง สมัย    ดวงไพร 5440000496 ธ.เชียงราย มิ.ย. 63 2061/63
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37 น.ส. ปวณีา    ปานันตา 5440000715 ธ.เชียงราย มิ.ย. 63 2061/63
38 นาย โม้ง    สีลานันท์ 5440002669 ธ.ย่อยลาดกระบงั มิ.ย. 63 2061/63
39 ส.อ. ส าอางค์    ช่วงสิงห์ 5440002766 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มิ.ย. 63 2061/63
40 น.ส. กรณ์วกิา    ชัยบตุร 5440005264 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 63 2061/63
41 จ.ส.อ. สมเพชร    มันทเล 5440005917 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 63 2061/63
42 นาง ทพิย์    เสียงเพราะ 5440006661 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 63 2061/63
43 ส.อ. สุกิจ    มูลศรี 5440007724 ธ.ฝาง มิ.ย. 63 2061/63
44 อส.ทพ. พฒุ  ปรอยกระโทก 5440010141 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
45 จ.ส.อ. ไสว    ไกรษี 5450001064 รพศ.3 พ.ค. 63 1581/63
46 นาง สมพร    อุทยัดา 5450001085 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 63 2061/63
47 นาง สุกัลยา   หอมสูงเนิน 5450002124 ธ.ปากช่อง มิ.ย. 63 2061/63
48 จ.ส.อ. กุลธวชั    เลิศนอก 5450002405 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 63 2061/63
49 นาย วโิรจน์    กนกนาค 5450004430 ธ.เทเวศร์ มิ.ย. 63 2061/63
50 ส.อ. ยอดรัก    อ่อนแก้ว 5450004778 นทพ. มี.ค. 63 481/63
51 จ.ส.อ. ภมูิรพ ี   บญุข า 5450007830 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
52 นาง เสาวนีย์    ยินงาม 5450008942 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
53 นาย สมโภชน์   ประสิทธกิุล 5450009016 กรม ทพ.23 พ.ค. 63 1581/63
54 นาง ส าอาง    ประสิทธกิุล 5450009022 กรม ทพ.23 พ.ค. 63 1581/63
55 นาง สุจิตรา    ขันทปราบ 5450009463 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 63 2061/63
56 นาย สนธยา    เสืออิ่ม 5450011602 ธ.โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 63 2061/63
57 นาง สมใจ    อุตอามาตย์ 5450014567 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
58 นาง ณัชชา    ชัยจอหอ 5460000003 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 63 2061/63
59 นาง รภสัสา    ทา้วรี 5460000173 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
60 นาง อุไร    สุขศรี 5460000174 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
61 นาง บญุเสริม    บญุข า 5460000882 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
62 นาง จันทริา   วรรธนาศรี 5460001429 ธ.ล าปาง มิ.ย. 63 2061/63
63 นาย นิติ    เพชรชัยมงคล 5460001668 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 63 2061/63
64 จ.ส.อ. ศิริศักด์ิ    ธปูศิริ 5460002554 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
65 ส.อ. อนุชา    ส ามา 5460005162 ธ.แจ้งวฒันะ มิ.ย. 63 2061/63
66 นาง สุปรานี    สตารัตน์ 5460008022 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด มิ.ย. 63 2061/63
67 นาง อมรพนัธ ์   บญัญัติ 5460008171 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ มิ.ย. 63 2061/63
68 ส.ท. วสันตร์    รัตน์เพชร 5460009266 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
69 นาย ก้องไกร  แก้วไพฑูรย์ 5460009625 ธ.ตลาดไทย มิ.ย. 63 2061/63
70 นาง ประหยัด   ดาบสีพาย 5460009626 ธ.ตลาดไทย มิ.ย. 63 2061/63
71 น.ส. ชมภู่    วนัขาว 5460010111 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
72 น.ส. ดอกอ้อ    ทาละลัย 5460014109 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 63 2061/63
73 จ.ส.อ. ชวน    สามารถ 5460015077 ม.พนั.31 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
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74 จ.ส.ท. เอกชัย    เล็กมาก 5460015838 ร.12 พนั.2 รอ. พ.ค. 63 1581/63
75 ร.ต. สรศักด์ิ    วงศ์อนุ 5470002417 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
76 จ.ส.อ. จักรกฤษ    ตรีกุล 5470003024 พนั.สท. พ.ค. 63 1581/63
77 พล.อส. วรีะพนัธ ์   จุมรี 5470007505 ธ.ล าปาง มิ.ย. 63 2061/63
78 นาง มะเหรียะ    สามารถ 5480000269 ม.พนั.31 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
79 นาย อ านาจ    สุราราช 5480000695 ธ.ชัยภมูิ มิ.ย. 63 2061/63
80 นาง อารีญา    คุ้มเสถียร 5480003202 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
81 ส.อ. พรีพทัธ ์   คงศรีโรจน์ 5480004394 มทบ.11 มี.ค. 63 481/63
82 นาย อุดม    มูลศรี 5480004427 ธ.ฝาง มิ.ย. 63 2061/63
83 ส.อ.ญ. นนทวรรณ  โสติสงฆ์ 5480005283 รร.ช.กช. เม.ย. 63 1041/63
84 นาย เสกสรรค์    บางเชย 5480006656 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
85 นาง บษุยามาศ    มากแย้ม 5480008982 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
86 น.ส. กัญจณา    แก่นพฒุ 5490000004 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช มิ.ย. 63 2061/63
87 นาย โทน    บญุข า 5490001515 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
88 นาย มาฆพล    โกมุทพงษ์ 5490003728 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 63 2061/63
89 ส.อ. พษิณุชัย    ทรัพย์สิน 5490004023 พนั.ซบร.24 บชร.4 พ.ค. 63 1581/63
90 นาง ทองใบ    เกื้อกูล 5490004062 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
91 นาง วภิาพร    ทศิรี 5490005464 ธ.ล าปาง มิ.ย. 63 2061/63
92 นาย สุขสันต์    ค าศรีสุข 5490007359 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
93 จ.ส.ต. ณัฐพล    ชุ่มกลาง 5490008345 ร.8 พนั.2 พ.ค. 63 1581/63
94 จ.ส.อ. อนนท ์   ผิวผ่อง 5490009248 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
95 จ.ส.อ. อภเิดช    สุตาวงค์ 5490013143 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
96 ส.อ.หญิง กาญจนา  เอี่ยมสอาด 5500000398 ธ.ศิริราช มิ.ย. 63 2061/63
97 ส.อ. ธวชัชัย    ค ามณีจันทร์ 5500000872 มทบ.19 พ.ค. 63 1581/63
98 จ.ส.อ. อานนท ์   เนื้อจันทา 5500003761 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 63 2061/63
99 ส.อ. ธนภพ    แจ่มกระจ่าง 5500004515 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
100 นาง ดวงนภา    พริะชัย 5500005305 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
101 จ.ส.ต. เอกพพิฒัน์    แลพวง 5500005533 ธ.คอสโม เมืองทองธานี มิ.ย. 63 2061/63
102 อส.ทพ. บญุจุน    แก้วกัลยา 5500005955 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
103 อส.ทพ. ดาวรุ้ง    บษุบา 5500005967 กรม ทพ.31 พ.ค. 63 1581/63
104 นาง นิตดา    พลชัยมาตย์ 5500006956 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 63 2061/63
105 ร.ต. ธนาวธุ    วงัตะเคน 5510001747 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
106 ส.อ. ประเสริฐ   โกสียทรัพย์ 5510001868 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
107 ส.อ. อภสิิทธิ ์   เณธชิัย 5510002327 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
108 นาย อภชิาติ    คลังเอี่ยม 5510003494 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
109 นาย ชัชพงศ์    ทองอ่ า 5510005266 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 63 2061/63
110 ส.อ. นิกร    สุทธภกัดี 5510007541 ธ.บางบอน มิ.ย. 63 2061/63
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111 จ.ส.อ. วฒันา    จันทร์แสง 5510007698 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
112 จ.ส.อ. พงศ์ธร    แดงศิริ 5510008128 ม.2 พนั.10 พ.ค. 63 1581/63
113 นาง อุรา    แดงศิริ 5510008130 ม.2 พนั.10 พ.ค. 63 1581/63
114 จ.ส.อ. ปรัชญา    จันทร์ยอด 5520000247 ม.2 พนั.15 พ.ค. 63 1581/63
115 จ.ส.อ. มงคลไชย   จ าปาทอง 5520000481 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 63 2061/63
116 นาง บญุเรือง    จารุแพทย์ 5520000918 ธ.เซ็ลทรัล - อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
117 นาง จินดารัตน์  ประสิทธกิุล 5520001271 กรม ทพ.23 พ.ค. 63 1581/63
118 นาย ปุ่น    ละโลงสูงเนิน 5520001272 กรม ทพ.23 พ.ค. 63 1581/63
119 ส.ต. ยุทธภมูิ    บญุมา 5520001807 ร.21 พนั.1 รอ. พ.ค. 63 1581/63
120 จ.ส.อ. วฒิุพนธ ์   โคตะลุต 5520001915 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
121 จ.ส.อ. ปราชณวฒัน์  พลเยี่ยม 5520006153 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
122 นาง หนูกร    สกุลไทย 5520006372 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร มิ.ย. 63 2061/63
123 อส.ทพ. เลิศฤทธิ ์   แสนมะฮุง 5520007025 กรม ทพ.26 พ.ค. 63 1581/63
124 จ.ส.ต. เทพทตั    ประเสริฐศรี 5520007447 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
125 นาง อรทยั    จ าปาทอง 5520008104 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 63 2061/63
126 นาย ทม    คงทน 5520008535 ธ.เซ็ลทรัล หาดใหญ่ มิ.ย. 63 2061/63
127 อส.ทพ. ขจร    ปราบจะบก 5520009242 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
128 นาง ปนิษฐา    สุดใจ 5520009595 ธ.แม่สอด มิ.ย. 63 2061/63
129 จ.ส.อ. วฒิุชัย    ไพกุศล 5520010890 ป.9 พนั.19 พ.ค. 63 1581/63
130 จ.ส.อ. อนุสรณ์    ค ามิ่ง 5520011011 มทบ.18 พ.ค. 63 1581/63
131 น.ส. อาภาพรรณ    วรัิชกุล 5520011392 ธ.สมุทรสงคราม มิ.ย. 63 2061/63
132 จ.ส.ต. สัญชัย    สรรพจิตต์ 5520011771 ทภ.4 พ.ค. 63 1581/63
133 ส.ต. สุกฤษ ์   บอ่น้อย 5520014273 พนั.สห.41 พ.ค. 63 1581/63
134 นาง สุกัญญา    มูลศรี 5520016394 ธ.ฝาง มิ.ย. 63 2061/63
135 นาง จุฑารัตน์    ค าดี 5520016750 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
136 จ.ส.อ. สุทธพิงษ ์  ภคูรองแถว 5520018073 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 63 2061/63
137 ส.ท. เอกลักษณ์    โลหะสาร 5520018190 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
138 นาง เนาวรัตน์    เขียวสวสัด์ิ 5530000139 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา มิ.ย. 63 2061/63
139 นาย ธง    ชะรอยรัมย์ 5530000491 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
140 นาง ส าราญ    ชะรอยรัมย์ 5530000495 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
141 นาง อัญญวรรณ    ชาญค้า 5530001173 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
142 น.ส. พสิมัย    บญุญา 5530001280 ธ.ชลบรีุ มี.ค. 63 481/63
143 นาย วเิชียร    เหมือนแม้น 5530001490 ธ.เตาปนู มิ.ย. 63 2061/63
144 นาย พบธรรม    น้ าเพชร 5530002448 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มิ.ย. 63 2061/63
145 ส.ต. จตุพล    วเิศษ 5530002919 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
146 จ.ส.ท. พรีะชาติ    หนิอ่อน 5530003767 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
147 ส.อ. ยุทธนา    เกตุโร 5530003785 ร.16 พนั.2 พ.ค. 63 1581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 จ.ส.ต. ธนิต    พนาอุดม 5530006927 ป.9 พนั.9 พ.ค. 63 1581/63
149 นาย ณัฐวฒิุ    สิมดี 5530007404 มทบ.24 พ.ค. 63 1581/63
150 อส.ทพ. สมศักด์ิ    ลาวลั 5530008755 กรม ทพ.46 พ.ค. 63 1581/63
151 จ.ส.ต. พษิณุ    สารบญุ 5540001721 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
152 ส.อ. สรศักด์ิ    สิมศิริวฒัน์ 5540001783 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 63 2061/63
153 จ.ส.ต. ปญัญา  อนันต์ชัยลิขิต 5540002325 ช.11 เม.ย. 63 1041/63
154 จ.ส.ท. ศาสตราวฒิุ  ครุฑพนัธ์ 5540003054 ธ.ชุมพร มิ.ย. 63 2061/63
155 นาง บญุทดั    ไชยศรี 5540005309 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
156 นาง น้อม    ชวนโพธิ์ 5540005512 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
157 นาง สายใจ    ศรีพทุธา 5540005600 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
158 นาง ธนวดี    ปั้นแววงาม 5540008159 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
159 อส.ทพ. วรีชัย    โสประดิษฐ 5540009289 กรม ทพ.21 พ.ค. 63 1581/63
160 ส.อ. จ าเนียร    ก้อนทอง 5550000073 ธ.ปตัตานี มิ.ย. 63 2061/63
161 ส.อ. ศรายุทธ    ขุมทอง 5550001830 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
162 อส.ทพ. ธวชัชัย    สาโรจน์ 5550002490 กรม ทพ.22 พ.ค. 63 1581/63
163 น.ส. ตวษิา    ขันทปราบ 5550002785 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 63 2061/63
164 ส.อ. ธรีะยุทธ    นามวงษ์ 5550003798 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
165 จ.ส.ต. สุริยันต์    วงศ์สังกาศ 5550003956 ธ.ชลบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
166 อส.ทพ. พนม    หวลจิตต์ 5550005866 กรม ทพ.13 เม.ย. 63 1041/63
167 นาง เนาวรัตน์    กาววีน 5550006413 ม.2 พนั.15 พ.ค. 63 1581/63
168 นาง พชัรี    จันทร์ยอด 5550006415 ม.2 พนั.15 พ.ค. 63 1581/63
169 น.ส. ฐิติรัตน์    ลอยเมฆ 5550006455 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
170 อส.ทพ. สมจิตร    อินทะรังษี 5550006698 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
171 อส.ทพ. อุดร    โกตา 5550007258 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
172 ส.อ. เสกสรร    ทรัพย์สิน 5550007745 กรม ทพ.14 พ.ค. 63 1581/63
173 ส.อ. พสิิฐ    เจริญสรรพ์ 5550008243 มทบ.27 พ.ค. 63 1581/63
174 ส.อ. วชิรวชิญ์    มากแย้ม 5550008312 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
175 อส.ทพ. สุรศักด์ิ   สุขเครือเกิด 5550010221 กรม ทพ.33 พ.ค. 63 1581/63
176 นาง เสาวณี    วงศ์อนุ 5550011587 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
177 นาง นารี    เนื่องภกัดี 5550011963 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 63 2061/63
178 ส.อ. วนัชัย    เนื่องภกัดี 5550011969 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 63 2061/63
179 น.ส. วรรณา    สีรัตน์ 5550012112 พนั.จจ.รอ. พ.ค. 63 1581/63
180 ส.อ. ยุทธนา    ชมเชย 5560000568 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
181 น.ส. สุนันท ์   ชัยศรีษะ 5560001016 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 63 2061/63
182 น.ส. พชัราภา   รัตนภมูิสิทธิ์ 5560002259 ธ.ชุมแพ มิ.ย. 63 2061/63
183 น.ส. สุภาณี    ฎกีา 5560002471 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 63 2061/63
184 ส.ท. อนุชิต    สุวเิศษ 5560003102 ป.1 รอ. เม.ย. 63 1041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ร.ต. วชัริศ    ศิริอุดมเศรษฐ 5560003340 ส.พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
186 นาย สุรัตน์    หนูวรรณะ 5560004159 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
187 ส.อ. เกียรติศักด์ิ    ขวญัอยู่ 5560004607 ธ.ส านักพหลโยธนิ มิ.ย. 63 2061/63
188 ส.อ. ศรายุทธ    มีศรี 5560004965 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
189 นาง จี    สิทธกิารกุล 5560005885 พนั.รพศ.ศสพ. พ.ค. 63 1581/63
190 นาง ชนิดา    ดีเต็ม 5560005886 พนั.รพศ.ศสพ. พ.ค. 63 1581/63
191 นาย ประสิทธ ิ   สิทธกิารกุล 5560005889 พนั.รพศ.ศสพ. พ.ค. 63 1581/63
192 ส.ต. ศรัณย์    บญุช่วย 5560006415 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
193 ส.อ. เกษม    พภิพ 5560006692 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
194 พล.อส. ภเูบศร์    กล่ินพราม 5560007608 มทบ.14 พ.ค. 63 1581/63
195 นาง กรรนิกา    จิตตราวงค์ 5560008525 ธ.เสนานิคม มิ.ย. 63 2061/63
196 อส.ทพ. สุชาติ    รัฐตากร 5560008726 กรม ทพ.46 พ.ค. 63 1581/63
197 อส.ทพ. อานนท ์  พงษเ์พช็ร 5560010391 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
198 น.ส. บษุบา    แก้วก่า 5560010692 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 63 2061/63
199 นาย บญุรอด    ทศันามล 5560011400 พนั.จจ.รอ. พ.ค. 63 1581/63
200 นาง สมัก    ทศันามล 5560011401 พนั.จจ.รอ. พ.ค. 63 1581/63
201 ส.อ. นพณัฐ    พงษศิ์ริ 5560011691 ส.พนั.5 พล.ร.5 พ.ค. 63 1581/63
202 อส.ทพ. อนุวตั    ทวยเทยีง 5560012163 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
203 น.ส. กัลยกร    สุวรรณา 5560012472 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
204 อส.ทพ. จักรกฤษ   จีนพานิช 5570000006 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
205 อส.ทพ. ดนัย    ล่ิวพพิฒัน์ 5570000018 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
206 ส.อ. เศรษฐ์    สุภโกศล 5570002003 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
207 ส.อ. อัษฎางค์    พวงระย้า 5570002093 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
208 ส.อ. บญุญฤทธิ ์   ยุสิ 5570002244 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ มิ.ย. 63 2061/63
209 นาย สมชาย    จงรักษ์ 5570003278 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
210 อส.ทพ. ลิขิต    อ่อนค า 5570003560 กรม ทพ.33 พ.ค. 63 1581/63
211 ส.อ. วทญัญู    วฒิุโอสถ 5570004646 ส.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
212 ส.ต. สัตยา    วงค์ก่อ 5570005134 ร.3 พ.ค. 63 1581/63
213 น.ส. ปาริชาต    อนันตสุข 5570006706 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ มิ.ย. 63 2061/63
214 อส.ทพ. ธวชั    เพชร์ประดับ 5570006838 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
215 นาง รัตนา    ภาษี 5570007030 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
216 ส.อ. วรีะยุทธ    ภาษี 5570007032 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
217 อส.ทพ. ธรีศักด์ิ    ดาบดุสะ 5570007123 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
218 อส.ทพ. ธรีะพงค์    พนังาม 5570007124 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
219 อส.ทพ. รุสมัน    ซายอ 5570007589 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
220 ส.ท. โยธนิ    คงแท้ 5570007810 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
221 ส.อ. วนัชนะ    ใจเย็น 5570008038 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 ส.ท. วรวฒิุ    บญุนาง 5570008368 กรม ทพ.21 พ.ค. 63 1581/63
223 อส.ทพ. สวสัด์ิ    ผลิพนัธ์ 5570008597 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
224 นาง วนัดี    พทัไธสงค์ 5570009033 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
225 อส.ทพ. อาซัน  หมานหมอควาย 5570009658 กรม ทพ.42 พ.ค. 63 1581/63
226 ส.ท. จีรังกานต์    สุระพนัธ์ 5570010463 บก.กช. เม.ย. 63 1041/63
227 ส.อ. สุทนิ    ไพค านาม 5570010765 ร.3 พ.ค. 63 1581/63
228 ร.ท. ชลิต    สันติธรารักษ์ 5570011067 รร.จปร. ม.ค. 63 5541/62
229 อส.ทพ. คมสันต์   ศรีสวสัด์ิ 5570011127 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
230 อส.ทพ. ปยิะ   ชายพรมแก้ว 5570011362 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
231 ส.อ. ศรัณย์    ปอ้งไฝ 5570012710 ธ.หล่มสัก มิ.ย. 63 2061/63
232 ส.อ. สุริยา    แสงสีบบั 5570014048 มทบ.17 พ.ค. 63 1581/63
233 นาง ล าจวน    ไพกุศล 5570014140 ป.9 พนั.19 พ.ค. 63 1581/63
234 นาย สมคิด    ไพกุศล 5570014141 ป.9 พนั.19 พ.ค. 63 1581/63
235 อส.ทพ. พชร    ศรีลาศักด์ิ 5570015256 กรม ทพ.22 พ.ค. 63 1581/63
236 นาง วภิารัตน์    ด้วงจุ้ย 5570015477 ช.พนั.8 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
237 พล.อส. ธนัยบรูณ์   ยิ่งหาญ 5570015514 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
238 นาง มะลิ    ยิ่งหาญ 5570015523 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
239 นาย รอง    ยิ่งหาญ 5570015524 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
240 ส.อ. รัชภมูิ    บญุยิ่ง 5570015525 ธ.โลตัส นวนคร มิ.ย. 63 2061/63
241 นาง ยุพนิ    สุขขวญั 5580000051 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 63 2061/63
242 นาง ดวงประทปี    อบแก้ว 5580000467 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 63 2061/63
243 นาย ยุทธภมูิ    เอี่ยมมา 5580002139 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
244 ส.อ. กิตติศักด์ิ   ล้ิมชาญสมุทร 5580002329 ธ.ถ.สุขาภบิาล 1 มิ.ย. 63 2061/63
245 ส.อ. เกษมศักด์ิ    สังขารา 5580002348 ป.9 พนั.19 พ.ค. 63 1581/63
246 ส.อ. ณัฐวฒิุ    ธรรมสอน 5580002575 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
247 ส.อ. ทรงยศ    อ่อนทอง 5580002612 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
248 ส.ต. มนัส    ผะอบเพช็ร 5580003025 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
249 ส.อ. วฒิุชัย    เกตุสุรจรรยา 5580003193 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
250 ส.อ. สุเมธ    ราชวงัเมือง 5580003368 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
251 ส.อ. อภเิดช    บ ารุงวงษ์ 5580003489 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
252 ส.ต. นาว ี   สมวงศ์ 5580004358 ร.2 พนั.2 รอ. พ.ค. 63 1581/63
253 ส.อ. ศุภชัย    พวงอินทร์ 5580005007 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
254 อส.ทพ. วชิิต    เทยีนหอม 5580005207 กรม ทพ.21 พ.ค. 63 1581/63
255 นาง ทมุมา    สุตาวงค์ 5580005235 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
256 นาย วสิยัย    สุตาวงค์ 5580005236 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
257 อส.ทพ. ดนัย    อ่วมทอง 5580005462 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
258 ส.ท. พจนีย์    ขันล้ือ 5580006217 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว มิ.ย. 63 2061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 นาง กนกวรรณ  จันทร์ทะครุฑ 5580006323 ธ.พระประแดง มิ.ย. 63 2061/63
260 พล.อส. คมชนัษฐ์  ทวฒัน์อัษฎางค์ 5580007137 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
261 ส.ท. ดวงจันทร์  เมฆประสมทรัพย์ 5580007941 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
262 พลฯ อนุชา    หาราช 5580007988 ร.16 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
263 อส.ทพ. อรรถพล    พนัธค์ง 5580008118 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
264 นาง พมิพาภรณ์  สันติธรารักษ์ 5580008289 รร.จปร. ม.ค. 63 5541/62
265 ส.ต. นพดล    สูงเนิน 5580008491 ธ.สามพราน-นครปฐม มิ.ย. 63 2061/63
266 ส.ต. น าขบวน  พราหมสุวรรณ์ 5580009855 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 พ.ค. 63 1581/63
267 ส.อ. ธนา    สุขทอง 5580011552 ส.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
268 อส.ทพ. มนตรี    คิดต้ัน 5580011709 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
269 อส.ทพ. ยุทธนา    ทองแดง 5580011860 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
270 จ.ส.ต. ธนวฒัน์    ค าภาทู 5580012003 ธ.เสนานิคม มิ.ย. 63 2061/63
271 อส.ทพ. กฤษฎา    โมลาศรี 5580013237 กรม ทพ.22 พ.ค. 63 1581/63
272 อส.ทพ. ธรีพล    เขียนทอง 5580013276 กรม ทพ.22 พ.ค. 63 1581/63
273 ส.ท. ฐิติพงศ์   เนียมประเสริฐ 5580013942 ร.14 พนั.2 พ.ค. 63 1581/63
274 อส.ทพ. ณัฐวฒิุ  สุวรรณมณี 5580013970 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
275 อส.ทพ. ถิระคุณ  เคร่ืองพาที 5590000347 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
276 นาย วฒันา    เปล่ียนสี 5590000885 รร.ช.กช. เม.ย. 63 1041/63
277 ส.อ. ศักด์ิสิทธิ ์   วงัสระ 5590001064 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
278 ส.อ. นัฐชัย    วงศ์ตระกูลชัย 5590002953 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ มิ.ย. 63 2061/63
279 ส.ต. ณัฐพล    รักษศิ์ริ 5590003087 ส.พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
280 ส.อ. รพ ี   วฒิุเสน 5590004200 ร.29 พนั.3 พ.ค. 63 1581/63
281 น.ส. วราภรณ์    บอ่กลาง 5590005322 มทบ.19 พ.ค. 63 1581/63
282 ส.ท. ชัยณรงค์    วงษม์ั่น 5590005650 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
283 น.ส. ปาริฉัตร    จิตประสงค์ 5590006393 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
284 น.ส. ฐิตารีย์    สารบญุ 5590006784 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
285 นาง อนงค์    สารบญุ 5590006785 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
286 วา่ที่ ร.ต.ญ. กรฎา พรหมกสิกร 5590006974 พนั.ปจว. พ.ค. 63 1581/63
287 อส.ทพ. ไชยวฒัน์    ดรล่ัง 5590009734 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
288 อส.ทพ. พษินุพงษ ์   สมัยกุล 5590009743 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
289 ส.ต. เกียรติคุณ    สังข์นาง 5590010551 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 63 2061/63
290 ส.อ. นเรศ    ช่างพนิิจ 5590010958 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 63 2061/63
291 ส.ต. ธวชัชัย    วงษศ์รี 5590012301 ร.12 พนั.1 รอ. เม.ย. 63 1041/63
292 ส.ต.ญ. ศศิกาญจน์    สัตย์ชาพงษ์ 5590012446 ธ.ทาวน์ อิน ทาวน์ มิ.ย. 63 2061/63
293 ส.ท. ศุภเชษฐ    จันทร์ชู 5590013176 ป.4 พนั.4 พ.ค. 63 1581/63
294 อส.ทพ. ธรีะพล    ปกักิ่งเมือง 5590013262 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
295 น.ส. ศศิวมิล    พุ่มแก้ว 5590013694 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) มิ.ย. 63 2061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 พล.อส. สนธยา  แดนสันเทยีะ 5590013821 มทบ.13 ม.ค. 60 5161/59
297 นาง ละออง    ราญมีชัย 5600000083 มทบ.27 มี.ค. 63 481/63
298 นาย ธรรมรัตน์    จันทร์ปลูก 5600000163 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 63 2061/63
299 ส.ต. จักรพนัธ ์   มีจันทร์ 5600001142 สง.สด.จว.พ.ท. พ.ค. 63 1581/63
300 นาง เชาวลักษณ์    บวัภาค า 5600001352 ธ.สกลนคร มิ.ย. 63 2061/63
301 ส.ท. ภาณุพงศ์    จีนาวฒิุ 5600001378 ธ.เตาปนู มิ.ย. 63 2061/63
302 ส.อ. ประเสริฐ    บญุกล้า 5600001825 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 63 2061/63
303 ส.อ. ปพน    สดุดี 5600001912 ป.4 พนั.4 พ.ค. 63 1581/63
304 นาง ฟาเรฮา    สดุดี 5600001914 ป.4 พนั.4 พ.ค. 63 1581/63
305 ส.ท. กิติศักด์ิ    ยกต๊ิด 5600002217 ธ.ชลบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
306 ส.อ. ไชยยา    พมิพม์าตย์ 5600002356 ป.2 พนั.2 รอ. พ.ค. 63 1581/63
307 ส.ต. ธนากร    เฟื่องฟกูิจการ 5600002488 ร.7 พนั.5 พ.ค. 63 1581/63
308 ส.ต. ภเูบศ    ดิษฐ์กระโทก 5600002719 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
309 ส.ท. ธนนันท ์   ฝ้ันสกุล 5600003472 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
310 ส.ท. นนทวทิย์    อนุภาพ 5600003510 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
311 ส.ท. ยุทธนา    ค าสมบติั 5600003644 ธ.บางบวั มิ.ย. 63 2061/63
312 ส.ท. ศิริมงคล    คล้ายแย้ม 5600003737 ธ.พญาไท มิ.ย. 63 2061/63
313 ร.ต. ชัยพร    ขยายวงศ์ 5600004464 รพ.ค่ายภาณุรังษี พ.ค. 63 1581/63
314 อส.ทพ. วนัชัย    แซ่ฉิน 5600005492 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
315 นาง นารี    ชื่นสมบญุ 5600007249 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
316 อส.ทพ. อัจฉรินทร์  จันดาบตุร 5600007736 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
317 ส.ต. ค าภา    จันทกล 5600008154 ร.12 พนั.1 รอ. เม.ย. 63 1041/63
318 ส.ต. นันทศักด์ิ    มาลัยพวง 5600008256 ร.6 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
319 ส.ต. ชัยวฒัน์    ดิลกวนิิจกุล 5600008594 ช.2 พนั.201 พ.ค. 63 1581/63
320 อส.ทพ. ปฏพิทัธ ์   ศรีจันทร์ 5600009648 กรม ทพ.46 พ.ค. 63 1581/63
321 ส.ต. ประชา    คงดี 5600009837 ป.9 พนั.9 พ.ค. 63 1581/63
322 นาง ยุรี    จีนาวฒิุ 5600010158 ธ.เตาปนู มิ.ย. 63 2061/63
323 อส.ทพ. สนธยา    ล้อมบญุ 5600010566 กรม ทพ.13 เม.ย. 63 1041/63
324 ส.อ. ศุภณัฐ์    ทบัสุวรรณ์ 5600010887 ธ.ทุ่งสง มิ.ย. 63 2061/63
325 อส.ทพ. กิตติภณ    พรหมกุล 5600011171 กรม ทพ.46 พ.ค. 63 1581/63
326 พลฯ ฮายา    กูนิง 5600011407 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
327 อส.ทพ. ทกัษด์นัย    ทองทมุ 5600011895 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
328 พลฯ อุดมศักด์ิ    มะหมัด 5600011983 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
329 อส.ทพ. ธเนศ    ยอดทองทอง 5600012692 กรม ทพ.47 พ.ค. 63 1581/63
330 อส.ทพ. ธรีพงศ์    เอียดกลาย 5600012696 กรม ทพ.47 พ.ค. 63 1581/63
331 อส.ทพ. วฒันา    ชมมิ 5600012754 กรม ทพ.47 พ.ค. 63 1581/63
332 อส.ทพ. สุนทร    อินทรัตน์ 5600013313 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 อส.ทพ. อาลาว ี   เจ๊ะมะ 5600013327 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
334 อส.ทพ. ณัฐวฒิุ    ชั้นผ้ัน 5600013416 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
335 อส.ทพ. ภทัรกร    คงทติย์ 5600013470 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
336 อส.ทพ. วทิยา    สุทนัง 5600013495 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
337 อส.ทพ. วโิรจน์    สวยรูป 5600013497 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
338 อส.ทพ. สุธา    มะโซ 5600013516 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
339 อส.ทพ. สุรักษ ์   กงแก้ว 5600013524 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
340 อส.ทพ. อรัญญู  วงศ์กระจ่าง 5600013546 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
341 อส.ทพ. อุกิศ    วงศ์สม 5600013566 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
342 อส.ทพ. วชิระ    เหมิหาร 5600013712 กรม ทพ.22 พ.ค. 63 1581/63
343 อส.ทพ. พนมกร    คงงาม 5600013903 กรม ทพ.22 พ.ค. 63 1581/63
344 อส.ทพ. กรัณย์พล    แซ่จู้ 5610000210 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
345 อส.ทพ. ธรีวฒิุ    โชติทอง 5610000244 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
346 อส.ทพ. มะเซ็ง    ยูเปาะนะ 5610000266 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
347 อส.ทพ. รุ่งฟา้    ชื่นจิตร์ 5610000273 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
348 อส.ทพ. สุชาติ    ด าแปน้ 5610000298 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
349 อส.ทพ. พรศักด์ิ   ชะเอิมสิงห์ 5610000378 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
350 อส.ทพ. พรศักด์ิ    บองทอง 5610000379 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
351 อส.ทพ. วชัรินทร์    อินนุรักษ์ 5610000389 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
352 อส.ทพ. อภเิดช    วงศ์ฝ้ัน 5610000402 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
353 อส.ทพ. อภรัิกษ ์ สุวรรณรัตน์ 5610000403 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
354 อส.ทพ. อาลี    การี 5610000405 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
355 อส.ทพ. วรีะชัย    ชูฉ่ า 5610000571 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
356 นาง กัลยารัตน์    หอมตา 5610000963 ธ.อาคารฟอร์จูนทาวน์ มิ.ย. 63 2061/63
357 นาย มงคล    หอมตา 5610000964 ธ.อาคารฟอร์จูนทาวน์ มิ.ย. 63 2061/63
358 นนส. กฤติกร    สมพรหม 5610001151 ม.1 พนั.1 รอ. มี.ค. 63 481/63
359 อส.ทพ. ป.วรรักษ ์ เมฆหมอก 5610001527 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
360 อส.ทพ. วมิล    มีขวญั 5610001559 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
361 อส.ทพ. สมพงษ ์   มากมาย 5610001577 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
362 อส.ทพ. กฤษฎา    คุณหงส์ 5610001655 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
363 อส.ทพ. ทวทีรัพย์  สังข์สุวรรณ 5610001687 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
364 อส.ทพ. พงศธร    ซ้ึงหฤทยั 5610001721 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
365 อส.ทพ. พฒัธนะศักด์ิ  กังวาลก้อง 5610001724 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
366 อส.ทพ. พทิกัษ ์   สุทธสิาร 5610001725 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
367 อส.ทพ. ลิขิต    อทะขันธ์ 5610001745 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
368 ส.ท. อัจฉะริยะ    ฤทธหิาญ 5610001990 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
369 ส.ท. กิตติพงศ์    จูด้วง 5610003221 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ มิ.ย. 63 2061/63

10



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 ส.ต. ธรีภทัร์    สุขสุนิตย์ 5610003505 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-พระราม 2 มิ.ย. 63 2061/63
371 ส.ท. นวพล    ศรีเมฆมณี 5610003546 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ มิ.ย. 63 2061/63
372 ส.ท. วนัชัย    โสภา 5610003816 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ มิ.ย. 63 2061/63
373 ส.ท. วบิลูย์ศักด์ิ    แดงเพช็ร์ 5610003834 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
374 ส.ท. ศาศวตั    พร้อมสุข 5610003885 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ มิ.ย. 63 2061/63
375 อส.ทพ. ชุติวติั    ชูศรีเพชร 5610004435 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
376 นาง มัดฉา    พมิพม์าตย์ 5610004607 ป.2 พนั.2 รอ. พ.ค. 63 1581/63
377 นาย สาคร    พมิพม์าตย์ 5610004608 ป.2 พนั.2 รอ. พ.ค. 63 1581/63
378 นาย อรรถพล    นามหงิส์ 5610005184 พธ.ทบ. พ.ค. 63 1581/63
379 อส.ทพ. พรชัย    เจริญศักด์ิ 5610005891 กรม ทพ.22 พ.ค. 63 1581/63
380 นาย แก้ว    ตระกูลมิ่งมงคล 5610006462 ธ.ศิริราช มิ.ย. 63 2061/63
381 ส.ต. อภชิัจ    เดชสุภา 5610006700 ส.พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
382 ส.ท. วทิยา    อนุศรี 5610008044 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 63 2061/63
383 พล.อส. ฉัตรมงคล    เข็มสม 5610008157 พนั.สท. พ.ค. 63 1581/63
384 พล.อส. นนทกร    แก้วเขียว 5610008168 พนั.สท. พ.ค. 63 1581/63
385 ส.ต. มานะชัย    วชระพนัธ์ 5610008380 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
386 ส.ต. อารีย์    สมพร 5610008502 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
387 พลฯ จักรภทัร    มาสุข 5610009942 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
388 พลฯ ไชยเชษฐ์    ทวีะโต 5610009944 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
389 พลฯ ณัธนันท ์   นาวเิศษ 5610009946 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
390 พลฯ ธนากร    นพเกล้า 5610009948 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
391 พลฯ นรินทรณ์  ศรีสร้างคอม 5610009949 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
392 พลฯ บญุเกิด    ค าพยา 5610009952 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
393 พลฯ ปยิวฒัน์    นันทะสุธา 5610009955 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
394 พลฯ ไวทยา    นันทกุล 5610009957 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
395 พลฯ สันติสุข    ปญัญาดี 5610009959 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
396 พลฯ สุริยา    เสนาน้อย 5610009960 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
397 พลฯ แสงจันทร์    บรรจงปรุ 5610009961 พล.ม.1 พ.ค. 63 1581/63
398 น.ส. ทองอินทร์    คุณหงษ์ 5610010159 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
399 นาย อุดม    ฤทธหิาญ 5610010160 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
400 อส.ทพ. สิทธพิล   อินทรินทร์ 5610011266 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
401 อส.ทพ. ปติิภมูิ    ไชยทองยศ 5610011516 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
402 อส.ทพ. ภริูณัฐ    ศรีเทพ 5610013741 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
403 อส.ทพ. สุรเดช   นภาคะเวช 5610013753 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
404 พลฯ อนุรักษ ์   หา้วหาญ 5610013941 ร.6 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
405 พลฯ อนุสิทธิ ์   ปอ้งงาม 5610013943 ร.6 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
406 พลฯ พฒันพงษ ์   เชนรัมย์ 5610013989 ร.6 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 น.ส. อวยยาพร    มีโชติ 5610014368 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า มิ.ย. 63 2061/63
408 อส.ทพ. เมธาสิทธิ ์   มาลัย 5620000688 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
409 น.ส. ลุนศรี    โถชาลี 5620000722 ร.3 พ.ค. 63 1581/63
410 นาย แสงทติย์    ไพค านาม 5620000723 ร.3 พ.ค. 63 1581/63
411 ส.ต. ปญัญา    แสงอาวธุ 5620002699 ธ.เดอะคริสตัล มิ.ย. 63 2061/63
412 อส.ทพ. อดิศักด์ิ    บอ่พมิาย 5620004631 กรม ทพ.13 พ.ค. 63 1581/63
413 อส.ทพ. เอกภาพ    จ่ายอ่อง 5620004846 กรม ทพ.46 พ.ค. 63 1581/63
414 พล.อส. สุทธนิันท ์   อ่อนศรี 5620004918 พนั.สท. พ.ค. 63 1581/63
415 อส.ทพ. วบิลูย์    หงษสุ์ด 5620004994 กรม ทพ.43 พ.ค. 63 1581/63
416 อส.ทพ. อามีน    มามุ 5620005204 กรม ทพ.46 พ.ค. 63 1581/63
417 ส.ท. ธงชัย    ขุนฤทธิส์งค์ 5620005574 ส.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 63 1581/63
418 พลฯ ชญานิน    ศิริเทพ 5620006170 ร.6 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
419 พลฯ ทว ี   คูณคง 5620006187 ร.6 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
420 ส.ต. อัครศักย์    คุ้มสมบติั 5620008196 ป.9 พนั.9 พ.ค. 63 1581/63
421 นาง ประยูร    ภคูรองแถว 5620009370 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 63 2061/63
422 นาย สมบรูณ์    ภคูรองแถว 5620009374 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 63 2061/63
423 ร.ต. ศุภวชิญ์    นิลธเิสน 5620010481 พนั.สต.กส.ทบ. พ.ค. 63 1581/63
424 จ.ส.อ. ธนกิจ    บญุธรรม 5620010615 มทบ.42 ต.ค. 62 4021/62
425 ร.ต. โกญจนาท   จันทนะชาติ 5620015462 ร.9 พนั.1 ม.ค. 63 5541/62
426 ร.ต. จักราวธุ    ส าราญสม 5620015464 รร.จปร. ม.ค. 63 5541/62
427 ร.ต. ชาติชาย    ชาติเผือก 5620015480 รร.จปร. ม.ค. 63 5541/62
428 ร.ต. พงศกร    บญุส่ง 5620015544 ร.19 พนั.1 ม.ค. 63 5541/62
429 ร.ต. พงศ์พล    โพธิห์ล้า 5620015546 รร.จปร. ม.ค. 63 5541/62
430 ร.ต. พชัรวฒัน์  กิจธนิตอนันต์ 5620015552 ร.9 พนั.3 ม.ค. 63 5541/62
431 ร.ต. พรีวสั    หม้อใจวงศ์ 5620015563 รร.จปร. ม.ค. 63 5541/62
432 ร.ต. พรีวชิญ์    ศรีโคตร 5620015564 ร.29 พนั.2 ม.ค. 63 5541/62
433 ร.ต. โรจนัย    ประแจนิ่ง 5620015591 รร.จปร. ม.ค. 63 5541/62
434 ร.ต. วชิราวธุ    วงศ์อภยั 5620015594 ร.9 พนั.3 ม.ค. 63 5541/62
435 ร.ต. ศราวธุ    แม้นพรม 5620015610 ร.19 พนั.1 ม.ค. 63 5541/62
436 ร.ต. สุรธสั    เฟื่องฟลูอย 5620015630 ร.29 พนั.2 ม.ค. 63 5541/62
437 อส.ทพ. อัยลิป    สะแปอิง 5620016636 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
438 อส.ทพ. จิตรกร  โพธิไ์ทรวงศ์ 5620016987 กรม ทพ.11 พ.ค. 63 1581/63
439 อส.ทพ. ศุภชัย    ยวงกลาง 5620017391 กรม ทพ.48 พ.ค. 63 1581/63
440 น.ส. ชลธชิา  เปล่ียนประไพ 5620017401 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 63 2061/63
441 พลฯ สุภทัร    กันธยิา 5630000624 ร.6 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
442 พลฯ สุรชัย    บญุเกล้ียง 5630000625 ร.6 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
443 อส.ทพ. รชตะ  กาญจนโสภาค 5630000811 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
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444 อส.ทพ. อนุ    สิงหเ์นี่ยว 5630000818 กรม ทพ.41 พ.ค. 63 1581/63
445 ส.ท. ณภพล    หลาบสุภา 5630001077 มทบ.210 พ.ค. 63 1581/63
446 นาง ประจวบ    ชังชิม 5630002405 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
447 นาย สมเกียรติ    ชังชิม 5630002407 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
448 นาง สุดใจ    แทง่ทอง 5630002521 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ มิ.ย. 63 2061/63
449 น.ส. รุ่งทพิย์    พทุธมาตย์ 5630003383 ธ.เลย มิ.ย. 63 2061/63
450 น.ส. ไอลัดดา    ลาอ่อน 5630003384 ธ.เลย มิ.ย. 63 2061/63
451 นาย พกัตร์พงษ ์  ศิลา 5530003989 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
452 นาง ศรีนวน    ข าประนต ต101837/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
453 นาย จรัสชัย    เจริญสุข ต102022/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
454 นาง พรสวา่ง    ลาภสาร ต108474/29 ธ.โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 63 2061/63
455 นาง ธนิี    โชติสวา่ง ต113156/29 ธ.นครนายก มิ.ย. 63 2061/63
456 ร.ต.ญ. นภาพร  ประดิษฐ์ค่าย ร.น. ต117383/29 ธ.บา้นโปง่ มิ.ย. 63 2061/63
457 ส.ต. ประสพ  เลิศธญัญลักษณ์ ต117667/29 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
458 จ.ส.อ. ชาญชัย    ยลายล ต118145/29 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 63 2061/63
459 พ.ต. วรีะภทัร์    บญัญัติ ต118467/29 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ มิ.ย. 63 2061/63
460 นาง วไิล    กองแก้ว ต121130/29 ธ.บางใหญ่ซิต้ี มิ.ย. 63 2061/63
461 จ.ส.อ. ฤทธิ ์ ก าเนิดกาญจน์ ต124697/29 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. มิ.ย. 63 2061/63
462 จ.ส.อ. พรเทพ    วงษข์นิษฐ์ ต125511/29 กรม ทพ.13 เม.ย. 63 1041/63
463 นาง สุวมิล    สืบสารคาม ต127363/30 ธ.พญาไท มิ.ย. 63 2061/63
464 นาง จ าเริญ  เลิศธญัญลักษณ์ ต130588/30 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
465 นาง รัตนา    แสงทอง ต131261/30 ธ.อยุธยา มิ.ย. 63 2061/63
466 นาง ระพ ี   ฉิมมาวลัย์ ต131398/30 ธ.โชคชัย 4 มิ.ย. 63 2061/63
467 นาง พยุงศรี    โสมทอง ต134197/30 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 63 2061/63
468 นาง ทองค า    ปลาทอง ต135016/30 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
469 นาย สุนทร    แก้ววรรณา ต136318/30 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 63 2061/63
470 นาง ศิริพร    นิ่มสุดใจ ต137553/30 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช มิ.ย. 63 2061/63
471 นาย เพช็ร์    นิ่มสุดใจ ต137555/30 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช มิ.ย. 63 2061/63
472 นาง ค าปอย    ภู่ตึ ต141900/30 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 63 2061/63
473 นาง เจียม    เดชาติวงค์ ต14212/14 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
474 นาง ปราจีน    หรัิญพต ต148429/31 ธ.รังสิต-ปทมุธานี มิ.ย. 63 2061/63
475 นาย ภาวตั  วไิลพลอนันตพร ต150080/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
476 นาง ธญัรัศม์  มงคลแก้วพงศภคั ต150747/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
477 จ.ส.อ. พชิิต  รอดโพธิท์อง ต151593/31 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 63 2061/63
478 นาง ปาณิสรา    วาปี ต152413/31 ธ.สุรวงศ์ มิ.ย. 63 2061/63
479 พล.อส. ฐิติ    เล่ือมใส ต156557/31 ธ.อยุธยา มิ.ย. 63 2061/63
480 นาง จิตรวดี    สวนเมาดี ต156558/31 ธ.อยุธยา มิ.ย. 63 2061/63
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481 นาง เฮ็ง    ชนะทะเล ต174454/32 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
482 นาง ละมัย    พะวงศ์ ต176058/32 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
483 นาง วารุณี    สมรักษ์ ต176059/32 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
484 นาง ประทมุมาศ    ข้อยุ่น ต180356/32 ธ.วรจักร มิ.ย. 63 2061/63
485 นาง ทพิย์ภาริน    แสงไสว ต181705/32 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
486 นาง ทองเจือ    บญัญัติ ต183161/32 ธ.บก.ทท.-แจ้งวฒันะ มิ.ย. 63 2061/63
487 นาง อัญชนา    ค าเดช ต187778/32 ธ.กระทุ่มแบน มิ.ย. 63 2061/63
488 น.ส. ลัดดา    ขันทปราบ ต189145/32 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 63 2061/63
489 ส.อ. วนัชัย    กิ่นจันทร์ ต193103/32 ธ.พะเยา มิ.ย. 63 2061/63
490 นาง ศิริวรรณ    อุมะวภิาต ต195567/33 ธนาณัติ เม.ย. 63 1651/63
491 นาง อัมรา    คงเดช ต196388/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 63 2061/63
492 ส.อ. สุรินทร์    ทาเกิด ต197901/33 ธ.ล าพนู มิ.ย. 63 2061/63
493 นาย ดอน    บตุรแก้ว ต200750/33 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี มิ.ย. 63 2061/63
494 นาย เก่า    ผดุงเมือง ต201800/33 ธ.สูงเนิน มิ.ย. 63 2061/63
495 น.ส. จุฑาทพิย์    ณัฐฐิตรัตน์ ต202284/33 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
496 จ.ส.ท. พราหมณ์    นิยะบตุร ต204044/33 ธ.ส านักพหลโยธนิ มิ.ย. 63 2061/63
497 นาง มณีวรรณ    มาลาสินธุ์ ต204877/33 กรม ทพ.13 พ.ค. 63 1581/63
498 นาง บงัอร    แสงโชติ ต205461/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
499 นาง โสภา    ทบัสวสัด์ิ ต208532/33 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ มิ.ย. 63 2061/63
500 นาง ล าใย    วสุิทธศิาสตร์ ต209614/33 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
501 นาง สุพตัรา    พมิพบตุร ต210463/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
502 นาย สมชาย    ศรีไพรวลัย์ ต210642/33 ธ.พระปฐมเจดีย์ มิ.ย. 63 2061/63
503 นาง สุพนิดา    นามโคตร ต211730/33 ธ.นครพนม มิ.ย. 63 2061/63
504 นาย ค าต๋ัน    ทาเกิด ต215204/33 ธ.ล าพนู มิ.ย. 63 2061/63
505 นาง เสง่ียม    แสงทอง ต215798/33 ธ.อยุธยา มิ.ย. 63 2061/63
506 นาง พรภนิันท ์   โสมดี ต220159/33 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
507 น.ส. วงเดือน    แก้วพลอย ต223982/33 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
508 นาย จักรกริช    เดชนาค ต224862/34 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 63 2061/63
509 นาง ทเุรียน   ก าเนิดกาญจน์ ต227025/34 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. มิ.ย. 63 2061/63
510 จ.ส.อ. วรีะศักด์ิ  แก้วไทรเกตุ ต227381/34 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
511 นาง วลิาศ    บรุาณเดช ต228005/34 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
512 นาง สาล่ี    อรรถจินดา ต230331/34 ธ.ท-ีสแควร์ มิ.ย. 63 2061/63
513 จ.ส.อ. บญุทา    ต๊ะมัง ต232809/34 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 63 2061/63
514 นาง ธชัญาณี    โพธิท์อง ต234494/34 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 63 2061/63
515 นาง สุวรรณรัตน์    เล่ือมใส ต236390/34 ธ.อยุธยา มิ.ย. 63 2061/63
516 นาง ศรียน    จันทรมหา ต238217/34 ธ.เตาปนู มิ.ย. 63 2061/63
517 นาง นันทา    วชัรานุทศัน์ ต240406/34 ธ.ปทมุธานี มิ.ย. 63 2061/63
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518 น.ส. สมจิตร    เกาะกิ่ง ต241072/34 ธ.ยโสธร มิ.ย. 63 2061/63
519 นาง เหมา    พมิพบตุร ต241437/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
520 นาง ภคินี    พละโย ต241593/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
521 นาย ประทวน   สร้อยบาง ต246280/34 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
522 ร.ต. อุทศิ    สุวรรณใจดี ต250286/35 ธ.สุราษฎร์ธานี มิ.ย. 63 2061/63
523 นาง สอิ้ง    พนัธุเ์จริญ ต251178/35 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
524 นาง ส ารวย    อู่ทอง ต251206/35 ธ.นครนายก มิ.ย. 63 2061/63
525 นาง ซุ้มผกา    แก่นโพธิ์ ต252345/35 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์เซนเตอร์ มิ.ย. 63 2061/63
526 นาง ธญัญรักษ ์   อยู่เย็น ต252734/35 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
527 นาง บี่    เก่งสูงเนิน ต252795/35 ธ.สูงเนิน มิ.ย. 63 2061/63
528 นาง ลัดดาวลัย์   พลูทรัพย์ ต254721/35 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ มิ.ย. 63 2061/63
529 จ.ส.อ. คมสันต์ิ    อ่างทอง ต255432/35 ธ.รังสิต-คลอง 3 มิ.ย. 63 2061/63
530 นาง ปราณี    แก้วอุย ต255536/35 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
531 น.ส. ปราณีจันทร์   โพธิส์นธิ์ ต256305/35 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ มิ.ย. 63 2061/63
532 นาง พรพสันันท ์  วรทรัพย์ ต256374/35 ธ.ชุมแพ มิ.ย. 63 2061/63
533 นาย เฉลิม    วรทรัพย์ ต256375/35 ธ.ชุมแพ มิ.ย. 63 2061/63
534 นาง ดวงฤดี    อินทรักษ์ ต256458/35 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. มิ.ย. 63 2061/63
535 นาง จินดา    สุรารักษ์ ต259531/35 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. มิ.ย. 63 2061/63
536 นาง โสภาพรรณ  ค าพานิช ต261059/35 ธ.ตราด มิ.ย. 63 2061/63
537 น.ส. จรูญศรี    ร่ืนมิตร ต262218/35 ธ.ชลบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
538 นาง สีนวล    เกิดมนตรี ต263211/35 ธ.อยุธยา มิ.ย. 63 2061/63
539 นาง วราภรณ์    ค าโสภา ต263242/35 ธ.กาฬสินธุ์ มิ.ย. 63 2061/63
540 นาง ด้อม    พาสิงหสี์ ต270196/36 ธ.ชัยภมูิ มิ.ย. 63 2061/63
541 นาง สุรวลัย์    ผลาหาญ ต270513/36 ธ.คลองเตย มิ.ย. 63 2061/63
542 นาง สมจิต    ไชยมงคล ต270653/36 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 63 2061/63
543 นาง สุภาภรณ์    นาจวง ต271979/36 ธ.เลย มิ.ย. 63 2061/63
544 นาง เต็มดวง    มุ่งดี ต272082/36 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 63 2061/63
545 นาง วฒันา    ทา่หนิ ต272639/36 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. มิ.ย. 63 2061/63
546 พ.ท.หญิง ชูศรี    ตรีเพช็ร์ ต27378/18 ธ.ส านักพหลโยธนิ มิ.ย. 63 2061/63
547 พ.ต. สุทธโิชค   บตุรเวยีงพนัธ์ ต274559/37 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา พ.ค. 63 1581/63
548 นาง ชุมพร   บตุรเวยีงพนัธ์ ต274642/37 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา พ.ค. 63 1581/63
549 นาย หล้า    มณีเนตร ต276205/37 ธ.ล าปาง มิ.ย. 63 2061/63
550 นาง ชลธดิา    ยอดทอง ต279559/37 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 63 2061/63
551 นาง รัชนี    ไชยสิงหาร ต280432/37 ธ.นครนายก มิ.ย. 63 2061/63
552 จ.ส.อ. ธนศักด์ิ    เกิดดี ต282773/37 ธ.ทุ่งสง มิ.ย. 63 2061/63
553 นาง กาญจนา    ศรีละกุล ต282871/37 ธ.โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 63 2061/63
554 ส.อ. สมพล    โกไศยกานนท์ ต285411/38 พล.พฒันา 4 พ.ค. 63 1581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
555 จ.ส.อ. มนูญ    นิ่มสุดใจ ต28571/18 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช มิ.ย. 63 2061/63
556 นาย ชลอ    อรรถจินดา ต287353/38 ธ.ท-ีสแควร์ มิ.ย. 63 2061/63
557 นาย ธนิตศักด์ิ  เนติวชิัยรัตน์ ต30555/19 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 63 2061/63
558 นาง โฉมยา    กัลกล้า ต31976/19 ธ.เนินเขาดิน มิ.ย. 63 2061/63
559 จ.ส.อ. พสิิษฐ์    วรุิณพนัธ์ ต35767/20 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
560 นาย วรีะศักด์ิ    ผอบทอง ต3820/09 ธ.อุทยั-อยุธยา มิ.ย. 63 2061/63
561 นาง ทองล้วน    ศรีผุย ต40040/21 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 63 2061/63
562 นาง จันทร์ฟอง  ขันทปราบ ต42316/22 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 63 2061/63
563 น.ส. จงกล    ฉายพดุซา ต42925/22 ธ.บกิซี ถนนพระรามที่ 2 มิ.ย. 63 2061/63
564 นาง ดาหวนั    เมืองวงษ์ ต44927/22 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 63 2061/63
565 นาง สมถวลิ    นพคุณ ต45145/22 ธ.กระทุ่มแบน มิ.ย. 63 2061/63
566 จ.ส.อ. พรศิลป ์   มูลฉาย ต47388/22 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 63 2061/63
567 นาง สมหวงั    อุณาศรี ต57626/24 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 63 2061/63
568 นาง บญุชู    ศรีแสงอ่อน ต63956/25 ธ.พทุธมณฑล มิ.ย. 63 2061/63
569 นาง สมปอง    พลวี ต63991/25 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
570 นาง ประทมุ    ปาละสิทธิ์ ต6666/10 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 63 2061/63
571 นาย มนตรี    โพธิม์าก ต67343/26 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
572 นาง วไิล    อนันตสุข ต68834/26 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ มิ.ย. 63 2061/63
573 นาง อุไร    โพธิม์าก ต72031/26 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
574 จ.ส.อ. บญุยัง    ค าหอมกุล ต74225/26 ธ.รามอินทรา กม.4 มิ.ย. 63 2061/63
575 นาง จันทร์แดง    ชฏาวงศ์ ต77601/26 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
576 จ.ส.อ. ประภาส    นาจวง ต79421/26 ธ.เลย มิ.ย. 63 2061/63
577 นาง ศรพรหม    พรโสภณ ต82210/27 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 63 2061/63
578 ร.ต. เจตน์    บ ารุงกุล ต100544/28 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 63 2061/63
579 จ.ส.อ. นักรบ    บญุสวสัด์ิ ต83794/27 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 63 2061/63
580 นาง สมศรี    ตาต๊ะค า ต85546/27 ส่วนกลาง พ.ค. 63 1581/63
581 นาง สายบวั    จันสุตะ ต86422/27 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 63 2061/63
582 นาย วเิชียร    อินทรทบัทมิ ต8725/12 ธ.ธาตุทอง มิ.ย. 63 2061/63
583 จ.ส.อ. ปราชญ์    เพยีมะลัง ต87851/27 ธ.ด่านขุนทด มิ.ย. 63 2061/63
584 นาย สมชาย    ประสงค์ ต89729/27 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 63 2061/63
585 ร.ต. ทวปี    มุ่งดี ต93469/28 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 63 2061/63
586 นาง นงเยาว ์   อยู่สุข ต93558/28 ธ.โชคชัย 4 มิ.ย. 63 2061/63
587 นาง นิสสัย    นามโคตร ต97303/28 ธ.นครพนม มิ.ย. 63 2061/63
588 จ.ส.อ. สมชาย    ร่วมพุ่ม ต98140/28 ธ.สยามสแควร์ มิ.ย. 63 2061/63
589 นาง อ าพรรณ    ถวลิกิจ ส10017/23 ธ.ล าปาง มิ.ย. 63 2061/63
590 นาง ธญัรดี  ศรีบญุพมิพส์วย ส10755/24 ธ.คอสโม เมืองทองธานี มิ.ย. 63 2061/63
591 นาง บญุมี    อุ่นวงศ์ ส14422/27 ธ.หนองจอก มิ.ย. 63 2061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
592 นาง พรรณนิภา    ทองขาม ส16864/29 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 63 2061/63
593 พ.ท.หญิง ทราภรณ์  ธ ามรงค์รัตน์ ส19089/31 สลก.บก.กองทพัไทย มี.ค. 63 481/63
594 น.ส. สุปราณี    มูลค า ส20584/32 ธ.ย่อยทา่วงัผา มิ.ย. 63 2061/63
595 น.ส. สุภารว ี   ฐานจารุกาญจน์ ส24366/36 ธนาณัติ พ.ค. 63 1581/63
596 นาง แฉล้ม    ธรีะวฒันาวศิิษฎ์ ส7030/18 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์ ข.ก. มิ.ย. 63 2061/63

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