
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 พระภกิษ ุเจตนา    กัณหสิงห์ 5392006109 ธ.ปอ้มพระจุลจอมเกล้า ก.ย. 63 3581/63
2 จ.ส.อ. วหิาร    ล่องลอย 5395002078 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
3 น.ส. ศิริธร    เครือวลัย์ 5396001165 ธ.พะเยา ก.ย. 63 3581/63
4 นาง หอ่    ล่องลอย 5396002082 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
5 นาย มงคล    ล่องลอย 5396002083 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
6 นาง พทัธนันท ์   สินนาง 5396002640 ธ.อ่างทอง ก.ย. 63 3581/63
7 นาง กรชวลั    คงประเสริฐ 5396005215 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 63 3581/63
8 นาย นิจ    คงประเสริฐ 5396005216 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 63 3581/63
9 นาง เรียม    โตสุข 5396005915 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 63 3581/63
10 พ.ท. ชาตรี    สุขสบาย 5401011782 ธ.นราธวิาส ก.ย. 63 3581/63
11 จ.ส.อ. ฐณกร    ยศชินากูล 5405020166 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ ก.ย. 63 3581/63
12 นาง บญุช่วย    เขียวบตุร 5406003359 ธ.แพร่ ก.ย. 63 3581/63
13 นาง จิราภรณ์    สุระพนัธ์ 5406004168 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
14 นาง อุษา    พทุธมิา 5406007259 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ย. 63 3581/63
15 นาง วรัิญญา    ฤทธิม์หา 5406009978 พนั.จจ.รอ. ส.ค. 63 3081/63
16 นาง สมหมาย    งามสมบติั 5406010202 ธ.อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
17 นาง ทองใบ    เพญ็ศรี 5406011812 ธ.สกลนคร ก.ย. 63 3581/63
18 น.ส. เยาวรัตน์    ข าเขียว 5406016940 ธ.ท-ีสแควร์ ก.ย. 63 3581/63
19 จ.ส.อ. วสันต์    นนทรีย์ 5410002285 ธ.คลองปาง ก.ย. 63 3581/63
20 น.ส. ศรีอังกูร    อ่อนวจิารณ์ 5410004863 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ย. 63 3581/63
21 น.ส. ปวณีา    ปาละลี 5410007346 ธ.ถ.ประชาอุทศิ ก.ย. 63 3581/63
22 จ.ส.อ. ไพบลูย์    เขาแก้ว 5410008161 ช.พนั.9 พล.ร.9 ส.ค. 63 3081/63
23 ร.อ. ทพิย์รัตน์    ณรงค์ทพิย์ 5410010427 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 63 3581/63
24 จ.ส.อ. อนันต์    ศรทอง 5410011103 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. ก.ย. 63 3581/63
25 นาง สมควร    โพธิศ์รี 5410011920 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 63 3581/63
26 จ.ส.อ. บญุศรี    ฤทธิค์ ารพ 5410012146 ธ.เสนานิคม ก.ย. 63 3581/63
27 นาง วารี    ปานศิลา 5410012339 ธ.บิ๊กซี ล าพนู ก.ย. 63 3581/63
28 พล.อส. กฤษฎา    ภู่รัก 5410015325 ธ.เดอะคริสตัล ก.ย. 63 3581/63
29 นาง สมสุข    ค าจันทกึ 5410020585 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 63 3581/63
30 น.ส. อัญธกิา    หงษท์อง 5410021194 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 63 3581/63
31 น.ส. พไิลพร    โพธิค์ า 5410021230 ธ.แพร่ ก.ย. 63 3581/63
32 จ.ส.อ. ประวชิย์    เนตรคมคาย 5410021873 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
33 จ.ส.อ. ชูชาติ    พุ่มจิตร 5410022232 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
34 น.ส. จิณหน์ิภา    กัณหนาค 5420000441 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ก.ย. 63 3581/63
35 นาง วลัยวรรณ    มูลเฟย 5420000712 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต ก.ย. 63 3581/63
36 นาง แสงนภา    บญุมา 5420001129 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ก.ย. 63 3581/63
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37 นาง บงัอร    พลูทอง 5420006955 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ม.ค. 59 4961/58
38 น.ส. พไิรลักษณ์    เอี่ยมสอาด 5430001669 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 63 3581/63
39 นาง ศรีแพร    ประจ าเมือง 5430002036 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 63 3581/63
40 นาง จิราวรรณ    ภถูมนาค 5430002762 ธ.สระบรีุ ก.ย. 63 3581/63
41 นาง อรวรรณ    ศรีสมุทร์ 5430003270 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 63 3581/63
42 ส.อ. ทนิกร    เนตรซิว 5430005295 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 63 3581/63
43 น.ส. ดรุณี    เวชบรรพต 5430006454 ธ.อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
44 นาง นภาพร    สินศิริ 5430008431 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 63 3581/63
45 จ.ส.อ. นันทชัย    แย้มกมล 5440000229 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
46 นาง นิภาดา    คนงาม 5440001898 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 63 3581/63
47 นาง เพญ็ศรี    เดชสถิตย์ 5440003431 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 63 3581/63
48 นาง อุมา    เดชสงค์ 5440004224 ธ.สงขลา ก.ย. 63 3581/63
49 นาง สร้อยฟา้    งามสุทธิ์ 5440004391 ธ.สุราษฎร์ธานี ก.ย. 63 3581/63
50 นาย เล่ือน    ขยันยิ่ง 5440005968 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 63 3581/63
51 นาง รัศมี    พาสิงหสี์ 5440005978 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 63 3581/63
52 นาง ถ่ า    ทบัทมิด า 5440006626 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
53 นาง วนั    มูลมานัส 5440006635 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
54 นาง น้อย    แมนสืบชาติ 5440008671 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 63 3581/63
55 นาง นกน้อย    รักอู่ 5440009062 ธ.สุรวงศ์ ก.ย. 63 3581/63
56 ส.อ. สมเดช    แตรไชย 5440009521 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.ย. 63 3581/63
57 น.ส. พชัริน    เริงใจ 5440009651 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ย. 63 3581/63
58 นาย ดนิษฐ์ภาส    พรหมยัคฆ์ 5440010149 ธ.ราชด าเนิน ก.ย. 63 3581/63
59 นาย ชื่น    พุ่มจิตร 5450000819 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
60 นาง มานี    พุ่มจิตร 5450000827 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
61 ส.อ. ยูคาเดช    ศรีโยธา 5450002591 ร.3 พนั.3 ส.ค. 63 3081/63
62 จ.ส.อ. สมบติั    สืบจากลา 5450004973 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
63 นาย ธรีะ    ถาระพงษ์ 5450006807 ธ.อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
64 นาย สุรพงษ ์   แปน้โพธิ์ 5450007143 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ก.ย. 63 3581/63
65 นาง สุจิตรา    พนิิจมนตรี 5450010580 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 63 3581/63
66 นาง เมทนิี    เทยีมศร 5450011181 ธ.สาขากล้วยน  าไท ก.ย. 63 3581/63
67 น.ส. มาลัย    พึ่งอ่ า 5450011675 ศูนย์พฒันากีฬา ทบ. มิ.ย. 63 2061/63
68 นาย ปรีชา    ข าจู 5450014724 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
69 นาง ลภสัรดา    อู่ขลิบ 5460000019 ธ.พจิิตร ก.ย. 63 3581/63
70 ส.อ. กรีฑาพล  จิตรวงค์นันท์ 5460001198 ร้อย.ลว.ไกล 2 ส.ค. 63 3081/63
71 นาง วาสนา    สัจกิริยา 5460001692 ธ.สาขากล้วยน  าไท ก.ย. 63 3581/63
72 จ.ส.ท. นพดล    นุ่นแก้ว 5460002039 ร.5 ส.ค. 63 3081/63
73 น.ส. จิตรา    บญุลอย 5460003107 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง สุกานดา    ปนูัน 5460003393 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ย. 63 3581/63
75 นาย ทว ี   ขันเพชร 5460007564 ธ.ยโสธร ก.ย. 63 3581/63
76 นาง ส ารี    ทองขาว 5460007779 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
77 นาย เฉลิมพล    อาลัย 5460008392 ธ.เตาปนู ก.ย. 63 3581/63
78 ส.อ. อภรัิกษ ์   แตงนวน 5460008655 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 63 3581/63
79 นาง สุภาพร    จันทร์ชุ่ม 5460009782 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 63 3581/63
80 นาง จิราพร    เหง้าบญุมา 5460009894 ศป. ส.ค. 63 3081/63
81 นาย พทยัเทพ    จือจ า 5460010640 ธ.พทุธมณฑล ก.ย. 63 3581/63
82 จ.ส.อ. สุทธรัิกษ ์   จิณรักษ์ 5460010921 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 63 3081/63
83 นาง ทองแดง    นามบญุ 5460011068 ธ.นางรอง ก.ย. 63 3581/63
84 นาย อนุชิต    สืบจากลา 5460012652 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
85 ส.อ. เอกนิษฐ์    นาระถี 5460013364 ธ.ล าปาง ก.ย. 63 3581/63
86 จ.ส.อ. พรีะพฒัน์   พรหมวงศ์ 5460013733 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
87 นาง ดี    สิงหแ์ก้ว 5460015713 ธ.สะพานควาย ก.ย. 63 3581/63
88 นาย แก้ว    สิงหแ์ก้ว 5460015716 ธ.สะพานควาย ก.ย. 63 3581/63
89 นาย กมล    หอมขจร 5470000782 ธ.ม.ธรรมศาสตร์-ทา่พระจันทร์ ก.ย. 63 3581/63
90 จ.ส.ท. วสันต์    อนันทขาล 5470002157 ทน.4 ส.ค. 63 3081/63
91 จ.ส.อ. เกษม    สอนถึง 5470002722 พนั.ปจว. ส.ค. 63 3081/63
92 นาง ราตรี    นารีรักษ์ 5470003543 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 63 3581/63
93 นาง สุภาพร    คล้ายทอง 5470004047 ร.112 ส.ค. 63 3081/63
94 นาง นิรชา    ทวิเกษม 5470004053 พล.ร.11 ส.ค. 63 3081/63
95 น.ส. มาศ    กล้อยกิ่ง 5470004055 พล.ร.11 ส.ค. 63 3081/63
96 นาง ล าพวน    สินเธาว์ 5470005335 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 63 3581/63
97 จ.ส.อ. พงษก์ิจ    เรืองฤทธิ์ 5480001673 ร.9 พนั.3 ส.ค. 63 3081/63
98 นาง ทศันีย์   หวงัอ้อมกลาง 5480002825 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
99 นาง อุบล    หมื่นศรีจันทร์ 5480008323 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
100 นาง พรทพิย์    วรีาสา 5480008977 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ก.ย. 63 3581/63
101 จ.ส.อ. เชิดชัย    อ่อนโต๊ะ 5480009925 รพศ.2 พนั.1 ม.ค. 63 5541/62
102 นาง จันทร์ดี  เนตรคมคาย 5490000121 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
103 จ.ส.อ. อนากร  กลมสิริทรัพย์ 5490003362 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
104 นาง สุบรรณ์    เดชเดชา 5490004994 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 63 3581/63
105 นาง ต๋ิว    แย้มกมล 5490005117 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
106 นาย ส่ายื่อท ู   เนตรคมคาย 5490005515 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
107 น.ส. จินตนา    รัตนอุทยัพร 5490006831 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
108 นาง โชติมา    จอประดิษฐ 5490006832 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
109 นาย สมบรูณ์    วงษช์ื่น 5490006833 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
110 นาง กุลธนันทท ์   คุณมาศ 5490007499 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาย สุรพงษ ์   น้อยจริง 5490008980 ธ.กระทุ่มแบน ก.ย. 63 3581/63
112 จ.ส.อ. ณธกร    ธรีะพงศ์ 5490012571 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
113 จ.ส.ต. เอกรินทร์    แทนมาลา 5500001294 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 63 3581/63
114 ส.ต. เชาวฤทธิ ์   ทองบญุตา 5500001605 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 63 3581/63
115 นาง ล าไพ    สิงหแ์ก้ว 5500004110 ธ.สะพานควาย ก.ย. 63 3581/63
116 นาง บ าเพญ็    ราชกิจ 5500005074 ธ.เสริมไทย - ม.ค. ก.ย. 63 3581/63
117 น.ส. จันนิภา    ศรีแจ่ม 5500005851 ศูนย์พฒันากีฬา ทบ. มิ.ย. 63 2061/63
118 อส.ทพ. พจิิตร    ธรรมโส 5500005974 กรม ทพ.31 ส.ค. 63 3081/63
119 น.ส. นิภาพร    แพมา 5500007718 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ย. 63 3581/63
120 นาง ปรานอม    พนัสนาชี 5510000047 ธ.ชุมพร ส.ค. 63 3081/63
121 นาง พรนิชา    ยศชินากูล 5510000191 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ ก.ย. 63 3581/63
122 ร.ต. ณรงค์ศักด์ิ    ชัยบ ารุง 5510001663 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
123 นาง กาบ    จิณะไชย 5510002504 ธ.น่าน ก.ย. 63 3581/63
124 นาง จินตนา    ทองดี 5510002508 ธ.น่าน ก.ย. 63 3581/63
125 นาย อติพงษ ์   นกแก้ว 5510002746 ธ.สระบรีุ ก.ย. 63 3581/63
126 น.ส. ทรรศนีย์    สาลีโภชน์ 5510007085 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ย. 63 3581/63
127 นาง สุธรีา    ปนัทะมา 5520000357 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
128 นาง แสง    ชมภู 5520000819 ธ.โลตัส รังสิต คลอง7 ก.ย. 63 3581/63
129 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    สุขศิริ 5520002004 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 63 3081/63
130 จ.ส.ท. อภศัิกด์ิ    คานุรักษ์ 5520002167 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
131 พล.อส. ทรงพล    เจียงค า 5520002895 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
132 พล.อส. ศรัณย์  อร่ามเรืองสกุล 5520002910 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
133 นาง ทววีง    โคตรสุโพธิ์ 5520003613 ธ.สกลนคร ก.ย. 63 3581/63
134 อส.ทพ. ทองอยู่    สาระพาน 5520003622 ธ.อ านาจเจริญ ก.ย. 63 3581/63
135 นาง ประยูร    สุวรรณาภา 5520007240 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
136 ส.ต.อ. ประพงษ ์   ไชยันโต 5520008710 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 63 3581/63
137 นาง รัชนี    เพง็ชัย 5520008766 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 63 3581/63
138 ส.อ. กริชติวฒัน์    ฤทธิม์หา 5520010408 พนั.จจ.รอ. ส.ค. 63 3081/63
139 นาง บรรเพญ็    เนตรซิว 5520012191 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 63 3581/63
140 ส.ท. วชัระ    พทุธมิา 5520014229 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ย. 63 3581/63
141 นาง ศรีนวล    ข าพว่ง 5520016469 ธ.เตาปนู ส.ค. 63 3081/63
142 นาย วงศ์วริศ  ธนัสเถลิงวงศ์ 5530000069 ธ.หว้ยขวาง ก.ย. 63 3581/63
143 น.ส. วฬิาวรรณ    สุขรา 5530002202 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ก.ย. 63 3581/63
144 ส.อ. ธรีะศักด์ิ    สุวรรณรอด 5530002790 ร้อย.ลว.ไกล 6 ส.ค. 63 3081/63
145 จ.ส.อ. วชัรากร    อ่อนละมัย 5530003335 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
146 จ.ส.อ. อภชิัย    คนแรง 5530003537 ธ.ยโสธร ก.ย. 63 3581/63
147 นาง อุบลวรรณ    บญุจันทร์ 5530003962 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 จ.ส.อ. กีรติ    คงปาน 5530004528 ม.พนั.28 พล.ม.1 ส.ค. 63 3081/63
149 จ.ส.อ. นฤต    บรูณ์เจริญ 5530004786 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
150 น.ส. พชัรพร    ศรีไพร 5530009405 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
151 น.ส. ณัฏฐวดี    ใช้เจริญพงศ์ 5540001572 ธ.สาขากล้วยน  าไท ก.ย. 63 3581/63
152 ส.อ. จักพนัธ ์   ทองขันธ์ 5540002074 ธ.อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
153 นาง อรทยั    สืบเพง็ 5540005432 ร.112 ส.ค. 63 3081/63
154 ส.ท. อาทติย์ธนากร    เกิดหล า 5540006869 ม.4 พนั.11 รอ. ส.ค. 63 3081/63
155 ส.ท. ค าภร์ี    สายสิม 5540007226 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
156 นาง แพงศรี    สายสิม 5540007227 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
157 อส.ทพ. คมพยัคฆ์    ผั นสืบ 5540007794 กรม ทพ.31 ส.ค. 63 3081/63
158 นาง ทศัวรรณ    ล่องลอย 5540008776 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
159 อส.ทพ. ทกิ    ครบอยู่ 5540008961 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
160 ส.อ. นิพนธ ์   แสงจันทร์ 5540009075 ม.2 ส.ค. 63 3081/63
161 ส.อ. อาณัติ    เพช็รทนะ 5540009254 กรม ทพ.14 ส.ค. 63 3081/63
162 น.ส. พรินันท ์   อุ่นจิตต์ 5550001237 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ย. 63 3581/63
163 ส.อ. ยงยุทธ    โพธิช์ัยแสน 5550004845 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
164 ส.ท. วชัรฤทธิ ์   ประมวล 5550004923 ร.23 พนั.3 ส.ค. 63 3081/63
165 นาง บปุผา    จันทร์ด้วง 5550005597 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 63 3581/63
166 ส.อ. ธนากร    ขจรกล่ า 5550005931 ม.3 ส.ค. 63 3081/63
167 อส.ทพ. บญุธรรม    ประพนัธ์ 5550006828 ธ.นางรอง ก.ย. 63 3581/63
168 อส.ทพ. สุนทร    ชาวล าเนา 5550007225 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ก.ย. 63 3581/63
169 นาย พชร    ฤทธสิาร 5550007652 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ส.ค. 63 3081/63
170 น.ส. ปราณี    สุตศิริ 5550008379 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
171 จ.ส.อ. ชนะชัย    มีสุข 5550010023 พนั.สบร.23 บชร.3 ก.ค. 63 2561/63
172 นาย จรัญ    แทนมาลา 5550011071 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 63 3581/63
173 น.ส. พเยาว ์   วงษต์า 5550011072 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 63 3581/63
174 นาง ฐิตารีย์    วงษศิ์ลป์ 5550012139 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
175 นาง นภมณี    ภู่ละมัย 5550012421 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ย. 63 3581/63
176 ส.ท. อนิวฒัน์    พดุโสด 5560000713 ร.21 พนั.2 รอ. ก.ค. 63 2561/63
177 ส.อ. มารุต    มะลุลี 5560000955 กรม สน.พล.ร.15 ส.ค. 63 3081/63
178 ร.ท. วทญัญู    เริงร่ืน 5560004643 พบ. ส.ค. 63 3081/63
179 ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ    ไชยชนะ 5560004930 ธ.สะพานควาย ก.ย. 63 3581/63
180 ส.อ. ทองพนู    จันทะผล 5560006734 ร.14 พนั 3 ส.ค. 63 3081/63
181 พล.อส. ธรียุทธ    ไปบน 5560007712 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
182 ส.ต. รุ่งโรจน์    เรืองศรี 5560008826 พล.ร.4 ส.ค. 63 3081/63
183 ส.ต. ดนกอลี    ชายเหร็น 5560009831 สง.สด.จว.น.ธ. ส.ค. 63 3081/63
184 อส.ทพ. สุวทิย์    บวัจูม 5560010682 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 อส.ทพ. ธรีะวฒัน์    จันทรู 5560012612 กรม ทพ.11 ส.ค. 63 3081/63
186 นาย ทอฝัน    หวงัอ้อมกลาง 5560013687 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
187 น.ส. ชัญญาพชัญ์  โชคธรีะวณิชย์ 5560013740 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
188 นาง วรรณศรี    แพรสีนวล 5570000115 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ย. 63 3581/63
189 อส.ทพ. วทิวสั    บงัใบ 5570000253 กรม ทพ.14 ส.ค. 63 3081/63
190 นาย ราญ    ค าพรม 5570001668 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 63 3581/63
191 ส.อ. พรชัย    ปานนุ่น 5570002277 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
192 ส.ต. ศราวธุ    ทรัพย์นารถ 5570004447 ร.16 พนั.1 ส.ค. 63 3081/63
193 ส.ต. วโิรจน์    สังฆะมณี 5570004666 ร.2 พนั.2 รอ. ส.ค. 63 3081/63
194 ส.อ. วรีพล    จิตตรักษา 5570005095 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
195 น.ส. เกสร    โททสัสะ 5570005862 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ย. 63 3581/63
196 นาย พร    โททสัสะ 5570005864 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ย. 63 3581/63
197 อส.ทพ. พงษสิ์ทธิ ์  ศรีสุนนท์ 5570007130 กรม ทพ.11 ส.ค. 63 3081/63
198 น.ส. จันทรา    มาลัย 5570007408 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 63 3581/63
199 ส.ท. สิทธชิัย    สืบสาร 5570008244 ธ.เซ็นทรัล-ศาลายา ก.ย. 63 3581/63
200 ส.ต. วริะชัย    ดวงประทมุ 5570009530 ป.6 พนั.106 ส.ค. 63 3081/63
201 อส.ทพ. เกษม    เกื อไขย 5570009640 ทพ.42(อส.ทพ.) ส.ค. 63 3081/63
202 นาย ทองสา    สืบสาร 5570010355 ธ.เซ็นทรัล-ศาลายา ก.ย. 63 3581/63
203 นาง สมควร    สืบสาร 5570010370 ธ.เซ็นทรัล-ศาลายา ก.ย. 63 3581/63
204 ส.อ. ชัยวฒัน์    เพยีล าแขก 5570010600 ร.4 พนั.1 พ.ค. 63 1581/63
205 อส.ทพ. ธนัช    สุดมาส 5570011400 กรม ทพ.42 ส.ค. 63 3081/63
206 ส.อ. ธรีะศักด์ิ    ผิวแก้ว 5570011595 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
207 ส.ท. กิตติชัย    พรมเขียว 5570012865 ม.3 ส.ค. 63 3081/63
208 ส.ท. เสกสรรค์    ผุยโพนทนั 5570012948 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 63 3581/63
209 อส.ทพ. อนุวตัร    กะการดี 5570014232 กรม ทพ.11 ส.ค. 63 3081/63
210 น.ส. บงกช    พกุรอด 5570014511 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ย. 63 3581/63
211 น.ส. ไพรินทร์    เสือเฒ่า 5570015901 ธ.ตาก ก.ย. 63 3581/63
212 ส.ต. ธนายุทธ    ศรีสุข 5580002676 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 63 3581/63
213 ส.อ. วรัญญู    โพธสิาร 5580003104 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
214 ส.อ. วรีะศักด์ิ    ขวญัเยือ 5580003188 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
215 ส.ต. ศุภวทัน์    เผือดนอก 5580003267 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ก.ย. 63 3581/63
216 ส.ท. อาทติย์    ยุบลแมน 5580003538 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 63 3581/63
217 ส.อ. พรชัย    อันทะนัย 5580005286 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 63 3581/63
218 นาง นิตยา    รุณสา 5580005537 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
219 นาย มานพ    รุณสา 5580005538 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
220 พล.อส.หญิง อลิษา  อุตส่าห์ 5580006226 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ย. 63 3581/63
221 จ.ส.อ. เชาวฤทธิ ์   พนัจ ารูญ 5580006332 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
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222 นาย วนัชัย    อุตส่าห์ 5580006350 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ย. 63 3581/63
223 ส.อ. สายชล    สีทา 5580006645 ม.2 พนั.10 ส.ค. 63 3081/63
224 ส.อ. สุรัตน์    จิตใจซึ งธรรม 5580006788 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
225 พล.อส.หญิง จุฑารัตน์  เพชรโสม 5580007438 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 63 3581/63
226 ส.ต. ธราดล    วรวทิย์ขจรภพ 5580008218 กรม ทพ.33 ส.ค. 63 3081/63
227 นาย ชนตศักด์ิ    ไพจิตร 5580008834 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
228 ส.ต. อภชิาติ    อ่อซ้าย 5580009502 ป.5 พนั.5 ม.ค. 59 4961/58
229 อส.ทพ. จารุพงษ ์   ต้วมศรี 5580011670 กรม ทพ.11 ส.ค. 63 3081/63
230 อส.ทพ. ธนัชพชัร์    บญุเฮ้า 5580012184 กรม ทพ.11 ส.ค. 63 3081/63
231 ส.ท. ณรงค์ฤทธิ ์   ผกากาฬ 5580013791 กรม ทพ.21 ส.ค. 63 3081/63
232 นาย พงศกร    งามวเิศษ 5580013793 ธ.เตาปนู ก.ย. 63 3581/63
233 ส.อ. ปณัณวฒัน์    กลัดคร้าม 5590001261 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 63 3581/63
234 ส.ต. ปริภมูิ    มาดขาว 5590001347 ม.5 พนั.23 รอ. ส.ค. 63 3081/63
235 ส.ต. ขจรศักด์ิ    ไกยนารถ 5590002870 ป.6 พนั.106 ส.ค. 63 3081/63
236 นาง สมคิด    เชียงอั ง 5590005195 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
237 ส.ท. ชัยณรงค์    วงษม์ั่น 5590005650 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
238 น.ส. วนิตฐา    จุติผล 5590005813 พนั.ปจว. ส.ค. 63 3081/63
239 น.ส. บญุมา    ราตรี 5590006600 กรม ทพ.14 ส.ค. 63 3081/63
240 ส.ท. ธรีภทัร์  กิจวบิลูย์พานิช 5590006672 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
241 น.ส. ปนัดดา    ฉิมมา 5590007261 ธ.เซ็นทรัล พ.ล. ก.ย. 63 3581/63
242 ส.ท. จตุพร    เดชประสิทธิ์ 5590007533 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
243 นาย ถาวร    พนัจ ารูญ 5590009240 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
244 นาง เพลินจิตร    พนัจ ารูญ 5590009244 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
245 ส.ต. พรเฉลิม    การส าโรง 5590010637 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 63 3581/63
246 นาย อมรเทพ    บญุยิ่ง 5590012344 ธ.เดอะมอลล์-บางแค ก.ย. 63 3581/63
247 อส.ทพ. กล้าณรงค์   พงษอ์่อน 5590014204 กรม ทพ.23 ส.ค. 63 3081/63
248 นาง ธญันรี    ตั งชนะชัยพงษ์ 5600000004 ธ.สาขากล้วยน  าไท ก.ย. 63 3581/63
249 นาง นุชนารถ    รุณสา 5600000822 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
250 นนส. กิตติธชั    สุขยิ่งเจริญ 5600003301 ร.2 พนั.2 รอ. ส.ค. 63 3081/63
251 ส.ท. ไกรศักด์ิ    ชินปดั 5600003326 ธ.พญาไท ก.ย. 63 3581/63
252 ส.ท. จิรวฒัน์    ภาระหอม 5600003355 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
253 ส.ท. สุรวฒิุ    สอนสะอาด 5600003815 ธ.พญาไท ก.ย. 63 3581/63
254 ส.ต. บณัฑิตย์    พุ่มเกษม 5600007276 มทบ.31 ส.ค. 63 3081/63
255 ส.ต. อัครชัย    หอมสวาสด์ิ 5600007533 ป.6 พนั.106 ส.ค. 63 3081/63
256 น.ส. สุนิสา    ทองอาจ 5600008048 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ย. 63 3581/63
257 ส.ต. สกล    แก้วชื่น 5600009493 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
258 ส.อ. ประชา    โอมแก้ว 5600009569 ศม. ก.ค. 63 2561/63
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259 นาย ธนวฒัน์    ทองแสน 5600011147 ธ.รามอินทรา กม.8 ก.ย. 63 3581/63
260 อส.ทพ. จิตรทวิสั  วงค์จ าเนียร 5600011890 กรม ทพ.11 ส.ค. 63 3081/63
261 ร.ต. ณัฐพงษ ์   เสือใหญ่ 5600012277 ธ.นครนายก ก.ย. 63 3581/63
262 อส.ทพ. ซูลกิฟลี    ฮามะ 5600013411 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
263 อส.ทพ.หญิง สุลักขณา  ตาแก้ว 5600013527 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
264 ส.ท. วศิรุต    เลิศลาภยศ 5600013842 รร.สพศ.ศสพ. ส.ค. 63 3081/63
265 นาง ค าผาง    คนแรง 5600013956 ธ.ยโสธร ก.ย. 63 3581/63
266 อส.ทพ. ประสาน    แดงรักษา 5610000252 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
267 ส.ท. กฤติกร    สมพรหม 5610001151 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 63 3581/63
268 อส.ทพ. วฒันา    สังข์ชุม 5610001554 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
269 อส.ทพ. โสฬส   ทองเล่ียมนาค 5610001599 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
270 อส.ทพ. อภชิาติ   อินทร์ภวิาส 5610001610 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
271 อส.ทพ.หญิง นัยนา    เฮง 5610001704 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
272 ส.ต. จิรวฒัน์  พรหมวงศ์ซ้าย 5610002399 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ก.ย. 63 3581/63
273 ส.ต. ปฏพิล    อีมจีน 5610002690 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ก.ย. 63 3581/63
274 ส.ต. แสนฤทธิ ์   เขี ยวแก้ว 5610003042 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ก.ย. 63 3581/63
275 ส.ต. กฤษฎา    แสวงศิริผล 5610003202 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.ย. 63 3581/63
276 ส.ต. ครรชิตพล    เรือนสุภา 5610003252 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
277 ส.ต. สุทธนิันท ์   พรมปอพาน 5610003961 ธ.บลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ ก.ย. 63 3581/63
278 อส.ทพ. สราวฒิุ    บลิโอะ 5610004439 กรม ทพ.11 ส.ค. 63 3081/63
279 อส.ทพ. อนุวฒัน์    ทองนวล 5610005309 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
280 ส.ท. ศตวรรษ    มีเดช 5610006177 พล.ม.1 ส.ค. 63 3081/63
281 นาง รุ่งทพิย์    เหง้าบญุมา 5610006928 ศป. ส.ค. 63 3081/63
282 ร.ท. จิณณวตัร    เจรียงโรจน์ 5610010292 พนั.สร.8 ส.ค. 63 3081/63
283 ส.ต. ศรัญญู    สุขวฒันกูล 5610011063 ร.21 พนั.3 รอ. ส.ค. 63 3081/63
284 พล.อส. วชิญ์พล    พรมหากุล 5610011211 พนั.สห.11 ก.ค. 63 2561/63
285 ร.ต. แทนธรรศไชยย์  เนียมค า 5610012638 ส่วนกลาง มิ.ย. 63 2061/63
286 อส.ทพ. ทศพร    เทพทอง 5610013414 กรม ทพ.48 ส.ค. 63 3081/63
287 ส.ต. นครินทร์    วงษวรณ์ 5620001093 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
288 อส.ทพ.หญิง จิริยา  จ าปาเทศ 5620002579 กรม ทพ.22 ส.ค. 63 3081/63
289 นาง บญุศรี    โพธิช์ัยแสน 5620003007 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
290 น.ส. อ้อมทพิย์    ครองนุช 5620003101 กอท.สก.ทบ. ก.ค. 63 2561/63
291 ส.ต. เฉลิมพล  หารโคกกรวด 5620003371 ร.19 พนั.3 ส.ค. 63 3081/63
292 ส.ต. กิตติคุณ    เจริญเกษ 5620005101 ศปภอ.ทบ.1 ส.ค. 63 3081/63
293 นาย จตุรงค์    เนียมปาน 5620005445 ธ.ต.ถนอมมิตร วชัพล ก.ย. 63 3581/63
294 ร.ต. พชิญะ    สุวรรณ 5620005822 ร.16 ส.ค. 63 3081/63
295 นาย ทนงศักด์ิ    เกื อปญัญา 5620006011 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
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296 ส.ต. ยรรยง    หมื่นอาษา 5620006922 ปตอ.1 พนั.3 ส.ค. 63 3081/63
297 นาง มะยุรี    ขันทองดี 5620007259 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ย. 63 3581/63
298 นาง สุชิน    ขันทองดี 5620007263 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ย. 63 3581/63
299 นาง เกษร    เนียรมงคล 5620011326 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
300 น.ส. ชุติมา    จันดี 5620015803 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
301 อส.ทพ.หญิง พนัธท์วิา  บญุอนันต์ 5630002715 กรม ทพ.47 ส.ค. 63 3081/63
302 นาง ธนภรณ์    บญุอนันต์ 5630002787 กรม ทพ.47 ส.ค. 63 3081/63
303 นาย วรวทิย์    กิจคงชีพ 5630004850 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
304 นาง ไสว    เยี่ยมยอด ต101882/28 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 63 3581/63
305 นาย อ านวย    จ าพรต ต102202/28 ธ.ปากช่อง ก.ย. 63 3581/63
306 นาง อุบล    อรรณพเพช็ร ต104595/28 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 63 3581/63
307 จ.ส.อ. ไชโย    ค าจันทกึ ต105206/28 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 63 3581/63
308 นาง บญุยงค์    จงยาว ต108199/29 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 63 3581/63
309 นาย พล    งามสมบติั ต108443/29 ธ.อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
310 นาง แตงฮัว    งามสมบติั ต108444/29 ธ.อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
311 จ.ส.อ. สุเมต    นามประคอง ต112189/29 มทบ.12 เม.ย. 63 1041/63
312 นาง นุชจรินทร์    สุริยะบตุร ต112401/29 ธ.เสนานิคม ก.ย. 63 3581/63
313 นาง ก าเนิด    นาบ ารุง ต115148/29 ธ.ต.ถนอมมิตร วชัพล ก.ย. 63 3581/63
314 จ.ส.อ. เดชา    พรุิณสุนทร ต116802/29 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ก.ย. 63 3581/63
315 นาง ละออ    อิ่มสุข ต117118/29 ธ.ศรีราชา ก.ย. 63 3581/63
316 จ.ส.อ. สมพงษ ์   สินศิริ ต118144/29 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 63 3581/63
317 นาง สุภตัรา    ณ บางช้าง ต118379/29 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
318 นาง นวลจันทร์   คล่องส่ังสอน ต11977/13 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 63 3581/63
319 วา่ที่ ร.ต. สุนิมิต    ชุ่มพงษ์ ต120961/29 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 63 3581/63
320 นาง แจ่ม    ศิลาจะโปะ ต122871/29 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 63 3581/63
321 จ.ส.ต. บญุน้อม    ราโชติ ต124867/29 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
322 นาง บญุมาก    เชยชม ต127441/30 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 63 3581/63
323 น.ส. บบุผา    จงยาว ต128319/30 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 63 3581/63
324 นาง แตงไทย    อินทสิทธิ์ ต130109/30 ธ.อุทยัธานี ก.ย. 63 3581/63
325 นาย ประยงค์    สุวรรณกูฏ ต130933/30 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 63 3581/63
326 นาย อุบล    ม่วงทมิ ต134335/30 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
327 นาง นภาพร    โสมดี ต135229/30 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 63 3581/63
328 นาง ราตรี    ร่มโพธิท์อง ต136064/30 ธ.พรานนก ก.ย. 63 3581/63
329 น.ส. นันทยิา    นกแก้ว ต137751/30 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี) ส.ค. 63 3081/63
330 นาย เคลือบ    สินศิริ ต141377/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 63 3581/63
331 นาง เพญ็ศรี    บญุยัง ต142791/30 ธ.ต.ถนอมมิตร วชัพล ก.ย. 63 3581/63
332 นาง โฉมยงค์    สงวนศรี ต143165/30 ธ.น่าน ก.ย. 63 3581/63
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333 นาง แสงพลอย    โพธิค์ า ต143541/30 ธ.แพร่ ก.ย. 63 3581/63
334 นาง ชุมาภรณ์    กล่ินสังข์ ต145312/30 ธ.คลองจั่น ก.ย. 63 3581/63
335 นาง ละออ    ขุมโมกข์ ต145861/30 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ม.ค. 59 4961/58
336 นาง เชย    อุดมชัยชาญ ต149103/31 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 63 3581/63
337 นาง อนงค์    อ่อนส าอางค์ ต150696/31 ธ.เซ็นทรัล พ.ล. ก.ย. 63 3581/63
338 นาง สังวาลย์    ช่ าชอง ต151357/31 ธ.กระทุ่มแบน ก.ย. 63 3581/63
339 นาง รัตติยา    บญุโยธา ต152526/31 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 63 3581/63
340 นาง แสวง    หลักค า ต154887/31 ธ.โลตัส บางปะอิน ก.ย. 63 3581/63
341 นาง พรทพิย์    เฟื่องฟู ต156862/31 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
342 นาย น้อย    หวดัสูงเนิน ต15703/15 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 63 3581/63
343 นาง จิติมา    แปลงดี ต157829/31 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 63 3581/63
344 นาง ทองค า   ตรีกิจจานนท์ ต157845/31 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
345 นาง วรรณา    มีเสมา ต160168/31 ธ.ราชด าเนิน ก.ย. 63 3581/63
346 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    พรมคง ต160963/31 ธ.โคกมะตูม - พ.ล. ก.ย. 63 3581/63
347 ร.ต. ภมิล    จีนนิกุล ต161930/31 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
348 นาง บญุมี    โตสุข ต162699/31 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 63 3581/63
349 นาง สมบญุ    ราชแก้ว ต164890/31 ธ.หล่มสัก ก.ย. 63 3581/63
350 นาย สมศักด์ิ    นุตโร ต168816/32 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี ก.ย. 63 3581/63
351 จ.ส.อ. ประชิต    ทรงศิริ ต169967/32 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
352 นาง เบญญาภรณ์   โกสิทธิ์ ต170050/32 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต ก.ย. 63 3581/63
353 นาย สัมฤทธิ ์   ศรีโกศล ต170065/32 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
354 นาง นิชานาถ    ศรีโกศล ต170090/32 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
355 นาย สมนึก    นาชาญ ต171813/32 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
356 นาย เข็มทอง    ปราณี ต177294/32 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 63 3581/63
357 นาง ทองแถม    ทองมี ต177387/32 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
358 ร.ต. ไตรรัตน์    นกแก้ว ต178002/32 ธ.สระบรีุ ก.ย. 63 3581/63
359 นาง บญุนาค    อุปราช ต179064/32 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
360 วา่ที่ ร.ต. วรุิฬห ์   นาค าภา ต179409/32 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
361 นาย ปราโมทย์    เครือแก้ว ต180078/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 63 3581/63
362 นาง สวง    เครือแก้ว ต180079/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 63 3581/63
363 นาง มะลิวลัย์    ไร่วอน ต182607/32 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ก.ย. 63 3581/63
364 นาย อภชิาติ    การสูงเนิน ต185041/32 ธ.ปากช่อง ก.ย. 63 3581/63
365 นาง สัมฤทธิ ์   มาลัยทอง ต185996/32 ธ.สระบรีุ ก.ย. 63 3581/63
366 นาง รัชนี    ปราณี ต187463/32 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 63 3581/63
367 นาง นิชาภา    นิธกิรนันทกุล ต188116/32 ธ.สกลนคร ก.ย. 63 3581/63
368 จ.ส.อ. วรายุทธ   สุวรรณมาโจ ต188301/32 มทบ.210 ก.ค. 63 2561/63
369 จ.ส.อ. สันติ    ปอ้งสุวรรณ ต188756/32 ธ.ฮอด ก.ย. 63 3581/63
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370 นาง ภาริณี    ปอ้งสุวรรณ ต188757/32 ธ.ฮอด ก.ย. 63 3581/63
371 นาง นงนิตย์    วงัน้อย ต189207/32 ธ.พะเยา ก.ย. 63 3581/63
372 น.ส. สุวรรณา    เวิน่ทอง ต192179/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
373 นาย พลายงาม    เวิน่ทอง ต192194/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
374 นาง พทุธา    เวิน่ทอง ต192195/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
375 นาย คทาธร    เวิน่ทอง ต192196/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
376 นาง พยงค์    จ านงค์รักษ์ ต192484/32 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ย. 63 3581/63
377 จ.ส.อ. ถวลัย์    เภรีวงษ์ ต192655/32 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 63 3581/63
378 นาย สัมพนัธ ์   สมสกุลไทย ต195548/33 ธ.เทเวศร์ ก.ย. 63 3581/63
379 จ.ส.อ. มนัส    ค าต่าย ต197423/33 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 63 3581/63
380 นาง นวรัตน์    ผาทอง ต199556/33 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 63 3581/63
381 นาง ไสว    เภรีวงษ์ ต200067/33 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 63 3581/63
382 นาย ยรรยง    เหล็กจีน ต201448/33 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ย. 63 3581/63
383 นาง ศิริลักษณ์  เสมประเสริฐ ต204250/33 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 63 3581/63
384 นาง ทมุมา    ประภาสัย ต205694/33 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 63 3581/63
385 น.ส. นิธภิรณ์    ชุ่มภาณี ต206217/33 ธ.ย่อยตล่ิงชัน ก.ย. 63 3581/63
386 นาย วชิัย    อุ่นค า ต207171/33 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ก.ย. 63 3581/63
387 นาง เสาวลักษณ์   เอี่ยมสอาด ต209219/33 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 63 3581/63
388 จ.ส.อ. เสมอ    รักษา ต209496/33 ธ.น่าน ก.ย. 63 3581/63
389 นาง ทอง    จ าปาทอง ต210438/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
390 นาง สมหมาย    ทนยิ่ง ต210443/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
391 นาง อ่อนตา    ช่างปรุง ต211245/33 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์ ข.ก. ก.ย. 63 3581/63
392 จ.ส.อ. พฒัน์พงษ ์ พรหมเมืองยอง ต212190/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ย. 63 3581/63
393 นาย ละไม    ธญัญเจริญ ต213127/33 ธ.วงัน้อย ก.ค. 63 2561/63
394 นาง กี    ค าบุ่ง ต214212/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ย. 63 3581/63
395 นาง พรศิลป ์   กระตุดนาค ต214945/33 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
396 นาง เตือนใจ    ปั้นทมิ ต215327/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ย. 63 3581/63
397 จ.ส.อ.หญิง พมิพนัธ ์  ศรีสวสัด์ิ ต21794/17 ธ.ราชด าเนิน ก.ย. 63 3581/63
398 นาง ทองย้อย    เรือนค าฟู ต218221/33 ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม. ก.ย. 63 3581/63
399 นาง กัญจน์ณัฏฐ์   เทยีนแก้ว ต219143/33 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ย. 63 3581/63
400 น.ส. จินดา    เทยีนแก้ว ต219145/33 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ย. 63 3581/63
401 นาย เอื อน    บญุมี ต219685/33 ธ.ตาคลี ก.ย. 63 3581/63
402 น.ส. นฤมล    สุขสมัย ต220541/33 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ก.ย. 63 3581/63
403 จ.ส.อ. สัญญา    สมบติัเปี่ยม ต222043/33 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
404 นาง ละออง    จันทร์แดง ต227253/34 ธ.งามวงศ์วาน ก.ย. 63 3581/63
405 นาง จรูญศรี    กุพนัล า ต228859/34 ธ.อุดรธานี ก.ย. 63 3581/63
406 นาง คูณ    เสาโกมุท ต229425/34 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.ย. 63 3581/63
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407 น.ส. จินตนา    ดุมใหม่ ต230419/34 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 63 3581/63
408 ร.ท. วรัิตน์    สมบติัเปี่ยม ต23083/18 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
409 นาง กันทมิา    อาจมาก ต234318/34 ธ.ทบก.ทบ. ก.ย. 63 3581/63
410 นาง วฒันา    สุขไสยา ต235151/34 ธ.อยุธยา ก.ย. 63 3581/63
411 น.ส. ทวาย    จันบวั ต237109/34 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 63 3581/63
412 นาง ไพร    นักบญุ ต237110/34 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 63 3581/63
413 ร.ต. สุเชษฐ    วงศ์ทอง ต237756/34 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 63 3581/63
414 นาย ชู    วงศ์ทอง ต237757/34 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 63 3581/63
415 นาง ศรียน    จันทรมหา ต238217/34 ธ.เตาปนู ก.ย. 63 3581/63
416 นาย ทว ี   นุกิจ ต23972/18 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
417 นาง สุจิตรา    คุณสุทธิ์ ต240970/34 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 63 3581/63
418 นาย บวัทอง    บญุแก่น ต241405/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
419 นาย ทองอินทร์   กระดานพล ต241406/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
420 นาง ชนรดา    น้อยจริง ต241497/34 ธ.กระทุ่มแบน ก.ย. 63 3581/63
421 จ.ส.อ. ประสินธ ์   ไชยบาล ต243671/34 ธ.พะเยา ก.ย. 63 3581/63
422 น.ส. ละออ    โพธิศ์รีนาค ต244824/34 ธ.อ่างทอง ก.ย. 63 3581/63
423 นาง ละเอียด    ทวรัีตน์ ต244827/34 ธ.อ่างทอง ก.ย. 63 3581/63
424 น.ส. บรรจง    โพธิศ์รีนาค ต244840/34 ธ.อ่างทอง ก.ย. 63 3581/63
425 นาง ชัชวาล    ไชยชนะ ต245197/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
426 จ.ส.อ. ชาญนาว ี   สมจิต ต249658/35 มทบ.12 ส.ค. 63 3081/63
427 นาง บญุมาก    สมจิต ต249727/35 มทบ.12 ส.ค. 63 3081/63
428 นาง เอื อมพร    จันทร์โท ต250309/35 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 63 3581/63
429 นาง อุไร    ปรีเลิศ ต251771/35 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ก.ย. 63 3581/63
430 ส.อ. วจิิตร    วงษศิ์ลป์ ต252773/35 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
431 นาง บี่    เก่งสูงเนิน ต252795/35 ธ.สูงเนิน ก.ย. 63 3581/63
432 นาง ณัฐภรณ์    อรุณรัมย์ ต253456/35 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
433 นาง เสง่ียม    แมงมีนาม ต253457/35 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
434 นาง จันดา    มาทศัน์ ต256128/35 ธ.เตาปนู ก.ย. 63 3581/63
435 นาง สังเวยีน    ร าพงึ ต256129/35 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ย. 63 3581/63
436 นาง ณีรนุช    โบร์เดอร์ริค ต258325/35 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ย. 63 3581/63
437 นาง กิตติมา    ราโชติ ต262423/35 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
438 พ.อ. นรภทัร    เทยีมศร ต264358/36 ธ.สาขากล้วยน  าไท ก.ย. 63 3581/63
439 ส.อ. พทิกัษช์น    ไปแดน ต264744/36 ธ.ลาดพร้าว 124 ก.ย. 63 3581/63
440 นาง นงลักษณ์    เต็กแดง ต265000/36 ธ.เตาปนู ก.ย. 63 3581/63
441 นาง ถิน    ชัยสงคราม ต266080/36 ธ.ปตัตานี ก.ย. 63 3581/63
442 จ.ส.อ. สุพร    เดชสถิตย์ ต267163/36 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 63 3581/63
443 พ.ต. เชษฐา    ศรีบริุนทร์ ต268324/36 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 นาง ศิริภรณ์    ศรีบริุนทร์ ต268332/36 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 63 3581/63
445 จ.ส.ต. สุริยศักด์ิ    พาสิงหสี์ ต270182/36 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 63 3581/63
446 นาย อัมรินทร์    นิสะโสกะ ต270359/36 ธ.บางบวั ก.ย. 63 3581/63
447 นาง ส าราญ    แสบงบาล ต270753/36 ธ.สกลนคร ก.ย. 63 3581/63
448 นาย เฉลิม    แสบงบาล ต270754/36 ธ.สกลนคร ก.ย. 63 3581/63
449 นาง นุชจรินทร์   เลิศสงคราม ต270756/36 ธ.สกลนคร ก.ย. 63 3581/63
450 ร.ท. นิกร    อาจสมัย ต272178/36 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 63 3581/63
451 นาง สมัย    ช านาญภมูิ ต272629/36 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
452 นาง ลินดา    เกิดใจดี ต273138/36 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
453 นาง บศุรินทร์    บญุฤทธิ์ ต273879/36 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
454 นาง พศิสุดา    พนัโนราช ต274870/37 ธ.บา้นไผ่ ก.ย. 63 3581/63
455 นาง เพญ็จันทร์   ปอ้มจันทร์ ต276320/37 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 63 3581/63
456 นาง บปุผา    เพง็คุ้ม ต276927/37 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 63 3581/63
457 นาย สีมา    กรอบค า ต277357/37 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 63 3581/63
458 นาง กัลยา    เรือนค าฟู ต279181/37 ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม. ก.ย. 63 3581/63
459 นาง อัมพร    ชุมภศูรี ต279183/37 ธ.ถ.ช้างคลาน-ช.ม. ก.ย. 63 3581/63
460 นาง อนุชิดา    ขันค า ต279309/37 ธ.ล าปาง ก.ย. 63 3581/63
461 จ.ส.อ. ส ารวย    รอดเจริญ ต280440/37 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
462 นาง สุวภทัร    จ้อยวงษ์ ต281640/37 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ย. 63 3581/63
463 นาง ปราณีต    เภรีวงษ์ ต285359/38 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 63 3581/63
464 นาง สุกัญญา    บญุประเสริฐ ต286807/38 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 63 3581/63
465 น.ส. มณี    ไชยวงษ์ ต288325/38 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ย. 63 3581/63
466 นาง บงัอร    ทดัศรี ต289650/38 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 63 3581/63
467 นาง สมบติั    เนื อทอง ต289726/38 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ย. 63 3581/63
468 นาง รัตนา    จตุรานนท์ ต30553/19 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.ย. 63 3581/63
469 นาง บญุช่วย    เต็งกิ่ง ต36083/21 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 63 3581/63
470 นาง พนัป ี   บญุช้อย ต38116/21 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
471 นาง สมบรูณ์    อรรถบท ต39335/21 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ย. 63 3581/63
472 ร.อ. ชีวะ    ปั้นทมิ ต39874/21 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ย. 63 3581/63
473 นาง ดวงจันทร์    ฤทธิณ์รงค์ ต43700/22 ธ.พระปฐมเจดีย์ ก.ย. 63 3581/63
474 นาง ถนอมจิตต์    ประจญ ต47931/23 ธ.พระปฐมเจดีย์ ก.ย. 63 3581/63
475 นาง จันทร์    สุขสอน ต49362/23 ธ.มวกเหล็ก ก.ย. 63 3581/63
476 นาง อ าพร    หอสุวรรณ์ ต50258/23 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 63 3581/63
477 นาง ปญัจา    จันทร์แดง ต52038/23 ธ.สกลนคร ก.ย. 63 3581/63
478 ร.ต. ประสาร    มูลเฟย ต52161/23 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต ก.ย. 63 3581/63
479 จ.ส.อ. สุวฒัน์    แก้วรุ่งเรือง ต52360/23 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ก.ย. 63 3581/63
480 นาง วจิิตร    สุดตา ต52563/23 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 63 3581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
481 พ.อ. ธนกฤต    สายหยุด ต53043/23 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 63 3581/63
482 นาง เจริญ    สุขสมัย ต54205/23 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ ก.ย. 63 3581/63
483 ร.ต. เดช    เต็มกันทา ต55449/24 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 63 3081/63
484 นาง รัชนี    ชีวะพาทย์ ต57198/24 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 63 3581/63
485 นาง จ านงค์   คงธนะศุภสมบติั ต59834/25 ธ.กระทุ่มแบน ก.ย. 63 3581/63
486 นาง ทองใบ    ทองอยู่ ต59954/25 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 63 3581/63
487 จ.ส.อ. บรรเจิด    จันทร์เปล่ง ต62966/25 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ย. 63 3581/63
488 นาง ชวนพศิ    มากสันเทยีะ ต66727/25 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
489 ร.ต. สุรชัย    วรรักษ์ ต67751/26 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 63 3581/63
490 จ.ส.อ. จรัช    โหเ้รืองรมย์ ต70678/26 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 63 3581/63
491 นาง สิภาพฒัน์   บวรสิทธพินัธุ์ ต71489/26 ธ.ถนนคฑาธร-ราชบรีุ ก.ย. 63 3581/63
492 นาง โฉม    มาดหมาย ต79251/26 ธ.ปากช่อง ส.ค. 63 3081/63
493 ร.ต. ประหยัด    ปานสุข ต79913/26 ธ.ถ.สุขสวสัด์ิ-ราษฎร์บรูณะ ก.ย. 63 3581/63
494 น.ส. สมบญุ    โพธวิรรณ์ ต81267/27 ธ.อยุธยา ก.ย. 63 3581/63
495 น.ส. บญุเตือน    สัมมาขันธ์ ต82242/27 ธ.บางล าภู ก.ย. 63 3581/63
496 นาย พรีะ    เอี่ยมสอาด ต83803/27 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 63 3581/63
497 นาง วไิลลักษณ์    ทพิย์อักษร ต84713/27 ธ.ลาดพร้าว 103 ก.ย. 63 3581/63
498 นาง นิมิตร    เหมือนแก้ว ต89375/27 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 63 3581/63
499 น.ส. อัมพร    นิตยา ต94030/28 ธ.บางกะปิ ก.ย. 63 3581/63
500 นาย ทนิกร    เชยจุ้ย ต96909/28 ธ.อยุธยา ก.ย. 63 3581/63
501 ร.อ. ยุทธศาสตร์   สถิตย์ไทย ส11997/26 ธ.ราชด าเนิน ก.ย. 63 3581/63
502 นาง บญุมี    พมิพโ์พธิ์ ส12145/26 ธ.อ านาจเจริญ ก.ย. 63 3581/63
503 นาง ตวงฤทยั    เต็งศิริ ส12541/26 ธ.สระบรีุ ก.ย. 63 3581/63
504 นาง จินดา    นัดดาเวช ส15077/28 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 63 3581/63
505 นาง ดวงกมล    ตุ้มนิลกาล ส23056/34 ธ.พระปิ่นเกล้า ก.ย. 63 3581/63
506 นาย ทรรศพร    รักงาม ส23593/35 ส่วนกลาง ส.ค. 63 3081/63
507 นาง อนงค์นาฏ    โมราสุข ส25365/37 ธ.เดอะมอลล์-บางแค ก.ย. 63 3581/63
508 พ.อ. ศักดา    พธิรัตน์ ส2844/12 ธ.ราชด าเนิน ก.ย. 63 3581/63
509 พ.ต. พงษส์วสัด์ิ    นัดดาเวช ส8574/21 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 63 3581/63
510 นาง สอิ ง    เชื ออินต๊ะ ส9484/22 ธ.เมกาบางนา ก.ย. 63 3581/63
511 นาง ทองจีบ ซ่ือตรง ต250769/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 63 3581/63
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หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดตั งแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี   ส าเนาทะเบยีนบา้น,   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
    และใบส าคัญความเหน็แพทย์
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ  า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ     ใหถ้ือการสมัครครั งที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครครั งแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ 
    ใหติ้ดต่อสอบถาม โทร.0 2654 7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั งสิ น
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