
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 พ.อ.มนฑป    มณีเนตร 4955009328 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 60 861/60
2 นาง กานดา    สุวรรณโชติ 4992006601 ธ.ส านักราชด าเนิน เม.ย. 60 861/60
3 นาง ยาใจ    ไม้หอม 5392003447 ธ.สระบรีุ เม.ย. 60 861/60
4 จ.ส.อ.วมิล    ทอ่นแก้ว 5395003470 ธ.สระบรีุ เม.ย. 60 861/60
5 นาง ผกา    ฮวบเอี่ยม 5396001206 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
6 นาง ขนิษฐา    ไชยบดุดี 5396001873 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 60 861/60
7 น.ส.ปรางทพิย์    ทาประเสริฐ 5396002470 รพ.ค่ายจักรพงษ์ มี.ค. 60 441/60
8 นาง ปราณี    ชัยครองรักษ์ 5396002810 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. เม.ย. 60 861/60
9 นาง หนูเรียบ    เกตุใหม่ 5396003488 ธ.สระบรีุ เม.ย. 60 861/60
10 นาง ขนิษฐา    บวันันท์ 5396003873 ธ.หนองแค เม.ย. 60 861/60
11 นาง สุทพิย์    เสระทอง 5396005719 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. เม.ย. 60 861/60
12 พ.อ.ธนศิลป ์   สุนิลหงษ์ 5401007391 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย เม.ย. 60 861/60
13 นาง นงนุช    เหมืองอุ่น 5405012527 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 60 861/60
14 ส.อ.สมบติั    นิลบรรพต 5405015326 กรม ทพ.43 มี.ค. 60 441/60
15 ส.อ.สมชาย    เสริมศาสตร์ 5405016516 สห.ทบ. มี.ค. 60 441/60
16 ร.ต.ธรีะพงษ ์   พลพงษ์ 5405017869 สง.สด.จว.ศ.ก. มี.ค. 60 441/60
17 นาย วชัรวร์ี    ธรีะเดชโชติ 5405019240 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 60 861/60
18 จ.ส.อ.ส าราญทอง    เฮียงสา 5405019405 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 60 861/60
19 ส.อ.ณชพล    เหล่าบบุผา 5405020902 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 60 861/60
20 จ.ส.อ.ณดล    สุดใจ 5405021070 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
21 นาง บญุเรือง    หงษท์อง 5406004061 ธนาณัติ มี.ค. 60 641/60
22 นาง สุทนิ    คุ้มญาติ 5406006097 ธนาณัติ ก.พ. 60 381/60
23 นาง อารีย์    หมีดเส็น 5406007879 ธ.คลองปาง เม.ย. 60 861/60
24 นาง ชัยวรรณ์    ไชยศิริ 5406009649 ธ.น่าน เม.ย. 60 861/60
25 นาง หนูแดง    ภทูองอูบ 5406010376 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 60 861/60
26 นาง ประยงค์    วารีศรี 5406013916 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 60 861/60
27 นาง กัญญา    ทอ่นแก้ว 5406018262 ธ.สระบรีุ เม.ย. 60 861/60
28 นาย กิติพงศ์    ภาสบตุร 5410001104 ธ.ท-ีสแควร์ เม.ย. 60 861/60
29 ส.อ.ศิลปช์ัย    แสนศิลา 5410003964 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
30 จ.ส.อ.จักรพงษ ์   ตาละลักษมณ์ 5410005251 นรด.(ศสร) มี.ค. 60 441/60
31 จ.ส.อ.สมบติั    โคเกิด 5410006858 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 60 861/60
32 จ.ส.อ.วนิัย    หาญใจ 5410006949 ธ.จันดี เม.ย. 60 861/60
33 พ.ท.เอกราช    ข าวงศ์ 5410009392 ธ.นางรอง เม.ย. 60 861/60
34 ส.อ.มานะ    นุสันรัมย์ 5410015454 ธ.สระแก้ว เม.ย. 60 861/60
35 นาง ธญัสุดา    มะสุใส 5410016890 ธ.นครพนม เม.ย. 60 861/60
36 นาง พอชม    สีแก่น 5410018828 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 ส.อ.สามารถ    กลัดคร้าม 5410018947 ศปภอ.ทบ. มี.ค. 60 441/60
38 ร.อ.ธนายุต    อุดอ้าย 5410019058 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 60 861/60
39 นาง ดวงดาว    แก้วกุลศรี 5410020867 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. เม.ย. 60 861/60
40 จ.ส.อ.เมธาพนัธ ์   ยศเสถียรธนากูล 5410022011 ธ.พงังา เม.ย. 60 861/60
41 นาย อนุรักษ ์   โสสลาม 5420000038 ธ.ถ.สุขาภบิาล 3 เม.ย. 60 861/60
42 น.ส.สินีนาถ    นิติสวน 5420000444 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
43 นาง นภาดา    นาคสีหมอก 5420000858 ธ.อุทยั-อยุธยา เม.ย. 60 861/60
44 นาง ปญัญา    รุ่งอร่าม 5420002008 ธ.อรัญประเทศ เม.ย. 60 861/60
45 นาง อัมพร    ทา้วเครือ 5420002943 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 60 861/60
46 นาง ทติยา    โพธิพ์นัธ์ 5420003294 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 60 861/60
47 นาง เต้า    แสนศิลา 5420003541 ธนาณัติ มี.ค. 60 481/60
48 นาง กรรณิการ์    สินค้า 5420004685 ธนาณัติ มี.ค. 60 461/60
49 นาง วนิดา    ดอนศรีแก้ว 5420006051 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 60 861/60
50 จ.ส.อ.อิทธพิล    อินทะ 5420008221 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 60 861/60
51 ส.อ.โกวทิ    เหบิขุนทด 5420009969 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 60 861/60
52 ส.อ.วรีะพงษ ์   บตุดีจีน 5430000136 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 60 861/60
53 น.ส.ขวญัมนัส    หนุนภกัดี 5430000429 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
54 นาง สอิ้ง    เตวงั 5430001997 ธ.สระแก้ว เม.ย. 60 861/60
55 นาย ชัยวธัน์    เหมืองอุ่น 5430005256 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 60 861/60
56 จ.ส.อ.รชต    คงศรี 5430007386 ธ.เซนทรัล-บางเขน เม.ย. 60 861/60
57 นาง สมคิด    ชาภกัดี 5430007447 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 60 861/60
58 จ.ส.อ.ฉัตรชัย    เปจะโปะ 5430008215 ธ.ชัยนาท เม.ย. 60 861/60
59 นาง สีดา    ทองเพญ็ 5430008612 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 60 861/60
60 นาง สุทศัน์ตา    กลัดคร้าม 5430009693 ศปภอ.ทบ. มี.ค. 60 441/60
61 นาง ศิริรักษ ์   ศรีโท 5440002109 ม.3 พนั.26 มี.ค. 60 441/60
62 ส.อ.ชรัช    ปณุณะรัตน์ 5440005920 พล.ร.9 มี.ค. 60 441/60
63 นาง รินภา    นุสันรัมย์ 5440006747 ธ.สระแก้ว เม.ย. 60 861/60
64 จ.ส.อ.อัศวนิ    แสงฟา้สกุลไท 5440007937 ธ.ย่อยบางบวั เม.ย. 60 861/60
65 จ.ส.อ.อนุมาต    ชูสุข 5440010911 ม.พนั.16 พล.ร.5 มี.ค. 60 441/60
66 ส.ต.ไชยา    เปา้สร้อย 5450001109 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 60 861/60
67 นาย สุทธพิร    ดวงพรหม 5450004244 ธ.ทรัพย์ไพรวลัย์ เม.ย. 60 861/60
68 นาย สุบนิทร์    ประจันทะ 5450004875 ธ.สระแก้ว เม.ย. 60 861/60
69 นาง ทว ี   นุสันรัมย์ 5450004881 ธ.สระแก้ว เม.ย. 60 861/60
70 นาง สุกัลยา    ประจันทะ 5450004891 ธ.สระแก้ว เม.ย. 60 861/60
71 นาย พนา    เมืองนิล 5450009662 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั ช.ม. เม.ย. 60 861/60
72 นาย นรินทร    พสิิฐเสนีย์ 5460000760 ธ.น่าน เม.ย. 60 861/60
73 นาง ประภสัสร    โชคชมพนูท 5460001637 ธ.ล าปาง เม.ย. 60 861/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาย ไพวรรณ    เชษฐสุราษฎร์ 5460003304 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มี.ค. 60 441/60
75 ร.อ.หญิง ปวณีา    สินผดุง 5460004388 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 60 861/60
76 ร.ท.ธนภณ    อนุสนธิ์ 5460005235 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย เม.ย. 60 861/60
77 นาง กัตติยา    วรรณทอง 5460005992 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย เม.ย. 60 861/60
78 นาง เพญ็ศักด์ิ    หมื่นประจญ 5460006068 ธ.บางใหญ่ซิต้ี เม.ย. 60 861/60
79 ส.อ.อภรัิกษ ์   แตงนวน 5460008655 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 60 861/60
80 นาง กาญจนา    คล้ายพนัธ์ 5460009036 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
81 นาง บงัอร    จานปญัญา 5460009041 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
82 นาง สุจิรัสย์    เหล่าจันอัน 5460010079 สง.สด.จว.อ.ด. มี.ค. 60 441/60
83 จ.ส.อ.สดายุ    นุ่นขาว 5460011517 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 60 861/60
84 นาง บญุเหลือ    นนทะโคตร 5460011765 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
85 อส.ทพ.ศักด์ิติกร    นิกรบวั 5460011790 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
86 นาง วนัเพญ็    อินทะ 5460012412 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 60 861/60
87 นาง สมใจ    อยู่มา 5460012733 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 60 861/60
88 นาง ทอง    กอเดช 5460013725 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 60 861/60
89 น.ส.พยอม    ศรีเมือง 5460013934 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 60 861/60
90 นาง มาลัย    ธปูบชูา 5460014387 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 60 861/60
91 นาง สมพศิ    ทพิย์อักษร 5460014822 ธ.น่าน เม.ย. 60 861/60
92 น.ส.อรุณรัศมี    ฝีมือช่าง 5460015262 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 60 861/60
93 นาย ทว ี   กฐินเทศ 5460015346 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. เม.ย. 60 861/60
94 นาง ณิชากร    แตงนวน 5470000892 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 60 861/60
95 นาย เจริญ    แตงนวน 5470000907 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 60 861/60
96 ส.อ.เจษจรัส    นามอาษา 5470002737 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 60 861/60
97 นาง ทศันีย์    ศรีโวหะ 5470004554 สง.สด.จว.ศ.ก. มี.ค. 60 441/60
98 ร.อ.ครรน์ชิด    ดวนใหญ่ 5470006558 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย เม.ย. 60 861/60
99 จ.ส.อ.ไซนุลอาบดีีน    หะยีอาซิ 5480001350 ร.153 พนั.3 ธ.ค. 59 4661/59
100 น.ส.พชร    อังคสุวรรณศิริ 5480003194 ธ.บางขุนนนท์ เม.ย. 60 861/60
101 จ.ส.อ.โชคดี    หอมศิริ 5480003640 ธนาณัติ พ.ย. 59 4241/59
102 พ.อ.ธนโชค    ไชยมงคล 5480004928 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 60 861/60
103 นาย เอนก    เทยีนปญัจะ 5480005271 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
104 จ.ส.ท.ยุทธชัย    สฤษด์ิ 5480005712 ธ.ถนนติวานนท์ เม.ย. 60 861/60
105 นาง ประดับ    มาเทศ 5480006293 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 60 861/60
106 นาง ส าราญ    เปา้สร้อย 5480007494 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 60 861/60
107 นาง จันทนา    ไชยมงคล 5480007990 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 60 861/60
108 นาง ณัฐภรณ์    สร้อยสนธิ 5480011434 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
109 นาย เข็มเพช็ร    หล้าเนตร 5490000282 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 60 861/60
110 นาง สายทอง    หล้าเนตร 5490000316 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 60 861/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาง ประครอง    โง่นใจรักษ์ 5490001540 ธ.ส านักราชด าเนิน เม.ย. 60 861/60
112 จ.ส.ต.วฒิุศักด์ิ    แววคุ้ม 5490003043 ร.29 พนั.1 มี.ค. 60 441/60
113 นาย ส าราญ    โสตะวงค์ 5490004765 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 60 861/60
114 นาย เล็ก    ชูสุข 5490004932 ม.พนั.16 พล.ร.5 มี.ค. 60 441/60
115 นาง อาภรณ์    ชูสุข 5490004933 ม.พนั.16 พล.ร.5 มี.ค. 60 441/60
116 นาย เกตุ    ค าทพิย์ 5490005156 ธ.ล าปาง เม.ย. 60 861/60
117 นาง มานี    ค าทพิย์ 5490005163 ธ.ล าปาง เม.ย. 60 861/60
118 นาง สุภาพร    นาคผจญ 5490005593 ธ. วหิารแดง เม.ย. 60 861/60
119 น.ส.ธญัวรัตน์    พรหมส าลี 5490007330 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 60 861/60
120 นาย สรยุทธ    อยู่เอี่ยม 5490007337 รพ.ค่ายจักรพงษ์ มี.ค. 60 441/60
121 นาย อนิรุจน์    พรหมส าลี 5490007340 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 60 861/60
122 นาย ค่าย    อุดอ้าย 5490007670 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 60 861/60
123 นาง ชื่น    อุดอ้าย 5490007671 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 60 861/60
124 นาง พชัรี    จินตวรณ์ 5490009020 มทบ.44 มี.ค. 60 441/60
125 นาง สุนันทา    อุตสาหะ 5490011294 ช.พนั.112 ช.1 รอ. มี.ค. 60 441/60
126 ส.อ.จงรักษ ์   เชื้อบณัฑิต 5490011640 ช.พนั.15 มี.ค. 60 441/60
127 จ.ส.อ.เดชกร    ท าวดัไทร 5490011899 ช.พนั.15 มี.ค. 60 441/60
128 ส.อ.บรรพจน์    เม้าราษี 5490012155 ส.พนั.6 มี.ค. 60 441/60
129 ส.อ.พยุง    เชื้อค า 5490012293 ร.151 ม.ค. 60 5161/59
130 นนส.เอกลักษณ์    พาโพธิ์ 5490013277 พนั.ซบร.24 บชร.4 มี.ค. 60 441/60
131 ส.อ.ศุภชัย    ภใูบบงั 5500000082 ร.151 พนั.2 มี.ค. 60 441/60
132 นาง นภสัสรณ์    นาคแก้ว 5500000358 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. เม.ย. 60 861/60
133 ส.อ.ราชวตัร    ฉัตรอุดมธนกุล 5500001020 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 60 861/60
134 นาง กชกร    วนัเพญ็ 5500002537 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. เม.ย. 60 861/60
135 น.ส.สุรัตยา    กิจคงชีพ 5500002651 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
136 จ.ส.อ.เจริญพร    วงษส์าหร่าย 5500005281 พล.ร.2 รอ. มี.ค. 60 441/60
137 นาง ค านาง    เภาค า 5500005465 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 60 861/60
138 นาง เนาวรัตน์    อินทะ 5500005468 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 60 861/60
139 นาง ญาตา    อ่อนละมูล 5500005749 ธ.พระปิ่นเกล้า เม.ย. 60 861/60
140 นาง เกษมศรี    ฟกับญุ 5500006981 พล.ร.9 มี.ค. 60 441/60
141 นาย สมศักด์ิ    จันทร์ย้อย 5500006982 พล.ร.9 มี.ค. 60 441/60
142 นาง อภลิาภา    ปณุณะรัตน์ 5500006983 พล.ร.9 มี.ค. 60 441/60
143 นาย ทองสุข    คงศรี 5500007063 ธ.เซนทรัล-บางเขน เม.ย. 60 861/60
144 นาง บญุเล่ือน    คงศรี 5500007064 ธ.เซนทรัล-บางเขน เม.ย. 60 861/60
145 น.ส.นิภาพร    แพมา 5500007718 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 60 861/60
146 ส.อ.นนทติต์    เอี่ยวสกุล 5510001789 ร.153 มี.ค. 60 441/60
147 ส.อ.สุเมธ    พรหมจันทร์ 5510002234 ร.153 มี.ค. 60 441/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 จ.ส.อ.ธานินทร์    ช านิกุล 5510003420 ธ.ส านักราชด าเนิน เม.ย. 60 861/60
149 ส.อ.ปรัชญา    อาจหาญ 5510003993 ส.พนั.6 มี.ค. 60 441/60
150 น.ส.นิตยา    แสนยันต์ 5510005004 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 60 861/60
151 ส.อ.สราวธุ    เพช็รขุนทด 5510006410 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
152 ส.อ.อรรถพล    พทิกัษ์ 5510007749 ร.29 พนั.1 มี.ค. 60 441/60
153 อส.ทพ.ด ารงค์    ศิลปวสุิทธิ์ 5510007899 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
154 อส.ทพ.สมเกียรติ    กลีบสุวรรณ 5510007920 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
155 นาง รัตติกาล    อิ่นแก้วสืบ 5520000373 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 60 861/60
156 พ.จ.อ.สุรสิทธิ ์   พลูผล 5520002453 ธ.ส านักราชด าเนิน เม.ย. 60 861/60
157 นาง ลัดดา    ล้ิมตระกูล 5520003921 ช.พนั.112 ช.1 รอ. มี.ค. 60 441/60
158 นาย สมคิด    ล้ิมตระกูล 5520003922 ช.พนั.112 ช.1 รอ. มี.ค. 60 441/60
159 นาง ทองปาน    ลอยลม 5520004199 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 60 861/60
160 นาย เจษฎา    ศรีโวหะ 5520008098 สง.สด.จว.ศ.ก. มี.ค. 60 441/60
161 นาย วรวฒิุ    กิจคงชีพ 5520009222 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
162 พล.อส.จุมพล    จิตโชติ 5520009949 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 60 861/60
163 จ.ส.อ.เหลาะ    นกหมุด 5520010042 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 60 441/60
164 นาง ค าปุ่น    อัญไชยศรี 5520010339 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 60 861/60
165 นาย พงษศั์กด์ิ    ดุมแก้ว 5520010340 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 60 861/60
166 นาง พชัร์ชามญชุ์    ตัมพานุวตัร 5520011188 รร.จปร. มี.ค. 60 441/60
167 นาง จะแซวโพ    สมบรูณ์พนูเพิ่ม 5520013191 ธ.สระบรีุ เม.ย. 60 861/60
168 นาง เรซ่า    สมบรูณ์พนูเพิ่ม 5520013192 ธ.สระบรีุ เม.ย. 60 861/60
169 นาย พรกิตต์ิ    ค าสี 5520015744 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
170 นาง รอดีย๊ะ    หวนัสู 5520017426 พล.ร.15 มี.ค. 60 441/60
171 ส.อ.คุณากร    เลิศม่วง 5520017649 ร.29 พนั.1 มี.ค. 60 441/60
172 ส.อ.อมรเทพ    คุรุบาศรี 5520018142 ศร.พนั.1 มี.ค. 60 441/60
173 นาย ศุภนันท ์   เกิดสุวรรณ 5530000876 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 60 861/60
174 อส.ทพ.ศักด์ิศรี    มุกธะวตัร์ 5530001079 ธ.อ านาจเจริญ เม.ย. 60 861/60
175 น.ส.วชัรี    ยศเรือง 5530001338 ธ.เซ็นทรัล ชลบรีุ เม.ย. 60 861/60
176 ส.อ.ชายแดน    สุวรรณมณี 5530002990 ช.พนั.15 มี.ค. 60 441/60
177 ส.อ.ปรเมศวร์    ปกครอง 5530003172 ธ.ถ.ประชาอุทศิ เม.ย. 60 861/60
178 ส.อ.มนตรี    แทน่ทอง 5530003782 ร.14 พนั.2 ก.พ. 60 1/60
179 นาย จารุวฒัน์    ท าวดัไทร 5530007224 ช.พนั.15 มี.ค. 60 441/60
180 นาง ฐิติชญา    ท าวดัไทร 5530007225 ช.พนั.15 มี.ค. 60 441/60
181 นาง พชัราภรณ์    พรรัตน์ 5530008867 ธ.โลตัส โคราช 2 เม.ย. 60 861/60
182 อส.ทพ.ระยะ    สุวรรณใจ 5540003245 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
183 ส.อ.วชิระ    ค าสิงห์ 5540007603 มทบ.15 มี.ค. 60 441/60
184 อส.ทพ.พดัชานนท ์   ไชยธนโชติ 5550000349 ธนาณัติ ก.พ. 60 421/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 อส.ทพ.ศุภชัย    เพช็รพลาย 5550000858 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
186 ส.อ.จิรเวช    รัตนพชิัยบตุร 5550001564 ศร. มี.ค. 60 441/60
187 นาง พนัธป ี     ฝอยทอง 5550006590 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
188 นาย สุชาติ    ฝอยทอง 5550006595 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
189 ส.ต.เฉลิมพล    วฑิิตพงษว์นิช 5550007665 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 60 441/60
190 น.ส.ปณุยนุช    ศัลยวฒิุ 5550009475 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. เม.ย. 60 861/60
191 พล.อส.ชุติพนธ ์   วนัดี 5550009788 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
192 น.ส.สมัชญา    ดิษยิ้ม 5560004700 ธ.ถ.คฑาธร-ร.บ. เม.ย. 60 861/60
193 พล.อส.ขวญัชัย    เชิญประภา 5560004936 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
194 ส.ต.ปยิพงษ ์   จันทร์ส าโรง 5560005141 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
195 ส.ต.บญุมี    จอดนอก 5560005165 ร.21 พนั.1 รอ. มี.ค. 60 441/60
196 พล.อส.โชคชัย    โคมสูงเนิน 5560005547 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
197 ส.ท.ลัญจกร    จันทร์โยธา 5560005766 ปตอ.1 พนั.6 มี.ค. 60 441/60
198 น.ส.อาบทพิย์    ฉายทองค า 5560006254 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า เม.ย. 60 861/60
199 นาง ชมพนูุท    สฤษด์ิ 5560006961 ธ.ถ.ติวานนท์ เม.ย. 60 861/60
200 พล.อส.ชัยณรงค์    แตงเหลือง 5560007126 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
201 อส.ทพ.อมรเทพ    จงรักษ์ 5560009273 กรม ทพ.42 มี.ค. 60 441/60
202 อส.ทพ.คมสันต์    รัตนพนัธ์ 5560010285 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
203 อส.ทพ.สัญลักษณ์    รักษสุ์วรรณ์ 5560011324 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
204 อส.ทพ.สุทธากร    หวงักาล 5560011326 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
205 นาง ปราณี    ศัลยวฒิุ 5560012368 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. เม.ย. 60 861/60
206 ส.ท.สันติชัย    น้อยจันทกึ 5560013178 สง.สด.จว.ข.ก. มี.ค. 60 441/60
207 อส.ทพ.เมธา    ธรรมพทิกัษ์ 5560013840 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
208 อส.ทพ.ณัฐพล    ชีธรรมรัตน์ 5570000068 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
209 อส.ทพ.ทวพีร    ส่วงเมา 5570000073 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
210 ส.ต.มเหสักข์    แก้วขาว 5570000359 ธ.ปตัตานี เม.ย. 60 861/60
211 พล.อส.จักรกฤษณ์    กมลภพ 5570000511 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
212 ส.ต.ชุมพลศักด์ิ    มงคล 5570000531 ร.19 พนั.1 มี.ค. 60 441/60
213 ร.ท.หญิง ภทัรวดี    ประทปีะวณิช 5570000590 สร. ม.ค. 60 5161/59
214 อส.ทพ.เทวนิทร์    พลศักด์ิ 5570000815 กรม ทพ.23 มี.ค. 60 441/60
215 นาง ชลธกิาญน์    ผาเจริญ 5570001588 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
216 พล.อส.พรุิณ    ผาเจริญ 5570001601 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
217 อส.ทพ.ประภาส    หนูเกล้ียง 5570001658 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
218 น.ส.สุรีพร    รอนยุทธ 5570003291 ธ.ชัยภมูิ เม.ย. 60 861/60
219 อส.ทพ.ณัฐพล    ส่างค า 5570003331 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
220 อส.ทพ.ราเชษฐ์    โรจน์จนพชิัย 5570003559 กรม ทพ.33 ก.พ. 60 1/60
221 ส.ท.ณัฐวฒิุ    จารุวงศ์ไพบลูย์ 5570003823 กอง พธ.สกอ.ศสพ. มี.ค. 60 441/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 ด.ต.ทวชีัย    น้อยจันทกึ 5570004277 สง.สด.จว.ข.ก. มี.ค. 60 441/60
223 อส.ทพ.ธรรมรัตน์    เพช็รพฒุ 5570005428 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
224 อส.ทพ.สราวธุ    หน่อแก้ว 5570006877 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
225 ส.ต.สุทศัน์    บญุประกอบ 5570007303 ร.21 พนั.1 รอ. มี.ค. 60 441/60
226 ส.ท.ชุติพงศ์    สิงหสุ์วรรณ 5570008356 กรม ทพ.21 มี.ค. 60 441/60
227 อส.ทพ.เขม    สังเกตุ 5570008532 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
228 อส.ทพ.ธปิติ    นิ่มนุช 5570008544 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
229 นาง สุธรีา    เจริญศิริ 5570009729 ธ.บรีุรัมย์ เม.ย. 60 861/60
230 อส.ทพ.กฤษณะ    ริยาพนัธ์ 5570010034 กรม ทพ.42 มี.ค. 60 441/60
231 อส.ทพ.ส าราญ    ซอซิ 5570010042 กรม ทพ.42 มี.ค. 60 441/60
232 อส.ทพ.อัครัช    กิ้มซ้ิว 5570010154 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
233 ส.ต.รักษว์งศ์    วงศ์ใหญ่ 5570010310 ศฝ.นศท.มทบ.24 มี.ค. 60 441/60
234 อส.ทพ.ยมนา    ค าหงษา 5570010878 กรม ทพ.42 มี.ค. 60 441/60
235 นาย ธนัชพนัธ ์   บรูณาชีวาวไิล 5570010890 ธ.เซนทรัล-บางเขน เม.ย. 60 861/60
236 น.ส.มนต์สินี    บรูณาชีวาวไิล 5570010896 ธ.เซนทรัล-บางเขน เม.ย. 60 861/60
237 อส.ทพ.อ านาจ    กาญจนถาวร 5570011387 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
238 อส.ทพ.ศิวนันท ์   หนูเสน 5570011406 กรม ทพ.42 มี.ค. 60 441/60
239 อส.ทพ.อรชุณห ์   จ ารัสบญุ 5570011407 กรม ทพ.42 มี.ค. 60 441/60
240 น.ส.ทชัรียา    หะนันตะ 5570013678 มทบ.23 มี.ค. 60 441/60
241 อส.ทพ.อนุวตั    เทพอ่อน 5570014130 กรม ทพ.42 มี.ค. 60 441/60
242 ส.อ.นิติกร    ไชยวฒิุ 5570014183 ร.7 พนั.5 มี.ค. 60 441/60
243 นาย ศุภชัย    เมืองนก 5570014316 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ มี.ค. 60 441/60
244 น.ส.การต์พชิชา    มะตอง 5570014445 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 60 861/60
245 น.ส.ทพิวรรณ    สมหารวงศ์ 5570014446 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 60 861/60
246 อส.ทพ.จรัญ    เพชรจ ารัส 5570015542 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
247 อส.ทพ.พชัรวฒัน์    ช่วยศรี 5570015567 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
248 อส.ทพ.สมศักด์ิ    ชูใหญ่ 5570015606 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
249 อส.ทพ.เอกลักษณ์    ศรีวเิชียร 5570015636 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
250 นาง อรสา    สายลือนาม 5580000989 พล.ป. มี.ค. 60 441/60
251 นาง สุกัญญา    กล้าแข็ง 5580002242 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
252 ส.ต.กิตติชัย    แสงจันทร์ 5580002316 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
253 ส.ต.จรินทร์    วรรณา 5580002396 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
254 ส.ต.ธนากรณ์    ฉิมวยั 5580002671 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
255 ส.ต.ธนัวา    ชุติมาศ 5580002697 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
256 ส.ต.ยุทธการ    พชิิตสูงเนิน 5580003039 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
257 ส.ต.ศรายุทธ    ทองพามี 5580003215 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
258 ส.ต.ศิริพงษ ์   ขวญัแจ่ม 5580003239 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
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259 ส.ต.อนุชา    ผงทอง 5580003452 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
260 นาย อรรถกานต์    ยืนยาว 5580003783 ธ.ถ.สรงประภา เม.ย. 60 861/60
261 อส.ทพ.นัฐพล    สมวงค์ 5580005471 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
262 อส.ทพ.สุรศักด์ิ    ดีบญุธรรม 5580005505 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
263 อส.ทพ.วทิยา    ทองแดง 5580005725 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
264 ส.อ.หญิง จุฬารัตน์    ปุ๊ดหน่อย 5580006235 มทบ.36 ก.พ. 60 1/60
265 นาง รังสันต์    น้อยจันทกึ 5580006703 สง.สด.จว.ข.ก. มี.ค. 60 441/60
266 อส.ทพ.วศิณุ    ใจดี 5580007379 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
267 อส.ทพ.สิทธพิร    สุวรรณโร 5580007385 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
268 อส.ทพ.อนุชิต    สิงหส์ าราญ 5580007392 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
269 ส.อ.ชัยยุทธ    กงเกียน 5580007543 มทบ.36 มี.ค. 60 441/60
270 นาย ค าปน    นิทศัน์ 5580007565 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 60 861/60
271 นาง ประนม    นิทศัน์ 5580007567 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 60 861/60
272 อส.ทพ.อดิรันท ์   นาวี 5580008112 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
273 ส.อ.อิสริยะ    วรุิณพนัธ์ 5580008209 ทภ.4 มี.ค. 60 441/60
274 ส.ต.อนุสรณ์    กิจโอสถ 5580009602 ม.1 พนั.17 รอ. มี.ค. 60 441/60
275 ส.ต.ภานุวฒัน์    กาบลิพงษ์ 5580009757 สลก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
276 นาง พจนาภรณ์    เกตุปั้น 5580010454 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
277 อส.ทพ.กฤษณพงศ์    ทองดุลด า 5580011343 กรม ทพ.46 มี.ค. 60 441/60
278 นาย พชิิตชัย    แก้วฝ่ายนอก 5580012525 ธ.เซ็นทรัล พ.ล. เม.ย. 60 861/60
279 นาย มงคล    อินทรประดิษฐ์ 5580012526 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. เม.ย. 60 861/60
280 อส.ทพ.เกรียงไกร    ปรีชา 5580013965 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
281 อส.ทพ.อริยศักด์ิ    ญาณพพิฒัน์ 5580014016 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
282 อส.ทพ.อาม    คงภมูิ 5580014019 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
283 นนส.ธนาธญั    สติปญัญา 5590001204 ร.112 พนั.1 มี.ค. 60 441/60
284 พลฯ ณรงค์ฤทธิ ์   แทนรินทร์ 5590005236 ช.พนั.602 ม.ค. 60 5161/59
285 นาง จิตร    เปร่ืองค้า 5590005905 มทบ.38 มี.ค. 60 441/60
286 นาย แจ้ง    เปร่ีองค้า 5590005906 มทบ.38 มี.ค. 60 441/60
287 นาย ชาตรี    เปร่ีองค้า 5590005907 มทบ.38 มี.ค. 60 441/60
288 ส.ท.พฒัพงษ ์   ชูแก้ว 5590006180 พล.ร.5 มี.ค. 60 441/60
289 อส.ทพ.ธวชัชัย    ยิ้มนรินทร์ 5590006437 กรม ทพ.33 ก.พ. 60 1/60
290 อส.ทพ.สมพร    คงสิเหร่ 5590006492 กรม ทพ.41 มี.ค. 60 441/60
291 พล.อส.จารุทศัน์    เพิ่ม 5590006546 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
292 พล.อส.ชาญวทิย์    สีหาบตุรโต 5590006548 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
293 ส.ต.อนพทัย์    วฒันากลาง 5590006578 สง.สด.จว.น.ม. มี.ค. 60 441/60
294 น.ส.จิราวลัย์    ระไหวพรมราช 5590006815 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 60 861/60
295 นาย เฉลิมเกียรติ    สีหาบตุรโต 5590007033 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
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296 นาง ปราณี    สีหาบตุรโต 5590007034 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
297 นาย วศิรุต    พนัธุว์ชิัย 5590007151 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
298 น.ส.วริาพร    เรืองเดช 5590010302 พธ.ทบ. ธ.ค. 59 4661/59
299 นาย ดุสิต    ดิษยิ้ม 5590010739 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ เม.ย. 60 861/60
300 นาย อภญิญา    สิงค์โตมาตร 5590010747 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
301 นาง รัชฎาพร    วฒันากลาง 5590012738 สง.สด.จว.น.ม. มี.ค. 60 441/60
302 นาย บญุเทยีน    เหล่าศรี 5590013039 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 60 861/60
303 นาง สมคิด    เหล่าศรี 5590013049 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 60 861/60
304 พล.อส.คงศักด์ิ    มะลิซ้อน 5590013650 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
305 พล.อส.ชาตรี    กางถิ่น 5590013651 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
306 พล.อส.ดนุพล    จันทะบดุดา 5590013652 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
307 พล.อส.ปญัญา    คอมเหลา 5590013653 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
308 พล.อส.พชัรพงศ์    กุลโชติ 5590013655 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
309 พล.อส.ธวชัชัย    พลูสวสัด์ิ 5590013815 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
310 พล.อส.นราธปิ    บญุแสง 5590013816 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
311 พล.อส.ปยิะณัฐ    ไตรภพ 5590013817 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
312 พล.อส.พลากร    เจริญดี 5590013818 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
313 พล.อส.จิรวฒัน์    สุขศรีแก้ว 5590013947 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
314 พล.อส.ชัชรินทร์    สุขทวผีลกุล 5590013948 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
315 พล.อส.ณัฐวตัร    มั่นพฒุ 5590013949 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
316 พล.อส.ประเทศ    บวัทพิย์ 5590013951 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
317 น.ส.นวลจันทร์    ปทัมินทร 5600000557 ธ.ตรีเพชร เม.ย. 60 861/60
318 จ.ส.อ.นิรุต    มีพร 5600000962 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
319 พลฯ สุทธพิงศ์    จันทะคุณ 5600001667 ร.23 พนั.3 มี.ค. 60 441/60
320 นาง พศิมร    มุสิกะถาวร ขต6988 ธ.ปากเกร็ด เม.ย. 60 861/60
321 พ.ต.สมเดช    ศรีโวหะ ต101274/28 สง.สด.จว.ศ.ก. มี.ค. 60 441/60
322 นาย บญุมา    ชาภกัดี ต101809/28 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 60 861/60
323 พ.ต.โกญจนาท    มากนวล ต103416/28 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 60 861/60
324 นาง อารีย์    มากนวล ต103417/28 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 60 861/60
325 นาง เนี้ยม    คล้ายคลึงดี ต107160/29 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 60 861/60
326 จ.ส.ท.นาญวฒัน์    ใจอารีย์ ต109181/29 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
327 นาย อัมพร    อู่ข้าวอู่น้ า ต109729/29 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
328 นาง ตอง    อู่ข้าวอู่น้ า ต109730/29 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
329 ร.ต.ธรรมรัตน์    นิยมจิตต์ ต109968/29 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
330 นาง เจียมใจ    ทศิอุ่น ต112755/29 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
331 จ.ส.อ.ยุทธพงษ ์   ใจสุข ต113927/29 ธ.เตาปนู เม.ย. 60 861/60
332 จ.ส.อ.ฉัตรชัย    ค าจ าปา ต114492/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 60 861/60
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333 นาง บญุตา    ปั้นทองพนัธุ์ ต117295/29 ธ.ราชประสงค์ เม.ย. 60 861/60
334 นาง วไิล    กองแก้ว ต121130/29 ธ.บางใหญ่ซิต้ี เม.ย. 60 861/60
335 ส.อ.เลอศักด์ิ    สุกปล่ัง ต122763/29 ธ.สมุทรปราการ เม.ย. 60 861/60
336 ร.ต.พเิชษฐ    ปทัมินทร ต123325/29 ธ.ตรีเพชร เม.ย. 60 861/60
337 นาง เครืออนงค์    ชะนิดพฒันา ต130419/30 สลก.ทบ. พ.ย. 59 4241/59
338 ร.ต.มนูญ    สุขเจริญ ต133248/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. เม.ย. 60 861/60
339 นาง ราตรี    ร่มโพธิท์อง ต136064/30 ธ.พรานนก เม.ย. 60 861/60
340 ส.อ.มนัส    จินตวรณ์ ต137700/30 มทบ.44 มี.ค. 60 441/60
341 นาง อัมพร    สราทธพนัธ์ ต146262/31 ธ.อุทยั-อยุธยา เม.ย. 60 861/60
342 นาย สุรจิต    ธรรมศิลปสิทธิ์ ต147948/31 ธ.นาสาร เม.ย. 60 861/60
343 นาง ทองค า    ชะนิดพฒันา ต149550/31 สลก.ทบ. พ.ย. 59 4241/59
344 จ.ส.อ.พชิิต    รอดโพธิท์อง ต151593/31 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 60 861/60
345 นาง ปาณิสรา    วาปี ต152413/31 ธ.สุรวงศ์ เม.ย. 60 861/60
346 นาย สุภนิมิต    เทพภเูขียว ต153070/31 ธ.เลย เม.ย. 60 861/60
347 นาง สายทพิย์    สุขเจริญ ต155781/31 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. เม.ย. 60 861/60
348 นาง บญุเทยีม    ด้วงประยูร ต159235/31 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
349 นาง ไกรษร    พวงศรี ต163114/31 ธนาณัติ มี.ค. 60 641/60
350 นาง พรรรณา    พมิพล ต166924/31 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 60 861/60
351 นาง ผ่องใส    กุลอ่อน ต168027/31 ธ.โลตัส ประชาชื่น เม.ย. 60 861/60
352 นาง นิชานาถ    ศรีโกศล ต170090/32 ธ.ย่อยบางบวั เม.ย. 60 861/60
353 นาง จารุวรรณ    อยู่ดี ต172513/32 ธ.พะเยา เม.ย. 60 861/60
354 นาง สงัด    เคารพวงศ์ชัย ต175596/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. เม.ย. 60 861/60
355 นาง ทองค า    พรมจันทกึ ต175670/32 ธ.ปากช่อง เม.ย. 60 861/60
356 นาง สมบญุ    วสัิยเพยีร ต176089/32 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
357 จ.ส.อ.นิพนธ ์   เตวงั ต178263/32 ธ.สระแก้ว เม.ย. 60 861/60
358 ส.อ.ยงสฤษด์ิ    ทองค า ต180183/32 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
359 จ.ส.อ.อนันต์    วนัทา ต184423/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 60 861/60
360 นาง อรนิตย์    แวงวรรณ์ ต184424/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 60 861/60
361 นาง ประสงค์    พเินตร ต184638/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 60 861/60
362 นาย สมพศิ    สนธิ ต185371/32 ธ.ตาก เม.ย. 60 861/60
363 นาง จันทรา    สิทธโิอสถ ต189327/32 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. เม.ย. 60 861/60
364 นาย คมกริช    กลับน่วม ต190051/32 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. เม.ย. 60 861/60
365 จ.ส.อ.ภวูนาถ    สิโนทก ต194429/32 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 60 861/60
366 นาง สมจิตต์    จันทร์ผุดผ่อง ต204071/33 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
367 น.ส.นิธภิรณ์    ชุ่มภาณี ต206217/33 ธ.ย่อยเมืองทองธานี เม.ย. 60 861/60
368 ร.ต.เสถียรพงศกร    อัมพรอบมาลี ต209657/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 60 861/60
369 นาง ถนอม    สุขกูล ต210240/33 ธ.ขอนแก่น เม.ย. 60 861/60
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370 นาง วร    ศรีโวหะ ต210377/33 สง.สด.จว.ศ.ก. มี.ค. 60 441/60
371 ส.อ.กิตติคุณ    บตุรคุณ ต211093/33 ธ.อุดรธานี เม.ย. 60 861/60
372 น.ส.ลัดดา    นาคโสภณ ต212829/33 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
373 นาง มุขสุดา    ไทยประสิทธิ์ ต212966/33 ธ.ตาคลี เม.ย. 60 861/60
374 นาย ชะนะ    ข าเนตร์ ต21385/17 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
375 นาง เธยีรสิน    รัตถิกุล ต216802/33 ธ.ถ.ประจักษ์ เม.ย. 60 861/60
376 จ.ส.อ.ศักดินาถ    เจริญศิริ ต221940/33 ธ.บรีุรัมย์ เม.ย. 60 861/60
377 นาง บวัลอง    มะโนราช ต221941/33 ธ.บรีุรัมย์ เม.ย. 60 861/60
378 นาย โชติ    สุนทรวฒัน์ ต224774/34 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 60 861/60
379 นาง ทพิากร    ค ากรฤาชา ต225381/34 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 60 441/60
380 นาง ล าพงึ    พน้ภยั ต226791/34 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 60 861/60
381 นาง นงนุช    แก้ววไิล ต227258/34 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
382 นาง ชรินทร์ทพิย์    บญุเพช็รัตน์ ต227429/34 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ เม.ย. 60 861/60
383 นาง มาลัย    นัยเนตร ต229748/34 ธ.เซ็นทรัล-บางนา เม.ย. 60 861/60
384 นาง ทองอินทร์    สุขฉวี ต23281/18 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
385 นาง อริสา    มิ่งไม้ ต234529/34 ธ.ท-ีสแควร์ เม.ย. 60 861/60
386 นาง บญุเพง็    ไชยเชียงพณิ ต237217/34 ธ.บา้นไผ่ เม.ย. 60 861/60
387 น.ส.นันทช์ยา    มิคาทนานนท์ ต240586/34 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
388 น.ส.ประนอม    ดลปดัชา ต241008/34 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 60 861/60
389 นาง ทองค า    ชุ่มทะโชติ ต24416/18 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 60 861/60
390 นาง ลอย    สืบดี ต244724/34 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
391 นาง สุวมิล    ภงิคานนท์ ต245222/34 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 60 861/60
392 นาง สุมาลี    ลอยลม ต246020/34 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
393 นาง สนอง    ชัยเฉลิมพล ต247404/34 ธ.สระบรีุ เม.ย. 60 861/60
394 นาง รจนา    ถิ่นเมือง ต248697/35 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 60 861/60
395 จ.ส.อ.ค าตัน    ปอ้งพาล ต250658/35 ธ.อรัญประเทศ เม.ย. 60 861/60
396 นาง วราภรณ์    ปั้นสง่า ต253431/35 ธ.ย่อยบางบวั เม.ย. 60 861/60
397 จ.ส.อ.บญุมี    ทงุฤทธิ์ ต254831/35 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
398 นาง ปนั    ไชยวงค์ ต258461/35 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. เม.ย. 60 861/60
399 นาง นฤมล    อบมาลี ต260144/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 60 861/60
400 นาง หวานใจ    กระแสฉิมพลี ต261022/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. เม.ย. 60 861/60
401 นาง วราภรณ์    ค าโสภา ต263242/35 ธ.กาฬสินธุ์ เม.ย. 60 861/60
402 นาง สายรุ้ง    ไชยสัจ ต266863/36 ธ.ปทมุธานี เม.ย. 60 861/60
403 จ.ส.อ.พานิชย์    นามกา ต267133/36 ธ.อรัญประเทศ เม.ย. 60 861/60
404 นาง มนัส    บตุรเต ต269425/36 ธ.เลย เม.ย. 60 861/60
405 นาย บนั    เกิดดี ต272833/36 ธนาณัติ ก.พ. 60 121/60
406 นาง จันแรม    พงษสิ์งห์ ต275779/37 ธ.ก าแพงเพชร เม.ย. 60 861/60

11



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 นาง หน้อย    สุรพสิิฐ ต276783/37 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. เม.ย. 60 861/60
408 นาย วทิยา    รัตนวมิุข ต277084/37 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สะพานใหม่ เม.ย. 60 861/60
409 นาง อั้ว    ขุนทพิย์ ต280409/37 ธ.ปทมุธานี เม.ย. 60 861/60
410 ร.อ.ธรีะ    แต้มทอง ต284390/38 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 60 861/60
411 ส.อ.วลัลภ    แจ่มจ ารัส ต286949/38 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 60 861/60
412 จ.ส.อ.นิคม    ชูสุวรรณ ต287760/38 สง.สด.จว.ส.ข. มี.ค. 60 441/60
413 นาย สัมฤทธิ ์   พานวงศ์ ต35323/20 ธ.เตาปนู เม.ย. 60 861/60
414 นาง นิภา    วงศ์ศรีรัตนมณี ต35672/20 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
415 นาง พรทพิย์    ราชเดช ต40128/21 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. เม.ย. 60 861/60
416 นาง พศิมัย    กองแกน ต46229/22 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 60 861/60
417 นาง อารยา    ส าราญรมย์ ต47524/22 ธ.ส านักพหลโยธนิ เม.ย. 60 861/60
418 จ.ส.อ.พงษพ์นัธ ์   แสงเพชร ต50788/23 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. เม.ย. 60 861/60
419 จ.ส.อ.เอกพงศ์    ภงิคานนท์ ต54482/23 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 60 861/60
420 นาง นิยม    วสัิยจร ต59442/24 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เม.ย. 60 861/60
421 นาง บรรเลง    จอกสมุทร ต60500/25 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 60 861/60
422 นาง สวทิ    กล่ินกล่ า ต62574/25 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
423 นาย อุดม    พลจันทกึ ต68216/26 ธ.ปากช่อง เม.ย. 60 861/60
424 นาง สมคิด    ศรทะเดช ต68272/26 ธ.ปากช่อง เม.ย. 60 861/60
425 นาง ร าไพศรี    มาเหล็ง ต68730/26 ธ.ย่อยบางโพ เม.ย. 60 861/60
426 นาง อังคณา    จงเกษม ต69189/26 ธ.แคลาย เม.ย. 60 861/60
427 นาง วไิล    สืบน้อย ต73441/26 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ เม.ย. 60 861/60
428 จ.ส.อ.ธงชัย    ชะนิดพฒันา ต75880/26 สลก.ทบ. พ.ย. 59 4241/59
429 จ.ส.อ.บญุเพิ่ม    แวงวรรณ์ ต80842/27 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. เม.ย. 60 861/60
430 นาง เบญจพร    โลหะพรหม ต82144/27 ธ.โรบนิสัน ส.ป. เม.ย. 60 861/60
431 นาง พวงเงิน    ยืนนาน ต83119/27 ธ.บา้นโปง่ เม.ย. 60 861/60
432 นาง สมบติั    คล้ายพนัธ์ ต84040/27 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
433 นาง สุรินทร์    ฮวบเอี่ยม ต86165/27 ส่วนกลาง มี.ค. 60 441/60
434 พ.ต. ตระกูล    โดยอาษา ต94556/28 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 60 861/60
435 พ.ต.โชคอนันต์    สามัคคี ต96156/28 ธ.แม่สอด เม.ย. 60 861/60
436 นาง วราพร    แสงเพชร ต98159/28 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. เม.ย. 60 861/60
437 จ.ส.อ.สุบนิ    อนันต์สลุง ต99700/28 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 60 861/60
438 พ.ท.วนิันท ์   ปิ่นรัตน์ ส10193/23 ธ.สระบรีุ เม.ย. 60 861/60
439 นาง ประมวล    บญุล้อม ส19811/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ส.บ. เม.ย. 60 861/60
440 น.ส.กนกพร    ศัลยวเิศษ ส24764/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 60 861/60
441 นาง ระลึก    มณีเนตร ส5671/17 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 60 861/60
442 นาย ชวโรจน์   นุงนุช 5410011223 ธ.บางล าพู ก.ค. 60 2141/60 ลาออก
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หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 442  ขอลาออกจากการเปน็สมาชิก 
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 (กรณีขาดส่งเพราะลาออก)
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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    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    


