
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง กนิษฐา    ไกรยบตุร 5396002095 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
2 นาง สุรีรัตน์    ชยันตร์สุภาพ 5402008644 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
3 น.ส.พรรณิภา    แต้เถา 5405000372 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 60 1301/60
4 พ.ต.สัณหกิจ    แฟม้คลองขอม 5405000395 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 60 1301/60
5 จ.ส.อ.ฐิติกร    หอมสมบติั 5405005065 ธ.ชัยนาท พ.ค. 60 1301/60
6 น.ส.สุมลทา    เทยีกพา 5405017210 รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ฯ เม.ย. 60 861/60
7 นาย โชติ    ประดิษฐ 5405020637 ธ.อุดรธานี พ.ค. 60 1301/60
8 นาง จันทร์เพญ็    กัลยาวงค์ 5406004067 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 60 1301/60
9 นาง วรีนุช    มีคง 5406005430 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 60 1301/60
10 นาง สุเรขา    มูลสาร 5406006230 ธ.เสริมไทย-ม.ค. พ.ค. 60 1301/60
11 นาง อริต้า    เมืองโคตร 5406008322 ธ.เซ็ลทรัล อ.บ. พ.ค. 60 1301/60
12 นาง ประไพศรี    เรืองจันทร์ 5406010450 รพ.ค่ายวรีวฒัน์โยธนิ เม.ย. 60 861/60
13 นาง รัตน์สุดา    ศรีระวงษ์ 5406011219 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 60 861/60
14 นาง นาดี    เงินมา 5406012123 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ พ.ค. 60 1301/60
15 นาง สุรัตน์    สีงาม 5406012226 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 60 1301/60
16 นาง มลิวรรณ    หอมฮด 5406015842 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 60 1301/60
17 จ.ส.อ.ศราวธุ    กุฎฤาษี 5410000903 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
18 ส.อ.สมชาย    ท าสวน 5410002436 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 60 1301/60
19 ร.อ.ศิวชั    อาจอาบทอง 5410005325 ร.15 เม.ย. 60 861/60
20 พล.อ.วชิิต    สาทรานนท์ 5410011710 สลก.ทหาร ส.ค. 54 2301/54
21 จ.ส.อ.จารึก    บญุรัตน์ 5410016280 กรม ทพ.43 เม.ย. 60 861/60
22 นาง สวง    สิงหบ์ดุดี 5420004444 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 60 1301/60
23 นาง ละออง    โคตา 5420005990 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 60 1301/60
24 ร.อ.จักรกฤษณ์    ทพัเปน็ไทย 5430001653 ธ.ย่อยบางโพ พ.ค. 60 1301/60
25 ส.อ.จักรชัย    เชื้อสังข์พนัธ์ 5430004841 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
26 จ.ส.อ.จ าลอง    กองค า 5430008364 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. เม.ย. 60 861/60
27 จ.ส.ท.เชิดชัย    โสภณสฤษฎสุ์ข 5430008810 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 60 1301/60
28 นาง เบญจมาส    วงษค์ าจันทร์ 5430008935 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล พ.ค. 60 1301/60
29 ร.ต.สมศักด์ิ    เทยีบคุณ 5430009586 ร.1 พนั.4 รอ. มี.ค. 60 441/60
30 นาง ชลิดา    สร้อยระย้า 5430009746 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน พ.ค. 60 1301/60
31 นาง บวัลัย    เหลาเพง็ 5440001670 ธ.ชุมแพ พ.ค. 60 1301/60
32 นาง สุธาทพิย์    ชมภพูวง 5440001995 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 60 1301/60
33 นาง ยุลิน    สุวรรณคีรี 5440004615 ธ.นราธวิาส พ.ค. 60 1301/60
34 นาง แฉล่ม    หล่อนิล 5440006101 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 60 1301/60
35 ส.อ.นิพนธ ์   วลุิน 5440007460 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
36 นาง สมเด็จ    เปจะโปะ 5450001213 ธ.ชัยนาท พ.ค. 60 1301/60
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37 ส.อ.กฤษณะ    อยู่มา 5450005009 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
38 นาง พรศรี    เรืองสินธ์ 5450005481 พบ. มี.ค. 60 441/60
39 นาย เข็มชาติ    จันทะมาตร 5450009824 ธ.เตาปนู พ.ค. 60 1301/60
40 นาย คงภคั    กลายเจริญ 5450013596 ธ.พระปฐมเจดีย์ พ.ค. 60 1301/60
41 น.ส.สุนทรี    ค าบรรลือ 5460000024 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
42 นาง วรารัตน์    อินทรพงษส์กุล 5460000050 ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม พ.ค. 60 1301/60
43 ส.อ.สิทธชิัย    ศรีมงคล 5460004542 รร.จปร. มี.ค. 60 441/60
44 จ.ส.อ.พภิกัด์ิ    แพงค าใหล 5460005272 ร้อย.บ.พล.1 รอ. มี.ค. 60 441/60
45 จ.ส.อ.กิตติศักด์ิ    ต๊ิบเมืองมา 5460005803 ธ.หล่มสัก พ.ค. 60 1301/60
46 นาง ทวิาพร    ยศรุ่งเรือง 5460006204 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เม.ย. 60 861/60
47 นาย หอมจันทร์    ศรีสูงเนิน 5460006208 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เม.ย. 60 861/60
48 นาง ฮุยเตียง    ศรีสูงเนิน 5460006209 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เม.ย. 60 861/60
49 นาย วศิน    ทองประสาร 5460007365 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 60 1301/60
50 จ.ส.อ.ณัฐวฒิุ    ร่วมรักษ์ 5460008742 ป.9 พนั.109 เม.ย. 60 861/60
51 นาง บญุมา    ไปแดน 5460010011 ส.พนั.9 เม.ย. 60 861/60
52 พล.อส.แขก    ทองออน 5460010932 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
53 จ.ส.ท.ชาติพนัธ ์   ศรีบรรจง 5460011894 บชร.3 เม.ย. 60 861/60
54 นาง มาลัย    แสงทอง 5460011897 บชร.3 เม.ย. 60 861/60
55 นาง ทศันีย์    อยู่มา 5460012724 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
56 นาย ทพิย์    เอี่ยมแก้ว 5460012725 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
57 นาย วทิ ู   อยู่มา 5460012728 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
58 นาง อรวรรณ    เอี่ยมแก้ว 5460012735 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
59 จ.ส.อ.อาทติย์    สัตย์ธรรม 5460014623 ธ.ถ.สรงประภา เม.ย. 60 861/60
60 นาง จันทร์ตา    ถิ่นอุดม 5470000086 ธ.ถ.ช้างเผือก-ช.ม. พ.ค. 60 1301/60
61 จ.ส.อ.พงศธร    เสืองาม 5470001958 ร.153 เม.ย. 60 861/60
62 ส.อ.วษิณุ    จ านงค์ 5470002241 ธ.อ านาจเจริญ พ.ค. 60 1301/60
63 นาย รัฐกุล    เกษรหอม 5470004574 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า พ.ค. 60 1301/60
64 น.ส.สิริพร    อุ่นศรีอุไร 5470006499 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ พ.ค. 60 1301/60
65 นาย จิรัฏฐ์    รุ่งแสง 5470006512 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
66 นาง บญุชู    กล่ินบวั 5480000777 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 60 1301/60
67 จ.ส.ต.ชาคริฑ    คงมี 5480001313 ร.25 พนั.1 เม.ย. 60 861/60
68 นาง ทศพร    สายาจักร์ 5480003241 กอท.สก.ทบ. มี.ค. 60 441/60
69 ส.อ.จรัญ    สุขชู 5480004808 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 60 1301/60
70 นาง อุราลักษณ์    แก้วใส 5480007762 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 60 1301/60
71 นาง จันทร์ขจร    ชยันตร์สุภาพ 5480008424 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
72 นาง จิรอร    กีรติบวรธชั 5480009365 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
73 นาง กนกวรรณ    ทองอันประเสริฐ 5480009373 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
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74 นาง นงรักษ ์   ทบหลง 5480009420 ร้อย.บ.พล.1 รอ. มี.ค. 60 441/60
75 ส.อ.เอนก    รุ่งเรือง 5490001864 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
76 จ.ส.ต.ดนัยวฒัน์    ชุมเกษยีร 5490005226 ร.7 ส.ค. 59 2781/59
77 ส.อ.ก้องเกียรติ    พลูนาค 5490008712 ม.1 รอ. เม.ย. 60 861/60
78 ส.ต.เอนก    เอื้ออารีย์ 5490009536 ธ.ก าแพงเพชร เม.ย. 60 861/60
79 นาย วทินู    ต๊ิบเมืองมา 5490009756 ธ.หล่มสัก พ.ค. 60 1301/60
80 นาง หล่ัน    ต๊ิบเมืองมา 5490009757 ธ.หล่มสัก พ.ค. 60 1301/60
81 นาง พนูศรี    พลูผล 5490010216 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 60 1301/60
82 ส.อ.เพิ่มศักด์ิ    เงินทองแดง 5490012379 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. พ.ค. 60 1301/60
83 ส.อ.มุสลีมาน    ระเด่นมนตรี 5490012466 ร.151 พนั.3 เม.ย. 60 861/60
84 นนส.สุริยัณห ์   คงแก้ว 5500001200 ร.151 พนั.3 เม.ย. 60 861/60
85 นาง บญุโฮม    สอนพงษ์ 5500001326 ธ.กระทุ่มแบน พ.ค. 60 1301/60
86 นาง ปรานอม    ใจทน 5500003281 กอท.สก.ทบ. มี.ค. 60 441/60
87 นาง อ าพร    หงษสิ์บสาม 5500003561 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 60 1301/60
88 น.ส.นัทปภสั    โภควนิช 5500006673 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 60 1301/60
89 ส.ต.พลาดร    ชัยสุตานนท์ 5510001915 ร.153 เม.ย. 60 861/60
90 ส.อ.เอกพงษ ์   แววมณี 5510002394 ร.153 เม.ย. 60 861/60
91 นาย ธนกรณ์    แกวน่ธญัญกรณ์ 5510003338 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 60 1301/60
92 ส.อ.วรนัย    พุ่มพฤกษ์ 5510005146 ศฝ.นศท.มทบ.14 เม.ย. 60 861/60
93 พล.อส.ปยิะพงษ ์   นาคอ้าย 5510006386 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
94 อส.ทพ.อนุศร    ทมิกลับ 5510006901 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
95 ส.อ.นิติพงษ ์   มงคลศิริ 5520000254 ม.3 พนั.18 เม.ย. 60 861/60
96 นาง นงค์นุช    อัญไชยศรี 5520002771 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
97 อส.ทพ.บญุมาก    รมรัตน์ 5520003658 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 60 1301/60
98 นาง อาจิน    โสสุด 5520004915 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
99 ส.อ.มนตรา    กาละดี 5520005045 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 เม.ย. 60 861/60
100 ส.อ.ยอดยิ่ง    รัตนสุภา 5520005053 ทน.4 ก.พ. 60 1/60
101 นาง ภสัริญาณ์    กุลพพิฒัน์ฃัย 5520006778 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 59 4661/59
102 นาง สมบรูณ์    หงษว์เิศษ 5520007040 ธ.นางรอง พ.ค. 60 1301/60
103 อส.ทพ.ประภาส    จันพลู 5520007080 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
104 นาง กนกกาญจน์  เทพศาสตรา 5520007662 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
105 อส.ทพ.สมศักด์ิ    คงใหม่ 5520008211 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
106 นาง เกษร    พลพมิพ์ 5520009022 ม.7 พนั.14 เม.ย. 60 861/60
107 พล.อส.อนันต์    จ าปาศรี 5520011107 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
108 ส.อ.จตุพล    ทองลาด 5520011133 ร.153 เม.ย. 60 861/60
109 ส.ท.ธนวฒัน์    แซ่ล้ิม 5520011971 ม.1 รอ. เม.ย. 60 861/60
110 นาง สมจิตร    แก้วลี 5520015467 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 60 1301/60
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111 ส.ท.ชัยยุทธ    นิลปกัษ์ 5520017688 ร.153 พนั.1 เม.ย. 60 861/60
112 อส.ทพ.หญิง สุกัญญา  ราชอาจ 5530000883 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 60 1301/60
113 ส.อ.ธนากร    วรรภา 5530003085 ร.19 พนั.1 เม.ย. 60 861/60
114 นาย สวา่ง    เทพพายัพ 5530004377 พนั.สบร.23 บชร.3 เม.ย. 60 861/60
115 นาง หอมนวล    เทพพายัพ 5530004378 พนั.สบร.23 บชร.3 เม.ย. 60 861/60
116 นาย อินตอง    โคตรโนนกอก 5530004715 ธ.ชลบรีุ พ.ค. 60 1301/60
117 จ.ส.ต.คุณากร    ชมสลุง 5530005023 พนั.บ.21 เม.ย. 60 861/60
118 นาง สุรภ ี   เทศกาล 5530005181 มทบ.39 เม.ย. 60 861/60
119 ส.อ.ประวทิย์    ดวงค า 5530005761 กรม ทพ.36 เม.ย. 60 861/60
120 นาง อุมาพร    ช้างชุ่ม 5530008133 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 60 1301/60
121 อส.ทพ.นิพนธ ์   ภกัดีมาก 5530008607 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
122 อส.ทพ.เชาวฤทธิ ์   เกตุนาค 5530008986 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
123 อส.ทพ.มะซัน    มาเทวี 5530009110 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
124 อส.ทพ.เรวติั    หนูจันทร์ 5530009141 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
125 ส.อ.สุพจน์    เกล้ียงเกลา 5540001311 ร.31 พนั.1 รอ. เม.ย. 60 861/60
126 อส.ทพ.สุทน    ศรีสุระ 5540003277 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
127 ส.อ.จักรพงษ ์   ศรีพรหม์ 5540003984 สส. มิ.ย. 59 1781/59
128 น.ส.กาหลง    ช่วยชู 5540004817 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ค. 60 1301/60
129 ส.อ.เทพพทิกัษ ์   พนัธุเ์ทศ 5540005203 รพศ.4 พนั.2 มี.ค. 60 441/60
130 ส.อ.วรวฒิุ    สิงหาค า 5540006828 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 60 1301/60
131 นาง สมจิต    ดีศิริ 5540007383 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. พ.ค. 60 1301/60
132 อส.ทพ.ประยูร    สร้อยพมิาย 5550000299 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
133 อส.ทพ.รัชชานนท ์   เสวสิิทธิ์ 5550000439 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
134 อส.ทพ.อิศเรศ    รัชโน 5550000784 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
135 นาย แห    จันมา 5550001291 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 60 1301/60
136 น.ส.อัจฉรา    การินทร์ 5550001404 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 60 1301/60
137 อส.ทพ.พทิยา    ค าหาร 5550002376 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
138 อส.ทพ.อานนท ์   จันทะปา 5550002393 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
139 อส.ทพ.นัธทวฒัน์    วสิาละ 5550002492 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
140 น.ส.พยงค์    วงค์จ าปา 5550003282 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 60 1301/60
141 ส.ท.ชัยวฒัน์    บญุแนบ 5550003716 ร.153 พนั.1 เม.ย. 60 861/60
142 อส.ทพ.กัมปนาท    ศรีโคตร 5550006604 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
143 อส.ทพ.ชานนท ์   สินปราณี 5550006622 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
144 อส.ทพ.สมพร    โยธโิน 5550006700 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
145 อส.ทพ.สุริยะ    เผือกงาม 5550006717 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
146 ส.ท.อ านวยสิน    ศรีวงค์ 5550007756 ส.พนั.9 เม.ย. 60 861/60
147 ส.ต.นพกร    ขาวสะอาด 5550007940 มทบ.38 ส.ค. 59 2781/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 ส.ท.วชิา    ฉัตรนภาลัย 5550008610 ป.พนั.17 พล.ร.7 เม.ย. 60 861/60
149 ส.อ.จิตชัย    ศรีสุข 5550009139 พธ.ทบ. เม.ย. 60 861/60
150 อส.ทพ.ภาณุพล    ศรีโนทยั 5550009699 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
151 ส.ท.ระพพีฒัน์    หงษส์อง 5550010385 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ. เม.ย. 60 861/60
152 ส.ท.ทรงพล    เทยีนกัณฑ์เทศน์ 5550011645 สง.สด.จว.ช.บ. เม.ย. 60 861/60
153 ส.ท.ประพจน์    เกษทองมา 5560000509 กรม ทพ.21 เม.ย. 60 861/60
154 นาย ค าปน    ศรีดี 5560000775 ม.2 พนั.10 มี.ค. 60 441/60
155 น.ส.รุจิรา    ศรีดี 5560000777 ม.2 พนั.10 มี.ค. 60 441/60
156 นาง ไสว    ศรีดี 5560000779 ม.2 พนั.10 มี.ค. 60 441/60
157 อส.ทพ.ศักด์ิสยาม    สีลา 5560000917 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
158 นาง เบญจพร    ขาวสะอาด 5560002444 มทบ.38 ส.ค. 59 2781/59
159 นาย สนิท    ขาวสะอาด 5560002445 มทบ.38 ส.ค. 59 2781/59
160 พล.อส.ชาญชัย    วงศ์โสภา 5560004452 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
161 พล.อส.มงคลฉัตร    คงพนู 5560004620 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
162 พล.อส.วรีะพล    วรพนัธ์ 5560004622 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
163 พล.อส.เมธา    สอนบญุ 5560004956 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
164 พล.อส.สมพร    หนูเผือก 5560004967 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
165 พล.อส.ธนากร    สุริยนต์ 5560005135 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
166 พล.อส.อนุวฒัน์    อินทรโชติ 5560005561 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
167 พล.อส.ศุภฤกษ ์   อิทธกิุล 5560005973 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
168 พล.อส.ใหม่    ทรัพย์ศิริ 5560005975 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
169 พล.อส.เอกพงษ ์   ชนะเนตร 5560005977 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
170 ส.ท.วทิยา    เสนาฮาด 5560006163 ม.1 รอ. เม.ย. 60 861/60
171 อส.ทพ.สราวธุ   พมิชนะ 5560007832 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
172 อส.ทพ.หญิง พยอม   ลัคษร 5560008127 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
173 อส.ทพ.หญิง มินตรา  สีอะนนท์ 5560008134 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
174 ส.ต.อาทติย์    บญุเทพ 5560009344 รพศ.1 พนั.2 เม.ย. 60 861/60
175 พล.อส.ธนวนิท ์   อันสุริย์ 5560010101 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
176 อส.ทพ.ธติิ    ค าประเสริฐ 5560010312 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
177 อส.ทพ.นัฐวฒิุ    พรานไพร 5560010318 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
178 อส.ทพ.วฒิุศักด์ิ    นครชัย 5560010352 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
179 อส.ทพ.ศรราม    เชือนรัมย์ 5560010353 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
180 อส.ทพ.อภลัิกษณ์    ศรีมงคล 5560010385 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
181 อส.ทพ.เดชาบดินทร์    ทนัทมิา 5560011077 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
182 อส.ทพ.ประยุกต์    เสือสา 5560011839 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
183 อส.ทพ.วนิัย    พนัธสู์งเนิน 5560011840 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
184 อส.ทพ.ศิริศิระกุล    บญุหาญ 5560011844 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
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185 อส.ทพ.ไพวรรณ    ค ามุงคุณ 5560011923 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
186 อส.ทพ.สิทธศัิกด์ิ    บตุรศรีภมูิ 5560011939 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
187 อส.ทพ.สุทธพิงษ ์   ผลจันทร์ 5560011940 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
188 อส.ทพ.สุรพล    โพธิอ์ุดม 5560011942 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
189 อส.ทพ.อ านาจ    โยธาธกิาร 5570000164 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
190 นาย ชาติ    วงศ์โสภา 5570000512 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
191 นาง ลักขณา    วงศ์โสภา 5570000514 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
192 ส.ท.ชัยณรงค์    ไพรสนธิ์ 5570000923 ธ.น่าน พ.ค. 60 1301/60
193 นาย เพิ่มศักด์ิ    ตันหล้า 5570003531 ธ.ถนนช้างเผือก-เชียงใหม่ พ.ค. 60 1301/60
194 อส.ทพ.ภทัรเดช    แสนแจ่มใส่ 5570005439 พล.ร.15 เม.ย. 60 861/60
195 อส.ทพ.ศราวธุ    วงศ์จันทร์ 5570005523 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
196 ส.ต.ธวชัชัย    กุลสงค์ 5570006499 ป.9 เม.ย. 60 861/60
197 อส.ทพ.ณัฐนันท ์   ซ้ิมเจริญ 5570006540 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
198 อส.ทพ.สุรศักด์ิ    วงษส์มบติั 5570006571 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
199 อส.ทพ.สาธติ    แก้วศรีบญุ 5570006957 กรม ทพ.42 เม.ย. 60 861/60
200 นาง เครือวลัย์    ดวงค า 5570007424 กรม ทพ.36 เม.ย. 60 861/60
201 พล.อส.สรายุทธ    บนัที 5570007825 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
202 นาง ฟาร์ติมาร์    ประเจริญ 5570008230 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
203 อส.ทพ.กิติศักด์ิ    สุวาเพช็ร 5570008350 กรม ทพ.21 ก.พ. 60 1/60
204 อส.ทพ.นพพร    หนูเมียน 5570008545 กรม ทพ.41 เม.ย. 60 861/60
205 นาย ทนงศักด์ิ    นิทศัน์ 5570008792 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 60 1301/60
206 อส.ทพ.มะนาว ี   เซะแว 5570010039 กรม ทพ.42 เม.ย. 60 861/60
207 ส.ต.ปฐมพงษ ์   ใจสะอาด 5570010417 ร.14 พนั.1 เม.ย. 60 861/60
208 ส.ต.วรัญญู    สนิทผล 5570010665 ร.14 พนั 3 เม.ย. 60 861/60
209 อส.ทพ.ภวูดล    ทพิย์สิทธิ์ 5570010825 กรม ทพ.42 เม.ย. 60 861/60
210 พล.อส.ยุทธพงศ์    มหาวงษ์ 5570011294 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
211 อส.ทพ.ไพรัช    รุ่งเรือง 5570011403 กรม ทพ.42 เม.ย. 60 861/60
212 พล.อส.วรวทิย์    ค าอินทร์ 5570011470 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
213 พล.อส.ธนะ    นาคเกตุ 5570012223 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
214 นาง ระเบยีบ    นาคเกตุ 5570012228 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
215 พล.อส.ธรรมรัตน์    รัตนพงศ์ 5570012502 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
216 พล.อส.ธรีศักด์ิ    รังสูงเนิน 5570012503 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
217 พล.อส.ภวูนาถ    จงกลณี 5570012512 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
218 อส.ทพ.สาโรช    มุขดา 5570012695 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
219 นาย ประยงค์    งามสันเทยีะ 5570013227 รพ.ค่ายสุรนารี เม.ย. 60 861/60
220 นาง อรนุช    งามสันเทยีะ 5570013231 รพ.ค่ายสุรนารี เม.ย. 60 861/60
221 นาย ทศพล    ทบัทมิเศษ 5570013249 ธ.ก าแพงเพชร พ.ค. 60 1301/60
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222 พล.อส.กชวลั    สมวงศ์ 5570014959 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
223 อส.ทพ.กฤษฎากรณ์    บญุยรัตน์ 5570015231 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
224 อส.ทพ.อัษฎาวธุ    จ าแบบ 5570015282 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
225 ส.ต.กิติพนธ ์   ฆะปญัญา 5570015509 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
226 นาง จ าเนียร    วงค์วลิาศ 5580000003 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ พ.ค. 60 1301/60
227 นาง กฉมา    ศรีสุข 5580000226 พธ.ทบ. เม.ย. 60 861/60
228 นาย วเิศษ    ศรีสุข 5580000228 พธ.ทบ. เม.ย. 60 861/60
229 ส.ท.สมพงษ ์   ใบไม้ 5580000791 ป.9 พนั.109 เม.ย. 60 861/60
230 นาง สมัคร    ทองด้วง 5580000939 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 60 1301/60
231 ส.ต.ชาตรี    โก๋ทอง 5580001667 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
232 ส.ท.ธติิ    จันทวงษ์ 5580002123 ร.19 พนั.3 เม.ย. 60 861/60
233 ส.ต.วทิธวชั    สวงโท 5580003139 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
234 ส.ต.สถิตย์    หาค า 5580003280 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
235 ส.ต.อนุชิต    นาวะทติย์ 5580003456 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
236 ร.ต.ภาณุพงศ์    เจริญศรี 5580003723 ศร.พนั.1 เม.ย. 60 861/60
237 อส.ทพ.อาทติย์    ศรีโต 5580005888 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
238 อส.ทพ.อุดมศักด์ิ    สิงหนิสาย 5580005944 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
239 อส.ทพ.ชาญฤทธิ ์   หอขุนทด 5580006246 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
240 อส.ทพ.วนุพงษ ์   เมืองโคตร 5580006264 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
241 อส.ทพ.ธานี    ค าควร 5580006606 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
242 อส.ทพ.สุริยา    เพง็เพชร 5580007201 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
243 อส.ทพ.คมเพชร    เจิงชัยภมูิ 5580007335 กรม ทพ.41 เม.ย. 60 861/60
244 อส.ทพ.วรีะยุทธ    คุ้มครอง 5580007651 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
245 นาง ศุกชาน์พฒั    ล้ าเลิศศิรานนท์ 5580007851 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
246 พล.อส.ณัฐวฒิุ    สายเทพ 5580008266 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
247 อส.ทพ.อนิวฒัน์    ตาทอง 5580008900 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
248 ส.ต.วทิยา    โสภา 5580009576 ม.6 พนั.6 เม.ย. 60 861/60
249 อส.ทพ.วชัรพงษ ์   เฟื่องฟุ้ง 5580010481 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
250 ส.ท.อัศสุนีย์    มาวาลย์ 5580010829 กสษ.2 กส.ทบ. เม.ย. 60 861/60
251 พล.อส.วฒิุพงษ ์   กองจันทร์ 5580010916 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
252 นาง ขาน    วงษช์าลี 5580010957 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 60 1301/60
253 อส.ทพ.ไชยยัน    มีสิทธิ์ 5580011675 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
254 อส.ทพ.เสริมศักด์ิ    บญุมาสาย 5580011872 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
255 อส.ทพ.ผดุงพร    เอี่ยมนาค 5580012191 ธ.สุไหงโก-ลก พ.ค. 60 1301/60
256 นาย บรรณวชิญ์    ศรีวงษ์ 5580012383 ธ.เดอะมอลล์  บางกะปิ เม.ย. 60 861/60
257 นาย ยุรนันท ์   ดอนจินดา 5580012527 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
258 นาย สายชล    จั่นไผ่ล้อม 5580012532 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
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259 พล.อส.ชัยณรงค์    ผิวจันทร์ 5580013131 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
260 พล.อส.เธยีรปกรณ์    ปานกลัด 5580013137 ร.1 พนั.4 รอ. เม.ย. 60 861/60
261 นาง บวัแหลม    ฆะปญัญา 5580013163 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
262 อส.ทพ.ปรัชญา    กาใจ 5580013291 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
263 อส.ทพ.ปยิะ    จารัตน์ 5580013295 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
264 อส.ทพ.ปยิะวฒัน์   แก้วประโคน 5580013296 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
265 อส.ทพ.รัชธนาภมูิ   สวสัด์ิพนูสุข 5580013313 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
266 อส.ทพ.วทิยา    ลาประโคน 5580013320 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
267 อส.ทพ.อรรถชัย    อย่าเก่ง 5580013350 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
268 พลฯ เสกสิทธิ ์   จารย์ยุ้ย 5580013495 ร.23 พนั.3 ก.พ. 60 1/60
269 พลฯ อดิศร    นนธจิันทร์ 5580013497 ร.23 พนั.3 ก.พ. 60 1/60
270 อส.ทพ.อลงกรณ์    มหาชัย 5580013818 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
271 อส.ทพ.ชัยวฒัน์    หล่ายขุนทด 5580014075 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
272 อส.ทพ.อมรฤทธิ ์   ใสเหล่ียม 5580014086 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
273 อส.ทพ.ศิขริน    โสวภาค 5590000652 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
274 อส.ทพ.หญิง สุกัญญา  ฤาโสภา 5590000653 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
275 อส.ทพ.มลเฑียร    ขอพมิาย 5590002155 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60
276 อส.ทพ.คมสันต์ิ    พชืผล 5590002236 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
277 อส.ทพ.ภาณุวชัร    พนัเจริญ 5590002278 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
278 อส.ทพ.อนุพงษ ์   เลิศนิรันดร 5590002309 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
279 อส.ทพ.อภศัิกด์ิ    ภจูอมแส 5590002311 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
280 อส.ทพ.ชูศักด์ิ    แข่งขัน 5590004519 กรม ทพ.21 เม.ย. 60 861/60
281 พล.อส.ตรีทพิยพภิา    บรรดิษฐ 5590004614 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
282 พล.อส.สรายุทธ    นามแก้ว 5590004627 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
283 นาย เดช    กองจันทร์ 5590004857 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
284 นาง ศิราภรณ์    กองจันทร์ 5590004858 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
285 พล.อส.จิรัฏฐ์    จักร์สุค า 5590004919 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
286 พล.อส.ศุภสิทธิ ์   มาภริมย์ 5590004936 ร.1 พนั.4 รอ. ก.พ. 60 1/60
287 พล.อส.เรืองวทิย์    วเิชียรเพริศ 5590005194 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
288 อส.ทพ.เอกณรงค์  จันทร์ศรีนาค 5590005628 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
289 ส.ต.หญิง กิตติยา    จันทโสภณ 5590006224 ศฝ.นศท.มทบ.23 เม.ย. 60 861/60
290 พล.อส.ชัยวฒัน์    สวสัดิไชย 5590006547 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
291 พล.อส.ต่อฤกษ ์   ถนอมพงษ์ 5590006551 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
292 น.ส.นงคราญ    ถานุกร 5590006783 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
293 อส.ทพ.ณฤเดช    พมิดี 5590007211 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
294 น.ส.เบญจวรรณ    ชูเชื้อ 5590007775 พธ.ทบ เม.ย. 60 861/60
295 อส.ทพ.เกียรติณรงค์    กันตี 5590009729 กรม ทพ.11 เม.ย. 60 861/60

8



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 พล.อส.ณฐนน    เกิดอินธน์ 5590009895 ร.1 พนั.4 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
297 พล.อส.สันติภาพ    การินทร์ 5590009908 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
298 นาย ศิรเมศร์    พรสินช านิพงษ์ 5590010344 รพ.ค่ายสุรนารี เม.ย. 60 861/60
299 อส.ทพ.วฒันา    กองก่ า 5590011272 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
300 อส.ทพ.อภเิดช    พาหโุชติ 5590011274 กรม ทพ.46 เม.ย. 60 861/60
301 พล.อส.พชร    สวา่งโยธนิ 5590012055 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
302 พล.อส.อดิศักด์ิ    แผงงาม 5590012157 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
303 ร.ต.กฤษณพล    สารบรรณ 5590012557 ร.14 พนั.1 ม.ค. 60 5161/59
304 ร.ต.พทัธพล    ศรีโสภาพ 5590012652 ร.8 พนั.2 ม.ค. 60 5161/59
305 ร.ต.วริศ    บรรณาลัย 5590012685 ร.3 พนั.1 ม.ค. 60 5161/59
306 ร.ต.อนุชา    มากสิน 5590012722 ร.8 พนั.1 เม.ย. 60 861/60
307 ร.ต.อนุสรณ์    สุ่มดี 5590012724 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว พ.ค. 60 1301/60
308 พล.อส.เมฆแก้ว    ภสุูรินทร์ 5590013656 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
309 พล.อส.วชิรวทิย์    แสนทน 5590013657 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
310 พล.อส.ศาสตราชัย    นามนเสน 5590013658 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
311 พล.อส.ศุภณัฐ    คะเลรัมย์ 5590013660 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
312 พล.อส.สุรพล    ชาไพโรจน์ 5590013662 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
313 พล.อส.องอาจ    เปา้หนองบวั 5590013663 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
314 พล.อส.อนุชิต    ภทูองกรม 5590013664 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
315 พล.อส.อาสมินทร์    เยี่ยมสวสัด์ิ 5590013665 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
316 อส.ทพ.ยุทธการ    ปดัตามัดตัง 5590013820 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
317 พล.อส.ศิลปชัย    ปจัจัยเก 5590013956 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
318 พล.อส.เสกวรรค์    สีแนน 5590013958 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
319 พล.อส.อัศวนิ    ถากันหา 5590013960 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
320 อส.ทพ.ประดิษฐ์    สามลา 5600000303 กรม ทพ.22 เม.ย. 60 861/60
321 จ.ส.อ.นิยม    สุนทรวฒัน์ ต105249/28 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 60 1301/60
322 จ.ส.อ.บญุล้ า    โคตก ต108177/29 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 60 1301/60
323 จ.ส.อ.ประจักษ ์   ถิตย์เจิม ต108455/29 ธ.เลย เม.ย. 60 861/60
324 ส.อ.ศิลป ์   สีเนหะ ต108500/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 60 1301/60
325 นาง พยุง    ขันธนันท์ ต113169/29 ธ.บางบาล พ.ค. 60 1301/60
326 นาง ค าพาย    ปากแก้ว ต116554/29 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 60 1301/60
327 ร.ต.สมคิด    ดวงสีแก้ว ต117158/29 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 60 1301/60
328 นาง ประมวล    สีหอมไกล ต118094/29 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. พ.ค. 60 1301/60
329 จ.ส.อ.สายทอง    พลบ ารุง ต119227/29 ธ.สกลนคร พ.ค. 60 1301/60
330 จ.ส.อ.อนันต์    วงค์คช ต120463/29 ธ.กระบี่ พ.ค. 60 1301/60
331 ร.ต.ศรีวงศ์    วงศ์ชัย ต121109/29 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
332 ส.อ.ประเดิม    ค านูเอนก ต122310/29 ธ.ถ.พบิลูสงคราม พ.ค. 60 1301/60
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333 นาง สมบญุ    ค านูเอนก ต122569/29 ธ.ถ.พบิลูสงคราม พ.ค. 60 1301/60
334 นาง นัทธมน    เกษณีย์บตุร ต123094/29 ธ.เดอะมอลล์  บางกะปิ พ.ค. 60 1301/60
335 จ.ส.อ.ประทปี    เย็นใจ ต124063/29 ธ.สระบรีุ พ.ค. 60 1301/60
336 นาง กระแสร์    เย็นใจ ต124064/29 ธ.สระบรีุ พ.ค. 60 1301/60
337 นาย ยอง    กัณริยะ ต126770/30 ธ.ล าปาง พ.ค. 60 1301/60
338 นาง ชะม้อย    เฝ่ือนสูงเนิน ต128580/30 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 60 1301/60
339 จ.ส.อ.ทองล้วน    แกนุ ต130755/30 ธ.พะเยา พ.ค. 60 1301/60
340 นาง พดุซ้อน    พลจันทกึ ต134728/30 ธ.ปากช่อง พ.ค. 60 1301/60
341 นาง อารีนา    สุขมา ต136823/30 ธ.โสตัส รังสิต พ.ค. 60 1301/60
342 นาย ไชยา    ชื่นกรมรักษ์ ต138331/30 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
343 นาง ยม    ท าสะอาด ต138376/30 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 60 1301/60
344 พ.ท.ณัฐวชัช์    สอาดไชยเจริญ ต139571/30 ธ.นครนายก พ.ค. 60 1301/60
345 นาง บญุมา    สอาดไชยเจริญ ต139572/30 ธ.นครนายก พ.ค. 60 1301/60
346 นาง มาลี    แกนุ ต139963/30 ธ.พะเยา พ.ค. 60 1301/60
347 นาง สมร    แสงสวา่ง ต141940/30 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 60 1301/60
348 นาง กนกรัตน์    จันทร์ตาบญุ ต141941/30 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 60 1301/60
349 นาง คูณ    ชิณมาตย์ ต142219/30 ธ.เสริมไทย-ม.ค. พ.ค. 60 1301/60
350 นาง ประทมุ    อ้นส าราญ ต142266/30 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 60 1301/60
351 จ.ส.อ.ประพนัธ ์   สีงาม ต146343/31 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 60 1301/60
352 นาย อุดม    เครือทองศรี ต146922/31 ธ.หนองคาย พ.ค. 60 1301/60
353 นาย สาทติย์    ไทยประสิทธิ์ ต148090/31 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
354 พ.ท.พฒันะ    โพธิพ์นัธุ์ ต151472/31 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 60 1301/60
355 ส.อ.ปญัญา    แสงโพธิแ์ก้ว ต151726/31 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
356 นาง ลัดดา    ณัฐธรรมนันท์ ต152116/31 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
357 นาย ปรีชา    วงษร์ะวี ต152117/31 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
358 ร.ต.ลักษป์รีชา    พลูปาน ต157763/31 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 60 1301/60
359 พ.ต.มณี    ไม้หอม ต158814/31 ธ.สระบรีุ พ.ค. 60 1301/60
360 นาง สุภร์ี    งามเหลือ ต159303/31 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
361 นาง บวัแก้ว    แกนุ ต159751/31 ธ.พะเยา พ.ค. 60 1301/60
362 นาง ปิ่น    พุ่มกล่อม ต160676/31 ธ.บิ๊กซี น.ว.(ว-ีสแควร์) พ.ค. 60 1301/60
363 นาง เอมอร    วามะลุน ต162156/31 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 60 1301/60
364 ร.อ.กิตติพฒัน์    ม่วงน้อย ต169532/32 ธ.นาสาร พ.ค. 60 1301/60
365 นาย สัมฤทธิ ์   ศรีโกศล ต170065/32 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 60 1301/60
366 นาง ยอดศรีลา    วงศ์ชัย ต172526/32 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
367 นาง จ านงค์    สาแหรกทอง ต173485/32 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
368 ส.อ.อนันต์    ช่อมเซียง ต173846/32 ธ.บา้นผือ พ.ค. 60 1301/60
369 นาง สายทอง    จันทะโยธา ต175588/32 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 60 1301/60
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370 พลฯ สังวาลย์    ข าคม ต177316/32 ธ.อ่าวอุดม พ.ค. 60 1301/60
371 นาง วาสนา    ข าคม ต177317/32 ธ.อ่าวอุดม พ.ค. 60 1301/60
372 นาย ทว ี   ข าคม ต177318/32 ธ.อ่าวอุดม พ.ค. 60 1301/60
373 ร.ต.สุชาติ    เง้ือมผา ต178567/32 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
374 นาง วรรณา    เง้ือมผา ต178568/32 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
375 นาง ดวงใจ    บญุเชิด ต184581/32 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 60 1301/60
376 น.ส. ชวนพศิ    สุขพนัธ์ ต185010/32 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ค. 60 1301/60
377 นาง ทองค า    เกตุเดชา ต185011/32 ธ.ชุมแสง พ.ค. 60 1301/60
378 นาย วา่น    เหมือนมี ต187147/32 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
379 จ.ส.อ.สมบติั    ปญัญากิจ ต19011/16 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
380 จ.ส.อ.อุสมาน    รัตนพงศ์ ต190384/32 พล.ร.5 มี.ค. 60 441/60
381 นาง ชรินทร์    คุ้มอิ่ม ต193984/32 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ค. 60 1301/60
382 นาง อุไร    สุขขัง ต196079/33 ศร. เม.ย. 60 861/60
383 นาง แปว๋    ช้างแดง ต199231/33 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. พ.ค. 60 1301/60
384 นาง ตรีสุคนธ ์   เสมทรัพย์ ต199302/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 60 1301/60
385 นาง ศจีรัตน์    อุ่นประเสริฐสุข ต199304/33 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 60 1301/60
386 นาย ธรีะ    อุ่นประเสริฐสุข ต199305/33 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 60 1301/60
387 นาง กาหลง    วาสุชาติ ต199414/33 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
388 นาง ทมุมา    ประภาสัย ต205694/33 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 60 1301/60
389 นาย เหลือ    สุขบรรเทงิ ต207463/33 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. พ.ค. 60 1301/60
390 จ.ส.อ.สมบรูณ์    บานพบัทอง ต207644/33 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 60 1301/60
391 นาง สุพจน์    ปสิีงห์ ต209368/33 ธ.ถ.คฑาธร-ร.บ. พ.ค. 60 1301/60
392 นาง สงวน    พลบ ารุง ต212066/33 ธ.สกลนคร พ.ค. 60 1301/60
393 จ.ส.อ.บญุมี    อุ่นใจ ต212549/33 ธ.พระปฐมเจดีย์ พ.ค. 60 1301/60
394 นาง ชุลี    ยอดไสว ต218100/33 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 60 1301/60
395 นาง สายหยุด    แสนขวา ต220286/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 60 1301/60
396 นาย บญุทมิ    เหล่าเคน ต222352/33 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
397 นาง แฉล้ม    บษุบนิ ต225697/34 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ค. 60 1301/60
398 นาง ส าริด    นุ่มส ารวย ต226593/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 60 1301/60
399 นาง หนูล่ัน    พาบพา ต228778/34 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
400 น.ส.ณัฐนันท ์   ม่วงเมือง ต229689/34 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
401 นาง รัชนี    บตุรคุณ ต230087/34 ธ.อุดรธานี พ.ค. 60 1301/60
402 นาย บวัพนัธ ์   สังขวเิทยีม ต230953/34 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 60 1301/60
403 นาง ตุ๊    สังขวเิทยีม ต230954/34 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 60 1301/60
404 นาง กมลรัตน์    ใจศรีธิ ต232935/34 ธ.ถ.ช้างเผือก-ช.ม. พ.ค. 60 1301/60
405 นาย สากล    อุดมฤทธิ์ ต236326/34 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 60 1301/60
406 จ.ส.อ.กชเหม    ชนะชัยชนะพล ต238528/34 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
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407 นาง นัชชา    นามโคตร ต241198/34 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 60 1301/60
408 นาง ทศันีย์    บญุค า ต244184/34 ธ.เซนทรัล-บางเขน พ.ค. 60 1301/60
409 นาง อรวรรณ    เกิดวชิัย ต246032/34 ธ.สุโขทยั พ.ค. 60 1301/60
410 นาง อุไร    พงษสั์งกา ต249039/35 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
411 นาง สุนันท ์   วาโยพดั ต254176/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 60 1301/60
412 นาง ประกวด    รักอาชา ต254398/35 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 60 1301/60
413 นาง ภริม    สารสมบรูณ์ ต254699/35 ธ.มหาพฤฒาราม พ.ค. 60 1301/60
414 จ.ส.อ.มนตรี    โภคานิตย์ ต255739/35 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 60 861/60
415 นาง ปวณีา    วงค์ชมพู ต257111/35 ธ.อ้อมน้อย พ.ค. 60 1301/60
416 นาง อนัตตา    ฉลาดล้น ต257441/35 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 60 1301/60
417 จ.ส.อ.หญิง กชกร    ผิวทน ต260202/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 60 1301/60
418 นาง ยุติ    การรัมย์ ต260204/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 60 1301/60
419 นาย ธงชัย    การรัมย์ ต260205/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 60 1301/60
420 พ.ท.บญุเคน    กุลวงศ์ ต260557/35 สส. ต.ค. 59 3761/59
421 นาง ลัดดา    ไชยพศิ ต260909/35 ธ.พระประแดง พ.ค. 60 1301/60
422 นาย ณัติพงค์    ภกัตรนิกร ต261747/35 ธ.ชลบรีุ พ.ค. 60 1301/60
423 นาย สมเกียรต์ิ    อินทรจันทร์ ต267901/36 ธ.อุดรธานี พ.ค. 60 1301/60
424 นาง สมนึก    วสัิยเพยีร ต269092/36 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
425 นาย บญุเกิด    ศรีโนนยาง ต269955/36 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 60 1301/60
426 นาง ค าพศิ    มาบตุร ต270648/36 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
427 ส.อ.ประสาท    อุระภา ต270715/36 ธ.สกลนคร พ.ค. 60 1301/60
428 จ.ส.ต.ประวทิย์    แก้วใส ต272037/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 60 1301/60
429 นาง อรสี    บวัลาด ต272564/36 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ค. 60 1301/60
430 นาง พวงผกา    จันทราษี ต272973/36 ธ.เสริมไทย-ม.ค. พ.ค. 60 1301/60
431 นาง ไหล    รวมจิตร ต275006/37 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. พ.ค. 60 1301/60
432 นาง ชุติกาญจน์    วงศ์ชัย ต275283/37 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก พ.ค. 60 1301/60
433 นาง ทองพลู    พึ่งแสง ต278464/37 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
434 นาง จิตรา    ภู่สุวรรณ์ ต278512/37 ธ.บิ๊กซี น.ว.(ว-ีสแควร์) เม.ย. 60 861/60
435 นาง เฉลียว    ทบัทรวง ต278984/37 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
436 ส.อ.วมิล    รู้ท านอง ต280607/37 ธ.เซ็นทรัล-ช.ม. แอร์พอร์ต พ.ค. 60 1301/60
437 นาง สังเวยีน    ขันโท ต280670/37 ธ.นครนายก พ.ค. 60 1301/60
438 นาง กนกวรรณ    บญุรังษี ต284660/38 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
439 จ.ส.อ.เด่น    กองจันทร์ ต286333/38 ธ.พนัสนิคม พ.ค. 60 1301/60
440 นาง กนกวรรณ    อังคุระษี ต286940/38 ธ.อ านาจเจริญ พ.ค. 60 1301/60
441 นาง สุภา    ทองขาว ต31235/19 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
442 น.ส.ชูศรี    ตันสงวนศรี ต41267/22 ธ.สมุทรสาคร พ.ค. 60 1301/60
443 นาง บญุสม    จันทรนุช ต43616/22 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 60 1301/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 นาง สมคิด    แสงสวา่ง ต46225/22 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
445 นาง สมบญุ    อนุกูล ต49334/23 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 60 1301/60
446 จ.ส.อ.เรืองศรี    รินไทสงค์ ต53223/23 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 60 1301/60
447 นาง นิภา    ลือชา ต56311/24 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 60 1301/60
448 นาง พะเยาว ์   โรจน์ทนงสกุล ต56869/24 ธ.รามอินทรา กม.8 พ.ค. 60 1301/60
449 นาย หล่อ    แสงพรม ต59101/24 ธ.ปากช่อง พ.ค. 60 1301/60
450 นาย สนั่น    สีหอมไกล ต61847/25 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. พ.ค. 60 1301/60
451 ส.ท.ทรงศักด์ิ    กล่ินศรีสุข ต62205/25 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 60 1301/60
452 ร.อ.สมพงษ ์   พุ่มพฤกษ์ ต62495/25 ธ.ถนนติวานนท์ เม.ย. 60 861/60
453 นาย สมบรูณ์    ผลนา ต67619/26 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 60 1301/60
454 นาง จ าป ี   บญุกะนันท์ ต70072/26 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 60 1301/60
455 นาง กรรณิกา    พนัธพ์านิช ต72240/26 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
456 นาง สุนันท ์   พยอม ต86205/27 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ค. 60 1301/60
457 จ.ส.อ.นพดล    เดือนสวา่ง ต88942/27 พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง เม.ย. 60 861/60
458 ร.อ.วรีชาติ    บวัลาด ต95888/28 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ค. 60 1301/60
459 นาง ดุจดาว  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ต98877/28 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว พ.ค. 60 1301/60
460 นาง พชัรภร    ทมุพร ต99387/28 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
461 นาง พรรณนิภา    ทองขาม ส16864/29 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 60 1301/60
462 นาง อนงค์    พลิานนท์ ส23804/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 60 1301/60
463 นาง ประหยัด    เจริญศิริ ส26371/38 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 60 1301/60
464 พ.อ.ยอด    ขันทรา ส4615/14 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 60 1301/60
465 พล.ต.ปกาสิต    มาสกุล ส6632/18 สลก.ทบ. ต.ค. 50 3781/50
466 นาง ส าเรียง    พลิานนท์ ส9964/23 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 60 1301/60

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
    และ  ใบส าคัญความเหน็แพทย์
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3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ 
    ใหติ้ดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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