
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 น.ส.วเิชียร    แสงช่วงโชติ 5035016155 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
2 นาย ธรากรณ์    ใจฟู 5395000352 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สะพานใหม่ ต.ค. 60 3501/60
3 จ.ส.อ.วสิิทธิ ์   ดอกไม้ 5395005605 ธ.ล าพนู ต.ค. 60 3501/60
4 นาง พทัธนันท ์   สินนาง 5396002640 ธนาณัติ ก.ย. 60 3201/60
5 นาง ดารารัตน์    พลูศิริ 5396002825 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 60 3501/60
6 นาง ยุพนิ    ภู่ก าจัด 5396002945 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
7 นาง สมหมาย    น้อยวงษ์ 5396003110 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 60 3501/60
8 นาง ลัดดา    ยะดาเขต 5396005597 ธ.พนัสนิคม ต.ค. 60 3501/60
9 นาง หรรษา    ธปูทอง 5402018945 ธ.น่าน ต.ค. 60 3501/60
10 จ.ส.อ.ศักด์ิชัย    คชกริช 5405005122 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
11 จ.ส.อ.สมาน    คุ้มพร 5405005218 ศป. ก.ย. 60 3081/60
12 ส.อ.มานพ    นพรัตน์ 5405007095 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 60 3501/60
13 จ.ส.อ.ปรีชา    คงบญุ 5405007113 ธ.ปตัตานี ต.ค. 60 3501/60
14 จ.ส.อ.ยุทธภมูิ    พานทวปี 5405007429 สลก.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
15 นาง ปราณี    เรืองฤทธิ์ 5406001240 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
16 นาง ลาภ    ขุนฤทธิ์ 5406003343 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 60 3501/60
17 นาง อุส่าห ์   มหาโยชน์ 5406007922 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 60 3501/60
18 นาง บวัสอน    พาแหง 5406007993 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ต.ค. 60 3501/60
19 นาง ยุพาภรณ์    จันทร์โชตะ 5406008507 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 60 3501/60
20 นาง สุภกัษร    ปล้ืมจิตร 5406010933 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 60 3501/60
21 นาง สุกัญญา    สุธาวา 5406011510 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 60 3501/60
22 นาง ธณัย์จิรา    โรจน์พรหมทอง 5406012944 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 60 3501/60
23 นาง นีละวรรณ    มิตรชู 5406014487 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 60 3501/60
24 จ.ส.อ.สุพรีะ    มานันตพงศ์ 5410000941 ธ.หว้ยยอด ต.ค. 60 3501/60
25 ส.อ.สันติ    อนันตัง 5410002110 มทบ.23 ก.ย. 60 3081/60
26 นาง บวักัน    งามจิต 5410002967 ขส.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
27 จ.ส.อ.สมพงษ ์   อิวโิส 5410003662 ธ.นาสาร ต.ค. 60 3501/60
28 นาง นวลฉว ี   จินากูล 5410004678 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
29 จ.ส.อ.จบ    ขวญัทอง 5410007052 ธ.สงขลา ต.ค. 60 3501/60
30 นาง คมคาย    อุ่นคณฑี 5410007759 ขว.ทบ. ก.ย. 60 3081/60
31 จ.ส.ท.เจ๊ะแว    เจ๊ะโก๊ะ 5410008882 ธนาณัติ ส.ค. 60 2641/60
32 ส.อ.ประโลม    เอียดเมือง 5410009635 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. ต.ค. 60 3501/60
33 นาง สมรัก    อาจหาญ 5410012128 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
34 จ.ส.อ.สมเกียรติ    ขันวชิัย 5410012179 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 60 3501/60
35 จ.ส.อ.วฑูิรย์    มัชฐารักษ์ 5410012883 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 60 3501/60
36 จ.ส.อ.สมศักด์ิ    ขุนคต 5410014245 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 60 3501/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 น.ส.วรียา    ศิลประดิษฐ์ 5410018939 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ต.ค. 60 3501/60
38 นาง สุนิษา    สังข์สุวรรณ 5410019758 ธ.คลองปาง ต.ค. 60 3501/60
39 นาง เนตรอร    ปาละลี 5410020626 ธ.ถ.ประชาอุทศิ ต.ค. 60 3501/60
40 นาง ฐิตานรีย์    พึ่งสุข 5410021210 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 60 3501/60
41 ส.ต.ต.หญิง จิรนันท ์   บญุศรี 5410021443 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
42 ส.อ.ก้องไกลวธุ    ทองอินทรี 5410021967 ธ.สกลนคร ต.ค. 60 3501/60
43 นาง จันทรา    สอาดโฉม 5410022789 ธ.สระแก้ว ต.ค. 60 3501/60
44 นาง สมบติั    คุ้มพร 5410023468 ศป. ก.ย. 60 3081/60
45 นาง รสสุคนธ ์   แย้มเนียม 5410023718 กร.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
46 นาง วนัดี    พลูสมบติั 5420001131 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
47 นาง จีราภา    พลายชมภู 5420003311 ธ.นราธวิาส ต.ค. 60 3501/60
48 นาง สุดาวรรณ    ยืนยิ่ง 5420005081 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 60 3501/60
49 จ.ส.อ.ธรีะพงษ ์   ทพิย์ประพนัธ์ 5430000530 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 60 3501/60
50 นาง ฉัตรฤทยั    บตุรงาม 5430001976 ธ.สระแก้ว ต.ค. 60 3501/60
51 ส.อ.วบิลูย์ศักด์ิ    เสาวพานต์ 5430004630 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
52 จ.ส.อ.บรูณะพงษ ์   ศิลปดอนบม 5430005813 ขส.ทบ. ส.ค. 60 2641/60
53 จ.ส.อ.วโิรจน์    คงอาษา 5430006027 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ก.ย. 60 3081/60
54 นาง สุนัน    ฐานะ 5430008516 ธ.เซ็ลทรัล อ.บ. ต.ค. 60 3501/60
55 นาง วรพรรณ    ปลาทอง 5430008714 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 60 3501/60
56 นาง ชลิดา    สร้อยระย้า 5430009746 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก.ย. 60 3081/60
57 นาย นิพนธ ์   ค าไพโรจน์ 5440000704 ธ.เชียงราย ต.ค. 60 3501/60
58 นาง ระยอง    บตุรสง่า 5440003375 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
59 นาง รัตนา    ชัยชุมพร 5440006288 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 60 3501/60
60 ส.อ.ณรงค์กร    ศาสนา 5440007479 ธ.ปากเกร็ด ต.ค. 60 3501/60
61 ส.ต.หญิง สศิพร    ยิ้มใย 5440008394 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 60 3501/60
62 จ.ส.อ.วฒันา    มะหงิษา 5440009076 ม.1 พนั.1 รอ. ก.ย. 60 3081/60
63 นาง พทัยา    ชาตะรูปะชีวนิ 5440011013 รพ.รร.6 ก.ย. 60 3081/60
64 น.ส.สมจิตต์    แจ่มกร่าง 5440011056 ศปภอ.ทบ.1 ก.ย. 60 3081/60
65 นาง พนิดา    พรมโคตร 5450000184 ธ.พรานนก ต.ค. 60 3501/60
66 นาง รจนา    วงัค า 5450002107 ธ.น่าน ต.ค. 60 3501/60
67 นาง อัจฉรา    ศรีวงษช์ัย 5450004968 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 60 3501/60
68 จ.ส.อ.สมเจตน์    แก้วประภา 5450008160 ม.1 พนั.1 รอ. ก.ย. 60 3081/60
69 นาง ฐิติมา    ยศเรือง 5450010773 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์ ข.ก. ต.ค. 60 3501/60
70 นาง ธญัญาณี    แก้วเขียว 5460000008 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 60 3501/60
71 จ.ส.อ.อรรถพล    หอมวนั 5460002887 พนั.ส.ซบร.เขตหลัง ก.ย. 60 3081/60
72 นาง จุไรลักษณ์    พลูเงิน 5460003315 กสษ.2 กส.ทบ. ก.ย. 60 3081/60
73 นาง ชูอนงค์    กาญจนานิจ 5460006227 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ต.ค. 60 3501/60
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74 นาง เดือน    เขตเจริญ 5460006551 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
75 นาง กิตติพร    พนัเพช็ร 5460007015 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
76 น.ส.มยุรี    ศรีคนนท์ 5460012468 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ต.ค. 60 3501/60
77 นาง มะลิวลัย์    วเิศษสม 5460013804 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 60 3501/60
78 นาง วนันา    สมฤทธิ์ 5460013808 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 60 3501/60
79 ส.อ.ยุทธยา    วงค์บาตร 5460015179 มทบ.29 ก.ย. 60 3081/60
80 น.ส.เสาวลี    วงศ์วอ่งตระกูล 5470003929 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. ส.ค. 60 2641/60
81 นาง กลุ่ม    แทนเปา้ 5470004279 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
82 นาย บญุแปลง    แทนเปา้ 5470004290 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
83 นาง บษุกร    มั่นปาน 5470005439 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
84 น.ส.นิศรา    ทองดี 5470005951 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
85 ร.ต.เอกนรินทร์    ธรรมสิทธิ์ 5480002403 พนั.สห.21 มิ.ย. 60 1701/60
86 นาง สงัด    ไชยปญัญา 5480002617 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 60 3501/60
87 นาย อิศเรศ    สวา่งแจ้ง 5480006669 ธ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 60 3501/60
88 นาง จันทร์เพญ็    ศรีสารคาม 5480008011 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 60 3501/60
89 นาง รสริน    จันทรเสนา 5480008159 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ต.ค. 60 3501/60
90 นาย จาก    ส ารวมจิตร 5480009765 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ต.ค. 60 3501/60
91 นาง สุบนั    พรมมีนิล 5480010482 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
92 นาง จิราภรณ์    โตภู่ 5480010727 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 60 3501/60
93 จ.ส.อ.หญิง จันทนา    บศุยะกุล 5480011444 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 60 3501/60
94 นาง สุกาญจน์ดา    กริตย์ยงสลิต 5490000063 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 60 3501/60
95 นาง จ านงค์    กลัดสมบรูณ์ 5490003798 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ ก.ย. 60 3081/60
96 นาง สุทา    ขุนฤทธิ์ 5490003827 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 60 3501/60
97 นาง เปี่ยน    ผลาผล 5490005122 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
98 นาย อนิรุจน์    พรหมส าลี 5490007340 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 60 3501/60
99 จ.ส.ท.ศิริศักด์ิ    มณีปกรณ์ 5490010963 ส.1 พนั.101 ก.ค. 60 2141/60
100 จ.ส.ต.ชวลิต    มุงคุณแสน 5490011762 มทบ.24 ก.ย. 60 3081/60
101 จ.ส.อ.วษิณุ    บญุยอด 5490012683 สวพท.พบ. ส.ค. 60 2641/60
102 นาง สุรภา    ทศันภกัดี 5490013308 ธ.เซนทรัล บางเขน ต.ค. 60 3501/60
103 ส.อ.สุรสีห ์   กล่อมเล็ก 5500001198 ร.151 พนั.1 ก.ย. 60 3081/60
104 นาง สมัท    ลาแสดง 5500002742 มทบ.29 ก.ย. 60 3081/60
105 นาย คัทธนาม    สมนึก 5500002962 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
106 น.ส.เนตรชนก    สุขแย้ม 5500003957 ธ.น่าน ต.ค. 60 3501/60
107 นาย แก้ว    จีนเอีย 5500005333 ธ.บางบวัทอง ต.ค. 60 3501/60
108 ส.อ.วฒิุชัย    สาตร์พนัธุ์ 5500006235 พล.ร.15 ส.ค. 60 2641/60
109 นาย จ าเนียร    คนใหญ่ 5500007019 มทบ.23 ก.ย. 60 3081/60
110 นาง อนงค์นาถ    อนันตัง 5500007037 มทบ.23 ก.ย. 60 3081/60
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111 นาง อรพนิ    คนใหญ่ 5500007038 มทบ.23 ก.ย. 60 3081/60
112 นาย อนุพงศ์    นามบตุร 5510008197 ธ.นครพนม ต.ค. 60 3501/60
113 ส.อ.ณัฐพลพรหม    คุ้มทรัพย์ 5520000074 ขส.ทบ. มิ.ย. 60 1701/60
114 ส.ท.อนุสิทธิ ์   เกิดพุ่ม 5520000128 ช.พนั.15 พล.ร.15 ก.ย. 60 3081/60
115 นาง นันทพร    ไกรปรุ 5520000518 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 60 3501/60
116 ส.อ.พยัคฆเดช    เบา้ทอง 5520001712 ร.11 พนั.1 รอ. พ.ค. 60 1301/60
117 นาง วารินทร์    ขันวชิัย 5520002699 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 60 3501/60
118 นาง นิภาพร    ทพิย์ประพนัธ์ 5520002897 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 60 3501/60
119 อส.ทพ.จ าปา    ก้อนภธูร 5520003586 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 60 3501/60
120 อส.ทพ.ถ่าย    พนัทะปวิ 5520003608 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 60 3501/60
121 อส.ทพ.ทองอยู่    สาระพาน 5520003622 ธ.อ านาจเจริญ ต.ค. 60 3501/60
122 อส.ทพ.ทนั    ปกุจิตร 5520003623 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ต.ค. 60 3501/60
123 นาง บรรทอน    ก้อนภธูร 5520003643 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 60 3501/60
124 ส.อ.อิทธมินต์    อรุณประชารัตน์ 5520004559 ม.2 พนั.7 ก.ย. 60 3081/60
125 ส.อ.ชัยชาญ    วชิัด 5520005375 ขส.ทบ. มิ.ย. 60 1701/60
126 ส.อ.อนุพล    คงสาหร่าย 5520006010 ยก.ทหาร ก.ย. 60 3081/60
127 นาง จิดาภา    ปุ่มเปา้ 5520006829 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ต.ค. 60 3501/60
128 อส.ทพ.บญุธรรม    ปุ่มเปา้ 5520006863 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ต.ค. 60 3501/60
129 นาง บญุมาก    กุลเนตร 5520006864 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 60 3501/60
130 น.ส.จารุวรรณ    ช านาญปนื 5520007425 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 60 3501/60
131 นาง สุจิตร    พวงทอง 5520008599 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
132 นาง แสงจันทร์    ศรีภู 5520008989 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 60 3081/60
133 นาง สลักจิต    เย็นอยู่ 5520009104 ร.2 พนั.1 รอ. ส.ค. 60 2641/60
134 นาง ภทัรวดี    ชะวรัูมย์ 5520009150 รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
135 นาย ทเุรียน    พดัใหม่ 5520009151 รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
136 นาง สาน    พดัใหม่ 5520009155 รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
137 นาง ล าดวน    มีมาก 5520011148 ธ.อยุธยา ต.ค. 60 3501/60
138 นาง สวสัด์ิ    รวดเร็ว 5520012197 ธ.ชัยภมูิ ต.ค. 60 3501/60
139 นาย บตุร    อุตอามาตย์ 5520014975 นทพ. ส.ค. 60 2641/60
140 นาง สุมาลี    อุตอามาตย์ 5520014986 นทพ. ส.ค. 60 2641/60
141 อส.ทพ.มงคล    แก้วฤทธิ์ 5530001037 ธ.ศรีสะเกษ ต.ค. 60 3501/60
142 ส.อ.ไกยสิทธิ ์   ภวูาดเขียน 5530002907 ร.3 พนั.1 ก.ย. 60 3081/60
143 ส.อ.ชูเกียรติ    คงดวงดี 5530003653 ร.23 พนั.3 ก.ย. 60 3081/60
144 ส.ท.ปรัชญา    แย้มวาจา 5540000444 ร.11 พนั.1 รอ. ก.ย. 60 3081/60
145 ส.ต.สุรินทร์    ภมูิพนัธ์ 5540002556 ร.152 พนั.3 ก.ย. 60 3081/60
146 ส.ท.ฤทธเิดช    สามิตร 5540003004 พนั.ซบร.24 บชร.4 ส.ค. 60 2641/60
147 น.ส.ธาริดา    สิงหไ์กร 5540005085 ธ.สะพานควาย ต.ค. 60 3501/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 ส.อ.ฐิติ    อุ่นนวล 5540005539 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
149 ส.อ.ปยิะพล    เหรัญญะ 5540005999 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 60 3501/60
150 ส.ท.อานนท ์   ทาแก้ว 5540006248 ร.153 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
151 ส.ท.ไชยยศ    ชื่นฤดี 5540006787 ม.1 พนั.3 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
152 ส.อ.เอกพงษ ์   เทพทศัน์ 5550001997 ร.11 พนั.1 รอ. ก.ย. 60 3081/60
153 น.ส.นุจรี    ทองอยู่ 5550002978 พนั.สบร.24 บชร.4 ส.ค. 60 2641/60
154 ส.ต.อมรยุทธ    บรรจง 5550005158 ร.16 พนั.1 ก.ย. 60 3081/60
155 น.ส.ภทัรพชัชา    ผาสุข 5550006340 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ต.ค. 60 3501/60
156 นาย สามารถ    เหรัญญะ 5550007087 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 60 3501/60
157 นาง ปยิาภรณ์    นนทค์ าวงค์ 5550007520 ม.6 พนั.6 ก.ย. 60 3081/60
158 ส.ท.สุทธพิงษ ์   นามวงค์ 5550008860 ร.14 พนั.2 ก.ย. 60 3081/60
159 นาง โสภา    ผาสุข 5550011333 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.ย. 60 3081/60
160 ส.ท.บณัฑิต    อินทะนนท์ 5550011952 ร.17 พนั.4 ก.ย. 60 3081/60
161 ส.ต.สมศักด์ิ    ชูทอง 5560000159 ร.153 พนั.2 พ.ค. 60 1301/60
162 ส.อ.จอมทพั    ทรัพย์พว่ง 5560001716 พนั.ส.ซบร.เขตหลัง ก.ค. 60 2141/60
163 อส.ทพ.สัมพนัธ ์   จันหณีุ 5560003495 กรม ทพ.42 ก.ย. 60 3081/60
164 พล.อส.ศักด์ิรพ ี   งามสันเทยีะ 5560004573 พนั.สท. ก.ค. 60 2141/60
165 ส.ต.เสกสิทธิ ์   กงแก้ว 5560005174 ร.21 พนั.1 รอ. ก.ย. 60 3081/60
166 ส.ท.ปติิพงศ์    สุขเกษา 5560006268 พนั.บ.3 ก.ย. 60 3081/60
167 อส.ทพ.อดิศักด์ิ    ฉีดเกตุ 5560006632 กรม ทพ.42 ก.ย. 60 3081/60
168 ส.ท.อนุสรณ์    สุขเสมอ 5560006859 ร.16 พนั.3 ก.ย. 60 3081/60
169 นาย วชิิต    ชูอินทร์ 5560008489 ศูนย์พฒันากีฬา ทบ. ส.ค. 60 2641/60
170 น.ส.อ้อยทพิย์    ชูอินทร์ 5560008495 ศูนย์พฒันากีฬา ทบ. ส.ค. 60 2641/60
171 นาง ณัฐสุนันท ์   อุตตยะกัลยา 5560008538 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
172 จ.ส.อ.พทิกัษ ์   โอสภา 5560008563 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
173 อส.ทพ.กิตติพร    โขยเซ่ง 5560009173 กรม ทพ.42 ก.ย. 60 3081/60
174 อส.ทพ.จิรศักด์ิ    กล่ินทอง 5560009179 กรม ทพ.42 ก.ย. 60 3081/60
175 ส.ท.สมพงษ ์   สิงหศ์ก 5560012501 ร้อย.ลว.ไกล 9 ส.ค. 60 2641/60
176 อส.ทพ.กมลชัย    โมลา 5560012592 กรม ทพ.11 ก.ย. 60 3081/60
177 อส.ทพ.พรีะนันท ์   ศรีสุข 5560012804 ธ.เลย ต.ค. 60 3501/60
178 อส.ทพ.เอกรินทร์    รักรอด 5560013241 กรม ทพ.42 ก.ย. 60 3081/60
179 อส.ทพ.อภชิัย    ไชยพนู 5560013848 กรม ทพ.41 ก.ย. 60 3081/60
180 ส.ต.อัษฎาวฒิุ    กลีบแก้ว 5570000864 พล.ร.15 ส.ค. 60 2641/60
181 อส.ทพ.ณัฐวฒิุ    เพชรสวสัด์ิ 5570001212 กรม ทพ.41 ก.ย. 60 3081/60
182 อส.ทพ.อับดุลกอเดร์    กือลาแต 5570001662 กรม ทพ.46 ก.ย. 60 3081/60
183 อส.ทพ.ไพศาล    นพพนัธ์ 5570003359 กรม ทพ.41 ก.ย. 60 3081/60
184 ส.ท.โกมินทร์    เนาวน์นท์ 5570005249 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 ก.ย. 60 3081/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 อส.ทพ.อาสมี    แมเราะ 5570006900 กรม ทพ.41 ก.ย. 60 3081/60
186 นาง พศิสมัย    บรรจง 5570007001 ร.16 พนั.1 ก.ย. 60 3081/60
187 นาง จิราภา    ชาวบน 5570009152 ธ.พนัสนิคม ต.ค. 60 3501/60
188 นาง มาลีวรรณ    รูปสวา่ง 5570009798 ธ.อุดรธานี ต.ค. 60 3501/60
189 นาง เชาวลิต    คลองแถว 5570010353 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 60 3501/60
190 นาย สมศักด์ิ    คลองแถว 5570010373 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 60 3501/60
191 พล.อส.โสธร    คลองแถว 5570010377 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 60 3501/60
192 ส.ต.ธนวฒัน์    นพคุณ 5570010722 ร.11 พนั.3 รอ. ก.ย. 60 3081/60
193 อส.ทพ.พพิฒัน์    ช่วยชู 5570010876 กรม ทพ.42 ก.ย. 60 3081/60
194 นาย มนัฐวสั    มงคลธง 5570010886 พธ.ทบ. ก.ย. 60 3081/60
195 น.ส.ภาวนิี    บรูณาชีวาวไิล 5570010895 ธ.เซนทรัล บางเขน ก.ย. 60 3081/60
196 นาง สมจิต    ศรีผ่อง 5570012392 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
197 พล.อส.สมบรูณ์    ศรีผ่อง 5570012393 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
198 อส.ทพ.จักรกฤช    บญุทพิย์ 5570012670 กรม ทพ.46 ก.ย. 60 3081/60
199 นาง วรนุช    คงเสมา 5570014028 ม.2 พนั.10 ก.ย. 60 3081/60
200 อส.ทพ.อนุวติั    สุทธยศ 5570015625 กรม ทพ.41 ก.ย. 60 3081/60
201 นาง รตนพร    ธงภกัด์ิ 5580000364 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 60 3501/60
202 นาง ดวงจันทร์    เฮียงโฮม 5580000409 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 60 3501/60
203 อส.ทพ.สุมิตร    ทองชู 5580000779 กรม ทพ.42 ก.ย. 60 3081/60
204 ส.ต.ทยากร    จิตอารี 5580003942 พนั.ซบร.24 บชร.4 ส.ค. 60 2641/60
205 ส.ต.กณัฐพนธ ์   ธรรมศร 5580004002 ร.12 พนั.3 รอ. ก.ย. 60 3081/60
206 อส.ทพ.เดะมะ    มะสีละ 5580005464 กรม ทพ.41 ก.ย. 60 3081/60
207 อส.ทพ.อนุวฒัน์    ทองจันทร์แก้ว 5580006042 กรม ทพ.46 ก.ย. 60 3081/60
208 นาง ปยิะวรรณ    ธรรมทนั 5580006115 รร.การบนิ ทบ. ก.ย. 60 3081/60
209 นาง ทพิวรรณ    ไชยโยธา 5580006396 ม.6 พนั.6 ก.ย. 60 3081/60
210 นาง บญุ    สิงหน์้อย 5580006399 ม.6 พนั.6 ก.ย. 60 3081/60
211 อส.ทพ.วชิระ    จันทรโชโต 5580006741 กรม ทพ.46 ก.ย. 60 3081/60
212 อส.ทพ.ไอมาน    มะนุ 5580006760 กรม ทพ.46 ก.ย. 60 3081/60
213 ส.ท.ปรีชา    อินทะรังษี 5580007163 กรม ทพ.22 ก.ย. 60 3081/60
214 อส.ทพ.หญิง อารยา    ปรีชากูลย์ 5580007398 ทภ.4 ส.ค. 60 2641/60
215 พลฯ พรียุทธ    แซ่ต้ัง 5580007960 พนั.จจ. ก.ย. 60 3081/60
216 ส.ต.กฤษฎา    สมบติัวงศ์ 5580008742 พนั.ส.ซบร.เขตหลัง ส.ค. 60 2641/60
217 ส.ต.วรเมธ    เนียมสุวรรณ 5580009050 ศศท. ก.ย. 60 3081/60
218 พลฯ ทองดี    ช้างปา่ดี 5580009173 พนั.จจ. ก.ย. 60 3081/60
219 น.ส.รัตนา    บญุก าเหนิด 5580011170 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 60 3501/60
220 ส.ต.ยุทธนา    หาญชนะ 5580011559 ร.19 พนั.1 ก.ย. 60 3081/60
221 ส.ต.อนันตพงษ ์   สงคราม 5580011833 ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ก.ย. 60 3081/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 นาง ดวงตา    เนียมสุวรรณ 5580012387 ศศท. ก.ย. 60 3081/60
223 นาย นิพนธ ์   เนียมสุวรรณ 5580012388 ศศท. ก.ย. 60 3081/60
224 ส.ท.นราเศรษฐ์    เตชาวฒัน์วฒิุภทัร 5580012616 ร.151 พนั.2 ก.ย. 60 3081/60
225 น.ส.ธดิาภรณ์    ล้ าเลิศ 5590000948 ธ.บก.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
226 นนส.กนต์ชนน    สุวรรณมณี 5590000956 พล.ร.15 ก.ย. 60 3081/60
227 นนส.ณัฐวฒิุ    เพช็รพจิิตร 5590001177 ร.153 พนั.2 ส.ค. 60 2641/60
228 อส.ทพ.วรินทร    วนิากรณ์ 5590002290 กรม ทพ.22 มี.ค. 59 401/59
229 น.ส.ธารน้ าทพิย์    เนตรทอง 5590002378 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 60 3501/60
230 ส.ต.ปานรวทิย์    สมแก้ว 5590003170 ร.151 พนั.1 ส.ค. 60 2641/60
231 ส.ต.อิทธ ิ   วาสนาดี 5590003633 พล.ปตอ. ส.ค. 60 2641/60
232 ส.ต.เดช    สวสัด์ิตระกูล 5590004640 ร้อย.ลว.ไกล 6 ส.ค. 60 2641/60
233 อส.ทพ.สถาพร    สยมภาค 5590006103 กรม ทพ.46 ก.ย. 60 3081/60
234 นาง เที่ยง    อุ่นบาง 5590007558 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 60 3501/60
235 น.ส.อริสา    มีอินทร์ถา 5590010493 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 60 3501/60
236 อส.ทพ.หญิง ธนพร    กลับรอด 5590010505 ทภ.4 ส.ค. 60 2641/60
237 อส.ทพ.ไกรฤกษ ์   กุบขุนทด 5590012134 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
238 อส.ทพ.ธรีะวฒัน์    ค าพลู 5590012177 กรม ทพ.46 ก.ย. 60 3081/60
239 อส.ทพ.พงษพ์ฒัน์    ชุมแสง 5590013437 กรม ทพ.41 ก.ย. 60 3081/60
240 นาง ถนิมพร    เอี่ยมส าอางค์ 5590013915 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ต.ค. 60 3501/60
241 น.ส.อรพรรณ    แสงโทโพธิ์ 5600000406 ม.4 พนั.5 รอ. ก.ค. 60 2141/60
242 อส.ทพ.ปฐมพร    ซ้ายหนู 5600001435 กรม ทพ.46 ก.ย. 60 3081/60
243 อส.ทพ.สรไกร    ประสมสิน 5600003248 กรม ทพ.23 ส.ค. 60 2641/60
244 น.ส.จิรนันท ์   เพยีรกิจสกุล 5600004048 กรส.สก.ทบ. ก.ย. 60 3081/60
245 อส.ทพ.สันติสุข    ทิ้งเหม 5600004591 กรม ทพ.41 ก.ย. 60 3081/60
246 นาง ศศิธร    แก้วประภา 5600004620 ม.1 พนั.1 รอ. ก.ย. 60 3081/60
247 นาย ฤทธริงค์    คุณหลวง 5600006288 รง.ปค.ศอว.ศอพท. ก.ย. 60 3081/60
248 น.ส.แพงศรี    นิยมการ 5600009686 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 60 3501/60
249 นาง บญุส่ง    แก้วค าเรือง 5600010208 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย ต.ค. 60 3501/60
250 น.ส.ศวติา    อ่ าฉาย 5600010360 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 60 3501/60
251 นาง ไพเราะ    ชาชัย ต100949/28 ธ.บา้นผือ ต.ค. 60 3501/60
252 นาง ระภร์ีพรรณ    หวงัชนะ ต101168/28 ธ.สูงเม่น ต.ค. 60 3501/60
253 จ.ส.อ.สุรพงษ ์   แขกช้อย ต101772/28 ธ.ปากช่อง ต.ค. 60 3501/60
254 นาง เขี่ยม    ทรัพย์สิน ต104079/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 60 3501/60
255 จ.ส.อ.ประยูร    สุธาวา ต104097/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 60 3501/60
256 นาย วชิัย    ข ามะโน ต104716/28 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ต.ค. 60 3501/60
257 นาง มันฑนา    จันทร์อยู่ ต109634/29 ธ.เพชรบรีุ ต.ค. 60 3501/60
258 จ.ส.อ.พฒันา    สมนึก ต116230/29 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 จ.ส.อ.บวัผัน    พนัเพช็ร ต118307/29 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
260 นาง สมนึก    สุขแถม ต11947/13 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
261 นาง ทองหยิบ    หงส์แก้ว ต12215/13 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 60 3501/60
262 นาง กัลณิกา    เขียววลัิย ต122583/29 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
263 พ.ต.นรินทร์รัตน์    เจริญผล ต123865/29 ธ.สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
264 จ.ส.อ.ปรีชา    วฒันา ต124062/29 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
265 จ.ส.อ.ประนอม    ชาวโยธา ต126680/30 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 60 3501/60
266 จ.ส.อ.สมัย    แก้วพลิา ต130139/30 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 60 3501/60
267 จ.ส.อ.จ าลอง    บญุรักษา ต132996/30 ธ.ตาก ต.ค. 60 3501/60
268 นาง ทองสุข    ศรีนาเมือง ต133829/30 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
269 นาง ดวงจันทร์    เรืองสมบติั ต136719/30 ร.152 พนั.3 ส.ค. 60 2641/60
270 นาง สมคิด    จ าลองเพช็ร์ ต137488/30 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
271 จ.ส.อ.สถาพร    จันทร์โชตะ ต137682/30 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 60 3501/60
272 นาย อุดม    โพธวิรรณ์ ต140315/30 ธ.อยุธยา ต.ค. 60 3501/60
273 นาง เพทาย    ร่มพฒุตาล ต140497/30 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
274 จ.ส.อ.หญิง บวัทพิย์    ทนิปราณี ต141655/30 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 60 3501/60
275 นาง สงบ    ผิวบาง ต142326/30 ธ.รามอินทรา กม.8 ต.ค. 60 3501/60
276 ร.ต.พชิิตพน    ศรีวงษช์ัย ต146404/31 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 60 3501/60
277 ส.อ.ปรีชา    บตุรสง่า ต146760/31 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
278 นาง ลัดดา    ณัฐธรรมนันท์ ต152116/31 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
279 นาย ปรีชา    วงษร์ะวี ต152117/31 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
280 นาย อิทธกิิตต์    บรรจงกุล ต152574/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 60 3501/60
281 นาง สวย    บรรจงกุล ต152575/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 60 3501/60
282 พล.อส.อัมรินทร์    แก้วเขียว ต152905/31 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 60 3501/60
283 นาย ไกร    พนัเพช็ร ต153338/31 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
284 จ.ส.ต.อุดม    ทพัวชิัย ต153865/31 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
285 นาง อุไรวรรณ    ทนุวงษ์ ต153929/31 ธ.สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
286 นาย บรรเทงิ    ทนิปราณี ต157859/31 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 60 3501/60
287 นาง บษุดี    มวลสุข ต161271/31 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 60 3501/60
288 จ.ส.อ.สมควร    สอาดโฉม ต167816/31 ธ.สระแก้ว ต.ค. 60 3501/60
289 นาง แหยม    สอาดโฉม ต167817/31 ธ.สระแก้ว ต.ค. 60 3501/60
290 จ.ส.อ.บณัฑิต    องค์ศาตร์ภมูิดล ต169690/32 ธ.สกลนคร ต.ค. 60 3501/60
291 พ.ต.ปกรณ์    อยู่ญาติมาก ต171227/32 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 60 3501/60
292 นาง หล่ัน    จิบจันทร์ ต171775/32 ธ.อุดรธานี ต.ค. 60 3501/60
293 นาง บญุมา    แข็งแรง ต175977/32 มทบ.23 พ.ย. 59 4241/59
294 นาง แม้น    อบอุ่น ต178039/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
295 นาง ละเอียด    วฒันา ต178041/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 จ.ส.อ.วโิรจน์    ร่มพฒุตาล ต17872/16 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
297 จ.ส.อ.อิทธพิทัธ ์   พจิิตรคดีพล ต179268/32 ธ.สระแก้ว ต.ค. 60 3501/60
298 นาง ทศันีย์    พจิิตรคดีพล ต179274/32 ธ.สระแก้ว ต.ค. 60 3501/60
299 นาง ลูกจันทร์    ชัยชุมพร ต179512/32 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 60 3501/60
300 พ.อ.ชัยวฒัน์    ค าน่าน ต180262/32 ธ.บก.ทบ.-แจ้งวฒันะ ต.ค. 60 3501/60
301 นาง จันทร์ทพิย์    ค าน่าน ต180263/32 ธ.บก.ทบ.-แจ้งวฒันะ ต.ค. 60 3501/60
302 ร.ต.เดช    จวนชัยนาท ต180703/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
303 นาย ยัง    โปร่งสันเทยีะ ต180781/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลบ. ต.ค. 60 3501/60
304 ร.ท.สานิตย์    น้อยวงษ์ ต180990/32 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 60 3501/60
305 นาง จงกล    เกษลอย ต181466/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
306 จ.ส.อ.สุริยัน    แก้วกันหา ต182684/32 ธ.สกลนคร ต.ค. 60 3501/60
307 นาง ละมัย    ศรีปานวงค์ ต182705/32 ธ.เชียงราย ต.ค. 60 3501/60
308 พ.ต.ปฏวิติั    พรมาลี ต183736/32 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 60 3501/60
309 นาง หนูพร    งามศิริ ต184247/32 ธ.ยโสธร ก.ย. 60 3081/60
310 นาง ช้อย    ยาวชิัยปอ้ง ต184955/32 ธ.ตาก ต.ค. 60 3501/60
311 นาง วเิรืองรอง    ฉัตรอินตา ต185228/32 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 60 3501/60
312 จ.ส.อ.ส าเภา    เมธจีิรัฐติกุล ต185356/32 ธ.นครนายก ต.ค. 60 3501/60
313 นาง ทองลา    เลาคา ต185357/32 ธ.นครนายก ต.ค. 60 3501/60
314 น.ส.รัชนี    แขกช้อย ต185398/32 ธ.ปากช่อง ต.ค. 60 3501/60
315 นาง ประเสริฐ    เหลาบญุมา ต185802/32 ธ.เตาปนู ต.ค. 60 3501/60
316 จ.ส.อ.สมพงษ ์   สมฤทธิ์ ต186270/32 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 60 3501/60
317 นาง ทองใบ    หล้าหลักมูล ต186351/32 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
318 นาง บานชื่น    พวงเพชร ต188423/32 ธ.นครพนม ต.ค. 60 3501/60
319 ส.อ.วรีภทัร    อินวรรณา ต188886/32 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 60 3501/60
320 พ.ต.จัง    แก้วมณี ต189732/32 ธ.ถ.สรงประภา ต.ค. 60 3501/60
321 นาง ส ารวย    เตชนันท์ ต191618/32 ธ.น่าน ต.ค. 60 3501/60
322 นาง จันทร์    เตจิ่น ต191619/32 ธ.น่าน ต.ค. 60 3501/60
323 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ    ปล้ืมจิตร ต194143/32 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 60 3501/60
324 นาง สุภา    เชยมาลัย ต195165/32 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
325 นาง อรพนิท ์   อิติโกศิน ต195582/33 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง ต.ค. 60 3501/60
326 นาง มาลี    น้อมจุ้ย ต197618/33 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 60 3501/60
327 นาง กาญจนา    บญุสอน ต198784/33 ธ.เลย ต.ค. 60 3501/60
328 จ.ส.อ.วชิรพนัธ ์   เพช็รอินทร์ ต200077/33 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 60 3501/60
329 นาง วลิาวลัย์    ผาโคตร ต203103/33 ธ.อุดรธานี ต.ค. 60 3501/60
330 ร.ต.สังเวยีน    บตุรงาม ต204542/33 ธ.สระแก้ว ต.ค. 60 3501/60
331 นาย ใจ    เชษฐสิงห์ ต205467/33 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
332 นาง สิริจรรยา    ปวีเิศษ ต206455/33 ธ.หนองจอก ต.ค. 60 3501/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นาง เทยีม    แผลงปญัญา ต209254/33 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 60 3501/60
334 จ.ส.อ.สุรชัย    ไข่สิงหท์อง ต209407/33 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 60 3501/60
335 นาง ส ารวย    ไข่สิงหท์อง ต209408/33 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 60 3501/60
336 นาย ธงชัย    ไข่สิงหท์อง ต209409/33 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 60 3501/60
337 จ.ส.อ.สมจิตร    แข็งกล้า ต209931/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 60 3501/60
338 นาง ถนอม    สุขกูล ต210240/33 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 60 3501/60
339 นาง ทองหล่อ    ปญัญาภาส ต2113/09 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 60 3501/60
340 นาง ก้อง    ยะงาม ต211991/33 ธ.สกลนคร ต.ค. 60 3501/60
341 นาย ค าดี    เขตเจริญ ต215020/33 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
342 นาย ค าต๋ัน    ทาเกิด ต215204/33 ธ.ล าพนู ต.ค. 60 3501/60
343 จ.ส.อ.วฒิุวฒัน์    โพธสิม ต218286/33 ธ.กาฬสินธุ์ ต.ค. 60 3501/60
344 นาง ณัฐกฤตา    โพธสิม ต218287/33 ธ.กาฬสินธุ์ ต.ค. 60 3501/60
345 นาง จ าลอง    สอนส าราญ ต219714/33 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 60 3501/60
346 นาง รจนา    ทองดี ต220241/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
347 นาง สายหยุด    แสนขวา ต220286/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
348 นาง ขวญัใจ    เงินทพิย์ ต221709/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
349 นาง สงเมือง    ทนิปราณี ต222146/33 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 60 3501/60
350 จ.ส.อ.สอน    ภู่ก าจัด ต226574/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
351 นาง บญุมา    ภู่ก าจัด ต226575/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
352 นาง กนกพร    สิงหค์ า ต227923/34 ธ.อุดรธานี ต.ค. 60 3501/60
353 นาย ทว ี   ชูวงษว์าล ต229061/34 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 60 3501/60
354 จ.ส.อ.ชัยยุทธ    อาจหาญ ต229558/34 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
355 นาง ประภาพร    ใจยะสุ ต229986/34 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ต.ค. 60 3501/60
356 จ.ส.อ.อิ่นแก้ว    สมรัตน์ ต232862/34 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ต.ค. 60 3501/60
357 นาง อนงค์    สมรัตน์ ต232863/34 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ต.ค. 60 3501/60
358 พ.อ.อ.บญุยืน    สินทอง ต233238/34 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
359 นาย อ าพร    บญุสอน ต233654/34 ธ.เลย ต.ค. 60 3501/60
360 นาง อาวรณ์    บญุสอน ต233655/34 ธ.เลย ต.ค. 60 3501/60
361 นาง ประเทอืง    โค้ววาริน ต234470/34 ธ.ตลาดพงษเ์พชร ต.ค. 60 3501/60
362 ร.ต.กิตติ    ทบัทอง ต239102/34 ธ.นครนายก ก.ย. 60 3081/60
363 นาย บวัทอง    บญุแก่น ต241405/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 60 3501/60
364 นาย ทองอินทร์    กระดานพล ต241406/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 60 3501/60
365 นาย ไชยยงค์    บวัแก้ว ต242525/34 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
366 นาง สุมาลี    นามบตุร ต242810/34 ธ.นครพนม ต.ค. 60 3501/60
367 นาย ไล    ใยโท ต242811/34 ธ.นครพนม ต.ค. 60 3501/60
368 ร.ต.ณรงค์    ค าไพโรจน์ ต243731/34 ธ.เชียงราย ต.ค. 60 3501/60
369 จ.ส.อ.เฉลิม    สุรภร์ี ต245059/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 นาง จรรยา    สุรภร์ี ต245075/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
371 นาง เพิ่ม    สุรภร์ี ต245076/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
372 นาง จินตนา    ทนุวงษ์ ต246410/34 ธ.สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
373 นาง ปราณี    เจริญผล ต247424/34 ธ.สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
374 นาย ดิลก    พมิพรั์ตน์ ต249257/35 ธ.เตาปนู ต.ค. 60 3501/60
375 จ.ส.อ.มานิตย์    ปลิวาสน์ ต252851/35 ธ.ล าทบั ต.ค. 60 3501/60
376 นาง ดวงพร    มหาปราบ ต252978/35 ธ.น่าน ต.ค. 60 3501/60
377 ส.อ.สุพล    ยศเรือง ต253882/35 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์ ข.ก. ต.ค. 60 3501/60
378 นาง ทบัทมิ    ทบัทมิธงไชย ต254272/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 60 3501/60
379 จ.ส.อ.กิตติ    อินทปาล ต254902/35 ธ.งามวงศ์วาน ต.ค. 60 3501/60
380 นาง วรรณา    ทพัวชิัย ต257453/35 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
381 น.ส.ประมัย    พรหมมารัตน์ ต258377/35 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ต.ค. 60 3501/60
382 ส.อ.ธรีวฒัน์    จีระเจริญ ต258788/35 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
383 จ.ส.อ.จักรพนัธ ์   นามชุ่ม ต259779/35 ธ.บางบวัทอง ต.ค. 60 3501/60
384 นาง ศิราภรณ์    หนุารัตน์ ต260168/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 60 3501/60
385 นาง จุฬาภรณ์    นวนิล ต260264/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 60 3501/60
386 นาย ทรงเดช    ร่วมจิตร ต260275/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 60 3501/60
387 จ.ส.อ.ธรีศักด์ิ    ฉัตรอินปนั ต260874/35 สลก.ทบ. ก.ย. 60 3081/60
388 นาง นงรักษ ์   สมนึก ต261235/35 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
389 นาง สุดตา    ซาเสน ต265626/36 ธ.กระทุ่มแบน ต.ค. 60 3501/60
390 นาง สายลม    กันพมุมา ต265769/36 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 60 3501/60
391 นาง ถิน    ชัยสงคราม ต266080/36 ธ.ปตัตานี ต.ค. 60 3501/60
392 นาง ประมวล    จันทร์กระจ่าง ต26780/18 ธ.สกลนคร ต.ค. 60 3501/60
393 นาง วลิาวลัย์    แข็งแรง ต269705/36 มทบ.23 พ.ย. 59 4241/59
394 นาง มยุลี    ยะงาม ต270778/36 ธ.สกลนคร ต.ค. 60 3501/60
395 นาย นครินทร์    โล่หค์ า ต272243/36 ธ.สกลนคร ต.ค. 60 3501/60
396 นาง ประจวบ    ศรีนาเมือง ต272613/36 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
397 นาง ทศันี    มีปาน ต274661/37 ธ.เชียงราย ต.ค. 60 3501/60
398 จ.ส.อ.กฤษ    จันทร์แย้ม ต276554/37 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 60 3501/60
399 นาย วทิยา    รัตนวมิุข ต277084/37 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สะพานใหม่ ต.ค. 60 3501/60
400 จ.ส.อ.ถนอม    บญุชิต ต280545/37 ส.1 พนั.101 ก.ย. 60 3081/60
401 นาง ส าเนียง    จวนชัยนาท ต280876/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
402 นาง ผ่องใส    ค าวนัดี ต281980/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
403 ร.ต.วชิัย    มหาโยชน์ ต282439/37 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 60 3501/60
404 ร.อ.อุดม    พลายชมภู ต287001/38 ธ.นราธวิาส ต.ค. 60 3501/60
405 นาง ฉว ี   เบา้ทอง ต287468/38 ธ.เตาปนู ต.ค. 60 3501/60
406 นาง ล าไพ    เพช็รอินทร์ ต287667/38 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 60 3501/60
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407 นาง แฉล้ม    สารา ต29917/19 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 60 3501/60
408 นาง ทพิย์วมิล    ศรีทอง ต30337/19 ธ.ถนนสามัคคี ต.ค. 60 3501/60
409 ส.ท.เหรียญชัย    ค าสอน ต30651/19 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 60 3501/60
410 พ.ต.ประดิษฐ์    มั่งมีดี ต31618/19 ธ.ย่อยลาดกระบงั ต.ค. 60 3501/60
411 นาง จันทร์เพญ็    ทองทรัพย์ ต37145/21 ธ.บา้นค่าย ต.ค. 60 3501/60
412 นาง จรูญ    ถึกสกุล ต38732/21 ธ.จันทบรีุ ต.ค. 60 3501/60
413 นาง สมพร    ช่วยวฒันะ ต43147/22 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
414 ร.ท.สมบรูณ์    เตชะกัน ต47796/23 ธ.คอสโม ออฟฟศิ เมืองทองธานี ต.ค. 60 3501/60
415 นาง พรรณี    ตันไพบลูย์ ต48702/23 ธ.การไฟฟา้ส่วนภมูิภาค ต.ค. 60 3501/60
416 นาย อนันต์    นรินทร์วงษ์ ต49419/23 ธ.ปากช่อง ต.ค. 60 3501/60
417 นาง แก้วมา    มั่งมีดี ต56734/24 ธ.ย่อยลาดกระบงั ต.ค. 60 3501/60
418 นาง ชญาดา    สาระพมิพ์ ต57158/24 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 60 3501/60
419 ร.ต.จ านงค์    รัดสีสม ต62165/25 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 60 3501/60
420 ร.ท.ไชยยันต์    เตชนันท์ ต66000/25 ธ.น่าน ต.ค. 60 3501/60
421 นาย บญุเรือง    หล้าหลักมูล ต68160/26 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
422 ร.ต.อุทยั    เรืองสมบติั ต70199/26 ร.152 พนั.3 ส.ค. 60 2641/60
423 นาง กรรณิกา    พนัธพ์านิช ต72240/26 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
424 จ.ส.อ.จ าเรียง    ยะงาม ต76922/26 ธ.สกลนคร ต.ค. 60 3501/60
425 นาย ประยูร    ทศัวงษ์ ต81341/27 ธ.นครนายก ต.ค. 60 3501/60
426 นาย ชุบ    มหาปราบ ต84014/27 ธ.อยุธยา ต.ค. 60 3501/60
427 นาย สม    เอี่ยมประดิษฐ์ ต84828/27 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
428 พ.ต.วศิณุลักษณ์    เขียววลัิย ต89548/27 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
429 นาง ทองเติม    เขียววลัิย ต89550/27 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 60 3501/60
430 นาย ถาวร    เบา้ทอง ต90017/27 ธ.เตาปนู ต.ค. 60 3501/60
431 จ.ส.อ.จิระพนัธ ์   ทนุวงษ์ ต91501/27 ธ.สระบรีุ ต.ค. 60 3501/60
432 พ.ต.ปยิะ    ทบัทอง ต94879/28 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 60 3501/60
433 นาง สุวรรณี    หงสกุล ส11929/26 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ต.ค. 60 3501/60
434 นาง ประกายศรี    อ าพนัแสง ส21543/33 ธ.ถ.บรมราชชนนี ต.ค. 60 3501/60
435 นาง ลัดดา    ศิรินันท์ ส5445/16 ธ.เชียงใหม่ ต.ค. 60 3501/60
436 นาง ปทมุ    พงษพ์านิช ส9395/22 ส่วนกลาง ก.ย. 60 3081/60
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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
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบยีนบา้น  ,   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
    และ  ใบส าคัญความเหน็แพทย์
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ  เนื่องจากสมัครซ้ า  ตามระเบยีบ ทบ.ฯ   ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ 
    ใหติ้ดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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