
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง สมทรง   กิ่งเกตุ 5052007497 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ มี.ค. 61 481/61
2 จ.ส.อ.วมิล    ทอ่นแก้ว 5395003470 ธ.สระบรีุ มี.ค. 61 481/61
3 นาง จินตนา    วงษเ์ตมีย์ 5396002196 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 61 481/61
4 นาง เยาวลักษณ์    แหวนแก้ว 5396005147 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มี.ค. 61 481/61
5 จ.ส.อ.พศิน    กันทะวงศ์ 5405007320 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ก.พ. 61 1/61
6 จ.ส.อ.สามศักด์ิ    เย็นวฒันา 5405007760 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
7 จ.ส.อ.อุทยั    เปล่ียนมะณี 5405014627 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 60 3501/60
8 น.ส.สุมลทา    เทยีกพา 5405017210 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 61 481/61
9 นาง จรรยา    เกษบรูณะ 5405018471 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 61 481/61
10 นาง สมพร    ไทยศิริ 5405019621 ศม. ก.พ. 61 1/61
11 นาง ปนัดดา    ชาตะรูปะชีวนิ 5406000600 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
12 นาง สมัย    ศรีค า 5406000992 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มี.ค. 61 481/61
13 นาง เฉลิม    ชอบคุย 5406002166 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 61 481/61
14 นาง พวง    พลอยเพช็ร 5406005912 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 61 481/61
15 นาง น้อย    แก้วสุข 5406006579 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 61 481/61
16 นาง นิตยา    พลอยเอี่ยม 5406006970 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 61 481/61
17 นาง จ าเรียง    การงาน 5406007811 ธ.น่าน มี.ค. 61 481/61
18 นาง ศรีนา    เผ่าธรีะพนัธ์ 5406007837 ธ.น่าน มี.ค. 61 481/61
19 นาง หนูกรณ์    หวานใจ 5406009741 ธ.เซ็ลทรัล-อุบล ฯ มี.ค. 61 481/61
20 นาง ถนอมจิตร    ชราศรี 5406010449 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
21 นาง สุจินต์    ชมภพูื้น 5406011116 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
22 นาง ภสัตราภรณ์    มะรังษี 5406011538 ธ.ยะลา มี.ค. 61 481/61
23 จ.ส.อ.ชื่น    คงสง 5406011556 มทบ.46 ก.พ. 61 1/61
24 นาง สุดใจ    คงสง 5406011557 มทบ.46 ก.พ. 61 1/61
25 นาง วมิลรัตน์   ต่างมงคล 5406011773 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 61 481/61
26 นาง หลา    แสงปกั 5406012683 สลก.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
27 นาง บรรจง    เปล่ียนมะณี 5406014644 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 60 3501/60
28 นาง ประจักษ ์   จุทานิตย์ 5406015175 ช.2 พนั.202 ก.พ. 61 1/61
29 นาง บ าเพญ็    เพรงมา 5406015700 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 61 481/61
30 นาง กัญญา    ทอ่นแก้ว 5406018262 ธ.สระบรีุ มี.ค. 61 481/61
31 นาง อ่อนศรี    นกขุนทอง 5406019644 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.พ. 61 1/61
32 ร.ท.สนอง    เล็กพุ่ม 5410001626 ธ.ยะลา มี.ค. 61 481/61
33 นาง คีรีบนู    นิวงษา 5410002446 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
34 นาง อัครณี    ชุดพมิาย 5410004756 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 61 481/61
35 จ.ส.อ.อินทรา    บญุต่ิง 5410004989 พล.ร.15 ก.พ. 61 1/61
36 นาง บญุเรือน    บญุชู 5410008099 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 61 481/61
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37 พ.อ.เชาวลิต    ไชยมะโน 5410008273 สลก.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
38 พ.ท.กฤษฎา    จิตรรังศี 5410008823 ขส.ทบ. ก.ย. 60 3081/60
39 นาง สิริลักษณ์    บ ารุงสานต์ 5410011965 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 61 481/61
40 พ.ท.มนต์ธรกิตต์ิ    รูปขจร 5410012408 มทบ.11 พ.ย. 60 3981/60
41 จ.ส.อ.ยุทธภมูิ    อนุโยธา 5410013792 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
42 ส.ต.ชัยวฒิุ    บวัผัน 5410019270 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 61 481/61
43 จ.ส.อ.วรีะศักด์ิ    อ่อนตีบ 5410019800 ร.19 พนั.2 ก.พ. 61 1/61
44 ร.อ.หญิง สายพณิ    ปานขาว 5410020169 สง.ปรมน.ทบ. ธ.ค. 60 4421/60
45 นาง ศรีนวน    ปญัญาปาระ 5410021433 ธนาณัติ ก.ย. 60 3081/60
46 ส.อ.เสกสรรค์    เขจรสัตย์ 5410021742 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 61 481/61
47 จ.ส.อ.พงศักด์ิ    องคะศาสตร์ 5410022734 ธนาณัติ ม.ค. 61 4901/61
48 จ.ส.อ.วฒันา    ศรีหฤทยั 5410023489 พนั.บริการ.กบร.ศร. ก.พ. 61 1/61
49 ส.อ.สิงหล    แก้วยาศรี 5420001061 พนั.ปพ. ก.พ. 61 1/61
50 นาง ไพรจิตร    แก้วยาศรี 5420001063 พนั.ปพ. ก.พ. 61 1/61
51 นาง หนิง    ไชยโชติ 5420001715 ธ.อรัญประเทศ มี.ค. 61 481/61
52 นาง แก้ว    เมืองอินทร์ 5420002280 ธ.ล าปาง มี.ค. 61 481/61
53 น.ส.ทศันีย์    ทบัทมิสระน้อย 5420002620 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
54 นาง สุดาพร    โมรา 5420003195 ร.13 ก.พ. 61 1/61
55 นาง โสภาพรรณ    ดีแหบ 5420003719 ธ.อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
56 นาง ชม้อย    แตงอ่อน 5420003885 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 61 481/61
57 น.ส.สมสวย    วงศ์ใหญ่ 5420003976 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มี.ค. 61 481/61
58 นาง พทิยา    โคตะวนั 5420004318 ร.6 พนั.1 ก.พ. 61 1/61
59 นาง ณัฐยา    แก้วประเพณี 5420005007 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มี.ค. 61 481/61
60 นาง สุรัสวดี    วสุวตั 5420006408 ธ.พทัลุง มี.ค. 61 481/61
61 พ.ต.หญิง กุลธนิี    เทยีนมีสี 5420008493 สส. ส.ค. 60 2641/60
62 นาง วรรณา    จันทร์ข า 5430000001 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
63 พ.อ.หญิง ช่อทพิย์    ทองสังข์ 5430001334 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 61 481/61
64 นาง ภาณุมาศ    ข าตา 5430001756 ธ.นครราชสีมา มี.ค. 61 481/61
65 จ.ส.ต.จินตพนธ ์   พลพมิพ์ 5430001911 ม.1 พนั.1 รอ. ต.ค. 60 3501/60
66 นาง ศิริวรรณ    วงษสุ์รินทร์ 5430002086 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
67 น.ส.จิรายุ    วรรณบปุผา 5430002912 ธ.ล าปาง มี.ค. 61 481/61
68 ส.อ.ศุภชัย    ม่วงทอง 5430003600 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 61 481/61
69 จ.ส.อ.ชนกานต์    คุ้มชนม์ 5430004668 ขส.ทบ. ก.พ. 61 1/61
70 นาง นิสา    โพธิท์งั 5430006130 ทภ.2 ก.พ. 61 1/61
71 นาง วนัดี    คามะเชียงพนิ 5430007106 ธ.อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
72 นาง พทุธรักษา    ภธูา 5430008506 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.พ. 61 1/61
73 นาง จีรนันท ์   ไทรทอง 5430008594 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ มี.ค. 61 481/61
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74 นาง ดรุณี    อินทรีย์ 5430008711 รพ.รร.6 ม.ค. 61 4901/60
75 น.ส.ณัฐณิชามน   รักษน์ลินพงษ์ 5430009453 ธ.ปากช่อง มี.ค. 61 481/61
76 ส.อ.ยุทธพงษ ์   บวัเมือง 5430010081 ศฝยว.ทบ. ก.พ. 61 1/61
77 นาง มณี    บวัเมือง 5440002888 ศฝยว.ทบ. ก.พ. 61 1/61
78 นาง ค าแดง    ปญัญามา 5440004985 ธ.ถ.ช้างเผือก-ช.ม. มี.ค. 61 481/61
79 นาง ชฎาพร    ถนอมพดุชา 5440005405 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.พ. 61 1/61
80 นาง วนัดี    คงถือมั่น 5440006751 ร.12 พนั.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
81 นาง ประยงค์    ศิริมา 5440007011 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
82 นาง อุไรวรรณ    ประกอบผล 5440007035 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
83 ส.อ.สงค์กาญ    มีชัย 5440008397 รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ฯ ก.พ. 61 1/61
84 นาง ศรีประภา    ทองฟกั 5440010449 ธ.มีนบรีุ มี.ค. 61 481/61
85 นาง วไิลวรรณ    สุวรรณสิงห์ 5450000608 ธ.ชุมแพ มี.ค. 61 481/61
86 นาย นคร    ชุติวริิยะนากุล 5450000725 ธ.เพชรบรีุ มี.ค. 61 481/61
87 นาย จันทร์    ฝ่ายศูนย์ 5450003158 ทภ.2 ก.พ. 61 1/61
88 ส.อ.นรินทร    แก้วแจ้ง 5450006742 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก ก.พ. 61 1/61
89 นาย ธรรมนูญ    จันทร์เพชร 5450007569 ธ.กระทุ่มแบน มี.ค. 61 481/61
90 นาง ชนัญชิตา    อ านวยสาร 5450011201 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) มี.ค. 61 481/61
91 นาง วงเดือน    ปลัดกอง 5450014487 ร.13 ก.พ. 61 1/61
92 นาง รภสัสา    ทา้วรี 5460000173 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
93 นาง อุไร    สุขศรี 5460000174 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
94 นาย กิตติ    ค้าไม้ 5460000997 ธ.สนามเสือปา่ มี.ค. 61 481/61
95 น.ส.ขนบ    ชั้นไพบลูย์ 5460004141 ธ.บางล าภู มี.ค. 61 481/61
96 ส.อ.วชิิต    พนัธเ์กียรติ 5460004958 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
97 จ.ส.อ.วรวฒิุ    วฒิุวงศ์เสรี 5460005627 ยก.ทหาร ก.พ. 61 1/61
98 จ.ส.อ.วนัชัย    อรัญเสน 5460005639 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 61 481/61
99 ส.อ.วานิช    อนุฤทธิ์ 5460006316 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 61 481/61
100 จ.ส.อ.นฤพนธ ์   อุไรรัตน์ 5460006625 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 61 481/61
101 ส.ท.สุรศักด์ิ    ธรรมขัน 5460007457 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
102 นาย ชาญ    มีชัย 5460007845 รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ฯ ก.พ. 61 1/61
103 นาง บวัลัย    มีชัย 5460007847 รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ฯ ก.พ. 61 1/61
104 ส.อ.อภรัิกษ ์   แตงนวน 5460008655 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 61 481/61
105 นาง ปทัมา    อนุชาติสันติ 5460009301 กรม ทพ.11 ก.พ. 61 1/61
106 นาง ค าฟอง    โชคค้า 5460009546 ธ.อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
107 นาย เติม    คามะเชียงพณิ 5460013686 ธ.อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
108 นาง สอาด    บญุถึง 5460014844 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 61 481/61
109 จ.ส.อ.อ านาจ    กล่ันฤทธ์ 5460015123 ม.5 รอ. ก.พ. 61 1/61
110 นาย ก้อม    ประจักษ์ 5470001197 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 61 481/61
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111 จ.ส.อ.ประสงค์    กุลทอง 5470001324 ร.9 พนั.2 ก.พ. 61 1/61
112 จ.ส.อ.ศักรินทร์    งามสุทธิ์ 5470001419 มทบ.28 ก.พ. 61 1/61
113 ส.อ.อนุชิต    อุทติสาร 5470002594 พนั.ซบร.บ.ทบ. ก.พ. 61 1/61
114 พ.ต.สุรศักด์ิ    นนทพรหม 5470004107 กพ.ทบ. ม.ค. 61 4901/60
115 นาง ไมตรี    เผ่ากัณหา 5470004235 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 61 481/61
116 นาง สุภร    ศรีวสิรณ์ 5470004847 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ลาดพร้าว มี.ค. 61 481/61
117 นาย ชินวฒิุ    ศรีวสิรณ์ 5470004850 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.พ. 61 1/61
118 นาย สมพงษ ์   โพธิม์าก 5480000229 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
119 จ.ส.อ.กฤษฎางค์    กัลยา 5480001117 ศปภอ.ทบ.3 ก.พ. 61 1/61
120 นาย คิด    พนัธเ์กียรติ 5480004415 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
121 นาง เยือน    พนัธเ์กียรติ 5480004423 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
122 นาง แสงเดือน  โพธิก์ลางดอน 5480005780 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 61 1/61
123 นาย บญัญัติ    เคนวนั 5480006052 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 61 481/61
124 น.ส.เสาวนิต    สมคิด 5480009219 พนั.ปพ. ก.พ. 61 1/61
125 นาง รุ่งทพิย์    บวัเมือง 5480010155 ศฝยว.ทบ. ก.พ. 61 1/61
126 ส.อ.วานิช    ภาโว 5490002935 ม.1 พนั.3 รอ. ก.พ. 61 1/61
127 ร.อ.หญิง อุมาพร  ศุภฉายากุล 5490006048 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
128 นาย สันต์ิ    โคตรสี 5490006492 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ก.พ. 61 1/61
129 นาง พชัรีย์    เฉิดรัศมี 5490007095 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 61 481/61
130 ส.ต.ประยูร    ค าผุย 5490007813 ร.153 พนั.3 ม.ค. 61 4901/60
131 นาง สราวดี    อุทธพนัธ์ 5490008984 กรม ทพ.26 ก.พ. 61 1/61
132 ส.อ.สาปยีัน    ดะอาเซ็ง 5490009589 ช.พนั.15 พล.ร.15 ก.พ. 61 1/61
133 นาง นฤมล    อุไรรัตน์ 5490010395 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 61 481/61
134 ส.อ.นัฐเกียรติ    คินันติ 5490012101 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.พ. 61 1/61
135 จ.ส.ต.นาวนิ    มีสมบรูณ์ 5490012119 ม.3 พนั.13 ก.พ. 61 1/61
136 ส.อ.ปฐมพงษ ์   น่วมโพธิ์ 5490012186 ช.พนั.15 พล.ร.15 ก.พ. 61 1/61
137 ส.อ.ราเชนร์    ตรีอรรถ 5490012538 ร.153 พนั.1 ก.พ. 61 1/61
138 ร.อ.ธติิ    ล้ิมขจรเดช 5500001488 ขกท. ธ.ค. 60 4421/60
139 น.ส.พชัรินร์    เพง็งาม 5500002107 ธ.รพ.พญาไท มี.ค. 61 481/61
140 น.ส.สุรัตยา    กิจคงชีพ 5500002651 ธ.บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า มี.ค. 61 481/61
141 ส.อ.วรีะศักด์ิ    เรืองศิลป์ 5500004935 มทบ.42 ก.ค. 60 2141/60
142 นาง สุพตัรา    อ่อนตีบ 5500006437 ร.19 พนั.2 ก.พ. 61 1/61
143 น.ส.อุบลวรรณ    สุวรรณวงศ์ 5500006693 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 61 481/61
144 นาง นิสันต์    ฮ้านค า 5500007184 ธ.ชุมแพ มี.ค. 61 481/61
145 น.ส.ณัฐพร    ศรีอุดร 5500007470 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.พ. 61 1/61
146 นาง พชัรินทร์    ยิ้มเที่ยง 5500007776 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
147 นาง เนตร    ชูปรีชา 5510000320 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาย วรัิช    ชูปรีชา 5510000321 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
149 น.ส.ณิชาภา    เขียวพรม 5510001038 ธ.พะเยา มี.ค. 61 481/61
150 ส.อ.ชัยณรงค์    เรืองเร่ือ 5510001221 ศปร. ก.พ. 61 1/61
151 ส.อ.เอกลักษณ์    ศรีอ าภยั 5510001318 พนั.สร.3 ก.พ. 61 1/61
152 ร.อ.พศิาล    อินทนนท์ 5510001430 รร.ตท. พ.ย. 60 3981/60
153 นาง บญุโฮม    นนทพรหม 5510002808 กพ.ทบ. ม.ค. 61 4901/60
154 นาง กรรณิกา    ทวบีตุร 5510004637 มทบ.26 ก.พ. 61 1/61
155 นาง สุดใจ    จันทร์นนท์ 5510005006 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 61 481/61
156 อส.ทพ.ประยุกต์    ถ่อแก้ว 5510006803 กรม ทพ.46 ก.พ. 61 1/61
157 อส.ทพ.อนุวฒัน์    พุ่มทอง 5510006899 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
158 ส.อ.ศราวฒิุ    วารเวยีง 5510007331 ร.7 พนั.5 ก.พ. 61 1/61
159 ส.อ.เลอศักด์ิ    กุมชาติ 5520001833 ร.21 พนั.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
160 ส.อ.อาทติย์    โยตะคง 5520002204 ร.11 รอ. ธ.ค. 60 4421/60
161 ส.อ.พเิชษฐ์    มะชะรา 5520005669 กง.ทบ. ก.พ. 61 1/61
162 ส.อ.สุวชิชา    โกศินานนท์ 5520005977 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 60 3501/60
163 ส.อ.เอกมงคล    หอมเย็น 5520006203 ป.2 พนั.12 รอ. ก.พ. 61 1/61
164 นาง ภสัริญาณ์   กุลพพิฒัน์ชัย 5520006778 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 61 481/61
165 ร.ท.หญิง คนึงนิจ   นันทโพธิเ์ดช 5520007310 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
166 นาง อรทยั    จ าปาทอง 5520008104 ธ.กระทรวงกลาโหม มี.ค. 61 481/61
167 นาย วรวฒิุ    กิจคงชีพ 5520009222 ธ.บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า มี.ค. 61 481/61
168 ส.อ.อนุวฒัน์    เสนเอียด 5520009825 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ต.ค. 60 3501/60
169 น.ส.วสันะ    รัตโน 5520012831 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.พ. 61 1/61
170 นาง จะแซวโพ   สมบรูณ์พนูเพิ่ม 5520013191 ธ.สระบรีุ มี.ค. 61 481/61
171 นาง เรซ่า    สมบรูณ์พนูเพิ่ม 5520013192 ธ.สระบรีุ มี.ค. 61 481/61
172 นาย อิศราวธุ    ภธูา 5520013359 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.พ. 61 1/61
173 นาง ถั่วเขียว    อ่อนตีบ 5520013905 ร.19 พนั.2 ก.พ. 61 1/61
174 น.ส.กมลรัตน์    นิลวเิศษ 5520014204 พธ.ทบ. ก.พ. 61 1/61
175 นาง อัมพร    ปนัลาด 5520018453 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 61 1/61
176 นาย อภชิาติ    วรรณบปุผา 5530000506 ธ.ล าปาง มี.ค. 61 481/61
177 ส.อ.เทพาธปิ    จาบประโคน 5530003076 พนั.สต.กส.ทบ. ก.พ. 61 1/61
178 ส.อ.จักรพงค์    จันทนนตรี 5530003629 ร.13 ก.พ. 61 1/61
179 ส.อ.สมชาย    ช่วยสังข์ 5530004009 กรม ทพ.46 ก.พ. 61 1/61
180 ส.อ.ทศัน์พงศ์    ศรีจันทร์ 5530006384 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
181 นาง เทยีน    ศรีดอน 5530007822 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
182 ส.อ.ศิริพงษ ์   แก่นทา้ว 5530007829 ปตอ.2 พนั.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
183 นาง วไิลลักษณ์    ฝ่ายขันธุ์ 5530007904 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี ก.พ. 61 1/61
184 ส.อ.มนัส    คชเสนีย์ 5540000419 พนั.สร.8 ก.พ. 61 1/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ร.ท.พชิยา    บญุเสริม 5540001950 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. ม.ค. 61 4901/60
186 ส.อ.วชิระ    ยะถา 5540002421 ม.2 ธ.ค. 60 4421/60
187 นาง ทองวาว    มากคุณ 5540002817 ธ.สาขากล้วยน้ าไท ก.พ. 61 1/61
188 น.ส.อรสา    มากคุณ 5540002818 ธ.สาขากล้วยน้ าไท ก.พ. 61 1/61
189 อส.ทพ.การุณ    ฉิมเฉิด 5540003679 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.พ. 61 1/61
190 นาง สมใจ    ศิริกาญจนานนท์ 5540004950 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
191 นาย สมศักด์ิ  ศิริกาญจนานนท์ 5540004951 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
192 อส.ทพ.ประพนัธ ์   เสง่ียมอยู่ 5540007409 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มี.ค. 61 481/61
193 อส.ทพ.ฉลอง    ประเวระไพ 5540008900 กรม ทพ.12 ม.ค. 61 4901/60
194 อส.ทพ.จ ารูญ    คมสัน 5550000074 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
195 อส.ทพ.ประจักษ ์   ด าปานดี 5550000292 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
196 อส.ทพ.ญ.รุจิรมาศ   แก่นภเูขียว 5550000453 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
197 ส.ท.มังกร    เนตรวงศ์ 5550001732 ร.16 พนั.3 ก.พ. 61 1/61
198 อส.ทพ.อาคม    ผิวไชย 5550003350 กรม ทพ.21 ก.พ. 61 1/61
199 นาง จุฬา    ปรีชาวทิย์ 5550005763 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
200 นาง ส าราญ    ปรีชาวทิย์ 5550005767 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
201 อส.ทพ.เผด็จศักด์ิ  ถิ่นล าปาง 5550006182 ธ.เลย มี.ค. 61 481/61
202 ส.อ.สุวทิย์    บตุรจันทร์ 5550008869 ร.11 พนั.3 รอ. ก.พ. 61 1/61
203 ส.ท.โชติวฒัน์    น่วมบาง 5550010292 ทภ.3  ก.พ. 61 1/61
204 ส.อ.วศิวรรษ    ราชดา 5550010968 กรม ทพ.45 ก.พ. 61 1/61
205 นาง สุภญิญา    สุวรรณคีรี 5550011524 มทบ.46 ก.พ. 61 1/61
206 ส.ต.เกษฎา    ชมภโูคตร 5550011944 ร.15 ม.ค. 61 4901/60
207 ส.ท.ธนิต    สิงหโ์ต 5550011961 ร.31 พนั.2 รอ. ก.พ. 61 1/61
208 นาง นกแก้ว    ใจเครือ 5550012221 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 61 481/61
209 อส.ทพ.สุริยะ    ผดุงศรี 5560001125 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
210 ส.ท.จักรพนัธ ์   ครุฑคล้าย 5560001149 ขส.ทบ. ธ.ค. 60 4421/60
211 นาง วารุณี    ส ารวมจิตร 5560002278 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 61 481/61
212 ส.ต.สิทธิพ์งษ ์   ภนูาค 5560002316 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 61 481/61
213 นาย สุรเชษฐ์    รุ่งเรือง 5560003200 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 61 481/61
214 อส.ทพ.ภทัรพล    หมวดสิงห์ 5560003478 กรม ทพ.42 ก.พ. 61 1/61
215 นาย คงฤทธิ ์   เนตรวงศ์ 5560003882 ร.16 พนั.3 ก.พ. 61 1/61
216 นาง แดง    เนตรวงศ์ 5560003883 ร.16 พนั.3 ก.พ. 61 1/61
217 นาง ค ากอง    จันทนนตรี 5560004992 ร.13 ก.พ. 61 1/61
218 นาย สมกิจ    จันทนนตรี 5560004995 ร.13 ก.พ. 61 1/61
219 ส.ต.เอนก    สุขเพช็ร 5560005391 สส. พ.ค. 60 1301/60
220 ส.ท.ณัฐพงศ์    สุทธภิบิาล 5560007288 มทบ.41 ต.ค. 60 3501/60
221 นาง อุไร    โอปาก 5560007552 ธ.เสริมไทย-ม.ค. มี.ค. 61 481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 ส.ท.สุรสิทธิ ์   ยางธสิาร 5560008296 ม.1 พนั.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
223 นาย ประเสริฐ    นวลโฉม 5560008815 พธ.ทบ. ก.พ. 61 1/61
224 อส.ทพ.มานะ    ขะเร็มมะดา 5560009231 กรม ทพ.42 ก.พ. 61 1/61
225 นาย ณัฐพล    ยิ้มเที่ยง 5560009846 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
226 อส.ทพ.เฉลิมชัย    แผ่นทอง 5560010292 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
227 นาย กฤษณะ    กล่ินหวัไผ่ 5560010589 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 61 481/61
228 อส.ทพ.ครรชิต    บญุกวา้ง 5560011072 ธนาณัติ ม.ค. 61 4901/60
229 อส.ทพ.ธรีะศักด์ิ    ร่วมทวี 5560012004 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
230 ส.ท.วนัเฉลิม    วจิิตรฐะพนัธ์ 5560012029 ป.5 พนั.5 ก.พ. 61 1/61
231 อส.ทพ.มนตรี    กองมงคล 5560012898 กรม ทพ.33 ก.พ. 61 1/61
232 ร.ต.พงศ์ณรงค์  ประภาสสันติกุล 5560013730 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม ก.พ. 61 1/61
233 อส.ทพ.นราพงศ์    หมีมิน๊ะ 5560013831 กรม ทพ.41 ก.พ. 61 1/61
234 อส.ทพ.พพิฒัน์    ใหม่เจริญ 5560013836 กรม ทพ.41 ก.พ. 61 1/61
235 อส.ทพ.สานน    อักษร 5570000941 กรม ทพ.42 ก.พ. 61 1/61
236 ส.ต.ณรงค์    มะโนค า 5570001705 พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง ม.ค. 61 4901/60
237 ส.ต.รณยุทธ    ซุ่มทองหลาง 5570002751 ทภ.2 ก.พ. 61 1/61
238 ส.ต.ทศพล    เอื้ออรุณ 5570003825 พธ.ทบ. ก.พ. 61 1/61
239 ส.ต.เอกลักษณ์  เชื้อเมืองพาน 5570005497 ช.พนั.15 พล.ร.15 ก.พ. 61 1/61
240 อส.ทพ.นิยาฮีดี    สะมะแอ 5570007570 กรม ทพ.41 ก.พ. 61 1/61
241 อส.ทพ.สุริยา    ประทมุ 5570007879 กรม ทพ.42 ก.พ. 61 1/61
242 น.ส.มาลินี    แก้วเหล่ายูง 5570008433 ธ.อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
243 อส.ทพ.นาวาว ี   ดือราแม 5570008548 กรม ทพ.41 ก.พ. 61 1/61
244 พล.อส.โสธร    คลองแถว 5570010377 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 61 481/61
245 อส.ทพ.ปติิพงศ์   หมุนจ านงค์ 5570011361 กรม ทพ.41 ก.พ. 61 1/61
246 อส.ทพ.อนุวฒัน์    ขันทอง 5570013570 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
247 อส.ทพ.ยงยุทธ    แซ่ตัง 5570015261 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
248 อส.ทพ.ร่าเริง    กุลซ่ือ 5570015263 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
249 นาง ส าราญ    อิ่มโอษฐ 5580000256 วพม. ม.ค. 61 4901/60
250 น.ส.สุกัญญา    อิ่มโอษฐ 5580000257 วพม. ม.ค. 61 4901/60
251 นาย สุชาญ    อิ่มโอษฐ 5580000258 วพม. ม.ค. 61 4901/60
252 นาง เอี่ยม    เลาประโคน 5580000916 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
253 น.ส.ใกล้กรานต์    วงิวอน 5580002024 กช. ก.พ. 61 1/61
254 ส.ต.ภเูบศ    ไชยศรียา 5580003004 ร.11 พนั.3 รอ. ก.พ. 61 1/61
255 ส.ต.ภวนิท ์   ธานี 5580004493 ม.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
256 อส.ทพ.จรัญ    เล่ียมชุม 5580005455 กรม ทพ.41 ก.พ. 61 1/61
257 อส.ทพ.สุวฒัน์    บญุจ าเนียร 5580005508 กรม ทพ.41 ก.พ. 61 1/61
258 อส.ทพ.เกษม    นิลเนตร 5580006243 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 อส.ทพ. ปริญญา    ชุ่มฉิมพลี 5580006256 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
260 อส.ทพ. สนุรักษ ์   อนันตจันทรา 5580006272 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
261 อส.ทพ. สายัณห ์   ทบัชุม 5580006745 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
262 อส.หญิง จุฑารัตน์  เพชรโสม 5580007438 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
263 นาย ภาณุพนัธุ ์   สีจ๊ะ 5580008060 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ก.พ. 61 1/61
264 อส.ทพ.ณัฐพงษ ์   พลายอิน 5580008075 กรม ทพ.41 ก.พ. 61 1/61
265 อส.ทพ.สมพร    บงึอ้อ 5580008897 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
266 ส.ท.พลศักด์ิ    เถรวอ่ง 5580008905 มทบ.46 ก.พ. 61 1/61
267 อส.ทพ.ฟรุกอน    สาอุ 5580012158 กรม ทพ.46 ก.พ. 61 1/61
268 ส.ต.กิตติพนัธ ์   เถิ้มแก้ว 5580013158 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี ก.พ. 61 1/61
269 อส.ทพ.จุลพล    ดาบสีพาย 5580013247 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
270 อส.ทพ.ชัยชนะ    เกลากลาง 5580013251 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
271 อส.ทพ.ญัตติพงษ ์   มงคลดี 5580013259 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
272 อส.ทพ.ธนะทรัพย์    บวัไข 5580013271 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
273 อส.ทพ.ปานศักด์ิ  กุดประทาย 5580013294 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
274 อส.ทพ.พงษศ์รา    แสนชมภู 5580013298 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
275 อส.ทพ.วรีะศักด์ิ   พรมดวงศรี 5580013324 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
276 อส.ทพ.ศักด์ิสิทธิ ์   ชาวสวน 5580013327 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
277 นาง สายสมร    เรืองชาญ 5580013390 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มี.ค. 61 481/61
278 อส.ทพ.ญ.จรัสลักษณ์  จันทร์คลาย 5580013787 มทบ.12 ม.ค. 59 4961/58
279 อส.ทพ.ชาญชัย  สีหาบญุทอง 5580013803 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
280 อส.ทพ.สุรสิทธิ ์   ชั่งดวงจิตร 5580013813 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
281 อส.ทพ.อาทติย์    พรมพมิพ์ 5580013935 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
282 น.ส.ชญาดา    ทา่ระเบยีบ 5590002099 ธ.ฝาง มี.ค. 61 481/61
283 อส.ทพ.พทุธพิงศ์    ผอมกลัด 5590002276 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
284 อส.ทพ.วยัวฒัน์    รังทอง 5590002291 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
285 อส.ทพ.ศิวกร   วนาคงสมปอง 5590006102 กรม ทพ.46 ก.พ. 61 1/61
286 นาง จารุพชิญา    โทศรีทา 5590007063 สส. ก.ค. 60 2141/60
287 อส.ทพ.รุจิภาส    ทองสีมะดัน 5590007215 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
288 ร.ต.สรรค์    เลิศธรีกุล 5590008763 สง.ปรมน.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
289 น.ส.สุปรียา    นวลแพง 5590009494 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. มี.ค. 61 481/61
290 อส.ทพ.สันติพร    บญุตระกูล 5590010504 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
291 นาย สมพงษ ์   แก้วเหล่ายูง 5590013256 ธ.อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
292 นาง มณีวรรณ    พุ่มแก้ว 5590013691 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) มี.ค. 61 481/61
293 น.ส.ศศิวมิล    พุ่มแก้ว 5590013694 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) มี.ค. 61 481/61
294 นาง วงดาว    ตุ๊คง 5590013869 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
295 นาย สุรพงศ์    นิ่งนึก 5590013872 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 นาย เฉลิม    เพช็รตะกั่ว 5590014130 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ม.ค. 61 4901/60
297 นาง ล าดวน    กระฉอดนอก 5590014134 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ม.ค. 61 4901/60
298 น.ส.วาสนา    เพช็รตะกั่ว 5590014135 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ม.ค. 61 4901/60
299 อส.ทพ.ธวชัชัย    สุขทบั 5600001910 ทพ.22(อส.ทพ.) ก.พ. 61 1/61
300 ส.ต.ธนาวทิย์    ทพิย์มาก 5600001988 ร.112 ก.พ. 61 1/61
301 นาง มนันยา    กงแก้ว 5600004360 ร.12 พนั.3 รอ. ต.ค. 60 3501/60
302 อส.ทพ.ธนภทัร    ปดุประโคน 5600004417 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
303 อส.ทพ.ณัฐพงค์    แก้วแล 5600004574 กรม ทพ.41 ก.พ. 61 1/61
304 อส.ทพ.วฒิุพงษ ์  ศิริโชคตระกูลชัย 5600004623 กรม ทพ.23 ก.พ. 61 1/61
305 อส.ทพ.จิตรภณ    โตเวโรจน์ 5600005222 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
306 อส.ทพ.ประภาส    สุหา 5600005565 กรม ทพ.23 ก.พ. 61 1/61
307 อส.ทพ.วษิณุ    ช่วยสุข 5600005705 กรม ทพ.46 ก.พ. 61 1/61
308 ส.ต.ไมตรี    อินแปง 5600006867 กง.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
309 อส.ทพ.เกียรติศักด์ิ    อบอุ่น 5600008493 กรม ทพ.46 ก.พ. 61 1/61
310 อส.ทพ.ศักด์ินรินทร์  เอ้งฉ้วน 5600009942 กรม ทพ.46 ก.พ. 61 1/61
311 นาย สุรสิทธิ ์   ตรีเมฆ 5600010033 รร.กส.กส.ทบ. ก.พ. 61 1/61
312 อส.ทพ.สุธนท ์   คีรีประณีต 5600011249 กรม ทพ.46 ก.พ. 61 1/61
313 อส.ทพ.พรชัย    สารนอก 5600011809 กรม ทพ.22 ก.พ. 61 1/61
314 ส.ต.หญิง อุไลพร   พลแสน 5600013053 มทบ.28 ก.พ. 61 1/61
315 จ.ส.อ.อาภากรณ์    ภธูา ต101672/28 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.พ. 61 1/61
316 จ.ส.อ.รณยุทธ    เผ่าธรีะพนัธ์ ต102316/28 ธ.น่าน มี.ค. 61 481/61
317 น.ส.จรูณ    มันตระเวณ ต104620/28 ธนาณัติ ก.พ. 61 181/61
318 นาย ย้อย    พลัวลั ต108538/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 61 481/61
319 นาย ไพบลูย์    สุขทวี ต109457/29 กส.ทบ. ก.พ. 61 1/61
320 นาง ประจง    สุขทวี ต109458/29 กส.ทบ. ก.พ. 61 1/61
321 จ.ส.อ.สมภพ    ถุงค า ต117081/29 ธ.สูงเม่น มี.ค. 61 481/61
322 จ.ส.อ.บญุทอน    กองแก้วใจ ต11833/13 ธ.เชียงราย มี.ค. 61 481/61
323 นาง พวงทอง    มูลมั่ง ต129032/30 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 61 481/61
324 จ.ส.อ.มนตรี    สุวรรณสิงห์ ต129778/30 ธ.ชุมแพ มี.ค. 61 481/61
325 นาง พร    พรหมสาร ต131072/30 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ มี.ค. 61 481/61
326 นาย ศิริ    โพธิรั์ง ต132333/30 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 61 481/61
327 นาง สุพตัรา    พสัิยกุล ต134067/30 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 61 481/61
328 นาง เสง่ียม    ข้อยุ้น ต142078/30 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 61 481/61
329 นาง สงบ    ผิวบาง ต142326/30 ธ.รามอินทรา กม.8 มี.ค. 61 481/61
330 นาง เขียน    โพธิภ์ขิุ ต146443/31 ศสร. ก.พ. 61 1/61
331 จ.ส.อ.นิพนัธ ์   ชราศรี ต153218/31 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
332 นาง บวัลา    ชราศรี ต153219/31 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นาง เกษร    รอยคราม ต153383/31 ธ.นครนายก มี.ค. 61 481/61
334 นาง ทองมี    ขันธจ์ านงค์ ต153775/31 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ก.พ. 61 1/61
335 จ.ส.อ.สิทธิ ์   มะรังษี ต157160/31 ธ.ยะลา มี.ค. 61 481/61
336 จ.ส.อ.สุริยา    มีมูซอ ต158531/31 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.พ. 61 1/61
337 นาง คาหวนั    เขียวพรม ต159447/31 ธ.พะเยา มี.ค. 61 481/61
338 นาง สาย    มะรังษี ต159770/31 ธ.ยะลา มี.ค. 61 481/61
339 จ.ส.อ.ธานี    ระไวกลาง ต162207/31 ธ.เลย มี.ค. 61 481/61
340 นาง ลักขณา    ระไวกลาง ต162208/31 ธ.เลย มี.ค. 61 481/61
341 นาง แพงจันทร์    จันทะแจ้ง ต162263/31 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
342 นาง ค า    หวานใจ ต162311/31 ธ.เซ็ลทรัล อุบล ฯ มี.ค. 61 481/61
343 นาง วรีภทัรา    เทพค า ต163102/31 ธ.เทงิ มี.ค. 61 481/61
344 ส.อ.สงกรานต์    เนตรชีว ต163762/31 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 61 481/61
345 นาง วาสนา    วรรณบปุผา ต163977/31 ธ.ล าปาง มี.ค. 61 481/61
346 จ.ส.อ.ประทวน    มโนน้อม ต168333/31 สส. ต.ค. 60 3501/60
347 นาง ฟองจันทร์    ธรรมขัน ต168723/32 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
348 นาย สัมฤทธิ ์   ศรีโกศล ต170065/32 ธ.ย่อยบางบวั ก.พ. 61 1/61
349 นาง นิชานาถ    ศรีโกศล ต170090/32 ธ.ย่อยบางบวั ก.พ. 61 1/61
350 ส.อ.มงคล    แสงปกั ต175343/32 สลก.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
351 นาง สงวน    รอดบญุธรรม ต175425/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 61 1/61
352 นาง สุชีรา    ศรีหาสาร ต176781/32 ธ.สกลนคร มี.ค. 61 481/61
353 นาง วนัเพญ็    รอดประเสริฐ ต178532/32 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 61 481/61
354 นาง เสง่ียม    ปานขาว ต182523/32 สง.ปรมน.ทบ. ธ.ค. 60 4421/60
355 จ.ส.อ.สมชาย    โพนทอง ต183450/32 ธ.สระบรีุ มี.ค. 61 481/61
356 นาง สุกันยา    โพนทอง ต183451/32 ธ.สระบรีุ มี.ค. 61 481/61
357 นาย เสริม    ก้อนค าดี ต184549/32 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
358 พลฯ จี    นิวงษา ต192444/32 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
359 ส.อ.สมจิตร์    สมธิ ต193156/32 ธ.เชียงราย มี.ค. 61 481/61
360 จ.ส.อ.กิจจา    เหมือนคิด ต194510/32 ธ.หาดใหญ่ มี.ค. 61 481/61
361 นาย สมบรูณ์    มั่งสมบรูณ์ ต194921/32 ธ.สาธปุระดิษฐ์ มี.ค. 61 481/61
362 พ.ท.อนุสรณ์    สุพรรณพนัธุ์ ต195960/33 สลก.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
363 ร.ต.ทว ี   ผลเจริญ ต196920/33 มทบ.42 ก.ย. 60 3081/60
364 นาง กฤษณี    มโนน้อม ต198040/33 สส. ม.ค. 59 4961/58
365 นาง ศรีวรัตน์    กมราช ต198952/33 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มี.ค. 61 481/61
366 นาง วฒันาพร    ปริสิทธิ์ ต200828/33 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี ก.พ. 61 1/61
367 นาง ทองใส    ปริสิทธิ์ ต200829/33 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี ก.พ. 61 1/61
368 จ.ส.อ.ชาญณรงค์   ปา่โพธิช์ัน ต201724/33 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย ก.พ. 61 1/61
369 นาย เหรียญ    ปา่โพธิช์ัน ต201725/33 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย มี.ค. 61 481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 นาง อบ    ปา่โพธิช์ัน ต201726/33 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย ก.พ. 61 1/61
371 นาย ชม    ปญัญาปรุ ต201815/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 61 1/61
372 จ.ส.อ.ชาญ    สุขศรี ต204462/33 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 61 481/61
373 นาง วารี    ประเสริฐพรหม ต204463/33 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 61 481/61
374 น.ส.ฐิดารัฐฐ์    ศรีธรรมา ต206134/33 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา มี.ค. 61 481/61
375 นาง มณีกาญจน์  สายสุวรรณ ต206447/33 ธ.สวรรคโลก มี.ค. 61 481/61
376 นาง ล าดวน    ยิ้มสวน ต207954/33 ธ.บางเขน (เซนทรัล) มี.ค. 61 481/61
377 นาง เทยีม    แผลงปญัญา ต209254/33 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 61 1/61
378 จ.ส.อ.ชาญณรงค์    จารุบตุร ต209487/33 ธ.น่าน มี.ค. 61 481/61
379 นาย มะลิ    ยิ้มสวน ต210769/33 ธ.บางเขน (เซนทรัล) มี.ค. 61 481/61
380 จ.ส.อ.ฉกาจ    จันทร์ศิริ ต213277/33 ธ.พนัสนิคม มี.ค. 61 481/61
381 นาง ประภาศรี    เสือสง่า ต217572/33 กอง พธ.สกอ.ศสพ. ก.พ. 61 1/61
382 พ.ท.จงกล    ญาณมงคลศิลป์ ต218171/33 สลก.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
383 นาง อินทร์แปลง    บตุรโคตร ต219826/33 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.พ. 61 1/61
384 จ.ส.อ.ก าพล    มัทวกุล ต220056/33 มทบ.13 ก.พ. 61 1/61
385 นาง เจียม    เชี่ยวชาญ ต221423/33 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มี.ค. 61 481/61
386 นาง มาเรียม    กิจคงชีพ ต22196/17 ธ.บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า มี.ค. 61 481/61
387 นาย ศรชัย    ล าใยผล ต224167/34 ธ.อุทยั-อยุธยา มี.ค. 61 481/61
388 จ.ส.อ.โพธิช์ัย    โมรา ต224480/34 ร.13 ก.พ. 61 1/61
389 จ.ส.อ.ชูเกียรติ    โพธิภ์ขิุ ต230282/34 ศสร. ก.พ. 61 1/61
390 นาง ศวรรยา    แจ่มใส ต231905/34 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มี.ค. 61 481/61
391 นาง วไิล    สุขกิจการ ต233153/34 กรม ทพ.11 ก.พ. 61 1/61
392 นาย สมาน    รุ่งรัตน์ ต233887/34 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) มี.ค. 61 481/61
393 นาง วราภรณ์    จงหอ่กลาง ต233997/34 มทบ.310 ก.พ. 61 1/61
394 นาง อนงค์    ปานทรัพย์ ต234245/34 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มี.ค. 61 481/61
395 นาง วไิลวรรณ    แก้วสวา่ง ต236406/34 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
396 นาง นพวรรณ   ศิลปวฒันานันท์ ต236459/34 ธ.กระทรวงกลาโหม มี.ค. 61 481/61
397 จ.ส.ต.สมพร    โฉมทอง ต237858/34 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 61 481/61
398 นาง พวา    ยิ้มสวน ต238507/34 ธ.บางเขน (เซนทรัล) มี.ค. 61 481/61
399 น.ส.กิ่งดาว    กงเจริญ ต239525/34 ธ.โรบนิสัน สมุทรปราการ ก.พ. 61 1/61
400 นาง สมศรี    ฮอกินส์ ต239945/34 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 61 1/61
401 นาง นฤมล    แสงนวล ต240478/34 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
402 นาง นารี    เนตรวงค์ ต241165/34 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.พ. 61 1/61
403 นาย สถิตย์    วงษถ์าบตุร ต241356/34 ร.6 พนั.1 ก.พ. 61 1/61
404 นาง สุพรรณี    มุขมณี ต241357/34 ร.6 พนั.1 ก.พ. 61 1/61
405 นาง อนงค์    วงษถ์าบตุร ต241358/34 ร.6 พนั.1 ก.พ. 61 1/61
406 จ.ส.อ.สนม    บญุดี ต243149/34 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 61 481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 นาง จันทร์นิตย์    มีสุข ต243643/34 ธ.พะเยา มี.ค. 61 481/61
408 นาง ดวงกมล    ผ้าแดง ต245923/34 ธ.รามอินทรา กม.4 มี.ค. 61 481/61
409 นาง แฝง    เผ่าธรีะพนัธ์ ต253344/35 ธ.น่าน มี.ค. 61 481/61
410 นาง ย่วยฮวย    ชมภนูุช ต254013/35 ธ.ฉะเชิงเทรา มี.ค. 61 481/61
411 นาง สวสัด์ิ    ทบีวับาน ต256143/35 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 61 481/61
412 ส.อ.สุพฒัน์    ลีอินทร์ ต261245/35 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 61 481/61
413 จ.ส.อ.มนตรี    อินทรีย์ ต263162/35 รพ.รร.6 ม.ค. 61 4901/60
414 นาง รุ่งโรจน์    วสูิงเร ต269012/36 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 61 481/61
415 นาย บญุเกิด    ศรีโนนยาง ต269955/36 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น ก.พ. 61 1/61
416 ส.อ.ธวชัชัย    พทุธมาตย์ ต271187/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 61 481/61
417 นาง วนัทา    บวัศรี ต271238/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 61 481/61
418 นาง นิตยา    พทุธมาตย์ ต271239/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 61 481/61
419 นาง ลักขณาวลัย    ทองงามข า ต274309/37 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 61 481/61
420 จ.ส.อ.สมมาตร    มีปาน ต274654/37 ธ.เชียงราย มี.ค. 61 481/61
421 นาง อรอุษา    ผดุงศิลป์ ต281434/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มี.ค. 61 481/61
422 จ.ส.อ.กฤษณะ    ไชยอ่อนสา ต281609/37 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 61 1/61
423 นาง ใส    ไชยอ่อนสา ต281684/37 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ก.พ. 61 1/61
424 นาง วภิาวลัย์    บวัผุด ต282395/37 ธ.สระบรีุ มี.ค. 61 481/61
425 น.ส.นภาพรณ์    บวัทอง ต45304/22 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) มี.ค. 61 481/61
426 จ.ส.อ.อาวธุ    เบา้ดี ต48932/23 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 61 1/61
427 นาง บวัรัง    เขจรสัตย์ ต49729/23 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 61 481/61
428 จ.ส.อ.ประภาส    ขามรัตน์ ต52555/23 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 61 481/61
429 นาง ทองค า    ศรีค า ต52575/23 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ มี.ค. 61 481/61
430 จ.ส.อ.สมเจตน์    เนาทา่แค ต53119/23 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 61 481/61
431 นาง บญุมี    ขามรัตน์ ต57164/24 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 61 481/61
432 นาง สุระณีย์    หนิแก้ว ต57309/24 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ มี.ค. 61 481/61
433 นาง อุทยั    พฒันชัย ต57767/24 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 61 481/61
434 ร.ต.จุลสวสัด์ิ    วรรณบปุผา ต59310/24 ธ.ล าปาง มี.ค. 61 481/61
435 นาง ปุ่น    ยศหลวงทุ่ม ต66589/25 ธ.ถ.ประจักษ์-ศาลหลักเมือง มี.ค. 61 481/61
436 นาย มนตรี    โพธิม์าก ต67343/26 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
437 ร.ต.ไพฑูรย์    ปานขาว ต68367/26 สง.ปรมน.ทบ. ธ.ค. 60 4421/60
438 นาง หนุ่น    ทบัทมิสระน้อย ต69971/26 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี มี.ค. 61 481/61
439 นาง บญุเพิ่ม    ฟองฟมู ต70137/26 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 61 481/61
440 นาง อุไร    โพธิม์าก ต72031/26 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
441 นาง ร าพรรณ    เปล่ียนทศัน์ ต73918/26 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 61 481/61
442 จ.ส.อ.ค าสอน    บญุสอน ต78960/26 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
443 ส.อ.ละออง    กิจคงชีพ ต8095/11 ธ.บิ๊กซี เคหะร่มเกล้า มี.ค. 61 481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 จ.ส.ต.ปญัญา    แสงพุ่ม ต82493/27 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 61 481/61
445 นาง ยุพนิ    ธรีพเิชษฐพงศ์ ต83523/27 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. มี.ค. 61 481/61
446 จ.ส.อ.บรรจง    เขียวพรม ต88275/27 ธ.พะเยา มี.ค. 61 481/61
447 ร.ต.พยุห    สวา่งโคกกรวด ต90827/27 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มี.ค. 61 481/61
448 นาย วรีะวฒิุ    สิงหผั์กแวน่ ต92508/27 ธ.ปากช่อง มี.ค. 61 481/61
449 นาง สังเวยีน    ทบัทอง ต94881/28 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 61 481/61
450 นาง จู    ชวลิต ต95402/28 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
451 ร.ต.ณรงค์ชัย    อนุชาติสันติ ต95639/28 กรม ทพ.11 ก.พ. 61 1/61
452 นาง มาลา    เขตต์กลาง ส17102/30 ธ.นครราชสีมา ก.พ. 61 1/61
453 นาง เจริญ    ละอองปลิว ส18154/31 ธ.วงัน้อย มี.ค. 61 481/61
454 นาง ประกายศรี    อ าพนัแสง ส21543/33 ธ.ถ.บรมราชชนนี ก.พ. 61 1/61
455 นาง แสงจันทร์    ดวงแก้ว ส21693/33 ธ.หนองบวัล าภู มี.ค. 61 481/61
456 นาง พชัรินทร์    กุลศรี ส22188/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ มี.ค. 61 481/61
457 นาง หทยัรัตน์    อินทปุระภา ส23569/35 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มี.ค. 61 481/61
458 นาย ทรรศพร    รักงาม ส23593/35 ส่วนกลาง ก.พ. 61 1/61
459 พ.อ.หญิง กรวกิา   สืบวงศ์คล้าย ส24555/36 สลก.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
460 พ.ท.สมบรูณ์    บญุรอด ส7535/19 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 61 481/61
461 นาง พรเพญ็    บญุรอด ส7564/19 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 61 481/61
462 น.ส.รสกร   กิจสวสัด์ิ 5490004508 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 61 1481/61 ลาออก
463 นาย วรพจน์    กิจสวสัด์ิ 5490004512 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 61 1481/61 ลาออก
464 นาย วทิยา    กิจสวสัด์ิ 5540008721 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 61 1481/61 ลาออก
465 น.ส.สุนิศา    มลิจันทร์บวั 5430004712 ธ.ถ.รัตนาธเิบศร์ พ.ค. 61 1481/61 ลาออก

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 462,463,464 และ 465  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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