
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 จ.ส.อ.วรีะศักด์ิ    ธงนิมิตร์ 5395005397 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 61 1481/61
2 นาง จ าเนียร    สุรันกูล 5396002966 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
3 นาง ส าเริง    หาญสันเทยีะ 5396003691 มทบ.18 เม.ย. 61 981/61
4 นาง บวัศรี    เมตตาจิตร 5396004591 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
5 นาง ภาวนา    ฮ้ีเกษม 5396004841 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 61 1481/61
6 นาย วชัรวร์ี    ธรีะเดชโชติ 5405019240 ธ.ทาวน์ อิน ทาวน์ พ.ค. 61 1481/61
7 นาย โชติ    ประดิษฐ 5405020637 ธ.อุดรธานี พ.ค. 61 1481/61
8 จ.ส.อ.อนุชิต    วริาวรรณ์ 5405020978 สพ.ทบ. เม.ย. 61 981/61
9 นาง ผาล    ศรีบญุเรือง 5406001873 ธ.เชียงใหม่ พ.ค. 61 1481/61
10 นาง เมทนิี    จันทร์บญุเรือง 5406003704 ธนาณัติ เม.ย. 61 981/61
11 นาง พวงเพญ็    ปิ่นทอง 5406007891 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ค. 61 1481/61
12 นาง อรุณี    อุ่นอารมย์ 5406009684 ธ.แพร่ พ.ค. 61 1481/61
13 นาง สุพรรณ    ผิวบวัเผ่ือน 5406013216 ธ.โลตัส โคราช 2 พ.ค. 61 1481/61
14 นาง ศริญญา    หมื่นรักษา 5406015257 ธ.ปากช่อง พ.ค. 61 1481/61
15 นาง วภิาพร    ฮมภริมย์ 5406015478 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 61 1481/61
16 นาย ประหยัด    ฟกัแฟง 5410004809 ธ.รังสิต เม.ย. 61 981/61
17 จ.ส.อ.สุรชัย  จันทร์ดาประดิษฐ 5410008425 มทบ.210 เม.ย. 61 981/61
18 ส.อ.มาโนชญ์    สุขใส 5410009528 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 61 1481/61
19 พ.ท.ศราวธุ    แสงโชติ 5410013390 รร.สพ.สพ.ทบ. มี.ค. 61 481/61
20 ส.อ.พรีพงศ์    ศักด์ิเสาวภาคย์ 5410013393 ธ.ก าแพงเพชร พ.ค. 61 1481/61
21 จ.ส.อ.สัมพนัธ ์   ศรีสงคราม 5410015595 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. พ.ค. 61 1481/61
22 จ.ส.อ.สิทธศัิกด์ิ    จุติชัย 5410017267 ศสร. เม.ย. 61 981/61
23 นาง สังเวยีน  เกลียวทองสกุล 5410019097 ธนาณัติ เม.ย. 61 981/61
24 น.ส.นีร    ค าเพชร 5410020618 มทบ.31 เม.ย. 61 981/61
25 จ.ส.อ.ทพัแมน    หม่องนิล 5410022612 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 61 1481/61
26 นาง อัจฉรีภรณ์   สุทธปิระภา 5410023099 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
27 น.ส.ธนพร    วจิันทร์ 5410023226 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 61 1481/61
28 นาย สุธ ี   อ่วมภกัดี 5420000835 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ค. 61 1481/61
29 นาง สุรีย์    โสมนริทร์ 5420000867 ธ.อยุธยา พ.ค. 61 1481/61
30 น.ส.กาญจนา    แสงสุวรรณ 5420001641 ธ.สามง่าม พ.ค. 61 1481/61
31 นาง สุณีย์    ค าวะรัตน์ 5420002059 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 61 1481/61
32 นาง สุจันทร์    หม่องนิล 5420002312 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 61 1481/61
33 นาง สุกานดา    เจือจันทกั 5420003412 ธ.สกลนคร พ.ค. 61 1481/61
34 นาง ณัฐยา    แก้วประเพณี 5420005007 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 61 1481/61
35 น.ส.กุหลาบ    โพธิช์ุ่ม 5420005028 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 61 1481/61
36 นาง มลฑาทพิย์    จักราพงษ์ 5420006821 ธ.ล าทบั เม.ย. 61 981/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาง วรารัตน์    ปงิยศ 5420009706 ธ.สามง่าม พ.ค. 61 1481/61
38 จ.ส.อ.ณรงค์    จันทร์อี่ 5430001246 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
39 นาง จีรพนัธ ์   อุดมสุข 5430003961 ธ.โพธาราม พ.ค. 61 1481/61
40 ส.อ.วเิชียร    แนวเพชร 5430006274 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 61 1481/61
41 ส.อ.วรีะพชิญ์    คณาศรี 5430006624 ธ.อุดรธานี พ.ค. 61 1481/61
42 จ.ส.อ.วชิัย    นาชัยฤทธิ์ 5430006776 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
43 นาง สมบรูณ์    ศตะรัตน์ 5430007683 ธ.ชุมพร พ.ค. 61 1481/61
44 น.ส.ณัฐณิชามน    รักษน์ลินพงษ์ 5430009453 ธ.ปากช่อง พ.ค. 61 1481/61
45 นาง ผไทมาศ    แตงศรี 5430009649 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 61 1481/61
46 น.ส.รุ่งรัตน์    สุทธบิตุร 5440001444 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 61 1481/61
47 นาง ส าเภา    เอี่ยมสอาด 5440003156 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
48 พล.อส.พเิชษฐ์    ถิตย์นัศมี 5440006194 พนั.สท. มี.ค. 61 481/61
49 นาง ธนภรณ์    ทวะชาลี 5440006892 มทบ.23 เม.ย. 61 981/61
50 นาย เลิศ    ดวงวงษา 5440006973 มทบ.23 มี.ค. 61 481/61
51 น.ส.จุรีรัตน์    ดวงวงษา 5440007000 มทบ.23 มี.ค. 61 481/61
52 จ.ส.อ.ศราวธุ    แสงสวา่ง 5440007791 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
53 ส.อ.ชัยชิฎนรินทร์    ค าแสน 5440010424 ธ.ย่อยทา่วงัผา พ.ค. 61 1481/61
54 นาย มนู    แสงสวา่ง 5450000957 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
55 นาง เสวย    แสงสวา่ง 5450000960 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
56 นาง ประนอม    เชื้อบญุมี 5450001375 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 61 1481/61
57 นาง เทพ    เครือเมือง 5450002136 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 61 1481/61
58 น.ส.สุกัญญา    เครือเมือง 5450002141 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 61 1481/61
59 นาง ร่ืนฤดี    สุวรรณอยู่ศิริ 5450002202 ธ.อุดมสุข พ.ค. 61 1481/61
60 จ.ส.อ.สงกรานต์    เชิดในเมือง 5450004871 มทบ.24 เม.ย. 61 981/61
61 นาง ประสิทธิ ์   ศรีบญุเรือง 5450007657 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 61 1481/61
62 ส.ต.ปวฒิุ    หอมขจร 5450009760 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
63 จ.ส.อ.ธรีะยุทธ    โพธิเ์ข็ม 5450009930 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 61 1481/61
64 นาง ประกากอง    โพธิเ์ข็ม 5450009934 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 61 1481/61
65 นาง กัญจน์รัตน์    ศรีสุวรรณ์ 5450010007 ธ.กระทุ่มแบน พ.ค. 61 1481/61
66 นาย สมพร    ศิริผล 5450011374 รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. เม.ย. 61 981/61
67 นาง ทองค า    มั่นกาล 5450013201 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 61 1481/61
68 นาง สมศรี    นาชัยฤทธิ์ 5450013906 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
69 จ.ส.ท.อนันท ์   เคนวนั 5460002830 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 61 981/61
70 นาง เรียบ    จันทร์อี่ 5460003104 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
71 จ.ส.อ.วชิัย    วรทตั 5460005295 รร.ม.ศม. เม.ย. 61 981/61
72 นาง วรรณา    พรหมรัตน์ 5460006391 ธ.หลังสวน พ.ค. 61 1481/61
73 น.ส.นวลพรรณ   บญุญโภคานนท์ 5460008267 ธ.มาบญุครอง ฯ พ.ค. 61 1481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง สุมาลี    จันทรเสนา 5460009357 ธ.อุดรธานี พ.ค. 61 1481/61
75 นาย อนุสรณ์    กล่ าสกุล 5460009619 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
76 นาง ฐิตาพร    เงินไทย 5460009976 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 61 1481/61
77 นาง พมิพภ์ทัรา    ศรีสุวรรณ 5460010149 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 61 1481/61
78 นาง ทองค า    แนวเพชร 5460010596 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 61 1481/61
79 พล.อส.วรกฤติ    กสิววิฒัน์ 5460010905 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
80 จ.ส.อ.สุทธรัิกษ ์   จิณรักษ์ 5460010921 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
81 น.ส.พรพมิล    ศักดี 5460015021 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 61 1481/61
82 นาง มล    โพธิเ์ข็ม 5470006170 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 61 1481/61
83 จ.ส.อ.เทพประทาน   เลิกกระโทก 5480001448 ม.7 พนั.8 เม.ย. 61 981/61
84 น.ส.เร่ิม    ทองอิฐ 5480002676 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
85 นาง เข็มเพช็ร์    คุณากร 5480003150 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มี.ค. 61 481/61
86 นาย ประหยัด    ธรรมรักษ์ 5480003873 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 61 1481/61
87 นาง ฤทธิ ์   โนนพะยอม 5480005635 ธ.บา้นไผ่ พ.ค. 61 1481/61
88 นาง นวพร    โชติจ าลอง 5480007918 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 61 1481/61
89 นาง จารุวรรณ    ศรีสุข 5480010415 ธ.ถ.พบิลูสงคราม พ.ค. 61 1481/61
90 น.ส.สมหญิง    อติชาติเดชา 5490000057 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ค. 61 1481/61
91 ส.อ.นาวารัฐ    โพธิน์คร 5490000944 ม.พนั.28 พล.ม.1 เม.ย. 61 981/61
92 นาง อัมพร    รักสุข 5490001096 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 61 1481/61
93 น.ส.กิ่งกมล    อติชาติเดชา 5490001385 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ค. 61 1481/61
94 นาง ประพชิญา    ปานรักษา 5490001747 ธ.ชัยนาท พ.ค. 61 1481/61
95 ส.อ.เจษฎา    มหานาม 5490002130 ร.31 พนั.2 รอ. เม.ย. 61 981/61
96 จ.ส.ต.รังสรรค์  สาหนองหม้อ 5490002847 ร.31 พนั.3 รอ. เม.ย. 61 981/61
97 นาย บญุชู    กองแดง 5490004574 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 61 1481/61
98 นาง ศรีจันทร์    ค าแสน 5490004916 ธ.ย่อยทา่วงัผา พ.ค. 61 1481/61
99 จ.ส.อ.มานพ    กองแดง 5490005532 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 61 1481/61
100 นาง อนงค์    กองแดง 5490005533 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 61 1481/61
101 นาย บญุฟกั    วงษบ์า้นใหม่ 5490006514 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 61 1481/61
102 นาง ลดาพร    วงษบ์า้นใหม่ 5490006519 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 61 1481/61
103 นาง สายหยุด   วงษบ์า้นใหม่ 5490006521 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 61 1481/61
104 นาย ณัฐดรัณภพ  พรหมเมศร์ 5490007705 ธ.แพร่ พ.ค. 61 1481/61
105 นาย จิรวฒัน์    กริตย์ยงสลิต 5490007727 ธ.บางบวัทอง เม.ย. 61 981/61
106 นาย สาคร    ศรีบญุรอด 5490009094 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 61 1481/61
107 นาง สุพชิฌาย์    ณ กาฬสินธุ์ 5490010309 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
108 น.ส.ธนัยบรูณ์    หงษโ์ต 5490011053 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
109 ส.อ.จิรโชติ    ทองกันยา 5490011692 ช.พนั.1 พล.1 รอ. เม.ย. 61 981/61
110 นาง นภาพร    พรามพทิกัษ์ 5490013298 ทน.3 เม.ย. 61 981/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 ส.อ.รัฐพล    ปงัสี 5500001019 ร.8 พนั.3 เม.ย. 61 981/61
112 จ.ส.ท.วรีศักด์ิ    แสนชมภู 5500001421 ร.152 พนั.1 เม.ย. 61 981/61
113 นาง ศรีจันทร์    ขยันท า 5500003153 ธนาณัติ เม.ย. 61 981/61
114 ส.ท.อาทติย์    คงเมฆา 5500003249 กรม ทพ.11 เม.ย. 61 981/61
115 อส.ทพ.ทองกล้า    วลิานันต์ 5500003251 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 61 1481/61
116 ส.อ.สุนทร    ผาสุข 5500004575 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
117 ส.อ.วรีะชน    นารีนุช 5500007588 ม.พนั.29 รอ. พ.ย. 60 3981/60
118 นาง เกล็ดแก้ว    แช่มใส 5510000084 นทพ. ก.พ. 61 1/61
119 ส.ต.ปรัชญา    ประสพค า 5510002944 ธนาณัติ เม.ย. 61 1301/61
120 นาง นุชมน    จิตงามข า 5510003480 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
121 พ.ต.พศวร์ี    ขวญัช่วย 5510003806 รพ.รร.6 เม.ย. 61 981/61
122 ส.อ.กุลชาติ    กะอาจ 5510003984 ส.พนั.3 พล.ร.3 มี.ค. 61 481/61
123 นาง ไพบลูย์    วสุพราหมณ์ 5510004601 กอง สพบ.พล.1 รอ. มี.ค. 61 481/61
124 ส.อ.จักรภพ    ขัติวงค์ 5510005437 ป.3 พนั.103 เม.ย. 61 981/61
125 ส.อ.ถนอม    ฮวดล้ิม 5510006436 ร.11 พนั.1 รอ. มี.ค. 61 481/61
126 ส.อ.ธนเศรษฐ์    อินทเกษ 5510007791 สง.สด.จว.อ.ด. เม.ย. 61 981/61
127 นาง รุ่งนะภา    แก้วนาคูณ 5520000493 สพ.ทบ. เม.ย. 61 981/61
128 น.ส.นพวรรณ  นาวกิานุภาพ 5520000517 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. พ.ค. 61 1481/61
129 ส.ท.นิรันดร์    คงโหรน 5520001634 ทน.4 ก.พ. 60 1/60
130 ส.อ.ศุภชัย    บญุสกรรณ์ 5520001946 ร.5 พนั.1 เม.ย. 61 981/61
131 ส.อ.อภชิาติ    ยะปา 5520002158 ร.9 เม.ย. 61 981/61
132 นาง นวล    ม่วงไหม 5520002512 ธ.มวกเหล็ก พ.ค. 61 1481/61
133 อส.ทพ.หนูรัตน์    ไชยเพชร 5520003824 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 61 1481/61
134 ส.อ.กฤษฎา    จันทะดี 5520004379 ม.5 พนั.23 รอ. เม.ย. 61 981/61
135 นาง ดอกไม้    ชนะทะเล 5520009928 สลก.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
136 ส.ต.ไพโรจน์    ชนะทะเล 5520009929 สลก.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
137 นาง อาวรณ์    สุขสวสัด์ิ 5520012030 ธ.ล าปาง พ.ค. 61 1481/61
138 น.ส.วงค์เดือน    รวดเร็ว 5520012195 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 61 1481/61
139 นาง สวสัด์ิ    รวดเร็ว 5520012197 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 61 1481/61
140 ส.อ.รัฐวฒิุ    เนตรแก้ว 5520013899 ร.153 พนั.2 เม.ย. 61 981/61
141 น.ส.ระวพิรรณ    ปราบจันดี 5520014048 ธ.เตาปนู พ.ค. 61 1481/61
142 น.ส.นวพร    พศิดาร 5520015449 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
143 นาง ณัฐิญา    สาเล็ง 5520015823 ธ.พงังา พ.ค. 61 1481/61
144 นาย ชัชพสิิฐ   เสถียรชาติวงษ์ 5520016444 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 61 1481/61
145 ส.อ.วรีะศักด์ิ    ทพิย์ขันธุ์ 5520017987 ร.7 พนั.2 เม.ย. 61 981/61
146 ร.ท.ธวานนท ์   เข็มเงิน 5530000620 ร้อย.ฝรพ.1 ก.พ. 61 1/61
147 นาง ภทัราวดี    น้ าเพชร 5530001841 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 61 1481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 น.ส.ศุภกานต์    น้ าเพชร 5530002454 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 61 1481/61
149 นาง วฒันา    สาหนองหม้อ 5530002692 ร.31 พนั.3 รอ. เม.ย. 61 981/61
150 ส.อ.ปยิะพงษ ์   ไววอ่ง 5530003204 ม.5 พนั.23 รอ. เม.ย. 61 981/61
151 ส.อ.พลวชัร์    จันณรงค์ 5530003221 ม.7 พนั.8 มี.ค. 61 481/61
152 ส.อ.ธติิพงศ์    มูลค า 5530003719 พล.ร.7 เม.ย. 61 981/61
153 นาง บานเย็น    หอฉ่อย 5530006078 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. เม.ย. 61 981/61
154 น.ส.สมคิด    โพธิเ์จริญ 5530007306 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
155 ส.อ.ชาญณรงค์    ตู้พจิิตร 5540000805 ร.31 พนั.3 รอ. เม.ย. 61 981/61
156 ส.ท.ซุลกิฟปลี    สามะ 5540001667 ร.5 เม.ย. 61 981/61
157 ส.อ.อิทธพิล    สะเทยีนรัมย์ 5540003125 ม.7 พนั.8 เม.ย. 61 981/61
158 นาย จรูญ    พนัธุก์าง 5540003322 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. พ.ค. 61 1481/61
159 อส.ทพ.หญิงนทกีานต์  คงสุวรรณ์ 5540003338 ทภ.4 เม.ย. 61 981/61
160 ส.อ.เอกลักษณ์    แก้ววงศา 5540003781 ม.3 พนั.13 เม.ย. 61 981/61
161 ส.อ.กันตภณ    มณีโชติ 5540003832 ร.31 พนั.2 รอ. เม.ย. 61 981/61
162 ร.ท.หญิงสีหะนันท ์   อุทติสาร 5540004553 รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์ มี.ค. 61 481/61
163 ส.อ.เล็กตัน    ศรีมาทอง 5540004980 ร.6 พนั.2 เม.ย. 61 981/61
164 นาง น้อม    ชวนโพธิ์ 5540005512 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 61 1481/61
165 นาย ราเชนทร์    ชวนโพธิ์ 5540005521 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 61 1481/61
166 นาย เอกรินทร์    ภู่ระหงษ์ 5540005527 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 61 1481/61
167 ส.ท.ปยิะพงษ ์   ช่างเก็บ 5540005864 พนั.จจ. เม.ย. 61 981/61
168 น.ส.ภทัรนันต์    มาจวง 5540005996 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 61 1481/61
169 อส.ทพ.จรัญ    รกไพร 5540006073 ธ.ย่อยทา่วงัผา เม.ย. 61 981/61
170 ส.อ.ชัชวาลย์    ภกัดีพฒุซา 5540007085 ป.72 พนั.721 เม.ย. 61 981/61
171 ส.อ.พเยาว ์   ยงพรม 5540007347 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 61 1481/61
172 นาง ทองจันทร์    ทบัแสง 5540008532 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
173 น.ส.สายลม    ทบัแสง 5540008536 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
174 อส.ทพ.ชาญ    จันทะบตุร 5540008912 ธนาณัติ เม.ย. 61 981/61
175 อส.ทพ.จิมมี่    ไชยดี 5550000076 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
176 อส.ทพ.ปยิะพงษ ์   ศิริการ 5550000327 กรม ทพ.22 เม.ย. 61 981/61
177 อส.ทพ.ภวูไนย    โทวาท 5550000386 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
178 อส.ทพ.สมยศ   แถวประโคน 5550000609 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
179 ส.ท.สันติศักด์ิ    ปทมุรัตน์ 5550000631 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
180 ส.ท.ตฤณ    อินทร์พรหม 5550001224 ป.2 พนั.2 รอ. เม.ย. 61 981/61
181 ส.ต.นิเวศน์    รัศมีเดือน 5550001251 พนั.ซบร.22 บชร.2 มี.ค. 61 481/61
182 อส.ทพ.นัธทวฒัน์    วสิาละ 5550002492 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
183 นาง แสงจันทร์    มูลค า 5550005450 พล.ร.7 เม.ย. 61 981/61
184 ส.ท.ชาญชัย    แรงจัดงาน 5550007923 ม.1 พนั.17 รอ. เม.ย. 61 981/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ส.ต.สิทธพิงศ์    ช่วยดี 5550011269 ร.25 พนั.2 เม.ย. 61 981/61
186 ส.ท.มานพ    ไขนาม 5560000119 ร.23 พนั.3 เม.ย. 61 981/61
187 ส.ต.สุชัย    ผงงอย 5560000167 ร.3 เม.ย. 61 981/61
188 ส.ท.มงคล    แพงดา 5560002397 รพ.รร.6 เม.ย. 61 981/61
189 ส.ท.ปอ้งปราชญ์    ชัยบริบาล 5560003212 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
190 ส.ท.ไพศาล    คนดี 5560003384 ม.1 พนั.17 รอ. เม.ย. 61 981/61
191 อส.ทพ.จักรกฤษ    มูลจันทร์ 5560004451 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ค. 61 1481/61
192 อส.ทพ.ธวชัชัย    สอนอาจ 5560011080 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
193 อส.ทพ.วรีพงษ ์   ไตรณรงค์ 5560011095 ธนาณัติ ก.พ. 61 471/61
194 อส.ทพ.ศราวธุ    ประดงศิษย์ 5560011097 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
195 นาง กมลชนก    โอทอง 5560013531 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
196 นาย พลศรี    สุวรรณวนิช 5560013571 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
197 นาย ธรีะเดช    โสมรักษ์ 5560013698 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
198 นาย สถิตย์    ชินพนัธ์ 5560013768 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
199 นาย สันติ    โอทอง 5560013786 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
200 นาง ทองออน    ลาภทวี 5570000205 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 61 1481/61
201 นาง ประไพ    พมิพดี์ 5570000208 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
202 ส.ท.วทิยา    สีมี่ 5570000212 ธ.เโลตัส ประชาชื่น พ.ค. 61 1481/61
203 นาง สุดศิริ    สีมี่ 5570000219 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 61 1481/61
204 ร.ต.ภริูช    มาลีเพช็ร 5570001142 นรด.(รด.) ม.ค. 61 4901/60
205 ร.ต.หสันัย    หตัถวงษ์ 5570001179 ขส.ทบ. ม.ค. 61 4901/60
206 นาย ไมตรี    ลาภทวี 5570001602 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 61 1481/61
207 อส.ทพ.หญิงหนูเพยีน    พนัธุง์าม 5570001652 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
208 ส.ต.สดายุ    ผันผ่อน 5570002007 ร.3 พนั.3 มี.ค. 61 481/61
209 ส.ต.สิรภพ    ประเสริฐอินทร์ 5570002343 ร.31 รอ. เม.ย. 61 981/61
210 ส.ต.เกียรติศักด์ิ    ธรรมชาติ 5570002615 ร.31 รอ. เม.ย. 61 981/61
211 ส.ต.ทโิมธ ี   ชมภวูงษ์ 5570002803 ร.11 พนั.1 รอ. เม.ย. 61 981/61
212 ร.ต.หญิงเพญ็ศรี    ผิวสีนวล 5570004281 แผนกอาวธุที่ 3 เม.ย. 61 981/61
213 น.ส.กัญญารัตน์    เพช็รใสดี 5570005210 พธ.ทบ. เม.ย. 61 981/61
214 นาย สังวาลย์    ชวนโพธิ์ 5570005640 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 61 1481/61
215 ส.ต.พงษศั์กด์ิ    สงวนวงษ์ 5570006087 ส.พนั.21 ทภ.1 พ.ย. 60 3981/60
216 ส.ต.ณรงค์วทิย์    พรมวเิศษ 5570008396 พล.ร.2 รอ. เม.ย. 61 981/61
217 นาย ถนอม    รัศมีเดือน 5570009750 พนั.ซบร.22 บชร.2 มี.ค. 61 481/61
218 นาง บญุเส็ง    รัศมีเดือน 5570009751 พนั.ซบร.22 บชร.2 มี.ค. 61 481/61
219 อส.ทพ.สุรศักด์ิ    อิ่มบญุสุ 5570010151 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
220 อส.ทพ.สุรัตน์    พยัคฆี 5570010152 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
221 ส.ต.ทวศัีกด์ิ    สูงสง่าวงศ์ 5570010610 ร.25 พนั.2 เม.ย. 61 981/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 อส.ทพ.พงษเ์ทพ    ณัฐวรกร 5570011154 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
223 พล.อส.ยศวฒัน์    แก้วคง 5570011468 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
224 พล.อส.ทรงกริช    ศรีนวล 5570013914 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
225 นาง กุมภา    มาจวง 5570014340 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 61 1481/61
226 นาย อัศวยุทธ   ยาวะโนภาส 5570014912 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 61 1481/61
227 ส.ต.ศราวฒิุ    บญุชูสร 5570015501 รพศ.2 พนั.2 เม.ย. 61 981/61
228 ส.อ.รัชภมูิ    บญุยิ่ง 5570015525 ธ.โลตัส นวนคร พ.ค. 61 1481/61
229 น.ส.แพงตา    ธนภาคย์ 5580000598 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
230 นาย สุเทพ    ราชสีห์ 5580000660 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
231 นาย สุนทร    ศรีนวล 5580000661 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
232 นาย ค าพนัธ ์   สาหนองหม้อ 5580001237 ร.31 พนั.3 รอ. เม.ย. 61 981/61
233 น.ส.สุภาภทัร์    เพยีรชนะ 5580001243 ร.31 พนั.3 รอ. เม.ย. 61 981/61
234 นาง ธรีะ    ราชสีห์ 5580001386 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
235 น.ส.อัจฉรา    เทศกิ่ม 5580001454 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 61 1481/61
236 อส.ทพ.สุกฤษณ์    บญุมา 5580002090 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
237 ส.ต.กิตติพงษ ์   ราชชมภู 5580002318 ร.11 พนั.1 รอ. เม.ย. 61 981/61
238 ส.ต.ขจรพล    หงิประโคน 5580002365 ร.23 พนั.1 มี.ค. 61 481/61
239 ส.ต.ไชยรัตน์    ทองหล่อ 5580002517 สลก.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
240 อส.ทพ.โกมินทร์    อิ่มใจ 5580005180 กรม ทพ.21 เม.ย. 61 981/61
241 อส.ทพ.อภเิดช    พรหมรักษา 5580005227 กรม ทพ.21 เม.ย. 61 981/61
242 นาย คมพชัญ์    สุระปญัญาวทิย์ 5580005608 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
243 ส.ท.วรียุทธ ์   มากรอด 5580005795 พล.ร.15 เม.ย. 61 981/61
244 อส.ทพ.ประสบชัย    แก้วรุ่งเรือง 5580005957 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
245 อส.ทพ.ภธูจิักษ ์   จ๊ะนวน 5580006035 กรม ทพ.46 เม.ย. 61 981/61
246 อส.ทพ.สกล    นามกัลยา 5580006271 กรม ทพ.22 เม.ย. 61 981/61
247 อส.ทพ.สายชล    นะวะสี 5580006275 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
248 ส.ท.พทิยา    แก้วพรม 5580006582 กรม ทพ.21 เม.ย. 61 981/61
249 อส.ทพ.ณัฐพงค์    แนะนวล 5580006724 กรม ทพ.46 เม.ย. 61 981/61
250 ส.อ.ไพรวฒิุ    รอดพนัธุ์ 5580007158 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 61 1481/61
251 อส.ทพ.สันติ    ค าแป 5580007657 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
252 อส.ทพ.รุ่งสินธ ์   หนองคูน้อย 5580008893 กรม ทพ.22 เม.ย. 61 981/61
253 ส.ต.เมฆินทร์    ค าบญุเรือง 5580009569 ม.2 พนั.15 เม.ย. 61 981/61
254 ส.ต.อภพิล    กุลกมลมั่น 5580009962 บชร.2 เม.ย. 61 981/61
255 อส.ทพ.สุนันต์    จันทร์ช่วยนา 5580010660 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
256 น.ส.ณัฎฐณิชา    เชื้อต่าย 5580011156 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 61 1481/61
257 นาย อนนท ์   มาจวง 5580011182 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 61 1481/61
258 นาย ก้าน    หลักสี 5580011945 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61

7



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 นาง ประทมุ    หลักสี 5580011955 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
260 ส.ต.สาธติ    หลักสี 5580011963 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
261 อส.ทพ.ณัฐพงศ์   ขาวสะอาด 5580013261 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
262 อส.ทพ.นวพล    สุวรรณทอง 5580013283 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
263 อส.ทพ.เสกสรรค์    บวัพนัธุ์ 5580013342 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
264 พลฯ จีรภทัร    สมัคร์ราช 5580013464 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. พ.ค. 61 1481/61
265 อส.ทพ.จัตตุพล    ศรีกัน 5580013801 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
266 อส.ทพ.วรีะชัย    ศิรินัย 5580013925 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
267 พล.อส.ภมร    บญุธรรม 5590000261 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 61 1481/61
268 น.ส.ศรีเพญ็    บญุรักษ์ 5590000367 รพ.รร.6 เม.ย. 61 981/61
269 น.ส.หนึ่งฤทยั   บญุประเสริฐ 5590000368 รพ.รร.6 เม.ย. 61 981/61
270 อส.ทพ.ศิขริน    โสวภาค 5590000652 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 61 1481/61
271 อส.ทพ.พงษพ์สิิทธิ ์   นิยม 5590002269 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
272 อส.ทพ.ยอดเพชร    เกณฑ์ขุนทด 5590002281 กรม ทพ.22 เม.ย. 61 981/61
273 นาง เพญ็    ฟุ้งสกุล 5590003898 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 61 1481/61
274 ส.ต.อนันต์    เครือภกัดี 5590004756 ส.พนั.3 พล.ร.3 เม.ย. 61 981/61
275 นาย ภาสกร    บรุณศิริ 5590007779 พธ.ทบ. เม.ย. 61 981/61
276 นาง ผ่องผิว    ชัยสงคราม 5590008023 ธ.ปตัตานี พ.ค. 61 1481/61
277 นาง ค า    สลีสองสม 5590009012 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 61 1481/61
278 นาย ไพโรจน์    สลีสองสม 5590009014 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 61 1481/61
279 พล.อส.ยุทธนา    อู่ขลิบ 5590009902 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
280 อส.ทพ.ธรีภทัร์    เฮ้าประมงค์ 5590010499 กรม ทพ.22 เม.ย. 61 981/61
281 ส.ต.ศรชัย    เตชะกุลัง 5590011742 ร.153 พนั.2 เม.ย. 61 981/61
282 ส.ท.เกรียงไกร    ตนัยพฒิุ 5590012902 มทบ.24 มี.ค. 61 481/61
283 นาย พชิัย    เครือภกัดี 5590013392 ส.พนั.3 พล.ร.3 เม.ย. 61 981/61
284 นาง สุริยันต์    เครือภกัดี 5590013398 ส.พนั.3 พล.ร.3 เม.ย. 61 981/61
285 นาย สรวชิญ์   สัจติประเสริฐ 5600001413 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
286 อส.ทพ.หญิงกมลมาศ   พะสิริ 5600001428 ทภ.4 เม.ย. 61 981/61
287 นนส.ณรงค์ฤทธิ ์   วงค์ชัย 5600002377 พนั.บ.1 พ.ย. 60 3981/60
288 ส.ต.กิตติศักด์ิ    สายใจ 5600003091 ปตอ.2 พนั.4 เม.ย. 61 981/61
289 อส.ทพ.จิรานุวฒัน์    ศรีทะหา 5600004413 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
290 อส.ทพ.เสกสิทธิ ์   ทวโีคตร 5600004430 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
291 น.ส.ขวญัฤดี    นวนชะนะ 5600005027 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม พ.ค. 60 1301/60
292 นาง แพงสี    นวนชะนะ 5600005029 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม พ.ค. 60 1301/60
293 นาย สมบรูณ์    นวนชะนะ 5600005030 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม พ.ค. 60 1301/60
294 ส.ต.พงษพ์รรณ    คิรินทร์ 5600005061 พล.พฒันา 2 เม.ย. 61 981/61
295 พลฯ ปทัย์    ชัยเหมาะ 5600005651 ร.23 พนั.3 มี.ค. 61 481/61
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296 อส.ทพ.กฤษณะพงษ ์   ยี่เมา 5600005859 กรม ทพ.31 เม.ย. 61 981/61
297 นาย นราศักด์ิ    ดอกไม้ 5600005915 รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. เม.ย. 61 981/61
298 น.ส.ทศันีย์    เชื้อมณฑา 5600006110 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. พ.ค. 61 1481/61
299 ส.ต.อุดมรัตน์    สุขเจริญ 5600007952 ส.พนั.12 พ.ย. 60 3981/60
300 น.ส.สุนิสา    ทองอาจ 5600008048 ธ.ถนนติวานนท์ เม.ย. 61 981/61
301 นาย นิพล    พนัธุง์าม 5600009926 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
302 นาง สมจิตร    พนัธุง์าม 5600009930 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
303 อส.ทพ.ธนวชัชา   โชคธติากรณ์ 5600010712 กรม ทพ.22 เม.ย. 61 981/61
304 อส.ทพ.สัญญา    ไชยเมืองคุณ 5600011123 กรม ทพ.21 เม.ย. 61 981/61
305 อส.ทพ.อดิศักด์ิ    ทมุสวสัด์ิ 5600011126 กรม ทพ.21 เม.ย. 61 981/61
306 อส.ทพ.หญิงวลิาวณัย์    ด าทอง 5600011561 กรม ทพ.49 เม.ย. 61 981/61
307 อส.ทพ.ธรีะพงศ์    ภพสมัย 5600011807 กรม ทพ.22 เม.ย. 61 981/61
308 พลฯ สุรเชนทร์    สังข์แก้ว 5600011980 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
309 พลฯ อุดมทรัพย์    บญุเรือง 5600011982 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
310 อส.ทพ.ภทัรวทิย์    ศรีอนันต์ 5600012726 กรม ทพ.47 เม.ย. 61 981/61
311 อส.ทพ.ญ.วราภรณ์ ภทัรพงศ์พนัธ์ 5600012749 กรม ทพ.47 ธ.ค. 60 4421/60
312 อส.ทพ.สุวรรณ    อุปฐาก 5600013317 กรม ทพ.48 เม.ย. 61 981/61
313 อส.ทพ.ดนัยเนตร    เกษม 5600013418 กรม ทพ.48 เม.ย. 61 981/61
314 อส.ทพ.ชัชนันท ์   สาโสม 5600013691 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
315 อส.ทพ.ศราวธุ    ทองด้วง 5600013910 กรม ทพ.22 มี.ค. 61 481/61
316 อส.ทพ.ธนญชัย    สาระมาศ 5610000240 กรม ทพ.48 ก.พ. 61 1/61
317 อส.ทพ.สรายุทธ    โคมแก้ว 5610000293 กรม ทพ.48 ก.พ. 61 1/61
318 นาง ภาวนิี    อุดมรัตน์ 5610004581 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
319 นาง เขี่ยม    ทรัพย์สิน ต104079/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 61 1481/61
320 นาง มัก    รัตนะ ต104286/28 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
321 นาง พั้ว    หนูทอง ต1050/09 ธ.ถนนโพศรี-อ.ด. พ.ค. 61 1481/61
322 นาง กรุณา    แย้มโอษฐ์ ต107109/29 ธ.ปทมุธานี พ.ค. 61 1481/61
323 จ.ส.อ.สุทธนิันท ์  พรหมภกัดี ต108471/29 ธ.เลย พ.ค. 61 1481/61
324 จ.ส.อ.สุวชิ    จักราพงษ์ ต114083/29 ธ.ล าทบั พ.ค. 61 1481/61
325 นาง ภรภทัร    อุตรนคร ต114987/29 ธ.เซนทรัล บางเขน พ.ค. 61 1481/61
326 นาง นวลเนียง    อุตรนคร ต114988/29 ธ.เซนทรัล บางเขน พ.ค. 61 1481/61
327 นาง บญุตา    ปั้นทองพนัธุ์ ต117295/29 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 61 1481/61
328 จ.ส.อ.เอนก    เรือนทอง ต118069/29 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
329 น.ส.วจิิตร    บลิจรัล ต119153/29 ธ.อุดรธานี พ.ค. 61 1481/61
330 นาง บู้    งานส าเร็จ ต123681/29 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 61 1481/61
331 จ.ส.อ.หลักชัย    บาบญุ ต128287/30 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 61 1481/61
332 นาง อ่อนสา    สมนึก ต128517/30 ธนาณัติ เม.ย. 61 981/61
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333 นาย นพดล    แก้วเอี่ยม ต134252/30 ธ.สัตหบี เม.ย. 61 981/61
334 นาง จ าเรียง    มีชัย ต135572/30 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 61 1481/61
335 ร.ต. พษิณุพงษ ์   โกศลศิรศักด์ิ ต141518/30 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 61 1481/61
336 ร.ต.พงษศั์กด์ิ   ธรรมะศิริชัยกุล ต143260/30 ธ.น่าน พ.ค. 61 1481/61
337 นาง ปานระพ ี  ธรรมะศิริชัยกุล ต143261/30 ธ.น่าน พ.ค. 61 1481/61
338 นาง อมรา    บญุญะถิน ต146140/31 ธ.อยุธยา พ.ค. 61 1481/61
339 นาง นันทน์ภสัร์   ภกัดีบรรดิษฐ์ ต147117/31 ธ.หนองคาย พ.ค. 61 1481/61
340 ร.ท. ธนพล    แข่งขัน ต155153/31 ธ.คอสโม-เมืองทองธานี เม.ย. 61 981/61
341 นาง กาด    ทานะกุล ต158924/31 ธ.อ่างทอง พ.ค. 61 1481/61
342 นาย บญุน้อม    หตัถกิจ ต159952/31 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน พ.ค. 61 1481/61
343 ร.ต.อิทธฤิทธิ ์   บตุรศาสตร์ ต166133/31 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. พ.ค. 61 1481/61
344 นาง คุณัญญา    จันทร์เชื้อ ต167444/31 ช.พนั.4 พล.ร.4 เม.ย. 61 981/61
345 ส.ท.สุรชัย    ค าเครือคง ต173937/32 ธ.ตาก พ.ค. 61 1481/61
346 จ.ส.อ.ดิเรก    คุณากร ต174388/32 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มี.ค. 61 481/61
347 นาง แปน้    สอดก าปงั ต175916/32 มทบ.21 เม.ย. 61 981/61
348 นาง ชลอ    บญุเกิด ต176243/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ค. 61 1481/61
349 จ.ส.อ.ณรงค์ศักด์ิ   ภู่ยอดยิ่ง ต178680/32 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 61 1481/61
350 ร.ต.สุเมธ    สุขเสียงศรี ต183620/32 ธ.บิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ พ.ค. 61 1481/61
351 นาง รุจิรา    สมเปน็ ต184802/32 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 61 1481/61
352 จ.ส.อ.วนัชัย    ศักด์ิศรี ต185586/32 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 61 1481/61
353 นาง สัมฤทธิ ์   มาลัยทอง ต185996/32 ธ.สระบรีุ พ.ค. 61 1481/61
354 จ.ส.อ.ไพฑูรย์    จันทระคูณ ต186525/32 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 61 1481/61
355 นาง จ านงค์    สอไชยยศ ต188616/32 ธ.เชียงราย พ.ค. 61 1481/61
356 ร.ต.อ านวย    โชติบาง ต18965/16 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 61 1481/61
357 นาง วรรณภา    ปิ่นสุภา ต190116/32 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
358 จ.ส.อ.ปรีชา    สุขสกุล ต190216/32 ธ.ชุมพร พ.ค. 61 1481/61
359 นาง อารียา    สุขสกุล ต190217/32 ธ.ชุมพร พ.ค. 61 1481/61
360 นาง สุมาลี    สุขสกุล ต190218/32 ธ.ชุมพร พ.ค. 61 1481/61
361 นาง บญุมี    ม้าจ่า ต191245/32 ธ.น่าน พ.ค. 61 1481/61
362 จ.ส.อ.สมบรูณ์    น้ าเพชร ต19188/17 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 61 1481/61
363 ร.ต.สมพร    เจียมถนอม ต19220/17 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 61 1481/61
364 นาง บญุปั๋น    หงษย์ิ้ม ต192201/32 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
365 จ.ส.อ.พศัิกด์ิ    แหชัย ต195484/32 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. มี.ค. 61 481/61
366 นาง ประนอม    ศักด์ิศรี ต195596/33 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 61 1481/61
367 ส.อ.ถาวร    ยาวยืน ต196723/33 ธ.สระบรีุ พ.ค. 61 1481/61
368 จ.ส.อ.อุดม    ศรีบญุเรือง ต201969/33 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 61 1481/61
369 นาง ขจีรัตน์    ค าเครือคง ต205080/33 ธ.ตาก พ.ค. 61 1481/61
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370 นาง ด า    เพช็รรักษา ต205211/33 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 61 1481/61
371 นาย เฉลิมศักด์ิ    จุลบรุมย์ ต216473/33 ธ.สาขากล้วยน้ าไท พ.ค. 61 1481/61
372 นาง สมใจ    สุนทรวบิลูย์ ต218021/33 ธ.เซนทรัล บางเขน พ.ค. 61 1481/61
373 น.ส.สัมฤทธิ ์   ใจแก้ว ต219838/33 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
374 น.ส.ฤทยั    สุวรรณสาย ต220610/33 ธ.เตาปนู พ.ค. 61 1481/61
375 น.ส.สมคิด    เอื้อมิตร ต221853/33 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
376 นาง สายชล    พงษเ์พยีร ต222060/33 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 61 1481/61
377 จ.ส.อ.หาญเดโช   เอี่ยมสอาด ต223686/33 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
378 นาง ไกรสอน    วารี ต224336/34 ธ.เซนทรัล บางเขน พ.ค. 61 1481/61
379 นาย พฒิุพงศ์    จิรวงศ์นิธกิุล ต225347/34 ธ.แคลาย เม.ย. 61 981/61
380 นาง ส าราญ    สุรันกูล ต226245/34 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
381 จ.ส.อ.อัมพร    แก่นทา้ว ต226625/34 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
382 นาง สุวริิยา    แก่นทา้ว ต226626/34 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
383 นาง อรยา    นครสันติภาพ ต228053/34 ธ.อุดรธานี พ.ค. 61 1481/61
384 นาง ประภา    ทรัพย์ประไพ ต229725/34 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
385 นาง จันทร์สม   สุวรรณประชา ต229820/34 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. พ.ค. 61 1481/61
386 นาง ทพิวรรณ    หลกระโทก ต231706/34 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 61 981/61
387 นาง จีรพร    พรหมภกัดี ต233608/34 ธ.เลย พ.ค. 61 1481/61
388 จ.ส.อ.เสนอ    ภู่ยอดยิ่ง ต23569/18 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 61 1481/61
389 นาง อมรศรี    วรรักษ์ ต238429/34 ธ.พนมสารคาม พ.ค. 61 1481/61
390 พ.ท.เสถียร    บรูณ์เจริญ ต238664/34 ธ.นราธวิาส พ.ค. 61 1481/61
391 นาย บรรจง    โพธิท์าศรีสมบติั ต241741/34 ธ.ฝาง พ.ค. 61 1481/61
392 น.ส.ประทมุ    พบหรัิญ ต244127/34 ธ.อยุธยา พ.ค. 61 1481/61
393 นาง วไิล    ชื่นเชย ต244139/34 ธ.รามอินทรา กม.8 พ.ค. 61 1481/61
394 นาง ลอย    สืบดี ต244724/34 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
395 นาง มินตรา    เพชรฉลอง ต247346/34 ธ.สถาบนัราชภฎั-พ.บ. พ.ค. 61 1481/61
396 นาง สมจิตต์    หงษเ์งิน ต249384/35 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ค. 61 1481/61
397 นาง สุรภรัีตน์    ผาสุข ต251287/35 ธ.เซ็นทรัล-ช.มแอร์พอร์ต เม.ย. 61 981/61
398 นาง บญุธรรม    สุนทรวบิลูย์ ต251638/35 ธ.เซนทรัล บางเขน พ.ค. 61 1481/61
399 ร.ต.ศิริชัย    เกตุแก้ว ต252182/35 ธ.อุดมสุข ก.พ. 61 1/61
400 นาง ลัดดาวลัย์    พลูทรัพย์ ต254721/35 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ พ.ค. 61 1481/61
401 นาง จันดี    อาจเจริญ ต256295/35 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 61 1481/61
402 นาง บญุมา    เสนาค า ต256324/35 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 61 1481/61
403 นาง จีรพรรณ    ชินสมุทร ต258197/35 ธ.เซ็นทรัล-ช.มแอร์พอร์ต พ.ค. 61 1481/61
404 น.ส.ดรุณี    โชติบาง ต258325/35 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. เม.ย. 61 981/61
405 นาง อุไร    สวา่งปกุ ต262437/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ค. 61 1481/61
406 นาง โกสุมภ ์   เพชรคุ้ม ต265304/36 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
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407 ร.ต.ประสงค์    ค าสุวรรณ ต266659/36 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 61 1481/61
408 นาง ดรุณี    พกุพกิุล ต267492/36 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 61 1481/61
409 นาง ทองเหลือง    พกุพกิุล ต267493/36 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 61 1481/61
410 จ.ส.อ.โสภณ    พฒัน์ทอง ต267851/36 ธ.หลังสวน พ.ค. 61 1481/61
411 นาง พรศิลป ์   เหลาแตว ต270790/36 ธ.สกลนคร พ.ค. 61 1481/61
412 นาย ทองลา    อาจเจริญ ต271161/36 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 61 1481/61
413 นาง พรเพญ็    ทบัทมิ ต271383/36 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 61 1481/61
414 นาง สง่า    ผมอุดทา ต271459/36 ธ.สกลนคร พ.ค. 61 1481/61
415 นาง ประมวล    เมฆวนั ต271909/36 ธ.อุดรธานี พ.ค. 61 1481/61
416 นาง ซ่อนกล่ิน    แทง่ทอง ต274240/37 ธ.ตะพานหนิ เม.ย. 61 981/61
417 นาง นงลักษณ์    บรูณสิงค์ิ ต277975/37 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
418 นาย สมคิด    ประสงค์นิล ต279614/37 ธ.เซนทรัล บางเขน พ.ค. 61 1481/61
419 นาง บรรจง    จุลบรุมย์ ต280172/37 ธ.สาขากล้วยน้ าไท พ.ค. 61 1481/61
420 นาง ศรีนวล    หมั่นรวย ต281919/37 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มี.ค. 61 481/61
421 ส.อ.ณรงค์    ชมอิ่ม ต283155/37 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 61 1481/61
422 นาง แถม    รอดเหลือ ต287920/38 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 61 1481/61
423 นาง ประกอบ    ชมอิ่ม ต290009/38 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 61 1481/61
424 นาย ฉาย    ชมอิ่ม ต290010/38 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 61 1481/61
425 พ.ท.ภราดร    สุขเทยีบ ต34613/20 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 61 1481/61
426 นาง จันทร์เพญ็   ทองทรัพย์ ต37145/21 ธ.บา้นค่าย เม.ย. 61 981/61
427 จ.ส.อ.พรศักด์ิ    หงษรุ์จิโก ต41082/21 ธ.เซ็นทรัล ข.ก. พ.ค. 61 1481/61
428 ร.ท.ส าเริง    จันทร์แม้น ต43723/22 ธ.ปากช่อง พ.ค. 61 1481/61
429 จ.ส.อ.น้อย    รินอินทร์ ต4834/10 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 61 1481/61
430 ส.อ.บญุมี    ลาบบุผา ต57230/24 มทบ.22 มี.ค. 61 481/61
431 นาง จ าลอง    กลัดแปน้ ต59372/24 ธ.เพชรเกษมพาวเวอร์ พ.ค. 61 1481/61
432 นาง ประยูรศรี    วอ่งไว ต61226/25 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 61 1481/61
433 นาง ผิน    นิ่มนวน ต61422/25 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 61 1481/61
434 จ.ส.อ.สุรัตน์    รัตนะ ต68856/26 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
435 นาย เยื้อน    ทรงนวล ต69376/26 ธ.ประชานิเวศน์ 1 พ.ค. 61 1481/61
436 จ.ส.อ.จีรวฒัน์    ยาวะโนภาส ต76101/26 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 61 1481/61
437 จ.ส.อ.วฒันา    เพญ็ปญัญา ต77296/26 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 61 1481/61
438 จ.ส.อ.อรรถพล    ปิ่นสุภา ต80425/27 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
439 พ.อ.สัมฤทธิ ์   นามอาษา ต82613/27 ธ.อุดรธานี พ.ค. 61 1481/61
440 นาย สม    ดีทรง ต84012/27 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ค. 61 1481/61
441 จ.ส.อ.สิทธชิัย    สมเชื้อ ต85193/27 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
442 นาง วรีพร    สมเชื้อ ต85194/27 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 61 1481/61
443 จ.ส.อ.เอี่ยม    ศรีจันทร์ ต90652/27 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 61 1481/61
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444 นาง ละเอียด    ภู่ยอดยิ่ง ต94324/28 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 61 1481/61
445 จ.ส.อ.สาธติ    สงวนชาติ ต9867/12 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. พ.ค. 61 1481/61
446 จ.ส.อ.สาคร    สิงหแ์ก้ว ต99109/28 ธ.ล าปาง เม.ย. 61 981/61
447 พ.ท.สุชาติ    ศิริยานนท์ ส10087/23 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เม.ย. 61 981/61
448 นาย เดชา    สุรินทร์ฤทธิ์ ส17321/30 ธ.เชียงใหม่ พ.ค. 61 1481/61
449 นาย ภาณุ    สุรินทร์ฤทธิ์ ส17322/30 ธ.เชียงใหม่ พ.ค. 61 1481/61
450 นาย สุกิจ    สุรินทร์ฤทธิ์ ส17323/30 ธ.เชียงใหม่ พ.ค. 61 1481/61
451 พ.อ.ไผท    ทองผิว ส1874/09 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 61 1481/61
452 นาง สมใจ    ม่วงมณี ส18866/31 ธ.ถ.รัตนาธเิบศร์ พ.ค. 61 1481/61
453 นาง ประมวล    บญุล้อม ส19811/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ พ.ค. 61 1481/61
454 นาง ชนิดาภา    ขยันกิจ ส20980/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. พ.ค. 61 1481/61
455 นาย จิระพงษ ์   ทองสุโชติ ส21545/33 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ พ.ค. 61 1481/61
456 นาย จิระพนัธ ์   ทองสุโชติ ส21546/33 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ พ.ค. 61 1481/61
457 พ.อ.ชนากร    ธรรมทาทอง ส2279/10 ธ.เตาปนู พ.ค. 61 1481/61
458 พ.อ.อัครวชิญ์    เจริญพร ส24223/35 ส่วนกลาง เม.ย. 61 981/61
459 พ.อ.พเิศษ สุธรรม    พนูข า ส24550/36 สลก.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
460 น.ส.กนกพร    ศัลยวเิศษ ส24764/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 61 981/61
461 นาง วฒันา    ทองค าวรรณ ส2638/11 ธ.สมุทรปราการ พ.ค. 61 1481/61
462 พ.ท.คมสัน    วามะสิงห์ ส5865/17 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 61 1481/61
463 นาง ศิริพร    วามะสิงห์ ส5866/17 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 61 1481/61
464 นาง เพญ็ศรี    โสภณัณา ส8894/21 ธ.หาดใหญ่ พ.ค. 61 1481/61

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน
2. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกจิ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกดัต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถ่กูถอนชื่อออกจากทะเบียน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ,   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
    และใบส าคัญความเห็นแพทย์
3. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบียบ ทบ .ฯ     ให้ถอืการสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอน
    สภาพจงึขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอยีดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพ 
    ให้ติดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัขอ้ 2
4. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถงึแกก่รรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน

13


