
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 จ.ส.อ.ชลธ ี   ขัดแก้ว 5395001618 ธ.ตรีเพชร มี.ค. 61 481/61
2 น.ส.ศิริธร    เครือวลัย์ 5396001165 ธ.พะเยา เม.ย. 61 981/61
3 นาง นิดหน่อย    ฉันทะปรีดา 5396001290 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 61 981/61
4 นาง บญุทรง    ยอดรัตน์ 5396002982 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. เม.ย. 61 981/61
5 นาง สมพร    วนกลาง 5396003857 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ เม.ย. 61 981/61
6 นาง สายฝน    กิจทรัพย์ 5396004638 ธ.สุราษฎร์ธานี เม.ย. 61 981/61
7 ส.อ.สายชล    เอกตาแสง 5405005113 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
8 จ.ส.อ.หญิง ศิริรัตน์    มลิวลัย์ 5405020672 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
9 นาง สมถวลิ    มหาเทยีน 5405020996 ธ.โลตัส ประชาชื่น มี.ค. 61 481/61
10 นาง นาตยา    ทองศรี 5406001234 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
11 นาง เบญจสิริ    โสมะตะนัย 5406007881 ช.พนั.5 พล.ร.5 มี.ค. 61 481/61
12 นาง ชลวลัย์    เทพชมภู 5406009186 ธ.ยโสธร เม.ย. 61 981/61
13 นาง กาญจนาภรณ์    สิทธวิงั 5406009640 ธ.น่าน เม.ย. 61 981/61
14 นาง ลมัย    ฉลาดแย้ม 5406010148 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 61 981/61
15 นาง ประสาร    จันเสนา 5406011749 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 61 981/61
16 นาง ศิวภา    หล้าอินเชื้อ 5406012285 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 61 981/61
17 นาง ขวญัเรือน    ลายทอง 5406013469 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 61 981/61
18 นาง จิราพร    สิงหแ์ก้ว 5406014426 ธ.ล าปาง เม.ย. 61 981/61
19 น.ส.สุภาพร    เกตุเกิด 5406019244 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
20 จ.ส.อ.กิตติพงษ ์   โพธิฤ์ทธิ์ 5410001247 ธ.กระทุ่มแบน เม.ย. 61 981/61
21 ส.อ.จเร    ปั้นมีศรี 5410001340 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 61 981/61
22 นาง เอ็นดู    พลูพทุธา 5410006874 ธ.ปากช่อง เม.ย. 61 981/61
23 นาง จันทร์เพญ็    อ่วมอารีย์ 5410007276 ธ.บางขุนเทยีน-พระราม 2 เม.ย. 61 981/61
24 นาย สมชาย    รุจิโภชน์ 5410011422 ธ.เตาปนู เม.ย. 61 981/61
25 จ.ส.อ.พเิชษฐ์    จันทรา 5410013865 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 61 981/61
26 จ.ส.อ.นิรพล    แถวโสภา 5410013890 ช.พนั.112 ช.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
27 ส.อ.หญิง วรวรรณ    ยาหรัิญ 5410017297 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
28 จ.ส.อ.ณัฎฐพร    สารเหล่าโพธิ์ 5410017304 ธ.นครนายก เม.ย. 61 981/61
29 จ.ส.อ.ปริญญา    พร้ิงวณิช 5410017946 สส. ก.พ. 61 1/61
30 นาย ไสว    สุดแก้ว 5410018495 ธ.ทาวน์ อิน ทาวน์ เม.ย. 61 981/61
31 นาง กังวล    สุดแก้ว 5410018496 ธ.ทาวน์ อิน ทาวน์ เม.ย. 61 981/61
32 นาง ธณพร    สะดีวงศ์ 5410018658 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
33 จ.ส.อ.มนต์ชัย    มีมั่งค่ัง 5410020468 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
34 ส.อ.สมหมาย    สองเมือง 5410022306 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
35 จ.ส.อ.นตรินทร์   เงินประกอบ 5420000371 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 61 981/61
36 พลฯ พรีะพล    ชุมภอูินทร์ 5420000576 ธ.แพร่ เม.ย. 61 981/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาง ฤทยัวรรณ   พรหมสุวรรณ์ 5420001497 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
38 นาง บษุราภรณ์    ไชยเขตต์ 5420003252 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
39 นาง นภาภรณ์    พบิลูย์ 5420004534 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
40 นาง ระทวิรรณ  เวฬุวนารักษ์ 5420004846 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ เม.ย. 61 981/61
41 นาง บษุผา    นาคะอินทร์ 5420005934 ธ.ปากช่อง เม.ย. 61 981/61
42 นาง สมรู้    ขวญัทองหา้ว 5420006452 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 61 981/61
43 จ.ส.ต.ราว ี   สุดราชนาลัย 5430000134 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
44 นาย ขจรเกียรติ    วงษส์กุล 5430000238 วศ.ทบ. ธ.ค. 60 4421/60
45 จ.ส.ต.นรินทร์    จ าเนียร 5430000548 ธ.ฝาง เม.ย. 61 981/61
46 นาง วาสนา    นาคสมพนัธ์ 5430003772 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 61 481/61
47 นาง อุทมุพร    นาแพง 5430007685 ธ.ชุมพร เม.ย. 61 981/61
48 นาง นภาพร    สินศิริ 5430008431 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 61 981/61
49 จ.ส.อ.เปรมศักด์ิ    สีเดือน 5430008732 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มี.ค. 61 481/61
50 จ.ส.ต.โสภา    ทาสีแสง 5430009974 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
51 ส.อ.วรัิตน์    บรรจงเสียง 5440000751 ม.5 พนั.20 รอ. มี.ค. 61 481/61
52 นาง ส าลี    พลแดง 5440003820 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 61 981/61
53 ด.ต.หญิง อลิศรา   ลครราช 5440003823 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 61 981/61
54 นาง จรัสศรี    บญุถึง 5440004402 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 61 481/61
55 นาง พฒันา    อุบลชัย 5440005536 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 61 981/61
56 จ.ส.ท.สุชาติ   พรหมรัตน์ 5440008381 ธ.หลังสวน เม.ย. 61 981/61
57 ส.อ.สมเดช    แตรไชย 5440009521 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
58 นาง รววีรรณ    ขัดแก้ว 5440009934 ธ.ตรีเพชร มี.ค. 61 481/61
59 ส.อ.พงษภทัร    อาษา 5440010430 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ มี.ค. 61 481/61
60 จ.ส.อ.วรีะศักด์ิ   ศักดาศรี 5440010909 ธ.น่าน เม.ย. 61 981/61
61 นาง จันทร์ฉาย    ชุมพล 5450000751 ธ.เลย เม.ย. 61 981/61
62 นาง บญุมี    พลเยี่ยม 5450002146 ธ.อุดรธานี เม.ย. 61 981/61
63 ส.อ.ชัยยุทธ    กองเขต 5450004135 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
64 อส.ทพ.ใจ    ล้ีพล 5450007492 ธ.ศรีสะเกษ เม.ย. 61 981/61
65 จ.ส.อ.พชัรวฒัน์   เพช็รอาภรณ์ 5450010193 ธ.ย่อยถ.สรงประภา เม.ย. 61 981/61
66 นาย วทิยา    บรรจงเสียง 5460000305 ม.5 พนั.20 รอ. มี.ค. 61 481/61
67 นาง สมคิด    บรรจงเสียง 5460000306 ม.5 พนั.20 รอ. มี.ค. 61 481/61
68 น.ส.ศรีพร    ยิ่งเจริญ 5460001579 ธ.ฝาง เม.ย. 61 981/61
69 ส.ต.วฒิุชัย    ค้าแก้ว 5460004698 มทบ.34 ม.ค. 61 4901/60
70 ส.อ.สุเวช    ชัยเสนา 5460005734 รพศ.2 พนั.1 มี.ค. 61 481/61
71 นาย จรัส    พรหมรัตน์ 5460006380 ธ.หลังสวน เม.ย. 61 981/61
72 นาง ล้ินจี่    กล่ินเอม 5460008151 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 61 981/61
73 นาง สุนี    สมควรพาณิชย์ 5460008517 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 น.ส.บญุพั่ว    คงพุ่ม 5460013569 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
75 นาง สุขุมาลย์    สองเมือง 5460013570 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
76 นาง พลอยนิศา  เพช็รอาภรณ์ 5460014697 ธ.ย่อยถนนสรงประภา เม.ย. 61 981/61
77 นาง ขวญัตา    กองเขต 5460015964 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
78 นาง ณิชากร    แตงนวน 5470000892 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 61 981/61
79 นาย เจริญ    แตงนวน 5470000907 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 61 981/61
80 ส.อ.นพดล    หอมสุข 5470001801 พนั.ซบร.บ.ทบ. มี.ค. 61 481/61
81 จ.ส.อ.อ านาจ    เฟื่องวงษ์ 5470002690 รร.นส.ทบ. มี.ค. 61 481/61
82 น.ส.วชัรีพร    มานิตย์ 5470003756 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 61 981/61
83 นาง กัญญาภคั    ขุนมธรุส 5470005678 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
84 นาง มลฑิชา    มีมั่งค่ัง 5470005853 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
85 น.ส.มนัสสา    เพง็ชมจันทร์ 5470006695 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
86 น.ส.นันทยิา    ดวงจันทร์ 5470007266 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
87 จ.ส.อ.ธวชัชัย    สวา่ง 5470007596 ธ.สนามเสือปา่ เม.ย. 61 981/61
88 นาง สัมฤทธิ ์   เชาวดี์ 5480000605 กรม ทพ.36 มี.ค. 61 481/61
89 ส.อ.มะฟนัดี    มะ 5480001801 ร.153 พนั.3 มี.ค. 61 481/61
90 นาง สงัด    ไชยปญัญา 5480002617 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 61 981/61
91 น.ส.กัญจน์ภสั    พรหมตรุษ 5480003207 ธ.รพ.พญาไท เม.ย. 61 981/61
92 นาง จินตะนา    ทองอินที 5480003962 ธ.อุดรธานี เม.ย. 61 981/61
93 นาง อ าพร    ศาสนา 5480004510 ธ.ปากเกร็ด เม.ย. 61 981/61
94 นาง เกตน์ชญานี    สล่าล๊อก 5480005848 ม.3 พนั.13 มี.ค. 61 481/61
95 นาง สุบนิ    แวน่แก้ว 5480005850 ม.3 พนั.13 มี.ค. 61 481/61
96 นาง สมทอง    เคนวนั 5480006060 ธ.ปราจีนบรีุ เม.ย. 61 981/61
97 นาย ชาคริต    ฟกับาง 5480006760 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. เม.ย. 61 981/61
98 นาง บวัสอน    ชูก าลัง 5480007210 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
99 นาง รัตนา    บณุโยประการ 5480007211 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
100 นาย ใหญ่    ชูก าลัง 5480007212 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
101 จ.ส.ต.พรหมพทิกัษ ์  รักการดี 5480007690 ม.พนั.28 พล.ม.1 มี.ค. 61 481/61
102 นาง อุราลักษณ์    แก้วใส 5480007762 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ มี.ค. 61 481/61
103 นาง อรอนงค์    กังวานรัตน์ 5480007853 ธ.ยโสธร มี.ค. 61 481/61
104 นาง อ าพร    ทาระ 5480008670 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
105 จ.ส.ต.วฒิุไกร    เวฬุวนาทร 5480010890 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 61 481/61
106 นาง ยุพา    รุ่งเรือง 5480010948 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
107 นาง เฟอืย    วรรณนิล 5490000683 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
108 นาง สมถวลิ    บวัผัน 5490001404 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
109 ส.อ.ชาญชัย    ศรีพล 5490002184 ม.3 พนั.13 มี.ค. 61 481/61
110 นาย ทองขันธ ์   ครุฑนาค 5490005127 รง.กสย.ศอว.ศอพท. มี.ค. 61 481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาง นพมาศ    ปอ้งกา 5490005128 รง.กสย.ศอว.ศอพท. มี.ค. 61 481/61
112 นาง ปี๊    ครุฑนาค 5490005129 รง.กสย.ศอว.ศอพท. มี.ค. 61 481/61
113 นาย ณัชพล    ภนูาเหนือ 5490008451 ธ.กาฬสินธุ์ เม.ย. 61 981/61
114 ส.ต.วชิชาวธุ    เงินสุข 5490009688 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
115 นาย วชัรินทร์    เงินสุข 5490010375 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
116 นาง วภิา    เงินสุข 5490010376 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
117 จ.ส.อ.ตรีวทิย์    เอี่ยมก าลัง 5490011912 ทภ.4 มี.ค. 61 481/61
118 ส.อ.ธราทติย์    มิ่งสกุล 5490012007 ธ.เสนานิคม เม.ย. 61 981/61
119 จ.ส.อ.อนุเชียร    คงพนัธ์ 5500001229 ร.153 พนั.3 มี.ค. 61 481/61
120 นาย เจริญพงษ ์   ศิวลัิย 5500002633 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
121 นาง ดวงนภา    พริะชัย 5500005305 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 61 481/61
122 นาง ดวงใจ    สารเหล่าโพธิ์ 5500005759 ธ.นครนายก เม.ย. 61 981/61
123 นาง น้ าค้าง    เงินประกอบ 5500005788 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 61 981/61
124 น.ส.อุบลรัตน์    สุวรรณวงศ์ 5500006692 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 61 981/61
125 น.ส.นิภาพร    แพมา 5500007718 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
126 นาง ชิตชนก    คุณากรชัย 5510000147 ธ.พญาไท เม.ย. 61 981/61
127 พ.อ.หนุน    ศันสนาคม 5510004348 สลก.ทบ. ม.ค. 61 4901/60
128 ส.อ.กรองทอง    ทองเกษม 5510004901 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
129 ส.อ.วรีะศักด์ิ    นพฤทธิ์ 5510006608 ศปภอ.ทบ.4 มี.ค. 61 481/61
130 อส.ทพ.เนรมิตร    ร่ืนเริง 5510006793 กรม.ทพ.46 มี.ค. 61 481/61
131 ส.อ.นิกร    สุทธภกัดี 5510007541 ธ.บางบอน เม.ย. 61 981/61
132 ส.ต.องอาจ    บดุดีคง 5520000352 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
133 จ.ส.อ.มงคลชัย    จ าปาทอง 5520000481 ธ.กระทรวงกลาโหม เม.ย. 61 981/61
134 นาง สุภาพร    จันทรังษี 5520000543 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
135 พล.อส.สมใจ    ปะนาทงั 5520000861 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
136 นาย ฐิติพงษ ์   สายงาม 5520001051 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ เม.ย. 61 981/61
137 น.ส.ณัฐศรัณย์    สายงาม 5520001052 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ เม.ย. 61 981/61
138 นาง ระยอง    พรีะสวสัด์ิ 5520002428 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 เม.ย. 61 981/61
139 นาย ดนัย    ม่วงไหม 5520002509 ธ.มวกเหล็ก เม.ย. 61 981/61
140 น.ส.รุ่งเรือง    กองพนัธุ์ 5520004134 ธ.ส านักราชด าเนิน เม.ย. 61 981/61
141 ส.อ.ทกัษณัิตว ์   พงค์ตัน 5520005488 ขส.ทบ. ก.พ. 61  1/61
142 นาย จิรายุส    สมเปน็ 5520006611 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 61 981/61
143 นาย จิราวฒัน์    สมเปน็ 5520006613 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 61 981/61
144 นาง วรรณา    ชัยเสนา 5520006675 รพศ.2 พนั.1 มี.ค. 61 481/61
145 อส.ทพ.สมชาย    พนัธน์ิล 5520006918 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 61 981/61
146 ส.อ.อติชาต    พรหมมาศ 5520007129 ทภ.4 มี.ค. 61 481/61
147 ส.อ.วชัรินทร์    พลคณา 5520007251 ป.1พนั.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาง ภทัราพรรณ    เข็มทอง 5520008081 ธ.ย่อยบางบวั เม.ย. 61 981/61
149 นาง จุฑานิษฐ์  ไชยพมิพบ์ตุร 5520009251 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
150 ส.ท.ศุภชัย    แก้วจิตงาม 5520009902 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มี.ค. 61 481/61
151 นาง ค ามอญ    บสุภา 5520011289 ธ.ศรีสะเกษ เม.ย. 61 981/61
152 น.ส.ทพิย์วลัย์    เมืองโคตร 5520011290 ธ.ศรีสะเกษ เม.ย. 61 981/61
153 ส.ต.ไพรินทร์    บสุภา 5520011291 ธ.ศรีสะเกษ เม.ย. 61 981/61
154 นาย ส าเนียง    เมืองโคตร 5520011292 ธ.ศรีสะเกษ เม.ย. 61 981/61
155 นาง สุไพ    เมืองโคตร 5520011293 ธ.ศรีสะเกษ เม.ย. 61 981/61
156 นาง ทพิย์ลดา    สนิทอินทร์ 5520012156 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 61 981/61
157 นาย บญุเที่ยง    สนิทอินทร์ 5520012157 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 61 981/61
158 นาย จักรกริช    ขันธแก้ว 5520013000 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 61 981/61
159 นาง วรรณา    หอยสกุล 5520014164 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 มี.ค. 61 481/61
160 ส.ต.พงศักด์ิ    หารสุโพธิ์ 5520014860 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
161 นาง กองสี    บดุดีคง 5520016192 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
162 น.ส.ส าเริง    อ้นสกุล 5520016291 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
163 นาย เฉลา    รักสุข 5520016939 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เม.ย. 61 981/61
164 นาง วมิลรัตน์   วงษศ์รีวรรณ 5520017362 ธ.ยโสธร เม.ย. 61 981/61
165 ส.อ.เกียรติก้อง    ทองบญุเอียด 5520017626 ร.153 พนั.3 ม.ค. 61 4901/60
166 นาง นีรนุช    ยะเปี้ย 5520018450 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 61 981/61
167 นาย สมยศ    นพฤทธิ์ 5530000757 ศปภอ.ทบ.4 มี.ค. 61 481/61
168 นาง อนงค์    นพฤทธิ์ 5530000759 ศปภอ.ทบ.4 มี.ค. 61 481/61
169 ร.ท.ชุมพล    จันทรา 5530001470 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
170 ส.อ.อภรัิกษ ์   จันทรัตน์ 5530003894 ธ.สกลนคร เม.ย. 61 981/61
171 นาง ศิริวรรณ    เพชรทองไทย 5530004301 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ เม.ย. 61 981/61
172 นาง ส าเนา    แสงใส 5530004686 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
173 นาง อัญชนก    พรมสง่า 5530005520 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มี.ค. 61 481/61
174 นาย พรศักด์ิ    หว่งแก้ว 5530007548 ธ.รังสิต-ปทมุธานี มี.ค. 61 481/61
175 พลฯ ณัฐมนต์    อินทร์สังข์ 5530008330 ธ.ถนนสุขาภบิาล 1 มี.ค. 61 481/61
176 ส.อ.จตุรพร    ไสสอน 5540000744 ศร.พนั.1 มี.ค. 61 481/61
177 ส.อ.ธงชัย    นวลงาม 5540000891 ร.1 พนั.3 รอ. ม.ค. 61 4901/60
178 น.ส.ปณุญนุช    สนธยางกูร 5540004608 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ เม.ย. 61 981/61
179 นาง เดือนรัตน์    ขัดแก้ว 5540007887 ธ.ตรีเพชร มี.ค. 61 481/61
180 น.ส.กนกพร    ศรอินทร์ 5540008241 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม. เม.ย. 61 981/61
181 ส.ท.โสภณ    ลาวงษ์ 5540009135 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
182 ส.ต.กันตภณ    เกตแก้ว 5550000843 ร.15 พนั.4 ม.ค. 61 4901/60
183 ส.ท.ณัฐพงษ ์   ใจแก้ว 5550001599 ร.15 พนั.1 มี.ค. 61 481/61
184 นาง ประกาย    ศรีโสภา 5550003279 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ส.ท.วรพนัธ ์   สุวรรณพงษ์ 5550004894 กสษ.3 กส.ทบ. มี.ค. 61 481/61
186 ส.อ.ณรงค์กร    จุปมาโท 5550006372 ป.71 มี.ค. 61 481/61
187 ส.อ.ธนากร    ศรีประเสริฐ 5550009010 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
188 น.ส.นฤมล    พทุธโกศัย 5550009045 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
189 พล.อส.วรพล    แพรสีนวล 5550011169 ธ.ส านักพหลโยธนิ เม.ย. 61 981/61
190 ส.อ.ชเนรินทร์    เขื่อนขันต์ิ 5550011735 ร.7 พนั.5 มี.ค. 61 481/61
191 ส.ท.คมสันต์    นุ่นแก้ว 5550011937 ม.5 พนั.24 รอ. มี.ค. 61 481/61
192 จ.ส.ต.วษิณุ    จันทร์ย้อย 5550012101 ปตอ.1 พนั.7 ธ.ค. 60 4421/60
193 นาง นฆพร    สมบญุ 5550012208 วศ.ทบ. ม.ค. 61 4901/60
194 นาง เพญ็ศรี    เสนาธรรม 5550012209 วศ.ทบ. ม.ค. 61 4901/60
195 ส.ท.ธรีะยุทธ    โสภา 5560000070 ร.17 พนั.2 มี.ค. 61 481/61
196 ส.อ.ทรงยศ    เกาะษา 5560001874 มทบ.36 ก.พ. 61 1/61
197 พล.อส.ณัฐวฒิุ    ในกระโทก 5560004248 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 61 481/61
198 นาง จันทร์    สุดราชนาลัย 5560004612 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
199 ส.ท.สุนทร    มู่เก็ม 5560004926 สง.สด.จว.ส.ข. มี.ค. 61 481/61
200 นาย พจิารณา    ขนอม 5560005650 ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 เม.ย. 61 981/61
201 นาย พทิกั    สุดราชนาลัย 5560006412 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
202 พล.อส.จักรพงษ ์   ยิงรัมย์ 5560007125 ธ.ส านักพหลโยธนิ เม.ย. 61 981/61
203 นาย วชิัย    ผิวลา 5560007132 ธ.ส านักพหลโยธนิ เม.ย. 61 981/61
204 พล.อส.อภเิชษฐ์    ผิวลา 5560007139 ธ.ส านักพหลโยธนิ เม.ย. 61 981/61
205 นาง อุ่น    ผิวลา 5560007140 ธ.ส านักพหลโยธนิ เม.ย. 61 981/61
206 ส.ท.ธนดล    บญุใส 5560007620 ร.15 พนั.1 มี.ค. 61 481/61
207 ส.ท.สถาพร    แพงแสงสุข 5560007903 ม.1 พนั.17 รอ. ม.ค. 61 4901/60
208 นาย ประถม    ค าเภาว์ 5560008077 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 61 481/61
209 ส.ต.วรีวฒิุ    เหง่จินดา 5560009557 วพม. ธ.ค. 60 4421/60
210 พล.อส.วทิยา    ไชยศรีสวสัด์ิ 5560010109 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
211 อส.ทพ.ญ.อรอุมา  ประเสริฐสังข์ 5560010465 ธ.ยะลา เม.ย. 61 981/61
212 จ.ส.อ.ศึกษา    ชนะศักด์ิ 5560011605 ศฝ.นศท.มทบ.41 มี.ค. 61 481/61
213 อส.ทพ.จรงค์    ชัยยัง 5560012065 กรม ทพ.41 มี.ค. 61 481/61
214 นาง เจียนจิรา    สมศรี 5560012360 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 61 981/61
215 นาง ธญัญารัตน์ ดิศกุล ณ อยุธยา 5560013695 ธ.สะพานควาย มี.ค. 61 481/61
216 นาย ปรมินทร์    ศรีวฤทธิ์ 5560013721 ธ.ถนนแจ้งวฒันะ มี.ค. 61 481/61
217 นาง ภณัฑิลา    โสมรักษ์ 5560013741 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
218 น.ส.ภษูณิศา    โสมรักษ์ 5560013744 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
219 น.ส.วรญา    มูลสาร 5570000197 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
220 นาย ค าหยาด    อินธเิสน 5570000199 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
221 ส.ท.พจศกร    มูลสาร 5570000211 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 น.ส.หนูไล    เครือเครา 5570000223 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
223 นาง สายทอง    บวัสิน 5570000584 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 61 481/61
224 นาย สุบนิ    ค าเภาว์ 5570000585 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 61 481/61
225 นาย ราญ    ค าพรม 5570001668 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 61 981/61
226 ส.ต.อิสระพงษ ์   จันทวมิล 5570002103 ร.11 พนั.1 รอ. ก.พ. 61 1/61
227 ส.ต.ศรัญญู    เพง็แพง 5570003956 ร.11 พนั.2 รอ. มี.ค. 61 481/61
228 ส.อ.สกุลชัย    ทองเรือง 5570004699 ร.31 รอ. มี.ค. 61 481/61
229 น.ส.ศรีนวล   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 5570005228 พธ.ทบ. ก.พ. 61 1/61
230 นาง สังเวยีน    ชนะพนัธ์ 5570007035 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 61 981/61
231 อส.ทพ.วนิัย    วงษาสืบ 5570007061 ธนาณัติ มี.ค. 61 481/61
232 อส.ทพ.ชัยยการ    สวา่งรัตน์ 5570007553 กรม ทพ.41 มี.ค. 61 481/61
233 นาง ปยิะดา    กล่อมจิตร 5570007683 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
234 นาย ศิริศักด์ิ    ลาบบุผา 5570009812 ธ.ศรีสะเกษ เม.ย. 61 981/61
235 พล.อส.กฤษโชค  เกตุสมบรูณ์ 5570011109 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
236 นาย ประวกิ    แก้วคง 5570011465 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
237 ส.ต.ปทัว ี   นัยวนั 5570011737 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
238 ส.ต.คุณากรณ์    เมืองมุสิทธิ์ 5570012048 ส.พนั.15 พล.ร.15 มี.ค. 61 481/61
239 พล.อส.วชัระพร    กาววีน 5570013639 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
240 นาง สีเทา    กาววีน 5570013642 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
241 ส.ท.วฒันชัย    กุสดิษฐ์ 5570014239 ศบบ. มี.ค. 61 481/61
242 ส.ต.ปพนธนัย   ตุนถาวรด ารง 5570014928 ป.2 พนั.21 รอ. มี.ค. 61 481/61
243 น.ส.ล ายอง    สวนศรี 5570016016 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เม.ย. 61 981/61
244 น.ส.สมฤทยั    สัมมาตรี 5570016019 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เม.ย. 61 981/61
245 นาย แสงสุรี    ค าแสน 5570016028 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เม.ย. 61 981/61
246 นาง ปล้ืมจิต    สิริพฒัน์ 5580000419 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
247 น.ส.วรัญญา    สุทธิ 5580000588 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
248 นาง ส ารวย    ศรีนวล 5580001391 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
249 ส.ต.เสกสรร    ผ่องใส 5580003403 ร.11 รอ. มี.ค. 61 481/61
250 ส.ต.อรรณพ    พงษพ์านิช 5580003504 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า เม.ย. 61 981/61
251 ส.ต.เอกธวฒัน์    ดวงน้ าแก้ว 5580004878 ร.15 พนั.1 มี.ค. 61 481/61
252 ส.ต.ธนัวา    ยอดแก้ว 5580005600 พล.ร.15 ส.ค. 60 2641/60
253 นาง ประนอม   สุระปญัญาวทิย์ 5580005609 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
254 ส.อ.หญิง สุรีรัตน์    กิติคุณ 5580006080 ธ.ย่อยบก.กองทพัไทย เม.ย. 61 981/61
255 อส.ทพ.นักรบ    แก้วกาญจน์ 5580006614 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค. 61 481/61
256 ส.ต.วฒันา    อังกนะตระกูล 5580008031 ร.11 พนั.2 รอ. มี.ค. 61 481/61
257 ส.ต.กษดิิศ    วารีศรี 5580009516 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ค. 61 4901/60
258 ส.ต.ฐาปกร    อรัญแล 5580009528 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ธ.ค. 60 4421/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 ส.ท.ศตวรรษ    มันตาพนัธ์ 5580009585 ม.4 พนั.11 รอ. ม.ค. 61 4901/60
260 น.ส.สุภาวดี    ธรรมวยิา 5580009670 ธ.เซ็นทรัล-ล าปาง เม.ย. 61 981/61
261 นาย การัณย์    สุขเกษม 5580009997 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
262 นาย พลวฒัน์    อินเกิด 5580012524 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
263 นาย รุจิภาส   นาเวชวนิชกุล 5580012865 ศร. มี.ค. 61 481/61
264 พล.อส.ประดิษฐ์    พชืสิงห์ 5580013139 ธ.รพ.พญาไท เม.ย. 61 981/61
265 ส.ต.ธนเดช    บญุสง่า 5590000018 รพศ.4 ก.พ. 61 1/61
266 น.ส.จิราภรณ์    กลเรียน 5590002371 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 61 981/61
267 อส.ทพ.ดาริส    ธานมาศ 5590005623 กรม.ทพ.46 มี.ค. 61 481/61
268 น.ส.แพรวพรรณ  เจษฎางกูล 5590007069 กฌป.สก.ทบ. มี.ค. 61 481/61
269 นาง บญุชู    เกตุสมบรูณ์ 5590007101 ธ.สนามเปา้ เม.ย. 61 981/61
270 นาง ประไพ    ชัยกาศ 5590007251 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
271 ร.ต.เชวงศักด์ิ    ค าแก่น 5590007919 ร.7 พนั.2 มี.ค. 61 481/61
272 ส.ต.อนุวตัร    ผลโพธิ์ 5590008203 พบ. ธ.ค. 60 4421/60
273 ส.ต.จักรกฤษ    กะปรุะ 5590008471 ธ.บก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
274 น.ส.จุฑามาส    สุรวาทศิลป์ 5590011475 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 61 981/61
275 ส.ต.ทพิย์พฒัน์    นวานุช 5590011891 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มี.ค. 61 481/61
276 ส.ต.ธร์ีดนัย    ศรีจันทร์ 5590011894 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มี.ค. 61 481/61
277 พล.อส.วทิวสั    เพง็พล 5590013009 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 61 481/61
278 น.ส.ปรียาภรณ์   ศรีปรีเปรม 5600000005 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 61 481/61
279 นาง เฟอืง    สมัญญา 5600000361 พนั.พฒันา 4 มี.ค. 61 481/61
280 น.ส.สุดาพร    สมัญญา 5600000362 พนั.พฒันา 4 มี.ค. 61 481/61
281 น.ส.ยุวลี    ธริาไทย 5600000567 ธ.ศูนย์ราชการ (อาคาร บี) เม.ย. 61 981/61
282 อส.ทพ.ปยิญัฐ   นววธิากาญจน์ 5600005314 ทพ.46(อส.ทพ.) มี.ค. 61 481/61
283 ส.ต.นพนันท ์   มุ่งดี 5600008250 ศร. มี.ค. 61 481/61
284 น.ส.พรรณประภา   บตุรแสง 5600010556 ธ.นครนายก เม.ย. 61 981/61
285 อส.ทพ.ชัยวฒัน์    ทองโรจน์ 5600011182 กรม.ทพ.46 มี.ค. 61 481/61
286 พลฯ คฑาวธุ   เกษสุวรรณ์ 5600011952 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
287 พลฯ เจตพงศ์    หลีนุ่ม 5600011955 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
288 พลฯ ปฐมพงศ์    เมืองนิล 5600011962 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
289 พลฯ ภนูุมาศ    รัตนบรีุ 5600011968 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
290 พลฯ วรุต    ธามาศ 5600011973 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
291 พลฯ สหรัฐ    แวน่แซ่ง 5600011978 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
292 พลฯ สิทธรัิกษ ์   จิตคาม 5600011979 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
293 พลฯ สูไฮมิง    อาแว 5600011981 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
294 พลฯ เอกศิลป ์   มะลิวลัย์ 5600011985 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 60 4421/60
295 อส.ทพ.เจนณรงค์   แสนแบง่ 5600012668 กรม.ทพ.47 มี.ค. 61 481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 อส.ทพ.ณัฐพงศ์    พรหมเกตุ 5600012680 กรม.ทพ.47 มี.ค. 61 481/61
297 อส.ทพ.พรรณยุทธ    คงหนู 5600012718 กรม.ทพ.47 ก.พ. 61 1/61
298 อส.ทพ.มูยาฮีดีน    ดุลละ 5600012733 กรม.ทพ.47 ก.พ. 61 1/61
299 อส.ทพ.สินชัย    ศรีนิ่ม 5600012776 กรม.ทพ.47 ก.พ. 61 1/61
300 อส.ทพ.สุเมธ    จะรา 5600012783 กรม.ทพ.47 มี.ค. 61 481/61
301 อส.ทพ.สุรชัย    ฤกษช์วลิต 5600012784 กรม.ทพ.47 ก.พ. 61 1/61
302 นาย วฒิุชัย    ถาวร 5610000436 ธ.เตาปนู เม.ย. 61 981/61
303 นาง สุภาพร    ถาวร 5610000437 ธ.เตาปนู มี.ค. 61 481/61
304 อส.ทพ.สรายุทธ   พรหมฤทธิ์ 5610001137 กรม.ทพ.46 มี.ค. 61 481/61
305 น.ส.กนกกร    เกิดรอด 5610002291 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 61 981/61
306 นาย ธวชั    มหาเทยีน ต100296/28 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น มี.ค. 61 481/61
307 นาง สุภาภรณ์   ชุ่มชูศาสตร์ ต109790/29 ธ.ส านักราชด าเนิน เม.ย. 61 981/61
308 นาย ประสิทธิ ์   นางแย้ม ต110520/29 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
309 นาง เจียมใจ    ทศิอุ่น ต112755/29 ธนาณัติ มี.ค. 61 481/61
310 นาย อดุลย์    อาจสูงเนิน ต112838/29 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
311 นาง วเิชียร    คุ้มทรัพย์ ต112869/29 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
312 นาง เหนี่ยม    หงษท์อง ต112886/29 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
313 นาง บวัริน    แฝงเพช็ร ต11425/13 ธนาณัติ มี.ค. 61 481/61
314 จ.ส.อ.สุพรรณ    ปอ้สาย ต114370/29 ธ.ล าปาง เม.ย. 61 981/61
315 จ.ส.อ.ชานนท    ด่อนศรี ต117828/29 ธ.บางเขน (เซนทรัล) เม.ย. 61 981/61
316 จ.ส.อ.สมพงษ ์   สินศิริ ต118144/29 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 61 981/61
317 นาง สมนึก    สุขแถม ต11947/13 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ เม.ย. 61 981/61
318 จ.ส.อ.พนาไพร    รักษากุล ต125513/29 ธ.สระบรีุ เม.ย. 61 981/61
319 นาย ศักด์ิสิทธิ ์  เกษมศรีสิริสกุล ต127524/30 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
320 นาย ชูศักด์ิ    โสระบตุร ต127653/30 ธ.นครราชสีมา มี.ค. 61 481/61
321 นาง นงเยาว ์   กัลยาณมิตร ต131253/30 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ เม.ย. 61 981/61
322 พ.ต.ปรารมภ ์   รินอินทร์ ต131541/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 61 981/61
323 นาง หนู    แสงนูญ ต133268/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. เม.ย. 61 981/61
324 นาง ค า    ภนูาเหนือ ต134715/30 ธ.กาฬสินธุ์ เม.ย. 61 981/61
325 จ.ส.อ.เมฆ    ปกิรม ต140493/30 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
326 นาย เคลือบ    สินศิริ ต141377/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 61 981/61
327 จ.ส.อ.ริวทิย์    ศรีนุกูล ต144526/30 ธ.สกลนคร เม.ย. 61 981/61
328 ส.อ.วนัชัย    วรรณฉวี ต146485/31 ธ.ตราด เม.ย. 61 981/61
329 นาง สุภาพ    กองจินดา ต148387/31 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
330 นาย ประสาท    ช่วงชู ต150126/31 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 61 981/61
331 นาง ลัดดา    ณัฐธรรมนันท์ ต152116/31 ธนาณัติ มี.ค. 61 781/61
332 นาย ปรีชา    วงษร์ะวี ต152117/31 ธนาณัติ มี.ค. 61 781/61
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333 นาง สมบญุ    สินพานิช ต154754/31 ธ.คลองเตย เม.ย. 61 981/61
334 นาง บญุเทยีม    ด้วงประยูร ต159235/31 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
335 นาง นฤมล    ขุนเดช ต162344/31 ธ.ปากช่อง เม.ย. 61 981/61
336 นาย แกะ    ค าอุ่น ต164399/31 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 61 981/61
337 นาง ชุนเอ้ง    แซ่ซ้ิม ต165177/31 ธ.ถนนพบิลูสงคราม เม.ย. 61 981/61
338 นาง อามีนะห ์   พวงทองดี ต165488/31 ธ.ย่อยอ่อนนุช เม.ย. 61 981/61
339 จ.ส.ต.จักรกฤษณ์   จันทร์ต็ะภู ต166064/31 ธ.ล าปาง มี.ค. 61 481/61
340 นาง บษุบา    พนูดี ต167353/31 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช เม.ย. 61 981/61
341 นาย ชะม้อย    เพง็โต ต168917/32 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ เม.ย. 61 981/61
342 นาง สมถวลิ    อนันตโสภณ ต171484/32 ธ.อุดรธานี เม.ย. 61 981/61
343 ส.อ.ฉัตรชัย    จันทร์นวล ต171588/32 ธ.อุดรธานี เม.ย. 61 981/61
344 ส.อ.สุวรรดี    บวัขาว ต172052/32 ธ.อรัญประเทศ เม.ย. 61 981/61
345 นาง ดวงทพิย์    สุขม่วง ต173171/32 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) เม.ย. 61 981/61
346 นาย ทองค า    วงศ์มูล ต173450/32 ธ.ล าปาง มี.ค. 61 481/61
347 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ    สมศรี ต178325/32 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ เม.ย. 61 981/61
348 นาง สุวรรณา    จันทร์คลาย ต182092/32 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 61 481/61
349 นาง จันท ี   กีดกัน ต18244/16 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 61 981/61
350 ร.ท.ชอบ    ปานทอง ต183350/32 ธ.สระแก้ว เม.ย. 61 981/61
351 นาง หนูพร    งามศิริ ต184247/32 ธ.ยโสธร เม.ย. 61 981/61
352 จ.ส.อ.อุทยั    สายงาม ต184606/32 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ เม.ย. 61 981/61
353 นาง ฐิตาภา    สายงาม ต184607/32 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ เม.ย. 61 981/61
354 นาง ส าลี    ทาระหอม ต184720/32 ธ.พระประแดง เม.ย. 61 981/61
355 นาย อภชิาติ    การสูงเนิน ต185041/32 ธ.ปากช่อง เม.ย. 61 981/61
356 นาง เรณู    เจริญสุข ต187146/32 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
357 นาย บวรวสัส์    แก้วมรกต ต187279/32 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 61 981/61
358 นาง สมใจ    ด้วงบวั ต189999/32 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
359 จ.ส.อ.สิทธชิัย    กลายสุข ต190032/32 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) เม.ย. 61 981/61
360 นาง ถุงเงิน    เพชรอุดม ต194015/32 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
361 นาง สุนันทา    พนัธุพ์ฤกษ์ ต195510/33 ธ.คลองเตย เม.ย. 61 981/61
362 นาง ดวงรัตน์   ผงประเสริฐสกุล ต197538/33 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เม.ย. 61 981/61
363 ส.อ.วรีะศักด์ิ    กวา้งขวาง ต198783/33 ธ.เลย เม.ย. 61 981/61
364 นาง ตรีสุคนธ ์   เสมทรัพย์ ต199302/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. เม.ย. 61 981/61
365 จ.ส.อ.บญัชา    โสมะตะนัย ต199834/33 ช.พนั.5 พล.ร.5 มี.ค. 61 481/61
366 นาง อุมาวรรณ    ไตรภมูิ ต202557/33 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 61 981/61
367 นาง จิราภรณ์   เปรมประสิทธิ์ ต20466/17 ธ.ถนนเทพารักษ์ เม.ย. 61 981/61
368 นาง แสงจันทร์    สัตนาโค ต205739/33 ธนาณัติ ก.พ. 61  1/61
369 จ.ส.อ.เริงชัย    เมื้ยนมิตร ต206157/33 ธ.ชุมพร เม.ย. 61 981/61
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370 นาง จินดาทพิย์    ธริาไทย ต206219/33 ธ.ศูนย์ราชการ (อาคาร บี) เม.ย. 61 981/61
371 นาง ระเบยีบ    ถามีมาก ต20783/17 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี เม.ย. 61 981/61
372 ร.ต.รังษ ี   พอกล้า ต209858/33 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ เม.ย. 61 981/61
373 จ.ส.อ.สมคิด    บญุราศรี ต212435/33 ธ.นครศรีธรรมราช เม.ย. 61 981/61
374 นาย มณี    ดิสสร ต21410/17 ธ.ปากช่อง เม.ย. 61 981/61
375 นาย ส าเริง    ประสพเนตร์ ต215538/33 ธ.อยุธยา เม.ย. 61 981/61
376 นาย ไพโรจน์    แสงศิริ ต215842/33 ธ.แคลาย เม.ย. 61 981/61
377 นาย นคร    แก้วมณี ต225902/34 ธ.ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
378 นาง สุวรรณี    ทองดี ต226187/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มี.ค. 61 481/61
379 นาง สุชาพร    อาจะสมิต ต226700/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ เม.ย. 61 981/61
380 นาง วชัรา    ด่อนศรี ต227404/34 ธ.บางเขน (เซนทรัล) เม.ย. 61 981/61
381 นาง ราตรี    สนธบิา่ย ต227728/34 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 61 981/61
382 จ.ส.อ.ณธยศ    ชาญฤทธิ์ ต228630/34 ธ.ราชบรีุ เม.ย. 61 981/61
383 น.ส. สุวรรณ   พลอยประดับ ต229754/34 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 เม.ย. 61 981/61
384 นาย บวัพนัธ ์   สังขวเิทยีม ต230953/34 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. เม.ย. 61 981/61
385 นาง ตุ๊    สังขวเิทยีม ต230954/34 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. เม.ย. 61 981/61
386 นาง ทกัษณิา    ภู่เขียว ต232298/34 ธ.เพชรบรีุ เม.ย. 61 981/61
387 ร.ท.บญัชา    รุ่งเจริญ ร.น. ต233260/34 ธ.กระทรวงกลาโหม เม.ย. 61 981/61
388 นาง อาวรณ์    บญุสอน ต233655/34 ธ.เลย เม.ย. 61 981/61
389 น.ส.บวัผัด    สิงหแ์ก้ว ต234165/34 ธ.ล าปาง เม.ย. 61 981/61
390 นาง สุดใจ    เปรมจันทร์วงษ์ ต234527/34 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ เม.ย. 61 981/61
391 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ   ซองทมุมินทร์ ต235335/34 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
392 จ.ส.อ.รณกฤต    ศตวรรษ ต235812/34 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช มี.ค. 61 481/61
393 จ.ส.อ.ประจวบ    คงกะพนัธ์ ต237351/34 ธ.นครศรีธรรมราช เม.ย. 61 981/61
394 นาง เบญจา    คงกะพนัธ์ ต237352/34 ธ.นครศรีธรรมราช เม.ย. 61 981/61
395 นาย พรียุทธ ์   สมวงษ์ ต238000/34 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
396 นาง เสง่ียม    ศรีนาม ต24101/18 ธนาณัติ มี.ค. 61 741/61
397 นาง สมใจ    วรสุขศรี ต242131/34 ธ.ส านักราชด าเนิน มี.ค. 61 481/61
398 นาย ค าหมื่น    สร้อยนาค ต243602/34 ธ.งาว เม.ย. 61 981/61
399 ร.ต.เสถียร    ดีแหบ ต252778/35 ธ.อุดรธานี เม.ย. 61 981/61
400 นาง กิมเหล้ียน    ถุงค า ต253044/35 ธ.สูงเม่น เม.ย. 61 981/61
401 นาง สุนันท ์   วาโยพดั ต254176/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. เม.ย. 61 981/61
402 นาย เหรียญชัย    สวนทะ ต254556/35 ธ.น่าน เม.ย. 61 981/61
403 นาง ยุพนิ    อ าไพศรี ต258956/35 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 61 481/61
404 นาง สมพติ    นุชกระแส ต259253/35 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. เม.ย. 61 981/61
405 น.ส. ลัดดา    ไชยพศิ ต260909/35 ธ.พระประแดง เม.ย. 61 981/61
406 นาง มา    ไชยพศิ ต260911/35 ธ.พระประแดง เม.ย. 61 981/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 น.ส.มาลี    นูเนตร ต261265/35 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
408 จ.ส.อ.พานิชย์    นามกา ต267133/36 ธ.อรัญประเทศ เม.ย. 61 981/61
409 นาง ศิวนาถ    สราวรรณ ต267388/36 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต เม.ย. 61 981/61
410 นาง ทวาย    ภมูิสัตยากร ต268823/36 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 61 981/61
411 นาง จอมศรี    สิทธพิร ต269434/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 61 481/61
412 นาง บญุเรียน    มงคลพศิ ต271743/36 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 61 981/61
413 จ.ส.ต.ประวทิย์    แก้วใส ต272037/36 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ มี.ค. 61 481/61
414 นาง ทองมี    บญุสอน ต273076/36 ธนาณัติ ก.พ. 61 1/61
415 นาง ทศันี    มีปาน ต274661/37 ธ.เชียงราย เม.ย. 61 981/61
416 ส.อ.จารึก    ทาระ ต276940/37 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
417 นาง รัตนธร    เถื่อนวถิี ต283501/38 ธ.รังสิต-คลอง 3 มี.ค. 61 481/61
418 นาง ส ารวย    สุขประสงค์ ต32063/19 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
419 พ.ต. ฉันท ์   พรานพนัส ต33980/20 ธ.อุตรดิตถ์ เม.ย. 61 981/61
420 จ.ส.อ.วทิยา    บญุยงค์ ต35629/20 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
421 นาง ลมัย    แก้วอ้น ต44295/22 ธ.เตาปนู มี.ค. 61 481/61
422 นาง ออมสิน    สมคิด ต44897/22 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ เม.ย. 61 981/61
423 นาย ไพฑูรย์    คุ้มทรัพย์ ต48190/23 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
424 นาง พร้อม    ไกรสิทธิ์ ต53777/23 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. เม.ย. 61 981/61
425 จ.ส.อ.จ าลอง   กล่ินบวัขาว ต59483/24 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
426 นาง ปจัจิม    เนินสุด ต63650/25 ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี เม.ย. 61 981/61
427 นาย จรัญ    ดวงตา ต65984/25 ธ.น่าน เม.ย. 61 981/61
428 นาง บญุเทยีน    ดวงตา ต65985/25 ธ.น่าน เม.ย. 61 981/61
429 นาง ประทมุ    ปาละสิทธิ์ ต6666/10 ธ.ส านักราชด าเนิน เม.ย. 61 981/61
430 พ.ท.ประญัติ    นางแย้ม ต71701/26 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
431 นาง กรรณิกา    พนัธพ์านิช ต72240/26 ธนาณัติ มี.ค. 61 781/61
432 ร.ต.ณรงค์    สิทธพิร ต72822/26 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 61 481/61
433 นาง ตุ่น    ศรีพงษ์ ต72868/26 ธ.พญาไท เม.ย. 61 981/61
434 ร.ต.พงศ์พนัธ ์  ขวญัทองหา้ว ต78997/26 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 61 981/61
435 นาง ฉว ี   ขวญัทองหา้ว ต78998/26 ธ.ร้อยเอ็ด เม.ย. 61 981/61
436 นาย อ้ม    บญุสนอง ต81143/27 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
437 น.ส.สมบญุ    โพธวิรรณ์ ต81267/27 ธ.อยุธยา เม.ย. 61 981/61
438 นาย กรี    จันทร์ประสิทธิ์ ต81304/27 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
439 จ.ส.อ.ถวลัย์    อุบลชัย ต83294/27 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. เม.ย. 61 981/61
440 จ.ส.อ.วริิยะ    โพธิแ์จ้ง ต86257/27 ธ.ก าแพงแสน เม.ย. 61 981/61
441 นาย ฟศัูกด์ิ    ครุธแผ้ว ต87677/27 ธ.เตาปนู เม.ย. 61 981/61
442 ส.อ.เรืองชัย    ธริาไทย ต92126/27 ธ.ศูนย์ราชการ (อาคาร บี) เม.ย. 61 981/61
443 จ.ส.อ.ณรงค์    จ าปามูล ต92904/28 ธ.หนองกี่ เม.ย. 61 981/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 ร.ต.ศรุต    แตงอ่อน ต93808/28 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 61 981/61
445 จ.ส.อ.ววิฒัน์    สิทธวิงั ต93924/28 ธ.น่าน เม.ย. 61 981/61
446 จ.ส.อ.ชัยรัตน์    ใจตระหนัก ต94724/28 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
447 นาง บญุช่วย    หุ่นช่างทอง ต94808/28 ธ.กาญจนบรีุ เม.ย. 61 981/61
448 จ.ส.อ.ชัยวฒิุ    ไชยรัตน์ ต95510/28 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต เม.ย. 61 981/61
449 พ.อ.เปรมศักด์ิ   วฒันโยธนิ ส15674/28 สลก.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
450 นาง บวัเหลียว    อาจสม ส20163/32 ธ.ถ.พรหมราช-อุบล ฯ เม.ย. 61 981/61
451 พ.อ.อภชิาติ    ถนอมชาติ ส24780/36 สลก.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
452 นาง อนงค์นาฏ    โมราสุข ส25365/37 ธ.เดอะมอลล์-บางแค เม.ย. 61 981/61
453 นาง วรรชลี    สุวรรณวฒันะ ส25461/37 ธ.ส านักราชด าเนิน เม.ย. 61 981/61
454 พ.ต.หญิง นัทมน  อุ่นพงศ์ภวูนารถ ส26137/38 ธ.ถนนสามัคคี เม.ย. 61 981/61
455 นาง สอางค์    คชเสนี ส4086/13 ส่วนกลาง มี.ค. 61 481/61
456 นาง องุ่น    อักษรวฒิุ ส4654/14 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 61 981/61
457 นาง อนุกูล    แผ่นทอง ส9486/22 ธ.พษิณุโลก เม.ย. 61 981/61
458 นาง กฤษรา  อดิเศณษฐกุล ต170086/32 ธ.รัชดา-หว้ยขวาง ก.ค. 61 2361/61 ลาออก

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน
2. ล าดับที ่ 458  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 
3. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกจิ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกดัต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถ่กูถอนชื่อออกจากทะเบียนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส าคัญความเห็นแพทย,์ ค าส่ังให้ออกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออก)
4. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบียบ ทบ .ฯ ให้ถอืการสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอนสภาพ
    จงึขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอยีดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพ ให้ติดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัขอ้ 3
5. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถงึแกก่รรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน
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    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    


