
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง ค าหวาน    ยอดกมล 5392006266 ธ.ถนนเทพารักษ์ ส.ค. 61 2861/61
2 นาง จิดาภา    ปะเลย์ 5396000292 ธ.ถนนสุขาภบิาล 1 ส.ค. 61 2861/61
3 นาย ล าพงึ    ศิริจันโท 5396000464 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 61 2361/61
4 นาง จ าเนียร    สุรันกูล 5396002966 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
5 นาง สายฝน    กิจทรัพย์ 5396004638 ธ.สุราษฎร์ธานี ส.ค. 61 2861/61
6 พ.ต.หญิง ทพิาพร    เชื้อไทย 5401000023 ธ.เดอะมอลล์-งามวงศ์วาน ก.ค. 61 2361/61
7 พ.ต.หญิง ขวญัโศภษิฐ์   ล าเจียก 5401019714 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 61 2861/61
8 น.ส.ณันทน์พนิ    เดชะ 5402019710 ธ.ถนนพบิลูสงคราม ส.ค. 61 2861/61
9 ร.อ.นิรัตน์    ขุนเดช 5405001357 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
10 ร.อ.ไพรัช    คงหนองลาน 5405007947 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
11 พ.อ.อ.มนตรี   จั่นแย้ม 5406001243 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 61 2861/61
12 นาง เกษร    อรชุน 5406002946 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 61 2361/61
13 นาง วนิดา    สีนานวล 5406004265 ธ.ปราจีนบรีุ ส.ค. 61 2861/61
14 นาง พชัรา    สวสัดี 5406004845 ธ.สระบรีุ ส.ค. 61 2861/61
15 นาง สุชิน    อินผ้ึง 5406012296 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 61 2861/61
16 นาง มนิสา    หลุนบชูา 5406015552 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 61 2861/61
17 นาง วารุณี    นีซัง 5406019650 ธ.ส านักพหลโยธนิ ส.ค. 61 2861/61
18 น.ส.ช่อลดา    ร่ืนภาคแดน 5410000619 ธ.ปากช่อง ส.ค. 61 2861/61
19 นาง อ านวย    พนัธุสุ์วรรณ 5410001162 ธ.ตลาดไทย ส.ค. 61 2861/61
20 จ.ส.อ.สุรชาติ   พทิกัษก์าญจน์ 5410005327 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 61 2861/61
21 จ.ส.อ.บญุชอบ    สุนทรกิจ 5410005959 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. ส.ค. 61 2861/61
22 ส.อ.ฉันทภณ    โพธิท์อง 5410007102 ป.2 รอ. ก.ค. 61 2361/61
23 พ.ท.บญุทิ้ง    เมืองแสน 5410010213 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 61 2861/61
24 นาย สมชาย    รุจิโภชน์ 5410011422 ธ.เตาปนู ส.ค. 61 2861/61
25 นาย สกุล    ลาดโพธิ์ 5410013493 ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น ส.ค. 61 2861/61
26 นาง มีนา    พรมดวงศรี 5410014539 พธ.ทบ. ก.ค. 61 2361/61
27 จ.ส.อ.สมโชค    พรมพลิา 5410015457 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
28 ร.ต.หญิง ประไพพร   สังฆราม 5410016943 ธ.เซ็ลทรัล-อุบลราชธานี ส.ค. 61 2861/61
29 จ.ส.อ.อ านาจ    สังฆราม 5410016946 ธ.เซ็ลทรัล-อุบลราชธานี ส.ค. 61 2861/61
30 นาง อังคณา    เที่ยงธรรม 5410021440 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ส.ค. 61 2861/61
31 นาง พกิุล    ศรีณพรหม 5410023258 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ค. 61 2361/61
32 นาง แสงเดือน    เย็นอ่อน 5420000644 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 61 2861/61
33 นาง ธนพร    ดีเจริญ 5420001275 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
34 นาง ธญัธร    โพธิท์อง 5420001615 ป.2 รอ. ก.ค. 61 2361/61
35 นาง ณิชา    กัณทะวงศ์วาร 5420004156 พนั.สร.4 ก.ค. 61 2361/61
36 นาง เดิม   องค์ศาสตร์ภมูิดล 5420005139 ธ.สกลนคร ส.ค. 61 2861/61
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37 นาง สุรีรัตน์    ทพิย์วรรณ 5420005880 ศฝ.นศท.มทบ.21 ก.ค. 61 2361/61
38 นาย ศัลยพงษ ์   อินผ้ึง 5420006006 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 61 2861/61
39 น.ส.นุชจรินทร์    อินผ้ึง 5420006011 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 61 2861/61
40 จ.ส.อ.สุรเดช    ค าแหงฤทธิ์ 5420007113 มทบ.18 ก.ค. 61 2361/61
41 นาย ศรีจันทร์    ปญัญาวงค์ 5430002890 ธ.ล าปาง ส.ค. 61 2861/61
42 พ.ต.อิศเรศ    แก้วคูณเมือง 5430006428 สน.ปล.กห. เม.ย. 61 981/61
43 จ.ส.อ.มณฑล    ทองทพิย์ 5430006515 ธ.แจ้งวฒันะ ส.ค. 61 2861/61
44 นาง รัตนา    บญุร่วม 5430007938 ธ.ศรีสะเกษ ส.ค. 61 2861/61
45 นาง จินดา    แก้วมณี 5430007970 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ก.ค. 61 2361/61
46 จ.ส.อ.สมชาย    สาลีสุข 5430008197 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
47 นาง นภาพร    สินศิริ 5430008431 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
48 นาง ชลิดา    สร้อยระย้า 5430009746 ธ.เดอะมอลล์-งามวงศ์วาน ก.ค. 61 2361/61
49 ส.อ.ณัฐพงษ ์   ผดุงเพยีร 5440000086 ธ.อยุธยา ส.ค. 61 2861/61
50 นาง ธนวรรณ   วยัวงษศั์กด์ิ 5440001259 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ส.ค. 61 2861/61
51 นาง ค ามั่น    ชาญจิตร 5440002575 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย ส.ค. 61 2861/61
52 นาย อร    ช่วงสิงห์ 5440002774 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ส.ค. 61 2861/61
53 นาง ค าพอก    จ าวงศ์ลา 5440003369 ธ.สกลนคร ส.ค. 61 2861/61
54 ส.อ.ประกิจ    พรหมมา 5440003914 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 61 2861/61
55 ส.ท.สมิง    บญุรอด 5440004292 กรม ทพ.11 ก.ค. 61 2361/61
56 จ.ส.อ.ปรีชา    แก้วโกเมร 5440004358 มทบ.46 ก.ค. 61 2361/61
57 นาย สุรวชิ    หมีทอง 5440005061 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) ส.ค. 61 2861/61
58 นาง ประสม    พลกะสินธุ์ 5440006202 ธ.ปากช่อง ส.ค. 61 2861/61
59 นาง อาทชิา    พรมพลิา 5440006801 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
60 นาย พา    สุวรรณโค 5440006971 ธ.หนองบวัล าภู ส.ค. 61 2861/61
61 จ.ส.อ.แก่นเพชร   เกตุกลาง 5440008297 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
62 น.ส.พชัริน    เริงใจ 5440009651 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 61 2861/61
63 นาย วรีะพนัธ ์   ดีเกษม 5440010804 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ค. 61 2361/61
64 นาง รจนา    วงัค า 5450002107 ธ.น่าน ส.ค. 61 2861/61
65 นาง สมภาร    เกตุกลาง 5450002599 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
66 นาง บตุรี    แสงต้น 5450004935 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
67 ส.อ.สมยศ    ครองยุทธ 5450006959 พนั.บ.21 มิ.ย. 61 1901/61
68 จ.ส.อ.ชนท ี   พริะชัย 5450007591 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 61 2861/61
69 นาง พรภนิันท ์  อ่างนิลพนัธ์ 5450007667 ธ.บรีุรัมย์ ส.ค. 61 2861/61
70 นาง สายเป    ถากันหา 5450007767 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
71 น.ส.รุ่งรววีรรณ    ถากันหา 5450007776 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
72 จ.ส.อ.พงษพ์ฒัน์    เศวตพงษ์ 5450008800 ธ.เซ็นทรัล-ช.ม.แอร์พอร์ต ส.ค. 61 2861/61
73 อส.ทพ.วชิรพรรษ   สร้อยสูงเนิน 5450010422 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 61 2861/61
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74 ร.อ.ศิริชัย    ภาคถิน 5450010661 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 61 2861/61
75 นาง นิตร    บญุทอง 5450010745 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ส.ค. 61 2861/61
76 นาย กิตติกร    สอนบาลี 5450011299 ศพปน.พท.ศอพท. ก.ค. 61 2361/61
77 นาง สอิ้ง    ชนะนาน 5450012831 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
78 นาง จารุวรรณ    มะลิลาศ 5450013914 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
79 นาง บญุเลิศ    มะลิมาศ 5450013915 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
80 นาง สมถวลิ    พงษว์นั 5450014398 ธ.ศรีสะเกษ ส.ค. 61 2861/61
81 ส.อ.ชัยยศ    ปจัจัย 5460000530 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 61 2861/61
82 จ.ส.อ.อุดมศักด์ิ    จ่าสกุล 5460001260 พนั.ซบร.24 บชร.4 มิ.ย. 61 1901/61
83 จ.ส.อ.ดนัยศักด์ิ    สลีอ่อน 5460001927 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 61 2861/61
84 นาย อักฤทธิ ์   พลางวรรณ 5460003266 ธ.รามอินทรา กม.8 ส.ค. 61 2861/61
85 นาย นคร    บศุย์ปรีชา 5460003292 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ส.ค. 61 2861/61
86 ร.ท.ธนภณ    อนุสนธิ์ 5460005235 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย ก.ค. 61 2361/61
87 นาง กอง    โพธิม์าตย์ 5460006708 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 61 2861/61
88 นาง ฐิตาพร    เงินไทย 5460009976 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ค. 61 2361/61
89 อส.ทพ.ภวูดล    ทรัพย์สมบติั 5460010447 ธ.ก าแพงเพชร ส.ค. 61 2861/61
90 นาง ณัฐณิชานันท ์   บวัเงิน 5460010698 ม.2 พนั.15 พ.ค. 61 1481/61
91 นาย อาทติย์    พรมดวงศรี 5460012059 พธ.ทบ. ก.ค. 61 2361/61
92 นาง เหง่า    พรมดวงศรี 5460012060 พธ.ทบ. ก.ค. 61 2361/61
93 นาย ประยูร    เกตุกลาง 5460012754 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
94 ด.ต.สมบรูณ์    โพธิท์อง 5460013489 ป.2 รอ. ก.ค. 61 2361/61
95 น.ส.พยอม    ศรีเมือง 5460013934 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 61 2861/61
96 นาง น้ าผ้ึง    มานวกุล 5460014114 ธ.สามพราน-นครปฐม ส.ค. 61 2861/61
97 นาย พรศักด์ิ    สุพรม 5470000173 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 61 2861/61
98 นาง กษมา    ค าเจริญ 5470001257 ร.19 พนั.3 ก.ค. 61 2361/61
99 นาง รุ่ง    ค าแหงฤทธิ์ 5470005334 มทบ.18 ก.ค. 61 2361/61
100 จ.ส.อ.ศักดา    บญุเหลา 5470006681 ปตอ.1 พนั.7 ก.ค. 61 2361/61
101 น.ส.วนัทนีย์    จันทร์กล่ิน 5480000581 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ก.ค. 61 2361/61
102 นาย เผ่าพงศ์    ภมูิวชิิต 5480003933 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
103 น.ส.ศิริพร    แพเขียว 5480006571 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 61 2861/61
104 ส.อ.เอกนรินทร์    แก้ววงค์ 5480007905 ร.29 พนั.1 ก.ค. 61 2361/61
105 นาง กัญธมล    วรัตถ์ก าพร 5480009373 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก ส.ค. 61 2861/61
106 นาง สุภา    ภมูิวชิิต 5480011159 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
107 ส.อ.ถาวร    กุลศรีสอน 5490001007 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
108 ส.อ.ภาคิน    ประเสริฐสังข์ 5490002751 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
109 ส.อ.วราฤทธิ ์   เตยกระโทก 5490002895 ส.พนั.11 พล.ม.1 ก.ค. 61 2361/61
110 จ.ส.ต.สุทธศัิกด์ิ    ภาแก้ว 5490003248 กรม ทพ.11 ก.ค. 61 2361/61
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111 จ.ส.อ.อัษฎา    ประสานศักด์ิ 5490003454 ม.4 รอ. ก.ค. 61 2361/61
112 ส.อ.เอกชัย    ทพิสม 5490003515 ธ.ล าปาง ก.ค. 61 2361/61
113 นาง มนัสนันท ์ ต้ังกิจจาวสุิทธิ์ 5490006433 มทบ.17 ก.ค. 61 2361/61
114 นาย สุกิจ    ภมูิวชิิต 5490007099 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
115 นาย เฉลียว    รัตนา 5490007608 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
116 นาง สุรัตน์    ศรีราษฎร์ 5490007634 ธ.ม.ธรรมศาสตร์-ทา่พระจันทร์ ส.ค. 61 2861/61
117 นาง บญุเหลือ    บญุธรรม 5490007654 ธ.สะพานควาย ส.ค. 61 2861/61
118 นาง พนัธญิาพร    จรรยา 5490007762 ธ.ย่อยถ.ประชาอุทศิ ส.ค. 61 2861/61
119 นาย ณัชพล    ภนูาเหนือ 5490008451 ธ.กาฬสินธุ์ ส.ค. 61 2861/61
120 นาง ศิรัญญา    ชนะนาน 5490008511 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
121 ส.อ.นิธพิฒัน์    ปราสาทศรี 5490009123 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 61 2861/61
122 พ.ต.ปฐมพงษ ์   ชูเมือง 5490010514 ธ.ย่อยถ.สรงประภา ส.ค. 61 2861/61
123 นาย ภทัรุต    ล าลองรัตน์ 5490011042 ธ.ย่อยแฟชั่น-ไอส์แลนด์ ส.ค. 61 2861/61
124 นาง สุนี    แถมศิริ 5490011047 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ส.ค. 61 2861/61
125 จ.ส.ต.ประสิทธิ ์   ด าข า 5490012210 ม.7 ก.ค. 61 2361/61
126 จ.ส.ต.สุทธพิงษ ์   วงค์ทอง 5490012949 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
127 ส.อ.สุรศักด์ิ    พฒุพนัธ์ 5490013009 มทบ.46 ก.ค. 61 2361/61
128 ร.อ.เจตน์    ก าปั่นทอง 5500001519 รร.สธ.ทบ. ก.ค. 61 2361/61
129 นาง อมลวรรณ    กุลมณี 5500002170 ธ.สระบรีุ ส.ค. 61 2861/61
130 นาย อ านาจ    กุลมณี 5500002171 ธ.สระบรีุ ส.ค. 61 2861/61
131 ส.อ.เฉลิมศักด์ิ    หล่ิมสัมพนัธ์ 5500002727 มทบ.44 ก.ค. 61 2361/61
132 นาง แปลง    จันร่องค า 5500003976 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 61 2861/61
133 นาย สมศักด์ิ    พริะชัย 5500005310 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 61 2861/61
134 ส.อ.วรเดช    หลวงสุนทร 5500005526 ร.11 พนั.3 รอ. ก.ค. 61 2361/61
135 ส.อ.ศรายุทธ    น่วมศิริ 5500005543 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
136 นาง ประคอง    ชาวบา้นช่อง 5500005956 กรม ทพ.11 ก.ค. 61 2361/61
137 ส.ต.ธวชัชัย    สวสัดี 5500006405 ร.13 พนั.2 ก.ค. 61 2361/61
138 ส.อ.นัทธนันท ์   จันทร์พึ่งสุข 5500007636 ธ.ชลบรีุ ส.ค. 61 2861/61
139 นาย กัมปนาท    ไชยชมภู 5510001033 ธ.พะเยา ก.ค. 61 2361/61
140 น.ส.นิอร    ทองเกตุ 5510002669 ธ.บิ๊กซี-แจ้งวฒันะ ส.ค. 61 2861/61
141 นาง เข็มทอง    ประสานศักด์ิ 5510002739 ม.4 รอ. ก.ค. 61 2361/61
142 ส.อ.วศิิษฎ ์   ชัยณรงค์ 5510003585 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 61 2861/61
143 จ.ส.ท.ประดิษฐ์    ประนัดสุนา 5510004146 ช.พนั.1 พล.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
144 นาง แสวง    ประเสริฐสังข์ 5510004961 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
145 นาย อุเทน    ประเสริฐสังข์ 5510004962 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
146 จ.ส.ต.ศักด์ิชัย    เกี้ยงเก่า 5510007708 ร.11 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
147 น.ส.ศศิวมิล    คณาชอบ 5520000193 ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธเิบศร์ ส.ค. 61 2861/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาย สุธ ี   แจ้งเจริญ 5520000507 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
149 ส.ท.จีระวฒิุ    มาตรไตร 5520000827 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 61 2861/61
150 ส.อ.สกลเดช    ลาพานิช 5520001965 ร.16 ก.ค. 61 2361/61
151 ร.ต.ชานนท ์   พุ่มเกตุ 5520005401 ยศ.ทบ. มิ.ย. 61 1901/61
152 นาย สุรพล    จิตรอ าไพ 5520008164 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
153 นาง วรนาฎ    จิตรอ าไพ 5520010174 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
154 นาง บญุเสน    สมศรี 5520012761 ธ.อุดรธานี ส.ค. 61 2861/61
155 น.ส.ธดิา    รวยพร 5520013479 ธ.อยุธยา ส.ค. 61 2861/61
156 นาง พศิมัย    ค าเมืองคุณ 5520013825 ธ.ปากเกร็ด ก.ค. 61 2361/61
157 น.ส.ศิริเพญ็    ซ่ือสัตย์ 5520014391 ธ.ปากช่อง ส.ค. 61 2861/61
158 นาย สมนึก    หลวงสุนทร 5520016851 ร.11 พนั.3 รอ. ก.ค. 61 2361/61
159 ส.อ.ธนกร    อุปการ 5520017759 ร.11 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
160 ส.อ.พบวสุ    พชิัยยุทธ 5520017867 ร.1 พนั.2 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
161 ส.อ.พทุธนิันท ์   วมิลศักด์ิ 5520017890 ศบบ. ก.ค. 61 2361/61
162 นาย บญุมา    แสนอุดแก้ว 5530000039 ธ.น่าน ส.ค. 61 2861/61
163 นาง จันทร์ดี    แสนอุดแก้ว 5530000845 ธ.น่าน ก.ค. 61 2361/61
164 น.ส.ศุภกานต์    น้ าเพชร 5530002454 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
165 น.ส.อภริดี    ภวภตูานนท์ 5530002727 ธ.เซ็ลทรัล-อุบลราชธานี ส.ค. 61 2861/61
166 นาง ทว ี   นาคสิทธิ์ 5530003929 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 61 2861/61
167 ส.ท.ณัฏฐ์กฤษกา  อ่วมในเมือง 5530006472 ธ.เทสโก้โลตัส-โคราช 2 ส.ค. 61 2861/61
168 น.ส.สุวรรณา    ศรีธญัรัตน์ 5530006939 ธ.บิ๊กซี-แจ้งวฒันะ ส.ค. 61 2861/61
169 ส.อ.ธรีะชัย    สิงหาพรม 5530007895 ร.13 ก.ค. 61 2361/61
170 นาง ศันสนีย์    สิงหาหรม 5530007899 ร.13 ก.ค. 61 2361/61
171 พลฯ ณัฐมนต์    อินทร์สังข์ 5530008330 ธ.ถนนสุขาภบิาล 1 ส.ค. 61 2861/61
172 ส.อ.วทิวสั    เรืองศักด์ิ 5540000107 มทบ.27 ก.ค. 61 2361/61
173 ส.ต.รชานนท ์   สัมมาสวสัด์ิ 5540001106 ยศ.ทบ. มิ.ย. 61 1901/61
174 ส.อ.อาทติย์   วงจันทะเลียง 5540001563 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 61 2361/61
175 นาย เชิดศักด์ิ    วรชิน 5540005550 ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น ส.ค. 61 2861/61
176 นาง นงนุช    คูณเดช 5540006567 ช.พนั.3 พล.ร.3 ก.ค. 61 2361/61
177 นาย สมพงษ ์   วงค์ทอง 5540006704 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
178 นาง อ่วยจาง    วงค์ทอง 5540006705 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
179 ส.ท.วชัรพร    ออมสิน 5540009232 พนั.สพ.กระสุน 21 บชร.1 มิ.ย. 61 1901/61
180 อส.ทพ.ชาญชัย    ชัยบตุร 5550000115 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
181 ส.ท.ณรงค์เดช    พนัธศ์รี 5550002536 พล.ร.7 ก.ค. 61 2361/61
182 ส.อ.คมสันต์    บสุภาค 5550005980 ร.29 พนั.3 ก.ค. 61 2361/61
183 น.ส.ณฐมณ    ไกรมณี 5550006571 ศพปน.พท.ศอพท. ก.ค. 61 2361/61
184 อส.ทพ.อนุภาพ    ขัดทองล้วน 5550007750 ธ.บิ๊กซี-ล าพนู ก.ค. 61 2361/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ส.ท.ธวชัชัย    ศรีวเิศษ 5550008154 กอง พธ.พล.ร.6 ก.ค. 61 2361/61
186 นาย วรีพงษ ์   จันทร์คง 5550008578 ธ.เซนทรัล-บางเขน ส.ค. 61 2861/61
187 พล.อส.นคร    นันจอม 5550009494 พนั.สท. ก.ค. 61 2361/61
188 น.ส.รุ่งนภา    กมลบรูณ์ 5550012394 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
189 อส.ทพ.สิทธเิดช    ค าหล้า 5560000931 กรม ทพ.33 ก.ค. 61 2361/61
190 ส.ท.รักพงษ ์   ร่วมรัก 5560002823 ร.11 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
191 ร.ต.พงศ์ประพฒัน์    พนัธเ์กตุ 5560002932 ร.153 พนั.2 ก.ค. 61 2361/61
192 พล.อส.ชาญยุทธ   บางส ารวจ 5560004453 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ค. 61 2361/61
193 ส.ท.ศุภพล    ดิลกราบ 5560004841 ป.71 พนั.711 ก.ค. 61 2361/61
194 นาง เพญ็จันทร์    ร่วมรัก 5560004987 ร.11 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
195 นาย อุทยั    ร่วมรัก 5560004988 ร.11 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
196 นาย กิตติธชั    ถาวงค์ 5560005271 ม.2 พนั.10 ก.ค. 61 2361/61
197 ส.ต.สุกิจ    ถาวงค์ 5560005278 ม.2 พนั.10 ก.ค. 61 2361/61
198 ส.อ.ต่อศักด์ิ    พทุธสอน 5560005728 ป.21 พนั.30 ก.ค. 61 2361/61
199 นาง สอน    ไกรมณี 5560006093 ศพปน.พท.ศอพท. ก.ค. 61 2361/61
200 นาย ค าภู่    มาตรไตร 5560007702 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 61 2861/61
201 ส.ท.ชาญณรงค์   กล่อมเกล้ียง 5560007782 กอง สพบ.พล.ม.1 ก.ค. 61 2361/61
202 นาง ณัฐสุนันท ์  อุตตยะกัลยา 5560008538 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
203 จ.ส.อ.พทิกัษ ์   โอสภา 5560008563 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
204 พล.อส.อิทธพิงศ์   จันทร์วงัทอง 5560009732 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
205 นาง หนูคล้าย    กล่อมเกล้ียง 5560009981 กอง สพบ.พล.ม.1 ก.ค. 61 2361/61
206 อส.ทพ.สุดารัตน์   สุขแดงพรม 5560010460 ทภ.4 ก.ค. 61 2361/61
207 นาง ประนอม    กงถัน 5560011065 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 61 2861/61
208 น.ส.ศรัญญา    ศรีพละธรรม 5560011066 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 61 2861/61
209 นาย เชษฐา    วทิยานุกรณ์ 5560013564 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
210 น.ส.วฒันา    เสง่ียมศักด์ิ 5560013596 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
211 นาง ภณัฑิลา    โสมรักษ์ 5560013741 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
212 น.ส.ภษูณิศา    โสมรักษ์ 5560013744 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
213 นาย ศราวธุ    วงศ์มานิตย์ 5560013761 ธ.ล าปาง ก.ค. 61 2361/61
214 นาย สมศักด์ิ    เสง่ียมศักด์ิ 5560013781 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
215 นาง สุนทร    จามะรี 5560013799 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
216 น.ส.สุพร    ยืนยง 5560013804 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
217 ร.ต.ภมูิ    พรหมศิริ 5570001141 ช.11 พนั.602 มิ.ย. 61 1901/61
218 ส.อ.สถาพร    แสงมณี 5570002011 ร.25 พนั.2 ก.ค. 61 2361/61
219 ส.ต.อภชิาติ    เพชรบรูณ์ 5570002079 ร.5 พนั.1 ก.ค. 61 2361/61
220 ส.ท.ธนพล    หาโกสีย์ 5570003626 พนั.ซบร.บ.ทบ. ก.ค. 61 2361/61
221 ส.ท.ชนัตร    อุดมทรัพย์ 5570008355 กรม ทพ.21 ก.ค. 61 2361/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 อส.ทพ.อนุศร    โต่งจันทร์ 5570008610 กรม ทพ.41 ก.ค. 61 2361/61
223 ส.ท.กฤตเมธ    บญุยก 5570008872 ส.พนั.11 พล.ม.1 ก.ค. 61 2361/61
224 ด.ต.ณรงค์พนัธ ์   มูลเมือง 5570009731 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 61 2861/61
225 นาง รัตนาภรณ์    ทองพลอย 5570012452 ธ.ปทมุธานี ส.ค. 61 2861/61
226 นาย ฐานภมูิ    แสงเพญ็ 5570012646 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 61 2861/61
227 อส.ทพ.ทว ี   อักษร 5570012678 กรม ทพ.46 ก.ค. 61 2361/61
228 ส.ท.ธาวนิ    สุภษิะ 5570015492 รพศ.2 พนั.2 ก.ค. 61 2361/61
229 อส.ทพ.สมใจ    ยี่สุ้นแสง 5570015685 กรม ทพ.42 ก.ค. 61 2361/61
230 นาง วรรณวสิา    เกิดประถม 5570015812 ธ.เตาปนู ส.ค. 61 2861/61
231 นาย วฒิุพงษ ์   เกิดประถม 5570015813 ธ.เตาปนู ส.ค. 61 2861/61
232 นาง สมคิด    เมืองแสน 5570015821 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 61 2861/61
233 นาง เกวลิน    ผริตะโกมล 5580000165 ธ.เทสโก้โลตัส-แหลมฉบงั ส.ค. 61 2861/61
234 น.ส.นภสัวรรณ    ผริตะโกมล 5580000172 ธ.เทสโก้โลตัส-แหลมฉบงั ส.ค. 61 2861/61
235 นาย วรพล    ผริตะโกมล 5580000182 ธ.เทสโก้โลตัส-แหลมฉบงั ส.ค. 61 2861/61
236 อส.ทพ.ปยิะพงษ ์   สีแซก 5580002075 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
237 ส.ต.คมกริช    ศรีน าทา 5580002381 ร.11 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
238 ส.ต.ธงไทย    เทยีนโพธิ์ 5580002642 ร.11 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
239 ส.ต.ปยิะพงษ ์   ประดับพนัธ์ 5580002889 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
240 ส.ต.ภาณุพฒัน์    สายพรม 5580002991 ร.11 พนั.3 รอ. ก.ค. 61 2361/61
241 ส.ต.วนัสชัย    ทองศิริ 5580003086 ร.1 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
242 ส.ต.ศักดา    นิธพิทุธขิจร 5580003223 ร.11 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
243 พล.อส.คมกริช   วงค์ทองค า 5580006293 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
244 อส.ทพ.อานนท ์   มีสุวรรณ 5580007397 กรม ทพ.41 ก.ค. 61 2361/61
245 ร.ต.หญิง ฐานิยา   เสียงประเสริฐ 5580008038 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ก.ค. 61 2361/61
246 พ.จ.อ.หญิง นิโลบล  เสียงประเสริฐ 5580008039 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ก.ค. 61 2361/61
247 อส.ทพ.วชิัย    ดวงเกตุ 5580008598 กรม ทพ.21 ก.ค. 61 2361/61
248 ส.ต.พงษพ์ฒัน์    ขันค า 5580010132 ร.3 พนั.3 ก.ค. 61 2361/61
249 อส.ทพ.ตันติกร    ช านาญเวช 5580011193 กรม ทพ.31 ก.ค. 61 2361/61
250 ส.ต.วศิน    สุนทรนันท 5580011517 ม.4 พนั.25 รอ. ก.ค. 61 2361/61
251 นาย สมภพ    สุขเทยีบ 5580013034 พธ.ทบ. ก.ค. 61 2361/61
252 นาง จอมขวญั   จันทร์วงัทอง 5580013353 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
253 ส.อ.ยุทธนา    นาคสังข์ 5580013564 พล.ป. ก.ค. 61 2361/61
254 นนส.กลยุทธ    ยาโตปะมา 5590000966 ร.23 ก.ค. 61 2361/61
255 นนส.อภศัิกด์ิ    จันทร์บรรจง 5590001969 ร.11 พนั.3 รอ. ก.ค. 61 2361/61
256 พล.อส.เกรียงไกร    แก้วเขียว 5590004500 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ส.ค. 61 2861/61
257 พล.อส.ชัยสิทธิ ์   หมุนลี 5590004920 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ส.ค. 61 2861/61
258 พล.อส.สันติกร    สีสงค์ 5590004938 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ส.ค. 61 2861/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 นรพ.ณัฐนิชา    เนตรสกุล 5590005425 รพ.ค่ายอดิศร ก.ค. 61 2361/61
260 นาง ดอกไม้    ปะวะศรี 5590006616 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ส.ค. 61 2861/61
261 น.ส.อัญชลี    กาฬหวา้ 5590007123 รพ.ค่ายวชิราวธุ ก.ค. 61 2361/61
262 น.ส.ราตรี    สังฆ์รักษ์ 5590007246 สง.สด.จว.พ.บ. ก.ค. 61 2361/61
263 นาง บษุย์สิรี    ธรรมเกษตร์ 5590007380 มทบ.31 ก.ค. 61 2361/61
264 ส.ท.ปริุม    ธรรมเกษตร์ 5590007381 มทบ.31 ก.ค. 61 2361/61
265 ส.ต.ศุภนันท ์  ยอดพทิกัษศิ์ริ 5590008042 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 61 2861/61
266 นาย คลาย    แก้วเขียว 5590008920 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ส.ค. 61 2861/61
267 น.ส.อนงค์    ค าสด 5590008926 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ส.ค. 61 2861/61
268 พล.อส.ณัฐพงษ ์   จันหวาน 5590010138 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 61 2861/61
269 นาง เข็มจร    ก้อนทอง 5590011582 กฌป.สก.ทบ. มิ.ย. 61 1901/61
270 นาย ปยิะพงษ ์   ก้อนทอง 5590011583 กฌป.สก.ทบ. มิ.ย. 61 1901/61
271 พลฯ ปยิวฒัน์    ขันเพชร 5590013373 ร.6 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
272 อส.ทพ.ภานุวฒัน์    ชินวงค์ 5590013438 กรม ทพ.41 ก.ค. 61 2361/61
273 น.ส.กาจณา    เกิดสลุง 5600000015 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 61 2861/61
274 น.ส.ชลธชิา    จันทร์แก้ว 5600000212 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
275 นาง ศรีทยั    ยอดพทิกัษศิ์ริ 5600000985 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 61 2861/61
276 นาย สมศิลป ์  ยอดพทิกัษศิ์ริ 5600000986 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 61 2861/61
277 นนส.ชญานิน   พมิพม์โนพฒัน์ 5600003379 ร.11 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
278 นนส.ธนะวตัร    ปั้นชู 5600003479 ร.1 พนั.1 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
279 นนส.จิรวฒัน์    โมคทพิย์ 5600004074 ร.6 พนั.2 ก.ค. 61 2361/61
280 จ.ส.ต.ชายฟา้    มั่งมูล 5600005265 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
281 ส.ต.ชาคริต    เขียวน้ าชุม 5600007348 ป.2 พนั.102 รอ. มิ.ย. 61 1901/61
282 นาง ภคัจิรา    กุลกลางดอน 5600007815 กอง สพบ.พล.ร.3 ก.ค. 61 2361/61
283 ร.ต.รณรงค์    บวัสิม 5600008021 มทบ.18 ก.ค. 61 2361/61
284 อส.ทพ.สนั่น    หมีนหนุด 5600010369 กรม ทพ.41 ก.ค. 61 2361/61
285 จ.ส.อ.ณรงค์ศักด์ิ   งามศรีทอง 5600010617 ร.15 พนั.4 มี.ค. 61 481/61
286 อส.ทพ.นันธชัย    ชูบญุศรี 5600011206 กรม ทพ.46 ก.ค. 61 2361/61
287 อส.ทพ.วลัลบ    แก้วศรีงาม 5600011716 กรม ทพ.43 ก.ค. 61 2361/61
288 นนร.พชธกร   กมลพนัธท์พิย์ 5600012337 พนั.ซบร.กรม สน.2 ก.ค. 61 2361/61
289 อส.ทพ.สมพงศ์    จันทร์เดิม 5600012771 กรม ทพ.47 ก.ค. 61 2361/61
290 อส.ทพ.นัฐกร    นุ่นน้อย 5600013439 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
291 อส.ทพ.สักรี    สะอิ 5600013509 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
292 พล.อส.มนตรี    ลือดี 5600013659 มทบ.32 ก.ค. 61 2361/61
293 อส.ทพ.ธนพล   ชุติจิรัฐิติกาล 5610000241 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
294 อส.ทพ.อิดเรส    บอืซา 5610001626 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
295 อส.ทพ.ณัฐวฒิุ    สุติก 5610001683 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
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296 อส.ทพ.วสัินต์    วชิิตนาค 5610001749 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
297 อส.ทพ.นูรีซัน    ยะโก๊ะ 5610005265 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
298 อส.ทพ.ปรีชา    สมเนียม 5610005268 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
299 อส.ทพ.สุธยี์    พฒัน์พว่ง 5610005301 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
300 อส.ทพ.อัมรี    มะแอ 5610005317 กรม ทพ.48 ก.ค. 61 2361/61
301 นาง ภวนัทพิย์  อุดมสงวนวงศ์ ต100327/28 ธ.รังสิต ส.ค. 61 2861/61
302 นาย พเิชษฐ์    ภนูาเหนือ ต102200/28 ธ.กาฬสินธุ์ ส.ค. 61 2861/61
303 นาย ประพศิ    อ้นขวญัเมือง ต103201/28 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
304 ร.อ.หญิง ประเสริฐ   แพทย์พงษ์ ต10436/13 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 61 2861/61
305 ส.อ.จักรพงษ ์   วงศ์หมึก ต105645/28 ธ.ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่ ส.ค. 61 2861/61
306 จ.ส.ท.วสุิทธิ ์   มูลผล ต107884/29 ธ.ชุมแพ ส.ค. 61 2861/61
307 จ.ส.อ.พรีะ    รักษาวงศ์ ต111448/29 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 61 2861/61
308 พ.ต.สุพทิธิ ์   สาระมาศ ต111782/29 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 61 2861/61
309 นาง พรสวรรค์   อาทรอรัญญกิจ ต113606/29 ธ.ตลาดถนอมมิตร-วชัพล ส.ค. 61 2861/61
310 นาง เป    ปญัญาภาค ต11380/13 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 61 2861/61
311 นาง ละเอียด    ต้ังธรรมธติิ ต123381/29 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ส.ค. 61 2861/61
312 นาง ทว ี   เรืองกิจการ ต125136/29 ธ.ชลบรีุ ส.ค. 61 2861/61
313 จ.ส.อ.พนาไพร    รักษากุล ต125513/29 ธ.สระบรีุ ส.ค. 61 2861/61
314 น.ส. ผานิตย์    แสงสวา่ง ต126489/30 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 61 2861/61
315 นาง แฉล้ม    จันลบ ต128965/30 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
316 นาย ธง    ปิ่นทอง ต132145/30 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 61 2861/61
317 นาง ค า    ภนูาเหนือ ต134715/30 ธ.กาฬสินธุ์ ส.ค. 61 2861/61
318 นาง ประไพรัตน์   ชาประดิษฐ ต135134/30 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
319 ร.ท.สุรพล    อ่อนวงษ์ ต139427/30 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 61 2861/61
320 นาง พกิุล    พรหมวงศ์ ต139901/30 ธ.เชียงราย ก.ค. 61 2361/61
321 นาง วารี    ศุภกรรม ต140319/30 ธ.อยุธยา ส.ค. 61 2861/61
322 จ.ส.อ.ส าเนียง    กมลบรูณ์ ต141252/30 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
323 นาย เคลือบ    สินศิริ ต141377/30 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
324 จ.ส.อ.สุเทพ    คณะบตุร ต144580/30 ป.6 พนั.16 ก.ค. 61 2361/61
325 นาง ประเพยีร    สิงหาพรม ต147373/31 ร.13 ก.ค. 61 2361/61
326 นาย เจ็ดกะรัต    สินารักษ์ ต147758/31 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
327 จ.ส.อ.วจิิตร    บญุร่วม ต149112/31 ธ.ศรีสะเกษ ส.ค. 61 2861/61
328 นาง วไิลลักษณ์    เอี่ยมโฉม ต150851/31 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
329 นาง สมหมาย    เพง็โตเดช ต150900/31 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ส.ค. 61 2861/61
330 ร.ต.สิงห ์   ชมจันทร์ ต152238/31 ธ.วงัน้อย ส.ค. 61 2861/61
331 นาง สมสี    แสนสุภา ต157459/31 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ส.ค. 61 2861/61
332 นาง บญุช่วย    หงษาไกร ต169515/32 ธ.ศิริราช ส.ค. 61 2861/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 จ.ส.อ.จารึก    รัตนสุข ต173319/32 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ส.ค. 61 2861/61
334 นาง นุสรา    สวสัด์ิ ต177811/32 ธ.เทเวศร์ ส.ค. 61 2861/61
335 ร.ต.แสวง    ตุ้มพระ ต178202/32 ธ.สระแก้ว ส.ค. 61 2861/61
336 นาง นิตยา    กล่ินคง ต179375/32 ธ.ปราจีนบรีุ ส.ค. 61 2861/61
337 นาย ธรีะ    พงษน์ิล ต180443/32 ธ.อ่างทอง ก.ค. 61 2361/61
338 ส.อ.ถาวร    แก้วน้ าเชื้อ ต182131/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
339 นาง ดาวเรือง    แก้วน้ าเชื้อ ต182132/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
340 ร.ต.ประสิทธิ ์   อ่วมวไิลย์ ต183043/32 ธ.ย่อยบางโพ ส.ค. 61 2861/61
341 ร.ต.สมเกียรติ    เดชสงค์ ต183500/32 ธ.สงขลา ส.ค. 61 2861/61
342 จ.ส.อ.สุวทิย์    ยาวริาช ต183791/32 ธ.ฮอด ส.ค. 61 2861/61
343 นาง บญุเตือน    ร่ืนกวี ต183885/32 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 61 2861/61
344 ร.ต.วชิัย    วงศ์อ่อนศรี ต184270/32 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ส.ค. 61 2861/61
345 นาง วนัเพญ็    วงศ์อ่อนศรี ต184271/32 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ส.ค. 61 2861/61
346 นาง อ านวย    พร้อมสุข ต184380/32 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลราชธานี ส.ค. 61 2861/61
347 นาง พะเยาว ์   สังข์สูงเนิน ต185009/32 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ส.ค. 61 2861/61
348 นาง บลุภร    ล้นหลาม ต187312/32 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ส.ค. 61 2861/61
349 นาง เกศราวณัย์    ซาผู ต188359/32 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ส.ค. 61 2861/61
350 นาง ทองสุข    แจ้งเจริญ ต189894/32 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
351 จ.ส.อ.วฒันา    ภกูาล ต190139/32 ธ.ด าเนินสะดวก ส.ค. 61 2861/61
352 จ.ส.ท.พายุ    พลเสนา ต196267/33 ธ.สระบรีุ ส.ค. 61 2861/61
353 นาง ตรีสุคนธ ์   เสมทรัพย์ ต199302/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ส.ค. 61 2861/61
354 นาง บญุธรรม    พนัรังกา ต201764/33 ธ.บา้นไผ่ ส.ค. 61 2861/61
355 นาง อุมาวรรณ    ไตรภมูิ ต202557/33 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 61 2861/61
356 น.ส.ฐิดารัฐฐ์    ศรีธรรมา ต206134/33 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา ส.ค. 61 2861/61
357 จ.ส.อ.กมล    สุขสงวน ต206171/33 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 61 2861/61
358 นาง มณีกาญจน์   สายสุวรรณ ต206447/33 ธ.สวรรคโลก ส.ค. 61 2861/61
359 จ.ส.อ.สุกฤษฎิ์    มายุศิริ ต206606/33 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 61 2861/61
360 นาง ปราณี    พงษพ์ลู ต208886/33 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 61 2861/61
361 นาง อ่อนตา    ช่างปรุง ต211245/33 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
362 จ.ส.อ.ไพฑูรย์    โนมะยา ต213227/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
363 นาง บวัเขียว    ศิริค าน้อย ต216176/33 ธ.พะเยา ส.ค. 61 2861/61
364 นาง ประไพ    ศุภโสรต ต217560/33 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ส.ค. 61 2861/61
365 นาง บาหยัน    แก่นเชื้อชัย ต218624/33 ธ.สิงหบ์รีุ ส.ค. 61 2861/61
366 จ.ส.อ.สุทธดิล    แสงใสแก้ว ต220421/33 พล.ร.15 ก.ค. 61 2361/61
367 นาง ปทัมา    จิตมั่น ต224125/34 ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น ส.ค. 61 2861/61
368 จ.ส.อ.ไกรสร    น้อยโสภา ต228690/34 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 61 2861/61
369 นาง ส าเนียง    พลจันทร์ ต229091/34 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 61 2861/61
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370 จ.ส.อ.ค ารณ    ภหูอมหวน ต231321/34 ธ.เสริมไทย-มหาสารคาม ส.ค. 61 2861/61
371 จ.ส.อ.อดิศร    งาจันทกึ ต231654/34 ร.151 พนั.2 ก.ค. 61 2361/61
372 นาง กมลรัตน์    ใจศรีธิ ต232935/34 ธ.ถ.ช้างเผือก-เชียงใหม่ ส.ค. 61 2861/61
373 จ.ส.อ.ประศาสน์   ศิลปวลิาศ ต237700/34 ธนาณัติ ก.ค. 61 2901/61
374 น.ส.วรรณา    ชัยวเิชียร ต238297/34 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.12 ส.ค. 61 2861/61
375 นาง วนิิจ    เจริญศิริ ต238603/34 ธ.ถนนติวานนท์ ส.ค. 61 2861/61
376 นาง นพพร    กาดี ต239715/34 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 61 2861/61
377 ส.อ.ทวผีล    ค านวน ต240773/34 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
378 นาย ฉลวย    ค านวน ต240779/34 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
379 นาง ชม    ค านวน ต240780/34 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
380 นาง ววิาดแก้ว    สามัญ ต240971/34 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 61 2861/61
381 นาง เครือวลัย์    โพธิศ์รีนาค ต244825/34 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
382 นาง รัตนา    พานทอง ต246154/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
383 น.ส.กิ่งแก้ว    ภู่เต็ง ต246907/34 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ก.ค. 61 2361/61
384 จ.ส.อ.แสงทอง    ชื่นชม ต247825/34 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 61 2861/61
385 นาง พลัภา    ชมจันทร์ ต249989/35 ธ.วงัน้อย ส.ค. 61 2861/61
386 นาง ควร    ค าศรีพล ต253545/35 ธ.สกลนคร ส.ค. 61 2861/61
387 นาง แพรวพรรณ    ลินิฐฎา ต255086/35 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 61 2861/61
388 นาย นิคม    พลกะสินธุ์ ต255243/35 ธ.ปากช่อง ส.ค. 61 2861/61
389 นาง สุรินทร์    เกตุชรา ต259385/35 ธ.ย่อยถ.สุขาภบิาล 2 ส.ค. 61 2861/61
390 นาย อ านวย    อุปรี ต259410/35 ธ.สมุทรสาคร ส.ค. 61 2861/61
391 นาง ยุติ    การรัมย์ ต260204/35 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ก.ค. 61 2361/61
392 ร.ท.เจษฎา    ขุมทอง ต260215/35 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
393 นาง อัชฌาพร    ขุมทอง ต260279/35 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
394 น.ส.ประไพศรี    รักษาวงษ์ ต260280/35 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
395 น.ส.มาลี    นูเนตร ต261265/35 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 61 2861/61
396 นาง เพช็รจรินทร์   ภนูาเหนือ ต264246/36 ธ.กาฬสินธุ์ ส.ค. 61 2861/61
397 นาง ประยูร    สุบนิ ต267387/36 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ส.ค. 61 2861/61
398 จ.ส.อ.อมรศักด์ิ    พร้ิงไธสง ต269455/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 61 2861/61
399 นาย บญุเกิด    ศรีโนนยาง ต269955/36 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
400 นาง สุภาภรณ์    มาสกุล ต271642/36 ธนาณัติ ก.ค. 61 2961/61
401 นาง บญุสวน    ศรีสวสัด์ิ ต271962/36 กรม ทพ.41 ก.ค. 61 2361/61
402 นาง อรวรรณ    ไกรสกุล ต271971/36 กรม ทพ.41 ก.ค. 61 2361/61
403 นาง สมัย    แลตรง ต272434/36 ธ.บรีุรัมย์ ส.ค. 61 2861/61
404 นาง พชัรินทร์    รักษม์ณี ต272497/36 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
405 นาง บงกช    ปนัใจดี ต276208/37 ธ.ล าปาง ส.ค. 61 2861/61
406 นาง แน่งน้อย    ยาวริาช ต279308/37 ธ.ฮอด ส.ค. 61 2861/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 นาง รุจิกาญจน์  วรฐานพฒัน์ ต281885/37 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
408 นาง ทองเปลว    ทองมอญ ต284688/38 ธ.บา้นโปง่ ส.ค. 61 2861/61
409 นาง ศิรประภา    คงคาน้อย ต284770/38 ธ.มีนบรีุ ส.ค. 61 2861/61
410 นาง จุรีพร    ไชยสกุล ต285968/38 มทบ.14 ก.ค. 61 2361/61
411 นาง ทองสา    อิ่มเอี่ยม ต288028/38 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ส.ค. 61 2861/61
412 นาง มณี    ถาวรศรี ต288325/38 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ส.ค. 61 2861/61
413 นาง ปยิฉัตร    มานิตเจริญ ต288437/38 ป.2 รอ. ก.ค. 61 2361/61
414 นาง นันทนี    แพมา ต289837/38 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 61 2861/61
415 ส.อ.สวา่ง    เครือเทพ ต33109/20 ธ.ล าปาง ส.ค. 61 2861/61
416 นาง พรทพิย์    สุขะ ต36930/21 ธ.เทสโก้โลตัส-ประชาชื่น ก.ค. 61 2361/61
417 นาง บรรจง    แทน่แก้ว ต37787/21 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 61 2861/61
418 นาง พนัป ี   บญุช้อย ต38116/21 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
419 จ.ส.อ.บญัชา    บโูฮม ต51305/23 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 61 2861/61
420 นาย ธวชัชัย    แจ้งเจริญ ต51613/23 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
421 นาย อ๊อด    กระตุดนาค ต54270/23 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
422 นาง มณีวรรณ    ชาตะรักษ์ ต58010/24 ธ.เลย ส.ค. 61 2861/61
423 นาง ทศันีย์    ปล้ืมจิตต์ ต58807/24 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ส.ค. 61 2861/61
424 จ.ส.อ.เมธสั    ผริตะโกมล ต61222/25 ธ.เทสโก้โลตัส-แหลมฉบงั ส.ค. 61 2861/61
425 ส.อ.ณรงค์    อินผ้ึง ต61912/25 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 61 2861/61
426 นาง บรรทม    มีมุข ต64265/25 ธ.รังสิต ส.ค. 61 2861/61
427 จ.ส.อ.อภยั    สีดาจันทร์ ต66438/25 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 61 2861/61
428 จ.ส.อ.เกรียงเดช    ฤทธศัิกด์ิ ต67048/25 ธ.ปทมุธานี ส.ค. 61 2861/61
429 นาง ศรัญญา    สราญจิตต์ ต68981/26 ธ.สูงเนิน ส.ค. 61 2861/61
430 จ.ส.ต.ปญัญา    แสงพุ่ม ต82493/27 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 61 2861/61
431 นาย ถวลิ    โทนทอง ต84831/27 ธ.ปทมุธานี ส.ค. 61 2861/61
432 จ.ส.อ.หญิง ชุลีรัตน์   จันทร์พึ่งสุข ต86206/27 ธ.ชลบรีุ ส.ค. 61 2861/61
433 นาง ประนอม   หวงัเกิดกลาง ต91692/27 ธ.สระบรีุ ส.ค. 61 2861/61
434 จ.ส.อ.ณรงค์    จ าปามูล ต92904/28 ธ.หนองกี่ ส.ค. 61 2861/61
435 นาง อุทยัทพิย์    ผาสุขกาย ต95598/28 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 61 2861/61
436 นาง ชิดชนก    อ้นขวญัเมือง ต97007/28 ส่วนกลาง ก.ค. 61 2361/61
437 ร.อ.บริบรูณ์    พฤฒิสาร ต97282/28 ธนาณัติ ก.ค. 61 2361/61
438 นาง สุภาพ    พลูสวสัด์ิ ต97762/28 ธ.เทสโก้โลตัส-บางปะอิน ส.ค. 61 2861/61
439 นาย ปรีดา    พลูสวสัด์ิ ต97763/28 ธ.เทสโก้โลตัส-บางปะอิน ส.ค. 61 2861/61
440 จ.ส.อ.วรียุทธ    ปาละแก้ว ต98121/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 61 2861/61
441 นาง จ าเนียร   พณินุวฒันานนท์ ส10994/25 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
442 นาง แสวง    ครุธทสัสะ ส11794/25 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 61 2861/61
443 นาง เฟื่อง    ทองแทง่ ส12800/26 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 61 2861/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 พ.ต.หญิง กุลพชิญา   คุ้มสุพรรณ ส13471/27 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ส.ค. 61 2861/61
445 นาง บญุรวม    สมบญุ ส13472/27 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ส.ค. 61 2861/61
446 นาง ค ามูล    ปญัญาไชย ส14264/27 ธ.ล าปาง ส.ค. 61 2861/61
447 นาง พศิมัย    บญุเพง็รักษ์ ส20417/32 ธ.สกลนคร ส.ค. 61 2861/61
448 นาง อนุกูล    แผ่นทอง ส9486/22 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 61 2861/61

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
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