
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 พ.อ.หญิง วญิญาณ์  ภาวไิล 5021006466 ธ.เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ม.ค. 62 5281/61
2 ร.ต.ปราโมทย์    จงจิตต์ 5045016831 ธ.เดอะมอลล์-บางแค ม.ค. 62 5281/61
3 นาง สุพรรษา  ขอเชิญกลาง 5392004639 ธ.น่าน ม.ค. 62 5281/61
4 พ.อ.จิตรวฒัน์    จรุงธวฒัน์ 5401016453 ส่วนกลาง ธ.ค. 61 4761/61
5 น.ส.จรวยพร    เมาสูงเนิน 5402005330 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
6 นาง ไกรวลัย์    พรฉิม 5402016762 ธ.ถ.สุขาภบิาล 2 ม.ค. 62 5281/61
7 จ.ส.อ.สมเกียรติ   วฒิุศักด์ิ 5405008572 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ค. 62 5281/61
8 จ.ส.อ.กฤษฎา   สีสุทะ 5405016865 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ธ.ค. 61 4761/61
9 ร.ต.มานะ    สวา่งอารมณ์ 5405017683 มทบ.45 ต.ค. 61 3741/61
10 นาง ปราณี    เรืองฤทธิ์ 5406001240 ธนาณัติ พ.ย. 61 4261/61
11 นาง ส าอางค์   วรรณพงศ์ 5406006006 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
12 นาง ยุบล    สุนยาพราก 5406008467 ธ.ล าทบั ม.ค. 62 5281/61
13 นาง หนูแดง    ภทูองอูบ 5406010376 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
14 ส.อ.กฤชณรงค์   สุภาพ 5410002528 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 62 5281/61
15 นาง เจติยา    พงษดี์ 5410004036 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
16 นาง ค าพนั    ชาลีรินทร์ 5410004439 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
17 พ.ต.กิตติศักด์ิ   หอมช่วย 5410006933 มทบ.43 ต.ค. 61 3741/61
18 นาง มาลินี    กนะกาศัย 5410011963 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
19 พ.อ.ยงยุทธ    วฒันกุล 5410013698 มทบ.45 ต.ค. 61 3741/61
20 ร.ต.เอกชัย    จันทร์ศรี 5410014202 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ค. 62 5281/61
21 ร.ต.สง่า    ปานสวี 5410016131 ธ.บิ๊กซี-สุราษฎร์ธานี ธ.ค. 61 4761/61
22 ร.ต.จรัส    ไชยรักษ์ 5410016334 ธ.บิ๊กซี-หาดใหญ่ ธ.ค. 61 4761/61
23 ร.ต.วนิิจ    มากแก้ว 5410017622 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ค. 62 5281/61
24 นาง ศรีสมร    ข้องหลิม 5410019096 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
25 นาง ปญัชณี  ยอดประเสริฐ 5410019515 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. ม.ค. 62 5281/61
26 นาง เนตรอร    ปาละลี 5410020626 ธ.ถ.ประชาอุทศิ ม.ค. 62 5281/61
27 จ.ส.อ.พลกฤต    ท าบญุดี 5410023043 มทบ.33 ธ.ค. 61 4761/61
28 นาย วลัิย    โพธิป์สัสา 5420001037 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
29 นาง เกษร    โพธิป์สัสา 5420001046 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
30 นาย กิตติวฒัน์ ระบายเพชร 5420002575 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ม.ค. 62 5281/61
31 นาย แก้ว    จันทร์ตุ้ย 5420004070 ธ.หา้งฉัตร ม.ค. 62 5281/61
32 นาง บญุเรียม    แสนณรงค์ 5420004079 ธ.หา้งฉัตร ม.ค. 62 5281/61
33 นาง ณัฐยา    แก้วประเพณี 5420005007 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ค. 62 5281/61
34 นาง พรรณทพิย์ พงษเ์กษมศิริ 5420005674 ธ.ปากช่อง ธ.ค. 61 4761/61
35 นาง นัธนา    วฒันกุล 5420006337 มทบ.45 ต.ค. 61 3741/61
36 นาง เข็มทอง    ปญัญามา 5430002979 ธ.ถ.ช้างเผือก-เชียงใหม่ ธ.ค. 61 4761/61

ผนวก  ค
รำยนำมสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์กองทัพบก  ทีถู่กถอนสภำพออกจำกทะเบยีนสมำชิกชั่วครำว



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาง เลิศลักษณ์   แสงวเิศษ 5430003347 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
38 พ.ท.เทพจิต    วณีะคุปต์ 5430003474 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 62 5281/61
39 นาง สมหมาย    เจริญสุข 5430006358 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ม.ค. 62 5281/61
40 จ.ส.อ.ทองบวั    ภู่ทบัทมิ 5430006512 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 62 5281/61
41 ส.อ.กิตติพงศ์    ยันอินทร์ 5430007883 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ธ.ค. 61 4761/61
42 ส.อ.บญุเหลือ    จิตดี 5430008288 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
43 นาง อรทยั    พงษส์ถิตย์ 5430008518 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
44 จ.ส.อ.เปรมศักด์ิ    สีเดือน 5430008732 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
45 จ.ส.อ.ฉัตรชัย    ทองรักษ์ 5430009819 ร.14 ธ.ค. 61 4761/61
46 นาง สมใจ    ศรีสวสัด์ิ 5440002294 ร.31 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
47 นาง ค ามั่น    ชาญจิตร 5440002575 ธ.บก.กองทพัไทย-แจ้งวฒันะ ม.ค. 62 5281/61
48 นาง วาฐิณี    เทยีมพล 5440004186 ธ.ยโสธร ม.ค. 62 5281/61
49 ร.อ.เอกวฒัน์  สะและหมัด 5440007647 ทภ.1 พ.ย. 61 4261/61
50 นาง วรรณา    ดอกบวั 5440008565 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ม.ค. 62 5281/61
51 จ.ส.อ.ไพฑูรย์   บญุยอด 5440009223 ม.1 พนั.3 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
52 น.ส.แพรว    กมสินธิ์ 5440010589 ธนาณัติ ต.ค. 61 4221/61
53 นาง สุกัลยา   หอมสูงเนิน 5450002124 ธ.ปากช่อง ม.ค. 62 5281/61
54 นาง ธญัญา    จันทร์ทอง 5450002310 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ม.ค. 62 5281/61
55 นาง ลูกจันทร์    ดีแล้ว 5450004350 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก ม.ค. 62 5281/61
56 นาง รัตติยา    อุดค าเที่ยง 5450004393 ธ.พทัลุง ม.ค. 62 5281/61
57 นาง ศิริลักษณ์   จันทร์แก้ว 5450005680 ธ.เซ็นทรัล-เชียงใหม่ ม.ค. 62 5281/61
58 น.ส.กันตา    แนวบวัผัน 5450006042 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 62 5281/61
59 น.ส. สุภาพร    แนวบวัผัน 5450006045 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 62 5281/61
60 นาง พทัธธฺรีา    เรืองโชติ 5450008028 ร.14 พนั.2 ธ.ค. 61 4761/61
61 นาย จาตุรนต์   จันทะมาตร 5450009824 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ม.ค. 62 5281/61
62 นาง เทยีนทอง    พว่งเชียง 5450010336 ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์ ธ.ค. 61 4761/61
63 น.ส.ศิริรัตน์    พลางวรรณ 5450010589 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ม.ค. 62 5281/61
64 จ.ส.อ.ขจรศักด์ิ   วรีะฉายา 5450012597 ม.4 รอ. พ.ย. 61 4261/61
65 นาง รัศมีแข    วรีะฉายา 5450012600 ม.4 รอ. พ.ย. 61 4261/61
66 นาง ขวญันาค    ไล้เสน 5450014552 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
67 นาง ค าพอง    ตันหยุ่น 5450014695 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
68 นาง สกาวเดือน    บสุยา 5460001073 ธ.ถ.หว้ยแก้ว-เชียงใหม่ ม.ค. 62 5281/61
69 นาง รัตนาวรรณ  แสงสวา่ง 5460001611 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 61 4761/61
70 จ.ส.อ.วลัลภ    อินพวง 5460002423 ร.31 พนั.1 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
71 น.ส.จุไรลักษณ์   บญุเฉื่อย 5460003315 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ม.ค. 62 5281/61
72 ส.อ.ศราวธุ    เสนาะเสียง 5460004701 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
73 ร.ต.วรีศักด์ิ    ไกยะลึก 5460005659 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ค. 62 5281/61
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74 นาง กอง    โพธิม์าตย์ 5460006708 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
75 นาย เสง่ียม    โพธิม์าตย์ 5460006776 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
76 นาง นิภา    สวา่งอารมณ์ 5460007694 มทบ.45 ต.ค. 61 3741/61
77 นาง ประหยัด    ทาทอง 5460007770 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ ม.ค. 62 5281/61
78 นาง ฐิตาพร    เงินไทย 5460009976 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ธ.ค. 61 4761/61
79 นาง วลัยพร    ทองมาเอง 5460010339 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
80 นาง วาสนา    ค าบญุเรือง 5460012559 ร.12 พนั.2 รอ. ต.ค. 61 3741/61
81 อส.ทพ.ประเสริฐ  ไชยฉลาด 5470000429 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
82 ส.อ.ธรีศักด์ิ    อุ่นพา 5470001778 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 62 5281/61
83 ส.อ.ธเนศ    มากสกุล 5470001788 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ธ.ค. 61 4761/61
84 ร.ต.ประสิทธิ ์   ทองเปลว 5470001906 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
85 จ.ส.อ.เชษฐา   จันทร์เขียว 5470002744 ธ.กระทุ่มแบน ม.ค. 62 5281/61
86 นาย ชิน    เขียวชอุ่ม 5470005437 ธ.เพชรบรีุ ม.ค. 62 5281/61
87 นาง จินตนา    มะนะมุติ 5480002500 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 62 5281/61
88 นาง ไอรดา    โคตรโสภา 5480005581 ป.1พนั.1 รอ. พ.ย. 61 4261/61
89 นาง มลิวลัย์    ฉันเทยีะ 5480005951 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
90 นาย ทเนศ    ฉันเทยีะ 5480007747 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
91 น.ส. ณัชชา    ฉันเทยีะ 5480007750 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
92 นาย ศราวธุ    กลางมณี 5480008649 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
93 นาง กาญจนา  เสนาะเสียง 5480010263 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
94 นาง เกียรติสุดา  กุตระแสง 5480010265 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
95 น.ส.ศุภลักษณ์   น้อยวบิล 5480010816 ธ.รังสิต-คลอง 3 ธ.ค. 61 4761/61
96 นาง หนูปราง    น้อยวบิล 5480010822 ธ.รังสิต-คลอง 3 ธ.ค. 61 4761/61
97 นาย บตัร์    ส่องแสง 5490004666 ธ.พะเยา ม.ค. 62 5281/61
98 นาง ทองอินทร์   โสตะวงค์ 5490004762 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
99 นาง บวัค า    วชิัยค า 5490005507 ธ.น่าน ม.ค. 62 5281/61
100 นาย ปรีชา    จันทร์เขียว 5490013340 ธ.กระทุ่มแบน ม.ค. 62 5281/61
101 นาง ล าแพน    จันทร์เขียว 5490013345 ธ.กระทุ่มแบน ม.ค. 62 5281/61
102 ร.ท.กฤตินันท ์ นาลหนูปล้อง 5500001571 รร.สธ.ทบ. ต.ค. 61 3741/61
103 นาย ผ่าน    อุ่นพา 5500003430 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 62 5281/61
104 นาย สมมาตร    จีนาวธุ 5500003843 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
105 ส.อ.วรัิตน์    เมธาวโิรจน์ 5510002076 รพศ.5 พนั.1 ธ.ค. 61 4761/61
106 จ.ส.อ.อาทติย์    แสนแดง 5510002355 ร.31 พนั.3 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
107 นาง กาบ    จิณะไชย 5510002504 ธ.น่าน ม.ค. 62 5281/61
108 นาง จินตนา    ทองดี 5510002508 ธ.น่าน ม.ค. 62 5281/61
109 ส.ต.องอาจ    บดุดีคง 5520000352 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 62 5281/61
110 จ.ส.อ.มงคลไชย  จ าปาทอง 5520000481 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ค. 62 5281/61
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111 ส.อ.วรัิตน์    น้อยดา 5520001090 สง.สด.จว.ล.ย. ธ.ค. 61 4761/61
112 นาง กานต์สินี    พยอมสวย 5520003520 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 62 5281/61
113 อส.ทพ.หนูรัตน์   ไชยเพชร 5520003824 ธ.ศรีสะเกษ ม.ค. 62 5281/61
114 นาง ระดาวลัย์    แสงอร่าม 5520004700 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
115 ส.อ.วรกฤช    พวงแฉล้ม 5520005753 ม.4 พนั.5 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
116 ส.อ.สิริศักด์ิ    พลูสวสัด์ิ 5520005931 พล.ปตอ. ธ.ค. 61 4761/61
117 ส.อ.วฒิุพงษ ์   จันทนะชาติ 5520006173 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ม.ค. 62 5281/61
118 ส.อ.สมพรเกียรติ   ปั้นเกิด 5520006179 ป.71 พนั.712 ธ.ค. 61 4761/61
119 นาง บวัผัด    จีนาวธุ 5520006775 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
120 นาง ตี    กรองทอง 5520006987 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 62 5281/61
121 อส.ทพ.ปรีชา    กรองทอง 5520007008 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 62 5281/61
122 นาง อุบล    จันทะคาร 5520008085 ธ.ย่อยบางบวั ม.ค. 62 5281/61
123 นาง สุกัญญา    ทองนิ่ม 5520009577 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
124 นาย ภานรินทร์    มั่นคง 5520010633 ธ.โลตัส-ประชาชื่น ม.ค. 62 5281/61
125 ส.ต. นิเวศน์    เข็มพนัธ์ 5520010742 กรม ทพ.47 ธ.ค. 61 4761/61
126 นาง สุจิตตรา  บญุประกอบ 5520012053 นทพ. ก.ค. 56 2081/56
127 น.ส.ดวงรัตน์    สวนดี 5520014765 ธ.บิ๊กซี-สุราษฎร์ธานี ธ.ค. 61 4761/61
128 นาง จิราวลัย์    จึงเจริญ 5520014839 ธ.เซ็ลทรัล-อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
129 นาย บญุโฮม  ประนัดถานัง 5520014855 ธ.เทเวศร์ ม.ค. 62 5281/61
130 น.ส.ปยิะวรรณ  ประนัดถานัง 5520014858 ธ.เทเวศร์ ม.ค. 62 5281/61
131 ส.ต.พงศักด์ิ    หารสุโพธิ์ 5520014860 ธ.เทเวศร์ ม.ค. 62 5281/61
132 พ.อ.ประภาส    กลับอ าไพ 5520015283 ธ.ถ.มนตรี-ภเูก็ต ม.ค. 62 5281/61
133 นาง กองสี    บดุดีคง 5520016192 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 62 5281/61
134 น.ส.ธติิมาภรณ์   นาคเพช็ร 5520016404 ธ.โลตัส-ประชาชื่น ม.ค. 62 5281/61
135 นาง กอบกุล    กลับอ าไพ 5520019157 ธ.ถ.มนตรี-ภเูก็ต ม.ค. 62 5281/61
136 อส.ทพ.สายทอง   สาโรจน์ 5530001107 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ม.ค. 62 5281/61
137 ส.อ.พทุธพินัธ ์   ชุ่มสด 5530003239 ร.31 พนั.2 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
138 ส.อ.วรีวฒัน์    อุ่นเรือน 5530003371 ส.1 พนั.101 ส.ค. 61 2861/61
139 นาย ปฐัตพงษ ์   ไวยโชติ 5530004292 ธ.รามอินทรา กม.4 ม.ค. 62 5281/61
140 นาง พยอม    ไวยโชติ 5530004293 ธ.รามอินทรา กม.4 ม.ค. 62 5281/61
141 ส.อ.ตวงศักด์ิ    ไชยสลี 5530004544 ม.2 พนั.15 ธ.ค. 61 4761/61
142 นาย เสนอ    วงศ์ใหญ่ 5530008309 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 62 5281/61
143 น.ส.จิราภรณ์    พรรัตน์ 5530008866 ธ.โลตัส-โคราช 2 ม.ค. 62 5281/61
144 นาง พชัราภรณ์   พรรัตน์ 5530008867 ธ.ลตัส-โคราช 2 ม.ค. 62 5281/61
145 ส.ท.สมชาติ    เสริงกลาง 5540001265 ร.1 พนั.1 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
146 ส.อ.กิติพงษ ์   เมืองมูล 5540002047 รร.ป.ศป. พ.ย. 61 4261/61
147 นาง พรรณี    นาคเพช็ร 5540002669 ธ.โลตัส-ประชาชื่น ม.ค. 62 5281/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาย วชัรพงษ ์   ร่อนกล่ิน 5540002681 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
149 น.ส.อมราวดี    ร่อนกล่ิน 5540002685 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
150 น.ส.สุดใจ    พกิุลทอง 5540003433 สง.ปรมน.ทบ. ธ.ค. 61 4761/61
151 นาง น้อม    ชวนโพธิ์ 5540005512 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 62 5281/61
152 นาย มนชัย    โพธิสิ์น 5540005518 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 62 5281/61
153 นาง สมจิต    ดีศิริ 5540007383 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ธ.ค. 61 4761/61
154 อส.ทพ.ทวิตัถ์    ตาแก้ว 5540007440 กรม ทพ.42 ธ.ค. 61 4761/61
155 นาย ผล    วนัดี 5540008034 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ค. 62 5281/61
156 อส.ทพ.ปริญโญ    อุประ 5550000315 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
157 อส.ทพ. พรชัย    เยี่ยวรัมย์ 5550000340 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
158 อส.ทพ.หญิง พรพมิล  อ ามลึก 5550000343 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
159 อส.ทพ.ยุทธพงษ ์ กองทองนอก 5550000425 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
160 อส.ทพ.อ าคา   ประถมชาติ 5550000780 กรม ทพ.46 ธ.ค. 61 4761/61
161 ส.ต.ศุภเศรษฐ์    ทองชาติ 5550002633 กรม ทพ.43 ธ.ค. 61 4761/61
162 อส.ทพ.กอเซ็ง    เจ๊ะแซ 5550002693 กรม ทพ.46 ธ.ค. 61 4761/61
163 นาง หน่อโก๊ะโก่  เมธาวโิรจน์ 5550002867 รพศ.5 พนั.1 ธ.ค. 61 4761/61
164 นาง รดารัตน์    นาคะวรังค์ 5550003287 ส่วนกลาง ธ.ค. 61 4761/61
165 ส.อ.จักรพงศ์    ไชยทพิย์ 5550003684 ร.25 พนั.3 พ.ย. 61 4261/61
166 ส.อ.ศุภวฒัน์    ปดัสีลาด 5550003927 ร.8 พนั.3 ธ.ค. 61 4761/61
167 ร.ต.หญิง พรรณรพ ีฟนูฤนารถ 5550004183 รพ.รร.6 พ.ย. 61 4261/61
168 ร.ท.ฉัตรเพชร   เพิ่มสมบติั 5550005717 รพ.ค่ายอดิศร ธ.ค. 61 4761/61
169 ส.ท.วรวฒิุ    น้อยราช 5550008822 ร.17 พนั.2 ธ.ค. 61 4761/61
170 ส.ต.กรกต    ดีดวงพนัธ์ 5550009161 พล.ร.6 ธ.ค. 61 4761/61
171 นาย ต๋อง    น้อยดา 5550009892 สง.สด.จว.ล.ย. ธ.ค. 61 4761/61
172 นาง ทองใส    น้อยดา 5550009893 สง.สด.จว.ล.ย. ธ.ค. 61 4761/61
173 ส.ต.พรเทพ    ทมุมานนท์ 5550010752 ร.21 พนั.1 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
174 ส.ท.นันฒิวธุ    ปราบชมพู 5550011682 ช.พนั.51 ธ.ค. 61 4761/61
175 อส.ทพ.ธวชัชัย   พอ่ศรีชา 5560001114 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
176 ส.ท.ยุทธนา    กรทรวง 5560001517 ส.1 พนั.102 พ.ย. 61 4261/61
177 ส.อ.ธราธร    ล้านเชียง 5560001910 ม.พนั.4 พล.1 รอ. พ.ย. 61 4261/61
178 นาย กนกศักด์ิ   ส าราญสม 5560003292 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ค. 62 5281/61
179 นาย กัณตพงศ์  ไกรตรวจพล 5560004787 ธ.ปากช่อง ม.ค. 62 5281/61
180 ส.ต.ธนภทัร    เพช็รมณี 5560005163 ร.21 พนั.1 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
181 ส.ต.อดิศักด์ิ    ประเสริฐศรี 5560005180 ร.31 พนั.2 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
182 นาง สุภาพ    แสงประดับ 5560005576 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ค. 62 5281/61
183 นาย โยธนิ    โสภาพรม 5560006237 ธ.ปากช่อง ม.ค. 62 5281/61
184 ส.อ.สถาพร    ผลบญุ 5560006324 ป.6 พนั.16 ธ.ค. 61 4761/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 น.ส.สุพฒัตรา   เฟื่องจันทร์ 5560006577 ธ.เสนานิคม ม.ค. 62 5281/61
186 ส.ต.เทพฤทธิ ์   เศวตศุทธิ์ 5560007605 ร.11 พนั.1 รอ. พ.ย. 61 4261/61
187 อส.ทพ.วรรณะ   กาฬภกัดี 5560008136 กรม ทพ.11 ธ.ค. 61 4761/61
188 ส.ท.ชยกร    ทองอยู่ 5560008207 ทภ.1 พ.ย. 61 4261/61
189 ส.ท.กายสิทธิ ์   แก้วจัน 5560008259 ป.72 พนั.722 พ.ย. 61 4261/61
190 นาย เพช็ร    สาธพิามะณี 5560008566 ธ.ส านักพหลโยธนิ ม.ค. 62 5281/61
191 น.ส.วนัวสิาข์    มูลศรีนวล 5560009311 พนั.สบร.21 บชร.1 พ.ย. 61 4261/61
192 อส.ทพ.เกษม    เหลืองอ่อน 5560009906 กรม ทพ.11 ธ.ค. 61 4761/61
193 อส.ทพ.ธรีศักด์ิ    ดวงแก้ว 5560010314 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
194 อส.ทพ.ยงยุทธ    กุลแก้ว 5560010340 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
195 อส.ทพ.สุขปญัญา  หาญพยัค 5560010989 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
196 อส.ทพ.โยธนิ    โยธา 5560011928 ธ.สระแก้ว ม.ค. 62 5281/61
197 อส.ทพ.สุนทร    แสงจันทร์ 5560011941 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
198 นาง ยุพา    น้อยภาษี 5560013585 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 62 5281/61
199 น.ส.ศุภชัฌา    น้อยภาษี 5560013765 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 62 5281/61
200 นาย ส าเนียง    น้อยภาษี 5560013790 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 62 5281/61
201 อส.ทพ.อาดือนันท ์   วามะ 5570000108 กรม ทพ.41 ธ.ค. 61 4761/61
202 ส.ต.เชษฐาวฒิุ  ทองประดับ 5570000342 ธนาณัติ ธ.ค. 61 5201/61
203 ส.ต.ธรรมกฤษ    พุ่มอ าไพ 5570001841 ทภ.1 พ.ย. 61 4261/61
204 ส.ท.ศรัณย์พจน์   แสนแก้ว 5570002630 ร.31 พนั.3 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
205 ส.อ.นิวติั    เกล้ียงเกตุ 5570003086 มทบ.46 ธ.ค. 61 4761/61
206 ส.ต.ณัฐวฒิุ    บ ารุงเมือง 5570004944 ร.2 พนั.3 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
207 น.ส.สุนันต์    หนูโทน 5570005230 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ค. 62 5281/61
208 ส.ต.พทุธวฒัน์ สินไพศาลชวกุล 5570005625 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
209 จ.ส.อ.พทิกัษเ์ดช    รักด า 5570009373 ม.พนั.16 พล.ร.5 พ.ย. 61 4261/61
210 ส.ต.หฤษฏ ์   ตู้จินดา 5570010565 ช.11 พนั.111 ธ.ค. 61 4761/61
211 ส.ท.ณัฐพงศ์    ศรีโฉม 5570010601 ร.151 พนั.1 ธ.ค. 61 4761/61
212 อส.ทพ.สุริยันต์   พรรณสาร 5570011176 กรม ทพ.11 ธ.ค. 61 4761/61
213 อส.ทพ.อับดุลมาเละ   มามุ 5570012702 กรม ทพ.46 ธ.ค. 61 4761/61
214 ส.ท.ธนกร    บญุวเิศษ 5570013563 ช.พนั.51 ต.ค. 61 3741/61
215 อส.ทพ.สันติ    ทองรักษ์ 5570014229 กรม ทพ.11 ธ.ค. 61 4761/61
216 ส.ต.นัฐรพนัธ ์   จิราพงษ์ 5570014310 มทบ.31 ธ.ค. 61 4761/61
217 ส.ท.บนัเทงิ    สังข์เงิน 5570014317 ส.พนั.9 พล.ร.9 ธ.ค. 61 4761/61
218 น.ส.หนึ่งฤทยั    แสงทอง 5570014450 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 62 5281/61
219 อส.ทพ.ฉัตรชัย   ภทูองเทพ 5570015238 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
220 นาง อุษา    จรุงธวฒัน์ 5580000610 ส่วนกลาง ธ.ค. 61 4761/61
221 นาย กฤษฎา    พหลยุทธ 5580000708 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 62 5281/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 พ.จ.อ.ภาสกร   พลูผล 5580000714 ส่วนกลาง ธ.ค. 61 4761/61
223 อส.ทพ.นวพล    ตนทวี 5580001334 กรม ทพ.11 ธ.ค. 61 4761/61
224 น.ส.อัจฉรา    กุมภาภติั 5580001597 กรม ทพ.48 ธ.ค. 61 4761/61
225 ส.ต.ธนภมูิ   ลีลาสุวรรณกุล 5580001891 ช.3 ต.ค. 61 3741/61
226 นาง ภทัศา    ภแูถวเวอ่ 5580001976 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
227 อส.ทพ.กิติศักด์ิ    ฤทธยิา 5580002054 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
228 อส.ทพ.วรรณชนะ โพสาจันทร์ 5580002081 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
229 ส.ต.สายชล   บญุไตรย์ 5580003321 ร.1 พนั.4 รอ. ส.ค. 61 2861/61
230 ส.ต.สิทธศัิกด์ิ  ท าหนัดรัมย์ 5580003335 ร.11 พนั.1 รอ. พ.ย. 61 4261/61
231 ส.ต.อากรณ์   อัฐนาค 5580003534 ร.3 พนั.1 ธ.ค. 61 4761/61
232 อส.ทพ.วชัระ สุวรรณสุนทร 5580005496 กรม ทพ.41 ธ.ค. 61 4761/61
233 น.ส.ชลินทรา    วรรณทวี 5580008863 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
234 ร.ต.สุกฤษฏิ์    อาชวคุณ 5580009061 ขว.ทบ. ธ.ค. 61 4761/61
235 ร.ต.ธชัพงศ์    ช านาญกูล 5580012313 ยย.ทบ. ธ.ค. 61 4761/61
236 อส.ทพ.ยุทธนันท ์ บญุสร้าง 5580013311 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
237 อส.ทพ.วฒิุชัย    สีจันหล้า 5580013326 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
238 อส.ทพ.อนุชา    สิทธสิอน 5580013344 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
239 อส.ทพ.ยุทธนา   เรืองวงษ์ 5590002283 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
240 นาง ฉัตราภรณ์    มณีรัตน์ 5590002479 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ธ.ค. 61 4761/61
241 อส.ทพ.สุรศักด์ิ    คุณสวสัด์ิ 5590007161 กรม ทพ.33 ธ.ค. 61 4761/61
242 อส.ทพ.สมชาย   แสวงสุข 5590007216 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
243 อส.ทพ.กฤษฎา  แสนจันทร์ 5590007978 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
244 น.ส.จริยาภรณ์    แจ้งใจ 5590008839 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 62 5281/61
245 ส.ต.สราวธุ    ปั้นแววงาม 5590010689 ร.1 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
246 นาง ปยิาภรณ์    วณีะคุปต์ 5590011864 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 62 5281/61
247 อส.ทพ.สัญญา ศิรประภาพนัธุ์ 5590012109 กรม ทพ.11 ธ.ค. 61 4761/61
248 จ.ส.อ.ชาตรี    รัตนวชิิต 5590012457 นทพ. ก.ค. 60 2141/60
249 อส.ทพ.ธรรมวทิย์ สิทธณิรงค์ 5590012956 กรม ทพ.41 ธ.ค. 61 4761/61
250 นาย สกล    ศรีลาวงค์ 5600000574 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ค. 62 5281/61
251 นาง รุ่งนภา    จิลละธาน 5600000803 ธ.น่าน ม.ค. 62 5281/61
252 ร.ต.ท.ปรัชญา    นาคะศิริ 5600000940 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 62 5281/61
253 นนส.ธรีะพงษ ์   ใจมูล 5600002521 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 62 5281/61
254 นนส.พงศธร    อยู่เจริญ 5600003569 ร.1 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
255 นนส.วนัชนะ    งามล้ า 5600003701 ร.1 พนั.2 รอ. พ.ย. 61 4261/61
256 อส.ทพ.วรีพล    โอคง 5600006180 กรม ทพ.41 ธ.ค. 61 4761/61
257 ส.ต.เอกสิทธิ ์   ค าลือชา 5600007211 พนั.ซบร.กรม สน.12 พ.ย. 61 4261/61
258 ส.ต.ธนกร    ปิ่นทองพนัธ์ 5600008222 ร.2 พนั.3 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
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259 ส.ท.กฤษณะพงษ ์คล้ายเคล่ือน 5600008474 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ ธ.ค. 61 4761/61
260 น.ส.ปวณีา   ชยันตร์สุภาพ 5600008983 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 62 5281/61
261 นาย อนุวฒัน์    สถิตย์บตุร 5600009321 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
262 ส.ต.สุรเชษฐ์    ดอกไม้ 5600009506 ม.1 พนั.3 รอ. ส.ค. 61 2861/61
263 อส.ทพ.ปฏพิทัธ ์   ประแจ 5600009647 กรม ทพ.46 ธ.ค. 61 4761/61
264 น.ส.ธนิดา    ปั้นแววงาม 5600009860 ร.1 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
265 นาง นวพร    ปั้นแววงาม 5600009861 ร.1 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
266 นาง สอาด    บญุหนุน 5600009862 ร.1 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
267 อส.ทพ.เทดิศักด์ิ   กาสีวงศ์ 5600010382 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
268 น.ส.นันทวรรณ   บตุรแสง 5600010555 ธ.นครนายก ม.ค. 62 5281/61
269 อส.ทพ.มะสุกรี   บอืราเฮง 5600010779 กรม ทพ.41 ธ.ค. 61 4761/61
270 น.ส.ดวงใจ    นามวงษ์ 5600010864 กอท.สก.ทบ. ธ.ค. 61 4761/61
271 อส.ทพ.ณัฐภาคย์   สารภี 5600011191 กรม ทพ.46 ธ.ค. 61 4761/61
272 อส.ทพ.เอนก    คงเขียว 5600011475 กรม ทพ.11 ธ.ค. 61 4761/61
273 อส.ทพ.เกียรติศักด์ิ พยุงวงศ์ 5600011797 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
274 นาง ไพ    โสภวงัค์ 5600013105 ธ.เทเวศร์ ม.ค. 62 5281/61
275 อส.ทพ.หตัถชัย  กุลมลิวลัย์ 5600013318 กรม ทพ.48 ธ.ค. 61 4761/61
276 อส.ทพ.วเิชียร    วงค์มูล 5610000278 กรม ทพ.48 ธ.ค. 61 4761/61
277 อส.ทพ.มูหาหมัดซุลกิฟลี อามูซอ 5610000382 กรม ทพ.48 ธ.ค. 61 4761/61
278 นาง สุทธดิา    ไชยสลี 5610000464 ม.2 พนั.15 ธ.ค. 61 4761/61
279 อส.ทพ.นาวนิ  หล่อนจันทกึ 5610001431 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
280 อส.ทพ.วชัรา    กุลศรีดา 5610001438 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
281 อส.ทพ.อุเทน    แพงดวง 5610001449 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
282 อส.ทพ.เจษฏากร  เจริญวงค์ 5610001486 กรม ทพ.48 ธ.ค. 61 4761/61
283 อส.ทพ.ไชยวฒัน์  พนูเทพ 5610001493 กรม ทพ.48 ธ.ค. 61 4761/61
284 อส.ทพ.อุทยั   พรประเสริฐ 5610001629 กรม ทพ.48 ธ.ค. 61 4761/61
285 พลฯ ประสรรพร   รุ่มจิตร 5610004164 ช.พนั.15 พล.ร.15 ธ.ค. 61 4761/61
286 อส.ทพ.เสกสรรค์   บษุบา 5610004337 กรม ทพ.41 ธ.ค. 61 4761/61
287 อส.ทพ.ไกรสร  ใหญ่ปางแก้ว 5610004340 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
288 น.ส.อาพนัธช์นก  อ่อนศรีชัย 5610004721 พธ.ทบ. ธ.ค. 61 4761/61
289 อส.ทพ.ปสูกัม    ยูโซ๊ะ 5610005270 กรม ทพ.48 ธ.ค. 61 4761/61
290 อส.ทพ.พนูทรัพย์ เล่าตระกูล 5610005670 กรม ทพ.41 ธ.ค. 61 4761/61
291 อส.ทพ.ศุภวฒัน์    งามวไิล 5610010240 กรม ทพ.22 ธ.ค. 61 4761/61
292 นาย สิรวชิญ์    สุขสง่า 5610010275 รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ธ.ค. 61 4761/61
293 จ.ส.ท.เหรียญ    นาคีภยั ต100581/28 ธ.อุดรธานี ม.ค. 62 5281/61
294 ร.ต.ประยุทธ    ดวงกางกอ ต102331/28 ธ.น่าน ม.ค. 62 5281/61
295 จ.ส.อ.นิยม    สุนทรวฒัน์ ต105249/28 ธ.เพชรบรูณ์ ม.ค. 62 5281/61
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296 ร.ต.สุเวช    สุขสบาย ต108351/29 ธ.เลย ม.ค. 62 5281/61
297 นาง ภาวนา    มหรรณพ ต109216/29 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
298 จ.ส.อ.วจิัย    ค าศิลา ต109567/29 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
299 นาง วาด    พบมิตร ต113280/29 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 62 5281/61
300 นาง ศิริพร    ปิ่นเพช็ร์ ต113820/29 ธ.ย่อยบางบวั ธ.ค. 61 4761/61
301 นาย ศักด์ิสิทธิ ์   พุ่มปรีดา ต115095/29 ธ.ถ.เศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร ม.ค. 62 5281/61
302 ส.อ.โกสินทร์  กลางกาญจน์ ต117104/29 ธ.สกลนคร ม.ค. 62 5281/61
303 นาย ไกร    สามสี ต119318/29 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ค. 62 5281/61
304 ร.อ.จินดา    ตรีวรชัย ต120178/29 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
305 ส.อ.อ านาจ    เทยีมพล ต124820/29 ธ.ยโสธร ม.ค. 62 5281/61
306 พ.อ.ส ารวย    ศรีษะ ต132571/30 ศอว.ศอพท. ธ.ค. 61 4761/61
307 นาย เดชา    สุขพชืกิจ ต134241/30 ส่วนกลาง ธ.ค. 61 4761/61
308 นาง สุดใจ    บญุเฉื่อย ต134565/30 ธ.ปากช่อง ม.ค. 62 5281/61
309 นาง แฉล้ม    แก้วพวง ต134566/30 ธ.ปากช่อง ม.ค. 62 5281/61
310 ร.ท.สายัณต์    ทองนิ่ม ต145030/30 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
311 จ.ส.อ.นพดล    พลละคร ต145883/30 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
312 นาย สลัด    ปารมี ต147277/31 ธ.เลย ม.ค. 62 5281/61
313 ส.อ.อุศเรช    ปู่วงั ต148245/31 ธ.อุดรธานี ม.ค. 62 5281/61
314 ร.ต.สมใจ    สุขธวชั ต149414/31 ธ.เสริมไทย-มหาสารคาม ม.ค. 62 5281/61
315 นาย ประยงค์    ปานนนท์ ต154214/31 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ม.ค. 62 5281/61
316 นาง ประคอง   วฒันมงคล ต154964/31 ธ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ม.ค. 62 5281/61
317 นาย ไสว    บญุชม ต162746/31 ส่วนกลาง ธ.ค. 61 4761/61
318 นาย ศุภรัฐ    คงเจริญ ต163432/31 ธ.โลตัส-โคราช 2 ม.ค. 62 5281/61
319 จ.ส.ต.ลิขิต    วงศ์ชมบญุ ต165739/31 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ม.ค. 62 5281/61
320 นาย ตุ่น    ฝ้ันค าสาย ต167686/31 ธ.จันทบรีุ ม.ค. 62 5281/61
321 น.ส.นันทวนั    สิงหภณัท์ ต169210/32 ธ.เลย ม.ค. 62 5281/61
322 นาง มี    ค าสอน ต172443/32 ธ.เสริมไทย-มหาสารคาม ธ.ค. 61 4761/61
323 พ.จ.ท.ภาณุ    ตันหยุ่น ต173768/32 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
324 ส.อ.ศุภชัย    ไชยสุรินทร์ ต173804/32 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ม.ค. 62 5281/61
325 นาย พรพชิัย    สังวบิตุร ต176510/32 ธ.กาฬสินธุ์ ธ.ค. 61 4761/61
326 นาง ฐิติพร    ดิษฐประทมุ ต17687/16 ธ.ย่อยบางบวั ม.ค. 62 5281/61
327 นาง สมถวลิ    ศรีฉาย ต177683/32 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
328 น.ส.หนุ่ย    ค ารินทร ต177949/32 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
329 ร.ต.แสวง    ตุ้มพระ ต178202/32 ธ.สระแก้ว ม.ค. 62 5281/61
330 จ.ส.อ.ชัยณรงค์ เสมียนหร่าย ต179645/32 ร.21 พนั.3 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
331 นาง ทองม้วน    โพธิพ์ฒัน์ ต17968/16 ธ.อุดรธานี ม.ค. 62 5281/61
332 นาง รัตนา    พทุธรักษา ต179880/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
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333 พ.ต.สมบรูณ์    ศรีสวสัด์ิ ต180456/32 ร.31 รอ. ธ.ค. 61 4761/61
334 ส.อ.เฉลา    จันสถาพร ต180902/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ค. 62 5281/61
335 นาย สมศักด์ิ  บวรวงศ์พทิกัษ์ ต185828/32 ส่วนกลาง ธ.ค. 61 4761/61
336 นาง ล าดวน    สุ่ยหล้า ต186189/32 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
337 นาง ทองใบ    หล้าหลักมูล ต186351/32 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
338 นาง ปกุ    วงค์ใหญ่ ต188590/32 ธ.เทงิ ม.ค. 62 5281/61
339 จ.ส.อ.ศิริวฒัน์   สังข์ทพิย์ ต190251/32 ธ.เสนานิคม ม.ค. 62 5281/61
340 จ.ส.อ.ถวลัย์    เภรีวงษ์ ต192655/32 ธ.ปทมุธานี ม.ค. 62 5281/61
341 นาง ส ารวย    บ ารุงศรี ต193969/32 ธ.บิ๊กซี-นครสวรรค์ ม.ค. 62 5281/61
342 นาง สุนันทา   พนัธุพ์ฤกษ์ ต195510/33 ธ.คลองเตย ธ.ค. 61 4761/61
343 นาง บงัอร    สิงหเดช ต198419/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ม.ค. 62 5281/61
344 นาง ทอง    ปญัญาปรุ ต201779/33 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ธ.ค. 61 4761/61
345 นาง ทองมี    ปา้ยงูเหลือม ต201783/33 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
346 นาย ชม    ปญัญาปรุ ต201815/33 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ธ.ค. 61 4761/61
347 จ.ส.อ.เอกสิทธิ ์ เย็นชัยภมูิ ต204577/33 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 62 5281/61
348 นาง พน    พดุจันทกึ ต206433/33 ธ.สูงเนิน ธ.ค. 61 4761/61
349 น.ส.พวงผกา    ผลผะกา ต207804/33 ส่วนกลาง ธ.ค. 61 4761/61
350 พลฯ ไมตรี    แสงอร่าม ต210777/33 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
351 นาง วาสนา    การะเกด ต211144/33 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ม.ค. 62 5281/61
352 ส.อ. ปรีดา    แพงมา ต212345/33 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
353 น.ส. ทองใบ    เสนานอก ต212958/33 ธ.มีนบรีุ ม.ค. 62 5281/61
354 นาง นวลทรง    มะโนน้อม ต215896/33 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 62 5281/61
355 พ.อ.ชัยสิทธิ ์ ปรียานุภาพ ส24667/36 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
356 นาง ดวงพร    ชื่นประสิทธิ์ ต224086/34 ธ.ส านักพหลโยธนิ ม.ค. 62 5281/61
357 นาย นคร    แก้วมณี ต225902/34 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
358 นาง ล าพนู    รักษาทรัพย์ ต226307/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
359 นาย ดาวเรือง    รู้บญุ ต228047/34 ธ.อุดรธานี ม.ค. 62 5281/61
360 จ.ส.อ.ไพรัตน์  พงษส์ถิตย์ ต230881/34 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
361 จ.ส.อ.พรชัย   พงษดี์ ต231243/34 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
362 จ.ส.อ.วชิัย    แสนณรงค์ ต235749/34 ธ.หา้งฉัตร ม.ค. 62 5281/61
363 นาง สาค า    แสงอร่าม ต235935/34 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
364 นาง อัมพร   ศุภมานพ 5410002888 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
365 นาง จ าเปน็    บวัแก้ว ต237438/34 ธ.ทุ่งสง ม.ค. 62 5281/61
366 จ.ส.อ.จรวย   โอชารส ต237452/34 มทบ.43 ต.ค. 61 3741/61
367 นาง สุทธนิี    สายปรีชา ต238049/34 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ค. 62 5281/61
368 นาง นุชนาถ    ทนสูงเนิน ต239016/34 ธ.ขอนแก่น ม.ค. 62 5281/61
369 นาย พมิพ ์   ใจอ่อน ต240132/34 ธ.ยโสธร ม.ค. 62 5281/61
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370 นาง พนัธ ์   เทยีมพล ต240181/34 ธ.ยโสธร ม.ค. 62 5281/61
371 นาง อังคณา  จิตร์โคกกรวด ต240283/34 ธ.เดอะมอลล์-นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
372 นาย อาวฐิุ    หมู่ผ้ึง ต240654/34 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ค. 62 5281/61
373 นาย พรมมา    ดวงเฉลิม ต241260/34 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
374 น.ส.รัตนา    พงษป์ระดิษฐ์ ต242328/34 ธ.ถ.สุขสวสัด์ิ-ราษฎร์บรูณะ ม.ค. 62 5281/61
375 นาย เจริญ    นาคงสี ต242329/34 ธ.ถ.สุขสวสัด์ิ-ราษฎร์บรูณะ ม.ค. 62 5281/61
376 นาง จีรภทัร์    ชะเอม ต244257/34 ธ.โชคชัย 4 ม.ค. 62 5281/61
377 น.ส.ละออ    โพธิศ์รีนาค ต244824/34 ธ.อ่างทอง ม.ค. 62 5281/61
378 นาง ละเอียด    ทวรัีตน์ ต244827/34 ธ.อ่างทอง ม.ค. 62 5281/61
379 น.ส.บรรจง    โพธิศ์รีนาค ต244840/34 ธ.อ่างทอง ม.ค. 62 5281/61
380 นาง ชวภฏั    วงศ์ประทมุ ต245723/34 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ค. 62 5281/61
381 จ.ส.อ.แสวง    พนัธุจ์ ารูญ ต249429/35 ธ.ย่อยบางบวั ม.ค. 62 5281/61
382 นาง ทองค า    สัตยา ต249732/35 ธ.ประจันตคาม ม.ค. 62 5281/61
383 นาง สุภาพ    ผาไสว ต249779/35 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 62 5281/61
384 นาง ผล    ศรีสุข ต250863/35 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 62 5281/61
385 ร.ต.สุพจน์    อุดค าเที่ยง ต252179/35 ธ.พทัลุง ม.ค. 62 5281/61
386 นาง แฉล้ม    สุขโข ต253176/35 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
387 จ.ส.อ.กิติ    พลอยหมื่นไวย ต255401/35 ช.11 พนั.602 ธ.ค. 61 4761/61
388 ร.ท.วรีะพล    เชี่ยวเชิงศึก ต255647/35 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 62 5281/61
389 นาย วเิชียร    ปะติเก ต256555/35 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
390 จ.ส.อ.นิพล    เฉลิมพล ต256963/35 ธนาณัติ ธ.ค. 61 5181/61
391 นาง แจ้น    สุดาใจ ต257211/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 62 5281/61
392 นาง ไพรี    แสนนาม ต259100/35 ธ.สกลนคร ธ.ค. 61 4761/61
393 นาง ศุภาวร์ี โชคธนาเกียรติคุณ ต261369/35 ธ.คลองเตย ม.ค. 62 5281/61
394 นาง กฤษณา    ร่อนกล่ิน ต262546/35 ธ.อุบลราชธานี ม.ค. 62 5281/61
395 จ.ส.อ.อัครพล   เอี่ยมละออ ต263382/35 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ค. 62 5281/61
396 นาง พรวน    เอี่ยมละออ ต263384/35 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ค. 62 5281/61
397 นาง ณปญุรัศมิ์ สกุลพราหมณ์ ต263727/36 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ม.ค. 62 5281/61
398 นาง วรีวรรณ    ธรรมรักษา ต264808/36 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ม.ค. 62 5281/61
399 นาง ส าเภา    พร้าวงษ์ ต264856/36 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า ธ.ค. 61 4761/61
400 ส.อ.ชยตพง    น้อยคล้าย ต265926/36 ธ.แม็คโคร-จรัญสนิทวงศ์ ม.ค. 62 5281/61
401 ร.ต.เทวา    พฤษพาพร ต267310/36 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
402 จ.ส.อ.นิพนธ ์   คงทอง ต267620/36 ธ.ถ.จุติอนุสรณ์-หาดใหญ่ ม.ค. 62 5281/61
403 นาง ค ามาย    วาร์เนอร์ ต270984/36 ธ.อุดรธานี ม.ค. 62 5281/61
404 นาง สุรีรัตน์    ทองดี ต272064/36 ธ.บรีุรัมย์ ม.ค. 62 5281/61
405 นาง เล้ียง    สิงหค์ ากุล ต272538/36 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
406 นาง หนูอวน    เล่ือนชัย ต272550/36 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 จ.ส.อ.ยุทธนา    พานิช ต275452/37 ธ.ชัยนาท ม.ค. 62 5281/61
408 นาง ปนัดดา    ล้ิมเจริญ ต279582/37 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
409 จ.ส.อ.ไพรัชต์    กล่ าชุ่ม ต279863/37 ธ.ถ.พบิลูสงคราม ม.ค. 62 5281/61
410 จ.ส.อ.อรรณนพ  โคตรโสภา ต280010/37 ป.1พนั.1 รอ. พ.ย. 61 4261/61
411 นาย เพิ่ม    กล่ าชุ่ม ต280168/37 ธ.ถ.พบิลูสงคราม ม.ค. 62 5281/61
412 นาง พรทพิย์    พุ่มชะเอม ต280925/37 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ม.ค. 62 5281/61
413 นาง สมศรี    เสนาะพณิ ต281162/37 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
414 นาง สุวภทัร    จ้อยวงษ์ ต281640/37 ธ.สิงหบ์รีุ ม.ค. 62 5281/61
415 ส.อ.สมเกียรติ    ชูชาติ ต282440/37 รพศ.5 พนั.1 ธ.ค. 61 4761/61
416 นาง สนวน    เมฆพะโยม ต282903/37 ธ.ถ.สรงประภา ม.ค. 62 5281/61
417 นาง นิตยา    รุ่งเรือง ต283105/37 ธ.ปากช่อง ม.ค. 62 5281/61
418 นาง กุศล    โอชารส ต285687/38 มทบ.43 ต.ค. 61 3741/61
419 นาง สมบติั    เนื้อทอง ต289726/38 ธ.สิงหบ์รีุ ม.ค. 62 5281/61
420 จ.ส.อ.ชัยพชัร์ สิรนันทนาวฒัน์ ต290250/38 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
421 นาง ณฐาพทัธ ์สิรนันทนาวฒัน์ ต290251/38 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
422 จ.ส.อ.แฉล้ม   ทองแกมแก้ว ต33655/20 ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ม.ค. 62 5281/61
423 นาง ชลอ    ทองแกมแก้ว ต33663/20 ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ ม.ค. 62 5281/61
424 ส.อ.สมภพ   อากาศวภิาต ต38769/21 ธ.ส านักพหลโยธนิ ม.ค. 62 5281/61
425 นาง ราตรี    วงษเ์หมือน ต46118/22 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ม.ค. 62 5281/61
426 นาง ส าเภา    ทองทราย ต51131/23 ธ.บา้นโปง่ ม.ค. 62 5281/61
427 นาง สมบญุ    บญุประเสริฐ ต54294/23 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
428 จ.ส.อ.มนตรี   ปานเชียงวงศ์ ต58848/24 ธนาณัติ ธ.ค. 61 5101/61
429 จ.ส.อ.มานะ  ศักด์ิศรีไพจิตร์ ต6047/10 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 62 5281/61
430 ร.อ.สมพงษ ์   พุ่มพฤกษ์ ต62495/25 ธ.ถนนติวานนท์ ม.ค. 62 5281/61
431 นาง สวทิ    กล่ินกล่ า ต62574/25 ธนาณัติ พ.ย. 61 4701/61
432 ร.อ.บญัชา    ศุภมานพ ต64039/25 ธนาณัติ ธ.ค. 61 4761/61
433 พ.ท.วรีะพงษ ์   วรรณค า ต66448/25 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 62 5281/61
434 ส.อ.ชูชาติ    โลสันเทยีะ ต66609/25 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-นครราชสีมา ม.ค. 62 5281/61
435 นาง อุ่นเรือน    ฉ่ าชื่น ต67230/25 ธ.นครปฐม ม.ค. 62 5281/61
436 น.ส.จ าปา    มุ่งสุข ต74233/26 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 62 5281/61
437 จ.ส.อ.วทิยา    พุ่มไสว ต74820/26 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 62 5281/61
438 นาง ส ารวย    วรรณอุบล ต76240/26 ธ.สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
439 นาง อ าพร    บวบทอง ต76326/26 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ม.ค. 62 5281/61
440 นาย ทรงพล    ฉ่ าชื่น ต83098/27 ธ.นครปฐม ม.ค. 62 5281/61
441 จ.ส.อ.บญุเงิน    วงศ์ยะรา ต84377/27 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 62 5281/61
442 ส.อ.อุทยั    อัครสาร ต86830/27 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น ม.ค. 62 5281/61
443 นาง สุธรรม    สุระเสียง ต87454/27 ธ.สกลนคร ม.ค. 62 5281/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 นาง ทองเล่ือน    ศรีจ าปา ต89409/27 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 62 5281/61
445 นาง สมใจ    สุดประโคน ส13298/26 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 62 5281/61
446 นาง อนงค์    ทองระย้า ส16132/29 ธ.รังสิต-คลอง 3 ม.ค. 62 5281/61
447 พ.อ.ชาญณรงค์  หลิมจ ารัส ส19442/32 ธ.บก.กองทพัไทย-แจ้งวฒันะ ม.ค. 62 5281/61
448 นาง บหุงา    แปน้โพธิ์ ส19828/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ม.ค. 62 5281/61
449 นาง บญุส่ง    หลิมจ ารัส ส20235/32 ธ.บก.กองทพัไทย-แจ้งวฒันะ ม.ค. 62 5281/61
450 นาง แสงจันทร์    ดวงแก้ว ส21693/33 ธ.หนองบวัล าภู ม.ค. 62 5281/61
451 นาง สุพนิ    อธจิร ส23618/35 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 62 5281/61

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก  หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ี  นับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบยีนบา้น  ,   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
    และใบส าคัญความเหน็แพทย์
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ   เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก   ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ 
    ใหติ้ดต่อสอบถาม โทร.0 - 2654 - 7400 ต่อ 6465, 6467 - 8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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