
ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
1 พ.ต. จิรวัฒน์    วรจิตติ 5075018318 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน ธ.ค. 58 4501/58
2 พ.ต. ธวัชชัย    ชลำนุเครำะห์ 5395005379 ธ.บิก๊ซี ล ำลูกกำ 2 ม.ค. 59 4961/58
3 นำง จันทนำ    ดำไกร 5396002676 ธ.ลพบุรี ธ.ค. 58 4501/58
4 นำง ปรำณี    ชัยครองรักษ์ 5396002810 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
5 จ.ส.อ. กรกต    วุฒิ 5405004258 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. ธ.ค. 58 4501/58
6 จ.ส.อ. บรรเจิด    จีนสีน ำ 5405010402 ธ.หล่มสัก ม.ค. 59 4981/58
7 ร.ต. สมใจ    ประคองศรี 5405016051 ป.พัน.2 รอ. ต.ค. 58 3601/58
8 ร.ต. สมำน    ไทรทอง 5405018454 ธ.นครศรีธรรมรำช ม.ค. 59 4961/58
9 นำง ส ำอำงค์    ศูนย์รัมย์ 5406002227 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
10 นำง จ ำรัส    คงนอง 5406003375 ธ.ยะลำ ม.ค. 59 4961/58
11 นำง ปนัดดำ    ปัญญำอุด 5406003825 ธ.สันป่ำข่อย-เชียงใหม่ พ.ย. 58 4081/58
12 นำง สำย    ศรีสว่ำง 5406004618 ธ.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ม.ค. 59 4961/58
13 นำง สุเรขำ    มูลสำร 5406006230 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. ม.ค. 59 4961/58
14 นำง เดือนลมัย    นวลศรี 5406007264 มทบ.39 ธ.ค. 58 4501/58
15 นำง ประไพ    รอดสถิตย์ 5406012673 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
16 นำง หทัยรัตน์    ทิพย์โกมล 5406019500 ธ.อุดรธำนี ม.ค. 59 4961/58
17 ส.อ. กฤตภณ    สอนค ำหำร 5410001158 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
18 นำง สุนี    สอนค ำหำร 5410001161 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
19 จ.ส.อ. อุดร    ศรีโยธี 5410004049 ร.11 พัน.3 รอ. พ.ย. 58 4041/58
20 จ.ส.อ. กำหลง    เกิดร่ืน 5410004289 ธ.สนำมเสือป่ำ ธ.ค. 58 4501/58
21 ส.อ. อัศวิน    สุจิโรจน์ 5410008246 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ม.ค. 59 4961/58
22 นำง โสภำ    ณ นคร 5410008572 ร.15 พ.ย. 58 4041/58
23 จ.ส.อ. อุทัย    ผดุงจิตร์ 5410009128 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
24 นำง วิเรียม    ศรีสองเมือง 5410013682 ธ.อุดรธำนี ม.ค. 59 4961/58
25 ส.อ. ศรำวุฒิ    เจริญศิลป์ 5410014786 ธ.ปรำจีนบุรี ม.ค. 59 4961/58
26 ส.อ. ปิยะศักด์ิ    ตันตยกุล 5410015144 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
27 ส.อ. กุลพันธ์    ผำไหม 5410015326 ธ.ส ำนักงำนใหญ่ ม.ค. 59 4961/58
28 จ.ส.อ. เพชรฎำ    เกษมำลำ 5410015667 ร.15 พัน.4 พ.ย. 58 4041/58
29 นำง ศิริพร    ส ำรำญ 5410018751 ธ.สนำมเสือป่ำ ม.ค. 59 4961/58
30 จ.ส.อ. วิชิตชัย    ดีอุดมพร 5410019978 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 59 4961/58
31 นำง นภำดำ    นำคสีหมอก 5420000858 ธ.อุทัย-อยุธยำ ม.ค. 59 4961/58
32 นำง ณัฐกำนต์    สู่พรหม 5420002181 ธ.บำงปลำสร้อย-ชลบุรี ม.ค. 59 4961/58
33 จ.ส.อ. ธัญญำ    ทองแดง 5420003155 กรม ทพ.11 พ.ย. 58 4041/58
34 นำง วรรณภำ    สำรินทร์ 5420004324 ธ.ถนนพรหมรำช-อ.บ. ธ.ค. 58 4921/58
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35 นำง ดุลนภำภรณ์    สุวรรณะ 5420006854 ธ.ยโสธร ธ.ค. 58 4801/58
36 ว่ำที ่ร.ต. มำนิตย์    อ่อนท้ำว 5420007578 ธ.ย่อยถนนสรงประภำ ม.ค. 59 4961/58
37 นำง วรำรัตน์    ปิงยศ 5420009706 ธ.สำมง่ำม ม.ค. 59 4961/58
38 นำง ผุสดี    ประคองศรี 5430001634 ป.พัน.2 รอ. ต.ค. 58 3601/58
39 นำง สอิ้ง    เตวัง 5430001997 ธ.สระแก้ว ม.ค. 59 4961/59
40 ร.อ. สัญญำ    สำริบุตร 5430002173 ธ.สนำมเสือป่ำ ม.ค. 59 4961/59
41 นำง มณีรัตน์    ชุมจิตร์ 5430002663 ธ.ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
42 จ.ส.อ. ประหยัด    วันเพ็ญ 5430003719 ช.พัน.602 ธ.ค. 58 4501/58
43 นำย ชัยวัธน์    เหมืองอุ่น 5430005256 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 59 4961/58
44 จ.ส.ต.หญิง สุนิสำ    ก ำลังหำญ 5430005308 ยย.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
45 นำง ปิติณัช    รำชภักดี 5430005914 ธ.สกลนคร ม.ค. 59 4961/58
46 ส.อ. อภิศักด์ิ    ฉำงกระโทก 5430006484 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
47 นำง วัชรินทร์    สังฆพร 5430006897 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 59 4961/58
48 นำง ธัญญกำญจน์    ดำวสว่ำง 5430007462 วศ.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
49 นำง ทัศนีย์วรรณ    แสนค ำ 5430008105 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
50 จ.ส.อ. ฉัตรชัย    เปจะโปะ 5430008215 ธ.ชัยนำท ม.ค. 59 4961/58
51 นำง ศรีนวล    สุทธิศิลป์ 5440001228 ธ.อู่ทอง ม.ค. 59 4961/58
52 นำย เสถียร    สิทธิสำตร์ 5440002260 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 59 4961/58
53 นำง ประนอม    สิทธิสำตร์ 5440002263 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 59 4961/58
54 นำง สมบัติ    เศิกศิริ 5440003861 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. ม.ค. 59 4961/58
55 นำง จิณณรัตน์    บ ำเพ็ญรัตน์ 5440004454 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ม.ค. 59 4961/58
56 ส.อ. สุเมษ    กำวิน 5440004788 ธ.ล ำปำง ม.ค. 59 4961/58
57 นำย ไสว    คอนนำม 5440005394 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
58 นำง ประไพร    ดอนนำม 5440005401 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
59 นำง ธันยพร    มีทำ 5440005419 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
60 นำง ดวงดำว    หมื่นแก้ว 5450000857 ธ.หล่มสัก ธ.ค. 58 4501/58
61 นำง บุบผำ    ออมสิน 5450001325 ธ.เพชรบุรี ม.ค. 59 4961/58
62 นำย ค ำนึง    แสงจันทร์เอื้อน 5450002939 ธ.กำญจนบุรี ม.ค. 59 4961/58
63 ร.อ.หญิง ชุติมำ    อดุลยำนนท์ 5450003847 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ม.ค. 59 4961/58
64 ส.อ. อลงกช    จอมมำนพ 5450004136 นปอ. ธ.ค. 58 4501/58
65 นำง วรรณพร    เวียรศิลป์ 5450005103 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ม.ค. 59 4961/58
66 นำง อรสี    อุปนันชัย 5450005664 มทบ.33 ต.ค. 58 3601/58
67 นำง พรรณี    ชื่นชม 5450006510 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
68 นำง อุมำพร    ค ำภูแสน 5450006639 ธ.ปัตตำนี ม.ค. 59 4961/58
69 ร.ต. ฎำยิน    แสนประดิษฐ์ 5450006844 ธ.ทุง่สง ธ.ค. 58 4501/58
70 นำง จรัญญำ    ติระ 5450007660 ธ.บุรีรัมย์ ม.ค. 59 4961/58
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71 นำง จินตนำ    วิวัฒน์อภิญญำ 5450008900 ธ.โรบินสัน สุรินทร์ ม.ค. 59 4961/58
72 นำง สมจิตร์    อ่อนท้ำว 5450010251 ธ.ย่อยถนนสรงประภำ ม.ค. 59 4961/58
73 นำง พรพิมล    ผำไหม 5450010812 ธ.ส ำนักงำนใหญ่ ม.ค. 59 4961/58
74 นำง โจม    สีสุพอ 5450010813 ธ.ส ำนักงำนใหญ่ ม.ค. 59 4961/58
75 นำง รุจิพัชญ์    ชัยภิรมย์โฆษิต 5450011811 ธ.บำงเขน (เซนทรัล) ม.ค. 59 4961/58
76 นำง แสง    จงสุข 5450012973 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4541/58
77 น.ส. สุภำภรณ์    นิลวิสุทธิ์ 5460000025 ธ.เตำปูน ม.ค. 59 4961/58
78 นำง วรำรัตน์    อินทรพงษ์สกุล 5460000050 ธ.ถนนเพชรเกษม-หนองแขม ม.ค. 59 4961/58
79 นำง จินดำ    พลัดเหล่ำ 5460001497 ธ.ล ำปำง ม.ค. 59 4961/58
80 นำย สุวิรัตน์    วงศ์ชัย 5460001689 ธ.สันป่ำข่อย-เชียงใหม่ ม.ค. 59 4961/58
81 จ.ส.ท. พัชระเมศฐ์    ธนำปุตรำนนท์ 5460002441 ขส.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
82 จ.ส.อ. สุทัศน์    บอนหวำน 5460004988 พัน.ช.คมศ. ธ.ค. 58 4501/58
83 จ.ส.อ. ไชยศิริ    แซ่เตีย 5460005390 ธ.ขอนแก่น ม.ค. 59 4961/58
84 น.ส. สนธยำ    น้อยประสำน 5460006243 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต ม.ค. 59 4961/58
85 นำง ช ำเลือง    หอมอุดม 5460006928 ป.5 ธ.ค. 58 4501/58
86 นำง มนธิรำ    รอดเรือง 5460006931 ป.5 ธ.ค. 58 4501/58
87 นำง สุมำลี    แย้มศรี 5460007252 ธ.รำชบุรี ม.ค. 59 4961/58
88 นำง บุษบำ    หอมจันทร์ 5460007739 ธ.ถนนพรหมรำช-อ.บ. ธ.ค.59 4921/58
89 ส.อ. อุบล    อยู่ดี 5460008944 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
90 นำง บังใบ    ศรีโยธี 5460009096 ร.11 พัน.3 รอ. พ.ย. 58 4041/58
91 จ.ส.ท. มงคล    กองมณี 5460012318 ธนำณัติ ธ.ค.58 4541/58
92 นำง อมรรัตน์    กองมณี 5460012321 ธนำณัติ ธ.ค.58 4541/58
93 นำง บุญมี    พัดจันทร์ 5460012435 ธ.นครนำยก ม.ค. 59 4961/58
94 นำย สมนึก    แลใจปำ 5470001022 ธ.เซ็นทรัล พลำซำ พิษณุโลก ม.ค. 59 4961/58
95 นำง มลิวรรณ    ยลวิลำศ 5470001030 กรม สน.พล.ร.15 ธ.ค. 58 4501/58
96 นำง พร้อม    ปำนเผำะ 5470003729 ธ.พญำไท ม.ค. 59 4961/58
97 นำง ทองหนุ่ม    จอมมำนพ 5470006031 นปอ. ธ.ค. 58 4501/58
98 ส.อ. สมภำร    นำไชย 5470006098 รร.ม.ศม. ธ.ค. 58 4501/58
99 พ.ท. รัชวิทย์    จันทร์วัชรกำล 5470006372 รพ.ค่ำยธนะรัชต์ ธ.ค. 58 4501/58
100 นำง ไหลมำ    ยุทธแสน 5470007365 ธ.แพร่ ม.ค. 59 4961/58
101 นำง พวงพิช    บุติพุลตรี 5480000340 ม.พัน.17 รอ. ต.ค. 58 3601/58
102 นำย บุญล้วน    ขันชัย 5480000902 ธ.เพชรบูรณ์ ม.ค. 59 4961/58
103 ร.ต.หญิง กัญญ์ชลำ    พิศพันธ์ 5480001061 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
104 นำง สุกัญญำ    อินธำวุธ 5480002775 ศฝ.นศท.มทบ.31 ธ.ค. 58 4501/58
105 น.ส. พชร    อังคสุวรรณศิริ 5480003194 ธ.บำงขุนนนท์ ม.ค. 59 4961/58
106 นำย เผ่ำพงศ์    ภูมิวิชิต 5480003933 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
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107 นำย สมกิจ    นำไชย 5480005870 รร.ม.ศม. ธ.ค. 58 4501/58
108 นำง หม่ำน    นำไชย 5480005871 รร.ม.ศม. ธ.ค. 58 4501/58
109 น.ส. ศศินันท์    ฐิติภูวศิริสกุล 5480007913 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 59 4961/58
110 นำย จ ำนงค์    อุ่นใจ 5480009386 ธนำณัติ ธ.ค.58 4541/58
111 นำง ดำวี    กองมณี 5480009387 ธนำณัติ ธ.ค.58 4541/58
112 นำง บัวลำ    อุ่นใจ 5480009395 ธนำณัติ ธ.ค.58 4541/58
113 นำย ประดิษฐ์    พูลแก้ว 5480009612 ธ.บ้ำนไร่ ม.ค. 59 4961/58
114 ส.อ. บุณยรัตน์    เชำวนวีรกุล 5480010180 ธ.สกลนคร ม.ค. 59 4961/58
115 นำง สุภำ    ภูมิวิชิต 5480011159 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
116 นำง ณัฐภรณ์    สร้อยสนธิ 5480011434 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
117 ส.อ. พงษ์ฉัตร    ศรีทรง 5490002644 ศป. ก.ย.58 3161/58
118 นำง ปรำณี    กำวิน 5490005055 ธ.ล ำปำง ม.ค. 59 4961/58
119 นำง วินิดำ    พลศักด์ิ 5490005203 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
120 นำย สุกิจ    ภูมิวิชิต 5490007099 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
121 นำย วีระพล    มณีโชติ 5490008224 ธ.แฟร่ีพลำซ่ำ-ขอนแก่น ม.ค. 59 4961/58
122 นำง นฤมล    อุไรรัตน์ 5490010395 ธ.รำชบุรี ม.ค. 59 4961/58
123 ส.อ. อนุศักด์ิ    สมพันธ์ 5490013123 ธ.เซ็ลทรัลพลำซำ อ.บ. ม.ค. 59 4961/58
124 นำง สุรภำ    ทัศนภักดี 5490013308 วศ.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
125 จ.ส.ต. ชัยนันท์    สุทธำชัยนนท์ 5500001030 ร.7 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
126 นำง ปรำณี    ใยบัว 5500002201 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ม.ค. 59 4961/58
127 ส.อ. กฤษฎำ    ไชยโย 5500004562 ธ.ยโสธร ธ.ค. 58 4501/58
128 นำง บุญทิง้    พันธุส์มบูรณ์ 5500005823 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
129 นำง ประไพพิศ    ศูนย์รัมย์ 5500005824 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
130 ส.อ. บัญชำ    ช่ำงกลึง 5500006002 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
131 ส.อ. ฉันทพัฒน์    จงกลชัยวัฒน์ 5500006150 นทพ. ธ.ค. 58 4501/58
132 นำย เลิศ    ปำกหวำน 5500006830 นทพ. ธ.ค. 58 4501/58
133 นำง สุวพิน    เชำวนวีรกุล 5510000266 ธ.สกลนคร ม.ค. 59 4961/58
134 น.ส. กวิฏำ    จันทร์อุ่น 5510000880 ธ.ย่อยฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต ธ.ค. 58 4501/58
135 นำง กรกมล    ค ำตรงใจ 5510003296 ธ.ถนนพรหมรำช-อ.บ. ม.ค. 59 4961/58
136 นำง นพรัตน์    ดำรำเย็น 5510004125 มทบ.17 พ.ย.58 4321/58
137 ส.อ. ณัฐวุฒิ    คร้ำมไพบูลย์ 5510004394 ร.2 พัน.1 รอ. ธ.ค. 58 4501/58
138 ส.อ. ก้องเกียรติ    สุขประเสริฐ 5510006440 ร.11 พัน.3 รอ. พ.ย. 58 4041/58
139 น.ส. วรำภรณ์    ศรีสังข์ 5510006728 ธ.พุทธมณฑล ม.ค. 59 4961/58
140 นำย สำยัณห์    ศรีสังข์ 5510006734 ธ.พุทธมณฑล ม.ค. 59 4961/58
141 นำง สมพิศ    โชคสกุลปัญญำ 5520000771 ธ.ขอนแก่น ม.ค. 59 4961/58
142 ส.อ. ภำธร    พระพรำย 5520001765 ร.11 พัน.1 รอ. ธ.ค. 58 4501/58

เลขทะเบียน สังกัดยศ-ชื่อ-สกุล



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
143 น.ส. จงจิตต์    โพธิป์ระดิษฐ์ 5520002390 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
144 น.ส. นภัสสรณ์    จริต้น 5520002406 ธ.รำมอินทรำ กม.4 ม.ค. 59 4961/58
145 นำง สมพิศ    สว่ำงจิตร์ 5520004136 ธ.ย่อยบำงบัว ม.ค. 59 4961/58
146 น.ส. อรนุช    นวลใจ 5520009305 กรม ทพ.14 ธ.ค. 58 4501/58
147 นำง เรซ่ำ    สมบูรณ์พูนเพิม่ 5520013192 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
148 นำย รัตนะ    ปำนประเสริฐ 5520013513 ธ.เทสโก้โลตัส ประชำชื่น ม.ค. 59 4961/58
149 ส.อ. ตุลพงษ์    สุตะโส 5520013986 รพศ.4 พัน.2 ธ.ค. 58 4501/58
150 นำง เตือนใจ    อินแหยม 5520014703 ธ.สนำมเป้ำ ม.ค. 59 4961/58
151 นำย แทน    อินแหยม 5520014704 ธ.สนำมเป้ำ ม.ค. 59 4961/58
152 น.ส. ภัสนันท์    โชติวิเชียร 5530000071 ธ.ปำกเกร็ด ม.ค. 59 4961/58
153 น.ส. สิรีรัศมิ์    พรมโสภำ 5530000368 ทน.4 ธ.ค.58 4501/58
154 นำง สมพร    รวดเร็ว 5530002158 ม.พัน.25 รอ. ต.ค. 58 3601/58
155 ส.อ. ธนิต    เจรียมพันธ์ 5530006602 ปตอ.พัน.5 ธ.ค. 58 4501/58
156 อส.ทพ. อ ำนำจ    ปำนรังษี 5530009309 ทพ.46(อส.ทพ.) ธ.ค. 58 4501/58
157 ส.อ. อภินันท์    ทับสอำด 5540001385 ร.153 พัน.1 ก.ย. 58 3161/58
158 ส.ท. วีระยุทธ    มหิวรรณ 5540003040 ขส.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
159 อส.ทพ.หญิง อัญชลี    สุใจ 5540003371 ทภ.4 ธ.ค. 58 4501/58
160 ส.อ. สมควร    วงษำ 5540003510 รพศ.1 พัน.2 พ.ย. 58 4041/58
161 ส.อ. สมรภูมิ    ทิพวรรณ 5540004693 มทบ.32 ธ.ค. 58 4501/58
162 พล.อส. พรศักด์ิ    อิสสอำด 5540006647 พัน.สห.12 ธ.ค. 58 4501/58
163 ร.ต. ธีรเดช    สวัสดิเสน 5550000946 พล.ร.4 พ.ย. 58 4041/58
164 ส.ท. เอกมล    บุตรดำวงค์ 5550001146 กรม ทพ.46 ธ.ค. 58 4501/58
165 ส.ต. วัชรพงศ์    พรหมบุตร 5550001779 ร.21 พัน.1 รอ. ธ.ค. 58 4501/58
166 อส.ทพ. อำทิตย์    กระสัน 5550002769 ทพ.46(อส.ทพ.) ธ.ค. 58 4501/58
167 ส.ท. วรวุฒิ    อักษรน ำ 5550002865 พล.ร.15 พ.ย. 58 4041/58
168 จ.ส.อ. สิทธิชัย    หอมสะอำด 5550003631 ร.14 ธ.ค. 58 4501/58
169 ส.อ. กอบกิจ    เมฆอินทร์ 5550004168 พล.ร.9 ธ.ค. 58 4501/58
170 ส.ท. ณัฐพล    ปัญญำวงศ์ 5550004498 รร.ร.ศร. พ.ย. 58 4041/58
171 นำย เชำวฤทธิ ์   สอนมำ 5550005274 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
172 ส.ท. ศรัญยุ    จันทร์จ้อย 5550005987 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
173 น.ส. วรัญญำ    ยศอำจ 5550008924 ยศ.ทบ. ก.ย.58 3161/58
174 ส.ท. พีรพัฒน์    ทองเอีย 5550011220 ร.14 พัน 3 ธ.ค. 58 4501/58
175 ส.ต. ศิริรำช    เนียมพลอย 5550012011 ธ.อ้อมใหญ่ ม.ค. 59 4961/58
176 นำย สุทธิชัย    แสนแก้ว 5550012037 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
177 ส.ท. วงศกร    ค ำภูเขียว 5560000592 ร.153 พัน.1 ธ.ค. 58 4501/58
178 อส.ทพ. ธีรวุธ    พิทำค ำ 5560001057 กรม ทพ.33 ธ.ค. 58 4501/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
179 น.ส. ขวัญใจ    ถอนถึก 5560001101 กส.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
180 น.ส. วัชรำภรณ์    ง้ิวทอง 5560001102 กส.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
181 น.ส. จรรยำรัตน์    จันทร์มณี 5560003959 ธ.ปำกเกร็ด ม.ค. 59 4961/58
182 นำย ยงยุทธ    โพธิศ์รี 5560004799 กฌป.สก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
183 น.ส. วำรุมำศ    กำญจนทัต 5560004800 กฌป.สก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
184 นำง ศิริรัตน์    โพธิศ์รี 5560004801 กฌป.สก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
185 ส.ต. วีระยุทธ    ล้อมเมือง 5560005776 ป.พัน.5 ธ.ค. 58 4501/58
186 นำย ศรัณยู    อุตรชัย 5560006671 พธ.ทบ. ก.ย.58 3161/58
187 ส.ต. คมสันต์    บุบผำวงษ์ 5560006698 ร.152 พัน.1 พ.ย. 58 4041/58
188 ส.อ. พรเทพ    ตรีสัตยตระกูล 5560007721 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
189 นำง สมจิตร    ตรีสัตยตระกูล 5560007740 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
190 พล.อส. นพรัตน์    จิโน 5560007802 มทบ.38 ธ.ค. 58 4501/58
191 นำย ศรัณย์พร    สุดเจริญ 5560008511 ธ.เซ็นทรัล รัตนำธิเบศร์ ม.ค. 59 4961/58
192 นำง สำรนี    เถื่อนลอย 5560008512 ธ.เซ็นทรัล รัตนำธิเบศร์ ม.ค. 59 4961/58
193 อส.ทพ. ไชยำ    หมัดโส๊ะ 5560010400 ทพ.42(อส.ทพ.) ธ.ค. 58 4501/58
194 ส.ท. ณัฐเดช    บัวนวล 5560010753 มทบ.310 ธ.ค. 58 4501/58
195 อส.ทพ. ธฤทธิ ์   โยมแก้ว 5560010884 ทพ.46(อส.ทพ.) ธ.ค. 58 4501/58
196 น.ส. วำรุณี    ปัญญำวงศ์ 5560011898 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน ธ.ค. 58 4501/58
197 อส.ทพ.หญิง สุนทรีมำศ    สุขภูวงค์ 5560013137 ทภ.4 ธ.ค. 58 4501/58
198 นำย ปริญญำ    จันทศิลป์ 5570000281 ธ.ย่อย บก.ทร. ม.ค. 59 4961/58
199 ร.ต. ชนำธิป    ผลปรำชญ์ 5570001050 ป.พัน.1 รอ. พ.ย. 58 4041/58
200 ส.ท. วำทิน    เพ็ชรัตน์ 5570001952 ร.151 พัน.2 ธ.ค.58 4501/58
201 ส.ท. ธนรัตน์    นินทะวัฒน์ 5570003831 มทบ.13 ธ.ค. 58 4501/58
202 นำย พอเหมำะ    เนียมพลอย 5570005621 ธ.อ้อมใหญ่ ม.ค. 59 4961/58
203 น.ส. สำวิตรี    ภูผำ 5570005978 พธ.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
204 อส.ทพ. วรำยุทธ    สัมแดง 5570007656 กรม ทพ.46 ธ.ค. 58 4501/58
205 นำย สวน    มูลมอญ 5570007775 นทพ. ก.ค. 57 2161/57
206 ส.ต. ฉลำด    ปินะทำนัง 5570008216 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
207 นำย สมสิทธิ ์   ปินะทำนัง 5570008239 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
208 พล.อส. สิทธิชัย    สืบสำร 5570008244 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
209 นำง อิ้ว    ปินะทำนัง 5570008253 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
210 ส.ต. วรศักด์ิ    เณรโต 5570009012 พัน.ปฐบ. พ.ย. 58 4041/58
211 อส.ทพ. จตุรงค์    สวนแก้ว 5570010037 กรม ทพ.42 ธ.ค. 58 4501/58
212 อส.ทพ. วีระยุทธ    กุละรักษ์ 5570010144 กรม ทพ.46 ธ.ค. 58 4501/58
213 นำย ทองสำ    สืบสำร 5570010355 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
214 นำง สมควร    สืบสำร 5570010370 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
215 อส.ทพ. จตุพล    ทองเพชร 5570010819 กรม ทพ.42 ธ.ค. 58 4501/58
216 พล.อส. ควรชิต    จันทร์โสม 5570011459 ร.1 พัน.4 รอ. ธ.ค. 58 4501/58
217 พล.อส. บรรจง    พรหมทำ 5570011462 ร.1 พัน.4 รอ. ธ.ค. 58 4501/58
218 ส.ต. ชเยน    ครองบุญ 5570012381 ธ.เพียวเพลส รำชพฤกษ์ ม.ค. 59 4961/58
219 อส.ทพ. ณภัทร    ธิเดช 5570012682 กรม ทพ.46 ธ.ค. 58 4501/58
220 พลฯ เกียรติศักด์ิ    ศิริพฤกษ์ 5570012804 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
221 พลฯ ชัยยุทธ์    ภูขมร 5570012806 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
222 พลฯ ทินกร    สีมูลละ 5570012807 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
223 พลฯ ธนำกร    สร้อยขุนทด 5570012808 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
224 พลฯ บัญชำ    มะหำหิงษ์ 5570012809 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
225 พลฯ วชิรพล    สมบูรณ์ประเสริฐ 5570012810 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
226 พลฯ วันเฉลิม    โควำงกูร 5570012811 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
227 พลฯ ศุภณัฐ    นำครำช 5570012812 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
228 พลฯ อนุชำ    แย้มประโคน 5570012813 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
229 พลฯ อนุวัฒน์    ซุยถัง 5570012814 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
230 พลฯ อมรเทพ    จำดฤทธิ์ 5570012815 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
231 พลฯ อ ำนำจ    แทนพรมมำ 5570012817 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
232 พลฯ อิทธิพล    ลือขุนทด 5570012818 ม.3 ธ.ค. 58 4501/58
233 นำง ยุพำพร    ฆำรไสว 5570013464 ร.31 พัน.3 รอ. ธ.ค. 58 4501/58
234 พลฯ สำยฟ้ำ    สีมำก 5570013843 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
235 นำง นวล    มหิวรรณ 5570014238 ขส.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
236 อส.ทพ. พิเชษฐ์    บุญลือ 5570015684 กรม ทพ.42 ธ.ค. 58 4501/58
237 นำง ภัณทิรำ    ทรงศรี 5570015773 ธ.ส ำนักงำนใหญ่ ม.ค. 59 4961/58
238 น.ส. รัตนภรณ์    เกิดประถม 5570015811 ธ.เตำปูน ม.ค. 59 4961/58
239 พ.ท.หญิง พิมพ์ชยำ    พิพิธธีรสิน 5580000498 สสก.ทหำร ธ.ค. 58 4501/58
240 ส.อ. สุทธิพงศ์    พร้อมประเสริฐ 5580001165 นทพ. ก.พ. 58 1/58
241 ส.ต. วรเมธี    กล่ินเทียน 5580001692 รพ.อำนันทมหิดล ธ.ค. 58 4501/58
242 นำย ขจร    มูลศรี 5580005708 ธ.สะพำนใหม่-ดอนเมือง ม.ค. 59 4961/58
243 นำย พัศกร    มูลศรี 5580005714 ธ.สะพำนใหม่-ดอนเมือง ม.ค. 59 4961/58
244 นำง แสงค ำ    มูลศรี 5580005718 ธ.สะพำนใหม่-ดอนเมือง ม.ค. 59 4961/58
245 อส.ทพ. สุรศักด์ิ    ไทยมิตร 5580005726 กรม ทพ.46 ธ.ค. 58 4501/58
246 พล.อส.หญิง ดวงตะวัน    พรมมำศ 5580006205 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
247 นำง บุญช่วย    กมลโรจน์ 5580006340 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
248 พลฯ ปัญญำกร    ไทยวี 5580007955 พัน.จจ. ธ.ค. 58 4501/58
249 พ.ต. พีระ    บุรีรัตน์ ต100956/28 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 59 4961/58
250 นำง อิ่มจิตร    แซ่โลว ต101203/28 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
251 นำย ชำญเวทย์    นำมำนุศำสตร์ ต102115/28 ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม. ม.ค. 59 4961/58
252 จ.ส.อ. ธีระ    ถำวรรัตน์ ต10308/12 ธ.ปลำยพระยำ ม.ค. 59 4961/58
253 ส.ท. จ ำลอง    ค ำแก้ว ต103260/28 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
254 จ.ส.อ. เฉลิมพงษ์    สำรินทร์ ต104106/28 ธ.ถนนพรหมรำช-อ.บ. ธ.ค.58 4921/58
255 จ.ส.อ. ศิริ    ดำวเรือง ต104477/28 ธ.พนัสนิคม ม.ค. 59 4961/58
256 จ.ส.อ. วีรยุทธ    ทิพย์โกมล ต104521/28 ธ.อุดรธำนี ม.ค. 59 4961/58
257 นำย ประเสริฐ    ลับกิ่ม ต105492/28 ธ.บำงบัวทอง ม.ค. 59 4961/58
258 จ.ส.อ. อนุกูล    อำภำทิพยำนุกุล ต108211/29 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-น.ม. ม.ค. 59 4961/58
259 พ.อ. เนติพล    โพธิจ์ันดี ต109130/29 พล.ปตอ. ต.ค. 58 3601/58
260 พ.ต. บุญเสริม    แสงสุขใจ ต10937/13 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
261 ร.ต. เสริม    สอนค ำมูล ต124071/29 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
262 จ.ส.อ. ส ำเริง    ป้อมค ำ ต124177/29 รร.ม.ศม. ธ.ค.58 4701/58
263 จ.ส.อ. สมพร    ตุลำกันย์ ต125428/29 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
264 จ.ส.อ. ประสิทธิ ์   สุพรรณ ต126256/30 ศร.พัน.2 ธ.ค. 58 4501/58
265 นำง ค ำแพง    สุดโทจันทร์ ต126329/30 ธ. วิหำรแดง ม.ค. 59 4961/58
266 นำง เสำวณีย์    มงคลธรรม ต127464/30 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ม.ค. 59 4961/58
267 จ.ส.อ. ค ำนึง    แย้มสุนทร ต133584/30 พัน.สห.12 ธ.ค. 58 4501/58
268 นำง วรำภรณ์    แย้มสุนทรำ ต133626/30 พัน.สห.12 ธ.ค. 58 4501/58
269 นำง หงษ์    วีระร ำบำญ ต138383/30 ธ.รำชบุรี ม.ค. 59 4961/58
270 จ.ส.อ. ดิเรก    ดรกันหำ ต141241/30 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
271 จ.ส.อ. ชำญ    บุญนุกูล ต141468/30 ธ.อยุธยำ ม.ค. 59 4961/58
272 นำง บุญส่ง    โสภณ ต141936/30 ธ.ขอนแก่น ม.ค. 59 4961/58
273 นำย ทศพร    คีรีขันธ์ ต144896/30 ธ.มีนบุรี ม.ค. 59 4961/58
274 พ.อ. สมศักด์ิ    ฉิมพำลี ต148582/31 ธ.ย่อยเมืองทองธำนี ธ.ค. 58 4501/58
275 นำย ยวง    ฉิมพำลี ต148584/31 ธ.ย่อยเมืองทองธำนี ธ.ค. 58 4501/58
276 จ.ส.อ. ศรศักด์ิ    อั้งกิจ ต158070/31 ธนำณัติ ธ.ค.58 4881/58
277 ส.ต. สัญชัย    นำคบุรี ต160397/31 ธ.พิษณุโลก ม.ค. 59 4961/58
278 นำย รังสรรค์    มั่นใจ ต161200/31 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
279 จ.ส.อ. วิรัตน์    นวลศรี ต161642/31 มทบ.39 ธ.ค. 58 4501/58
280 นำง สุวรรณำ    หมอโอสถ ต162970/31 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน ธ.ค. 58 4501/58
281 นำง เพ็ญนิภำ    บุรีรัตน์ ต174231/32 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 59 4961/58
282 จ.ส.อ. สมทรัพย์    บุญไชย ต174417/32 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 59 4961/58
283 จ.ส.อ. ประจวบ    เย็นจอหอ ต176798/32 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-น.ม. ม.ค. 59 4961/58
284 นำย แล่    อำทรณ์ ต179207/32 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 59 4961/58
285 นำง สุภำภรณ์    ค ำสุพรม ต180986/32 ธ.ย่อยหัวหิน-มำร์เก็ตวิลเลจ ม.ค. 59 4961/58
286 นำง วันทนีย์    ปำละวัธนะกุล ต182994/32 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
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287 ร.ต. วิทวัส    คุ้มภัย ต184019/32 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน ม.ค. 59 4961/58
288 นำย จรัล    คุ้มภัย ต184020/32 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน ม.ค. 59 4961/58
289 นำง อัมพร    ซ่ือผำสุข ต184221/32 ธ.กระทุม่แบน ม.ค. 59 4961/58
290 ส.อ. ส ำรวย    พร้อมสุข ต184378/32 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
291 นำง อ ำนวย    พร้อมสุข ต184380/32 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
292 จ.ส.อ. เชษฐ    ติระ ต186203/32 ธ.บุรีรัมย์ ม.ค. 59 4961/58
293 นำง รุจิรำ    กุลบุตร ต188419/32 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
294 จ.ส.อ. อุดม    อุปนันชัย ต188734/32 มทบ.33 ต.ค. 58 3601/58
295 นำง บัวใหล    ใจทรง ต188735/32 มทบ.33 ต.ค. 58 3601/58
296 นำง ดรุณี    มำแก้ว ต193065/32 ธ.พะเยำ ม.ค. 59 4961/58
297 นำง ส ำรำญ    ตุลำกันย์ ต196383/33 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
298 น.ส. บุณญำ    เขียวแก้ว ต197058/33 ธ.รังสิต-ปทุมธำนี ม.ค. 59 4961/58
299 นำง ดวงรัตน์    ผงประเสริฐสกุล ต197538/33 ธ.ตลำดพงษ์เพชร ม.ค. 59 4961/58
300 นำง ละมุด    อินส ำรำญ ต198558/33 มทบ.39 ธ.ค. 58 4501/58
301 นำง สมบัติ    ศรีมงคล ต202836/33 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
302 นำง สมบูรณ์    บุญไชย ต205612/33 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค.58 4561/58
303 นำย ทองดี    ปักกุนนัน ต207411/33 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. ม.ค. 59 4961/58
304 นำง บุญมี    แขสว่ำง ต209834/33 ธ.อุบลรำชธำนี ก.ย. 58 3161/58
305 ส.อ. บัณฑิต    ปักกุนนัน ต212373/33 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. ม.ค. 59 4961/58
306 พ.ต. เจตนำ    สัมฤต ต21472/17 ธ.กองบัญชำกำรกองทัพบก ม.ค. 59 4961/58
307 นำง ทิพย์    ปุยสูงเนิน ต215050/33 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
308 นำง ทองเพชร    พำภักดี ต217146/33 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
309 นำง ปรำณี    สุขสมดำว ต218530/33 ธ.พระปฐมเจดีย์ ม.ค. 59 4961/58
310 จ.ส.อ. จันทำ    จงสุข ต222151/33 ธนำณัติ ธ.ค.58 4541/58
311 ส.อ. ศักรินทร์    กมลเพชร ต222200/33 ศฝ.นศท.มทบ.31 ธ.ค. 58 4501/58
312 ร.ท. นิพล    เวียงนนท์ ต222843/33 ธ.ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
313 น.ส. เจริญ    นิลรอด ต222930/33 บชร.1 พ.ย. 58 4041/58
314 นำย จันที    อันทะนำม ต225687/34 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. ม.ค. 59 4961/58
315 นำง กิติมำกร    โพธิจ์ันดี ต226620/34 พล.ปตอ. ต.ค. 58 3601/58
316 นำย ประยงค์    อินทร์หนองอำจ ต227593/34 ธ.จันทบุรี ม.ค. 59 4961/58
317 นำง ภำสินี    นำงรอง ต229697/34 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ม.ค. 59 4961/58
318 ร.ต. พีระศักด์ิ    เกตุศรี ต229882/34 สส.ทหำร ต.ค. 58 3601/58
319 นำง จงกล    ส ำรำญสุข ต233432/34 ธ.ฉะเชิงเทรำ ม.ค. 59 4961/58
320 นำง สุบิน    กลับกลำยดี ต238238/34 ธ.สนำมเสือป่ำ ม.ค. 59 4961/58
321 นำง พจมำน    ทิพยะธำรำ ต238333/34 ธ.ปำกเกร็ด ม.ค. 59 4961/58
322 ส.อ. กุลธวัช    เสือจ ำศิล ต239106/34 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
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323 นำง ไพวรรณ    ปักกุนนัน ต240193/34 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. ม.ค. 59 4961/58
324 นำง อรพิน    สินอ้วน ต242547/34 ธ.อุบลรำชธำนี ม.ค. 59 4961/58
325 นำย ปรีชำ    ศิริประเสริฐ ต244305/34 รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ธ.ค. 58 4501/58
326 นำง ลอย    สืบดี ต244724/34 ธ.ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
327 นำง พรัว    คงเจริญถิ่น ต246223/34 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ธ.ค. 58 4501/58
328 นำย ประยูร    ศรีโท ต246603/34 ธ.พระพุทธบำท ม.ค. 59 4961/58
329 นำง ดวงใจ    มโหฬำร ต246793/34 ธ.อ่ำวอุดม ม.ค. 59 4961/58
330 จ.ส.อ. อธิรักษ์    แสงวิเศษ ต249376/35 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน ม.ค. 59 4961/58
331 นำง บุญส่ง    ประเสริฐศรี ต250700/35 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 59 4961/58
332 นำย สมชัย    สินใหม่ ต252145/35 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-น.ม. พ.ย. 58 4041/58
333 นำย ธณพรต    ดีเลิศ ต259751/35 ธ.สุรวงศ์ ม.ค. 59 4961/58
334 นำง เจียรพร    เด่นดวง ต260045/35 พล.1 รอ. ธ.ค. 58 4501/58
335 นำง อ ำพร    สุขีฐำน ต261067/35 ธ.เพชรบูรณ์ ม.ค. 59 4961/58
336 นำง ส ำรวย    กลืนกลำงดอน ต264798/36 ธ.ถนนติวำนนท์ ม.ค. 59 4961/58
337 นำง เรืองสมุทร์    เข็มพันธุ์ ต265416/36 ธ.ย่อยลำดกระบัง ม.ค. 59 4961/58
338 ร.ต. สุบรรณ    ยลวิลำศ ต266169/36 กรม สน.พล.ร.15 ธ.ค. 58 4501/58
339 ร.ต. พลสิทธิ ์   เพ็งบุญโสม ต267067/36 ธนำณัติ พ.ย.58 4221/58
340 นำย ด ำรงค์    กลืนกลำงดอน ต267635/36 ธ.ถนนติวำนนท์ ม.ค. 59 4961/58
341 นำง บุญส่ง    ยวงทอง ต269069/36 ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม. ธ.ค. 58 4501/58
342 นำง นภำภรณ์    เพียมะลัง ต271391/36 ธ.ด่ำนขุนทด ม.ค. 59 4961/58
343 นำง รุ่งทิวำ    จิตรจันทร์ ต273653/36 ธ.ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
344 จ.ส.อ. ชูชำติ    มำลีเนตร ต278127/37 ศร.พัน.2 ธ.ค. 58 4501/58
345 นำง สังเวียน    ขันโท ต280670/37 ธ.นครนำยก ธ.ค. 58 4501/58
346 นำง นิพำภรณ์    แจ่มจันทร์ ต281241/37 ธ.วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
347 จ.ส.อ. จิระศักด์ิ    สวัสดี ต282951/37 สส.ทหำร ธ.ค. 58 4501/58
348 นำง กนกวรรณ    บุญรังษี ต284660/38 ธ.กำญจนบุรี ม.ค. 59 4961/58
349 นำง ระพีพรรณ    ตุลำกันย์ ต287561/38 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
350 นำง บุญมี    เนตร์อินทร์ ต287562/38 ธ.สระบุรี ม.ค. 59 4961/58
351 นำง น้อมจิต    ศิริประเสริฐ ต289402/38 รพ.พระมงกุฎเกล้ำ ธ.ค. 58 4501/58
352 นำย ธนิตศักด์ิ    เนติวิชัยรัตน์ ต30555/19 ธ.ศรีสะเกษ ม.ค. 59 4961/58
353 ร.ท. วรรณชัย    ค ำสุวรรณ ต31620/19 ทน.1 ธ.ค. 58 4501/58
354 จ.ส.อ. ศุภวัฒน์    จันสถำพร ต35564/20 ธ.สิงห์บุรี ม.ค. 59 4961/58
355 นำง บุญชอบ    เปล่งปล้ืม ต42364/22 ธ.อุบลรำชธำนี ม.ค. 59 4961/58
356 นำง สัมฤทธิ ์   ไตรทิพย์อนุรักษ์ ต45372/22 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ม.ค. 59 4961/58
357 นำง สวำท    จั่นขำว ต50287/23 ธ.ย่อยลำดกระบัง ม.ค. 59 4961/58
358 นำง ปรำณี    เหล่ำพิเดช ต51949/23 ธ.ยโสธร ธ.ค.58 4801/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



ล ำดบั เดอืนทีค้่ำง ศพทีค้่ำง
359 น.ส. บุญรวม    เปำริก ต54092/23 ธ.อยุธยำ ม.ค. 59 4961/58
360 นำย ถวัลย์    รอดเริงร่ืน ต55890/24 ธ.กระทุม่แบน ม.ค. 59 4961/58
361 นำง อมรศรี    มั่นใจ ต5605/10 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
362 นำย สัมพันธ์    เอี่ยมจ้อย ต56476/24 ธ.เตำปูน ธ.ค. 58 4501/58
363 ร.ต. พิบูณเพิม่    ธนบุณยเกียรต์ิ ต58701/24 ธ.อยุธยำ พำร์ค ม.ค. 59 4961/58
364 จ.ส.อ. พูลสุข    ป้อมบุบผำ ต60006/25 ธ.ลพบุรี ม.ค. 59 4961/58
365 จ.ส.อ. อนุชิต    สำรีโท ต60616/25 สลก.ทบ. ต.ค.58 3601/58
366 จ.ส.อ. ธัชชัย    บัวสุนทร ต60629/25 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน ม.ค. 59 4961/58
367 ร.ต. ยุทธภูมิ    ค ำภูแสน ต69544/26 ธ.ปัตตำนี ม.ค. 59 4961/58
368 จ.ส.อ. อำรัญ    เชิงเวลล่ิงค์ ต70929/26 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
369 นำง อ ำพร    เชิงเวลล่ิงค์ ต70939/26 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
370 นำย ระมั่ง    มั่นศิล ต71563/26 ธ.ถนนประชำรำษฎร์-นนทบุรี ม.ค. 59 4961/58
371 นำง สุจินต์    อู่ขลิบ ต71644/26 ธ.พิจิตร ม.ค. 59 4961/58
372 นำง เสง่ียม    เสนำวงศ์ ต75184/26 ธ.ย่อยค่ำยสุรนำรี-น.ม. ม.ค. 59 4961/58
373 ส.อ. เสถียร    สืบสุนทร ต75654/26 ธ.ถนนพิบูลละเอียด-น.ม. ม.ค. 59 4961/58
374 นำง น้อม    สิทธิวงศ์ ต87056/27 ธ.สกลนคร ม.ค. 59 4961/58
375 นำง สมจิตร    โตสวำล ต92299/27 ส่วนกลำง ธ.ค. 58 4501/58
376 จ.ส.อ. พันพนำ    เหลำสำ ต92774/28 ธ.เพชรบูรณ์ ม.ค. 59 4961/58
377 นำง ลัคนำ    อำจรักษำ ส10451/24 ธ.ส ำนักรำชด ำเนิน ม.ค. 59 4961/58
378 นำง มำลี    จิระกำล ส10681/24 ธ.พระพุทธบำท ม.ค. 59 4961/58
379 นำง สุมำลี    ขุนนคร ส10686/24 ธ.ถนนพรหมรำช-อ.บ. ธ.ค.58 4921/58
380 นำง พรเพชร    รำชภักดี ส14739/27 ธ.สกลนคร ม.ค. 59 4961/58
381 นำง เสง่ียม    เก๋ดี ส18091/30 ธ.ล ำปำง ม.ค. 59 4961/58
382 นำง จันทร์สว่ำง    สัมฤต ส18538/31 ธ.กองบัญชำกำรกองทัพบก ม.ค. 59 4961/58
383 น.ส. สุภำรวี    ฐำนจำรุกำญจน์ ส24366/36 ธนำณัติ ธ.ค. 58 4501/58
384 นำง เพชรำ    นิยมไทย ส25232/37 ธ.ตำก ม.ค. 59 4961/58
385 นำง วัฒนำ    มำลีเนตร ส7204/18 ศร.พัน.2 ธ.ค. 58 4501/58

ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน สังกัด



หมำยเหตุ
1. เป็นกำรถอนสภำพสมำชิกไว้ชั่วครำว  มีก ำหนด  2  ปี  สำเหตุค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพเกิน  90  วัน
2. สมำชิกทีถู่กถอนสภำพชั่วครำว กรณีขำดส่งเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพเกิน  90  วัน  จะขอคืนสภำพได้ที ่ กองกำรฌำปนกิจ
    กรมสวัสดิกำรทหำรบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภำพและแสดงตนต่อคณะกรรมกำร    และขอทรำบจ ำนวนเงินทีค้่ำงช ำระ
    ทีห่น่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่ำขึ้นไป ภำยในก ำหนด 2 ปี นับแต่วันทีถู่กถอนชื่อออกจำกทะเบียน
    ชั่วครำวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐำนประกอบกำรคืนสภำพดังนี้  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ,   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
    และใบส ำคัญควำมเห็นแพทย์
3. สมำชิกทีถู่กถอนสภำพ เนื่องจำกสมัครซ้ ำ ตำมระเบียบ ทบ.ฯ ให้ถือกำรสมัครคร้ังที ่2  เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภำพจึงขอให้สมำชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภำพกำรสมัครคร้ังแรก ส ำหรับรำยละเอียดกำรค้ำงช ำระเงินสงเครำะห์ค่ำจัดกำรศพ 
    ให้ติดต่อสอบถำม โทร.0 - 2654 - 7400 ต่อ 6465 , 6467 - 8 หลักฐำนกำรคืนสภำพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมำชิกทีถู่กถอนสภำพไว้ชั่วครำว หำกถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน


