
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 จ.ส.อ.เฉลิมชัย    พล่ัวบตุร 5395000469 ธ.ยะลา พ.ค. 59 1321/59
2 จ.ส.อ.สุดใจ    อิ่มโภคา 5395001439 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 59 1321/59
3 ส.อ.ประภาส    ไกรสิงห์ 5395002355 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
4 นาง กนิษฐา    ไกรยบตุร 5396002095 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
5 นาง จรรยา    แสงเมือง 5396002899 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
6 นาง ปราณี    ไกรสิงห์ 5396003698 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
7 นาย จรูญ    ไกรสิงห์ 5396003702 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
8 นาง สมพจน์    เอนกศิลป์ 5396003734 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 59 1321/59
9 พ.อ.จิตรวฒัน์    จรุงธวฒัน์ 5401016453 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
10 จ.ส.อ.สุพจน์    ยิ้มยวน 5405004566 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 59 1321/59
11 จ.ส.อ.สมจิตร    กรก าแหง 5405008441 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. พ.ค. 59 1341/59
12 จ.ส.อ.อนุตรา    โทนุบล 5405017798 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 59 1321/59
13 นาย เล้ียง    แสนยู 5406001577 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 59 1321/59
14 นาง อ าไพ    ดวงสวสัด์ิ 5406002479 พนั.พฒันา 3 เม.ย. 59 861/59
15 นาง พลัลภา    ชุมภแูก้ว 5406003620 ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ช.ม. แอร์พอร์ต พ.ค. 59 1321/59
16 นาง กฤษณา    ค ามูล 5406003682 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 59 1321/59
17 นาง สุจิตรา    ตาดทพิย์ 5406004654 ธ.สระบรีุ พ.ค. 59 1321/59
18 นาง นัดดา    อุดมเพญ็ 5406010190 ธ.อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
19 นาง สมร    นักร า 5406015067 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
20 น.ส.พรพนัส    หลวงเรือง 5406016618 ธ.มีนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
21 พ.อ.ธรีวฒิุ    อินทรไข่ 5410000084 สลก.ทบ. เม.ย. 58 861/58
22 พ.ท.สิทธพิร    ศรีหรัิญ 5410002209 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 59 1321/59
23 จ.ส.อ.กริยา    มุทะจันทร์ 5410010496 ธ.สงขลา พ.ค. 59 1321/59
24 จ.ส.อ.จรินทร์    บญุมี 5410014685 พล.ร.5 ก.พ. 59  1/59
25 นาง อ าภรณ์    ณ ระนอง 5410019605 ม.พนั.16 มี.ค. 59 401/59
26 จ.ส.อ.ศุภกิจ    นาคกูล 5410019658 ศรภ. มี.ค. 59 401/59
27 พลฯ พรีะพล    ชุมภอูินทร์ 5420000576 ธ.แพร่ พ.ค. 59 1321/59
28 นาง ศิรินันท ์   บางชมภู 5420000864 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ค. 59 1321/59
29 พ.ท.อภนิันท ์   พรหมจรรยา 5420002227 นทพ. เม.ย. 59 861/59
30 จ.ส.อ.วรีะศักด์ิ    ยิ่งยศ 5420004308 ร.6 พนั.3 ก.พ. 59  1/59
31 น.ส.สุกัญญา    วงแหวน 5420004337 ร.6 พนั.3 ก.พ. 59  1/59
32 จ.ส.อ.ชัชวาล    มัชฌิมะบรุะ 5420005075 ธ.ถนนทหาร-อ.ด. พ.ค. 59 1321/59
33 นาง วงเดือน    เดชะ 5420005252 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 59 1321/59
34 น.ส.สุวรรณารักษ ์   จักรวาฬนรสิงห์ 5420006070 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ค. 59 1321/59
35 นาง วรรณะ    จันทร์คง 5420006732 ม.พนั.16 เม.ย. 59 861/59
36 นาง บญุนอม    รัตนสุนทร 5420006835 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. พ.ค. 59 1321/59
37 นาง สุภาพ    งานไว 5420007064 ธ.ชุมแพ พ.ค. 59 1321/59
38 ส.ท.ศรัณยพงศ์    แพรสุวรรณ 5420007808 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 59 1321/59
39 นาง กัญญา    พศิดวง 5430001793 ธ.พนัสนิคม พ.ค. 59 1321/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
40 ส.อ.เสรี    ศรีสด 5430001830 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
41 นาง สุขุมาภรณ์    บญุศร 5430003322 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 59 1321/59
42 นาง นงเยาว ์   นาคสวสัด์ิ 5430004264 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. เม.ย. 59 861/59
43 ส.อ.ทนิกร    เนตรซิว 5430005295 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 59 1321/59
44 นาง สุกัญญา    วศิิลา 5430006451 ธ.อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
45 นาง รัตนา    บญุร่วม 5430007938 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 59 1321/59
46 น.ส.สวา่ง    สมสุข 5430008007 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 59 1321/59
47 นาง สีดา    ทองเพญ็ 5430008612 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. พ.ค. 59 1321/59
48 นาง สมบติั    เศิกศิริ 5440003861 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ม.ค. พ.ค. 59 1321/59
49 นาย มนูญ    โสภามาศ 5440006332 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
50 นาง พนัธ ์   คณาศรี 5440006840 ธ.อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
51 ส.ต.สันติ    สีไว 5440008065 ธ.หวัตะเข้-ลาดกระบงั พ.ค. 59 1321/59
52 จ.ส.อ.ธนลภย์    คงคามาศ 5440008827 ขส.ทบ. มี.ค. 59 401/59
53 นาง วาสนา    ชูฉ่ า 5440009066 ธ.เทสโก้โลตัส บางปะอิน พ.ค. 59 1321/59
54 นาย นพดล    สัตยวงศ์ 5450000735 ธ.เลย พ.ค. 59 1321/59
55 นาง ดวงดาว    หมื่นแก้ว 5450000857 ธ.หล่มสัก พ.ค. 59 1321/59
56 นาง ละออ    ยอดรักษ์ 5450002111 ธ.น่าน พ.ค. 59 1321/59
57 นาย พงษศั์กด์ิ    ศรีสุวรรณ 5450002185 ธ.สยามสแควร์ พ.ค. 59 1321/59
58 น.ส.พลูศรี    ชุ่มผ้ึง 5450002556 ร.1 พนั.1 รอ. เม.ย. 59 861/59
59 นาง มะลิ    กล่ินบวัขาว 5450002839 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
60 ส.อ.สุริยัณห ์   ดอกชูรุ่ง 5450003464 ร.1 พนั.3 รอ. เม.ย. 59 861/59
61 นาย สี    สีไว 5450005630 ธ.หวัตะเข้-ลาดกระบงั พ.ค. 59 1321/59
62 นาง บวัพรม    สีไว 5450005633 ธ.หวัตะเข้-ลาดกระบงั พ.ค. 59 1321/59
63 นาย จตุรพงษ ์   จ ารูญหนิ 5450006093 ธ.นครพนม พ.ค. 59 1321/59
64 จ.ส.ต.กชวรวทิย์    มนตรี 5450006660 ร.21 พนั.2 รอ. เม.ย. 59 861/59
65 นาง ยุพนิ    จันทร์สวา่ง 5450006890 รร.ป.ศป. เม.ย. 59 861/59
66 ส.อ.ตะวนั    จ าปาสา 5450007640 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 59 1321/59
67 นาย กิตติพงษ ์   โปทาวี 5450008204 ธ.น่าน พ.ค. 59 1321/59
68 จ.ส.ท.วรวธุ    ทพิย์อักษร 5450008359 ร.1 พนั.1 รอ. มี.ค. 59 401/59
69 น.ส.วนัวสิา    ใจวอ่ง 5450011686 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ค. 59 1321/59
70 น.ส.จันทมิา    ประชาสุข 5450011928 อผศ. ก.พ. 59  1/59
71 นาง นาทรัตดา    บวัชุม 5450012047 ธ.เซ็ลทรัลพลาซา อ.บ. พ.ค. 59 1321/59
72 นาง สุชาดา    อิ่มเสม 5450012383 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
73 นาง สมถวลิ    พงษว์นั 5450014398 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 59 1321/59
74 นาย บญุหนัก    แก้วมูลมุข 5450014402 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 59 1321/59
75 นาย มงคล    แย้มแสง 5460001155 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 59 1321/59
76 ส.อ.เอกดนัย    ญาติสูงเนิน 5460004760 ส.1 พนั.102 เม.ย. 59 861/59
77 จ.ส.ต.กนกศักด์ิ    กิ่งกนก 5460004877 ช.พนั.9 มี.ค. 59 401/59
78 นาย ดิษฐ    มนกลาง 5460006009 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 59 1321/59
79 นาง พศิมัย    ปกักุนนัน 5460007599 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ม.ค. พ.ค. 59 1321/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
80 นาง ทองค า    แนวเพชร 5460010596 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 59 1321/59
81 นาง ผาดี    วลิาชัย 5460011331 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ค. 59 1321/59
82 นาง สมจิต    รุ่งสวา่ง 5460011519 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
83 ส.อ.หญิง สุพรรษา    รุ่งสวา่ง 5460011520 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
84 นาง วภิาว ี   บญุน้อม 5460011630 ร.3 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
85 นาง ส าอางค์    ค าบอล 5460011798 ธ.ชุมแพ พ.ค. 59 1321/59
86 นาย สราวธุ    บญุมีพพิธิ 5460012778 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
87 น.ส.เปรมฤดี    บญุมีพพิธิ 5460012786 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
88 นาย นิคม    สืบสันติกุล 5460013229 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 59 1321/59
89 น.ส.จงใจ    จันทร์พลู 5460013952 ธ.สวนจตุจักร พ.ค. 59 1321/59
90 นาย เตชินทณ์ภทัร    บญุงาม 5460014015 ธ.เทเวศร์ พ.ค. 59 1321/59
91 นาง สายหยุด    ม่วงเอี่ยม 5460014361 ธ.ถนนติวานนท์ พ.ค. 59 1321/59
92 นาย ทรงเกียรต์ิ    เกียรติธนวงษ์ 5470000817 ธ.บางเขน (เซนทรัล) พ.ค. 59 1321/59
93 นาย สุนทร    ปญัญาเพช็ร 5470001375 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 59 1321/59
94 ส.อ.หญิง สุพตัรา    เอมกมล 5470006287 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 59 1321/59
95 ส.อ.สุขไพศาล    อ้นทอง 5470006427 ร.11 พนั.2 รอ. ม.ค. 59 4961/58
96 นาย สถาพร    ศรีวสิรณ์ 5470007298 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ลาดพร้าว พ.ค. 59 1321/59
97 นาย ไกรษร    ค ากรฤาชา 5480000824 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
98 ส.อ.ประดิษฐ์    สุ่มแก้ว 5480001619 ขกท. เม.ย. 59 861/59
99 จ.ส.อ.สุวรรณชัย    สีสมรส 5480003388 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
100 นาย ประหยัด    ธรรมรักษ์ 5480003873 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 59 1321/59
101 นาย ธรรมนูญ    พานทอง 5480004529 ธ.ถนนติวานนท์ มิ.ย. 59 1781/59
102 นาย เอนก    เทยีนปญัจะ 5480005271 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
103 นาง ทองสา    สินเธาว์ 5480005947 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 59 1321/59
104 นาง ชุบ    ศรีวงศ์ 5480006941 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
105 นาง สุทธษิา    สุคนธชาติ 5480006953 ธ.สกลนคร พ.ค. 59 1321/59
106 นาง สมใจ    ทองโปรด 5480006967 มทบ.25 เม.ย. 59 861/59
107 ส.อ.ชัยยนต์    ทองโพธิศ์รี 5480007929 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 59 1321/59
108 น.ส.อมรรัตน์    พรมศักด์ิ 5480008043 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 59 1321/59
109 นาง ไทยสมบรูณ์    เมหิ 5480008817 ธ.สกลนคร พ.ค. 59 1321/59
110 นาง วรนุช    ชาวอุทยั 5480009178 ธ.สุพรรณบรีุ พ.ค. 59 1321/59
111 ร.อ.อัครพชัร์    สมตน 5480010042 ขส.ทบ. ก.พ. 59  1/59
112 นาย ยุทธพล    เพง็สอน 5480010446 ธ.ถนนประชาราษฎร์-น.บ. พ.ค. 59 1321/59
113 พ.ต.วรภทัร    อาจคุ้มวงษ์ 5480011343 รพ.ค่ายธนะรัชต์ เม.ย. 59 861/59
114 นาง พชัรี    ประทมุเมธา 5490000300 ช.1 รอ. เม.ย. 59 861/59
115 นาย ส ารวย    ด าค าภา 5490000318 ช.1 รอ. เม.ย. 59 861/59
116 นาย ธรียุทธ    เกษบรูณะ 5490001081 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 59 1321/59
117 นาง นภาพร    สืบสันติกุล 5490001082 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 59 1321/59
118 นาง อัจฉรา    สีไว 5490001194 ธ.หวัตะเข้-ลาดกระบงั พ.ค. 59 1321/59
119 ส.ต.หญิง นริศรา    หล้าใจ 5490001238 ยศ.ทบ. มี.ค. 59 401/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
120 นาย สมัย    โพธเิพชร 5490001495 ธ.สกลนคร พ.ค. 59 1321/59
121 นาง สมบรูณ์    โคตรมณี 5490001870 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม เม.ย. 59 861/59
122 น.ส.สุภาภรณ์    โคตรมณี 5490001872 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม เม.ย. 59 861/59
123 จ.ส.อ.กิตติพงษ ์   มีสุข 5490001976 ร.2 พนั.2 รอ. เม.ย. 59 861/59
124 จ.ส.ต.จินตเดช    คิดการ 5490002102 ม.พนั.8 เม.ย. 59 861/59
125 ส.ต.นพนันท ์   ทองรอด 5490009078 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ค. 59 1321/59
126 ส.ต.เอนก    เอื้ออารีย์ 5490009536 ธ.ก าแพงเพชร พ.ค. 59 1321/59
127 นาย ค าแพงใจ    ค ากรฤาชา 5490010306 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
128 นาง แสงเงิน    ค ากรฤาชา 5490010308 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
129 นาย เจริญชัย    พนัธม์ี 5490010920 ธ.บางเขน (เซนทรัล) พ.ค. 59 1321/59
130 น.ส.วรรณภา    พนัธม์ี 5490010924 ธ.บางเขน (เซนทรัล) พ.ค. 59 1321/59
131 ส.อ.ณัฐพล    คล้ายศรีโพธิ์ 5490011858 ศร. เม.ย. 59 861/59
132 ส.อ.สมคิด    ภาชนะ 5490012830 มทบ.22 เม.ย. 59 861/59
133 ส.ท.เสกสรรค์    อุดทาทอง 5500001562 ธ.สะพานนนทบรีุ พ.ค. 59 1321/59
134 นาง ยาใจ    แซ่ล้ี 5500002154 ร.11 พนั.2 รอ. ม.ค. 59 4961/58
135 นาง ศิริพร    อ้นทอง 5500002155 ร.11 พนั.2 รอ. ม.ค. 59 4961/58
136 ส.อ.อภสิิทธิ ์   พนัธไพรี 5500004756 ม.พนั.31 เม.ย. 59 861/59
137 ส.อ.วริองศักด์ิ    ศักด์ิสองเมือง 5500004933 กรม ทพ.42 เม.ย. 59 861/59
138 อส.ทพ.ปรีชา    เนตรพล 5500005012 กรม ทพ.45 เม.ย. 59 861/59
139 นาย สง่า    โพธิสิ์งห์ 5500005653 ธ.ถนนโพศรี-อ.ด. พ.ค. 59 1321/59
140 นาย ธงไชย    แสงเมือง 5500005754 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
141 ส.อ.ไพศาล    อรุณรุ่งอารีย์ 5500006389 ร.11 พนั.1 รอ. เม.ย. 59 861/59
142 จ.ส.ต.ภานุพฒัน์    บญุสบ 5510001957 ร.153 เม.ย. 59 861/59
143 ส.ต.วชักุล    ผิวเงิน 5510007249 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
144 น.ส.ดวงใจ    ปรุาถาเน 5510007837 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ พ.ค. 59 1321/59
145 นาย สุธ ี   แจ้งเจริญ 5520000507 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
146 ส.อ.รนณว ี   พรหมข า 5520001813 ร.11 รอ. มี.ค. 59 401/59
147 ส.อ.มานพ    วงัทะพนัธ์ 5520005718 ธนาณัติ มี.ค. 59 401/59
148 น.ส.บษุรา    หาโสะ 5520007211 นทพ. เม.ย. 58 861/58
149 นาย สุรพงษ ์   หาโสะ 5520007228 นทพ. เม.ย. 58 861/58
150 พล.อส.ชูเกียรติ    นันทะพนัธ์ 5520008292 มทบ.25 เม.ย. 59 861/59
151 พล.อส.สุเจตน์    ศรีประมาณ. 5520009984 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 59 1321/59
152 นาย ชัชเวทย์    วรัิชกุล 5520011387 ธ.สมุทรสงคราม พ.ค. 59 1321/59
153 นาง เภา    จันทร์แดง 5520011745 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
154 นาย สอน    จันทร์แดง 5520011746 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
155 นาง แสงพลอย    อุตส่าห์ 5520012092 ร.17 พนั.2 เม.ย. 59 861/59
156 นาย ทว ี   เนตรซิว 5520012190 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 59 1321/59
157 นาง บรรเพญ็    เนตรซิว 5520012191 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 59 1321/59
158 ส.ต.ฮาชัน    ยามาแล 5520012425 กรม ทพ.43 เม.ย. 59 861/59
159 น.ส.วรรณพร    จันทร์แดง 5520013033 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
160 ส.ต.ศรัญญู    สีหานาม 5520014606 พล.พฒันา 4 เม.ย. 59 861/59
161 นาง เตือนใจ    อินแหยม 5520014703 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 59 1321/59
162 นาย แทน    อินแหยม 5520014704 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 59 1321/59
163 นาง ศรีสิริ    อ่ าจินดา 5520015220 รพศ.1 พนั.2 เม.ย. 59 861/59
164 นาง สมจิตร    แก้วลี 5520015467 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. พ.ค. 59 1321/59
165 นาง จันตรี    คล้ายศรีโพธิ์ 5520016362 ศร. เม.ย. 59 861/59
166 นาง กนกวรรณ    จันทะวงั 5530000109 ธ.น่าน พ.ค. 59 1321/59
167 นาย เฉลิม    จันทร์สุวรรณ์ 5530000226 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. พ.ค. 59 1321/59
168 ส.อ.ไกรสร    จะระแอ 5530001552 กรม ทพ.41 เม.ย. 59 861/59
169 นาง ศศิธร    พรหมจรัสกุล 5530001672 ร.11 รอ. มี.ค. 59 401/59
170 นาง คูณ    โสภามาศ 5530001885 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
171 นาย ธณัดาธร    พรหมจรัสกุล 5530002221 ร.11 รอ. มี.ค. 59 401/59
172 นาง ดวงกมล    เสณีพงษ์ 5530002563 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 59 1321/59
173 ส.ท.ชัยณรงค์    อุตตโมบล 5530002771 ช.พนั.1 รอ. เม.ย. 59 861/59
174 นาย สมศักด์ิ    ผิวเงิน 5530005835 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
175 นาง อรุณ    ผิวเงิน 5530005836 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
176 นาง นวรัตน์    มีถาวร 5530008109 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 59 1321/59
177 อส.ทพ.ณัฏฐพงษ ์   แสงเหมือน 5530008744 ธ.นราธวิาส พ.ค. 59 1321/59
178 น.ส.จรรยภรณ์    กฤษณะจันทร์ 5540002667 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 59 1321/59
179 อส.ทพ.อภชิาติ    ค าแสน 5540006939 กรม ทพ.31 เม.ย. 59 861/59
180 นาง อมรรัตน์    แสงโสด 5540007729 รพ.รร.6 มี.ค. 59 401/59
181 นาง เหรียญ    นิลแสง 5540008096 ร้อย.ลว.ไกล 6 เม.ย. 59 861/59
182 นาง อัญชลี    ประสีระตา 5540008097 ร้อย.ลว.ไกล 6 เม.ย. 59 861/59
183 ส.อ.วฒิุชัย    ตรีแสน 5540008691 รพศ.4 พนั.2 เม.ย. 59 861/59
184 นาย ชิดชนก    กองพมิาย 5550002361 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
185 ส.ต.บรรเจิด    วงศ์ประมวล 5550006346 กอง สพบ.พล.ร.6 เม.ย. 59 861/59
186 นาง สง    วงศ์ประมวล 5550006347 กอง สพบ.พล.ร.6 เม.ย. 59 861/59
187 นาย สมพงษ ์   วงศ์ประมวล 5550006348 กอง สพบ.พล.ร.6 เม.ย. 59 861/59
188 ส.ท.เฉลิมชนม์    พอ่เมือง 5550008720 พนั.จจ. เม.ย. 59 861/59
189 ส.ต.วลัลภ    ไกรลมสม 5550010075 รง.ปค.ศอว.ศอพท. มี.ค. 59 401/59
190 นาย สุวฒัน์    ยังสวสัด์ิ 5550010089 ศซส.สพ.ทบ. ก.พ. 59  1/59
191 อส.ทพ.วชัริศ    สุทธิ 5550010209 กรม ทพ.33 เม.ย. 59 861/59
192 อส.ทพ.กล้า    มะโนยศ 5560000838 กรม ทพ.33 เม.ย. 59 861/59
193 อส.ทพ.ชัชวาล    มหาวรรณ์ 5560001044 กรม ทพ.33 เม.ย. 59 861/59
194 อส.ทพ.หญิง นภา    บวัหอม 5560001059 กรม ทพ.33 เม.ย. 59 861/59
195 ส.ท.ยุทธศาสตร์    เอื้อเฟื้อ 5560005075 กองบนิปกีติดล าตัว เม.ย. 59 861/59
196 อส.ทพ.ปกรณ์    สุวรรณรัตน์ 5560006305 กรม ทพ.46 มี.ค. 59 401/59
197 ส.อ.สุริยา    ล้ิมธรรมคุณ 5560006494 ธ.บก.กองทพัไทย-แจ้งวฒันะ พ.ค. 59 1321/59
198 อส.ทพ.วนิัยรัตน์    ชุมแก่น 5560007502 กรม ทพ.46 มี.ค. 59 401/59
199 นาย ค าภู่    มาตรไตร 5560007702 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
200 นาง บญุทอง    มาตรไตร 5560007713 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
201 นาย มาโนช    ชมฉ่ า 5560008510 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ พ.ค. 59 1321/59
202 นาย ศรัณย์พร    สุดเจริญ 5560008511 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ พ.ค. 59 1321/59
203 อส.ทพ.วชัระ    หะมิ 5560008720 กรม ทพ.46 มี.ค. 59 401/59
204 น.ส.ประภาภรณ์    โพธิท์อง 5560011517 ธ.อ้อมใหญ่ พ.ค. 59 1321/59
205 น.ส.วารุณี    ปญัญาวงศ์ 5560011898 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
206 อส.ทพ.เกียรติศักด์ิ    อุ่นจิตร 5560012687 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
207 อส.ทพ.หญิง รัชนีกร    พลจร 5560012900 กรม ทพ.33 เม.ย. 59 861/59
208 ส.ท.นิมิตร    แก้วชา 5560012954 ธ.เทเวศร์ พ.ค. 59 1321/59
209 นาง สงัด    แก้วชา 5560012970 ธ.เทเวศร์ พ.ค. 59 1321/59
210 อส.ทพ.พชิัย    เพชรศรี 5560013219 กรม ทพ.42 เม.ย. 59 861/59
211 อส.ทพ.ชาคริต    กิจสุมนัส 5560013395 กรม ทพ.33 เม.ย. 59 861/59
212 อส.ทพ.ณัฐพงศ์    ไชยโส 5570000318 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
213 นาง จามจุรี    มณีรัตน์ 5570001197 มทบ.35 มี.ค. 59 401/59
214 ส.ท.เจษฎาภรณ์    โพธิเ์กตุ 5570002151 ร.153 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
215 ส.อ.ยศชาติ    จิตต์ปภสัสร 5570002713 ปตอ.พนั.5 เม.ย. 59 861/59
216 นาย เพิ่มศักด์ิ    ตันหล้า 5570003531 ธ.ถนนช้างเผือก-เชียงใหม่ พ.ค. 59 1321/59
217 น.ส.อมรรัตน์    อุทยัสะวงั 5570005755 พธ.ทบ. มี.ค. 59 401/59
218 อส.ทพ.เปี่ยมศักด์ิ    เงินสุด 5570007129 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
219 อส.ทพ.วฒันา    แก้วค าฝา 5570007136 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
220 อส.ทพ.สุเนตร    แสวงวงค์ 5570007152 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
221 นาง แสงค า    กาบแก้ว 5570007396 มทบ.35 มี.ค. 59 401/59
222 อส.ทพ.อานนท ์   แดงแก่นคอย 5570007684 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
223 นาง สมพกัตร์    จรทอง 5570008733 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 59 1321/59
224 อส.ทพ.อุดมศักด์ิ    นิ่มนวล 5570009660 กรม ทพ.42 เม.ย. 59 861/59
225 อส.ทพ.ณัฐพล    หมั่นคง 5570010038 กรม ทพ.42 เม.ย. 59 861/59
226 อส.ทพ.วสันต์    เรืองทอง 5570010142 กรม ทพ.46 มี.ค. 59 401/59
227 ส.ต.ธนรัตน์    ศรีทองกุล 5570010617 ร.25 พนั.3 มี.ค. 59 401/59
228 อส.ทพ.เทวนิทร์    นันยะมโณ 5570010874 กรม ทพ.42 เม.ย. 59 861/59
229 อส.ทพ.ศิท ี   ทองเหลือง 5570011376 กรม ทพ.41 เม.ย. 59 861/59
230 ส.ต.ชเยน    ครองบญุ 5570012381 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ พ.ค. 59 1321/59
231 อส.ทพ.กฤษดา    สมัยนิยม 5570013063 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
232 อส.ทพ.จิรวทิย์    ค าขัน 5570013066 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
233 อส.ทพ.ทศวรรษ    ปิ่นศิริ 5570013075 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
234 พลฯ นพรัตน์    ทองรัตน์ 5570014088 ร้อย.ม.(ลว.) 6 มี.ค. 59 401/59
235 พลฯ สมนึก    มั่งเชียง 5570014090 ร้อย.ม.(ลว.) 6 มี.ค. 59 401/59
236 นาง ดวงป ี   สมไสย์ 5570014690 ธ.ชุมแพ พ.ค. 59 1321/59
237 อส.ทพ.อาทติย์    พรมปาน 5570015796 กรม ทพ.11 เม.ย. 59 861/59
238 นาง ญาณีพงศ์    จรุงธวฒัน์ 5580000610 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
239 พ.จ.ท.ภาสกร    พลูผล 5580000714 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
240 พล.อส.หญิง นิภาพรรณ    จันทะเกตุ 5580006213 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
241 พลฯ เกียรติศักด์ิ    ชัยเชิดชู 5580006523 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
242 พลฯ จตุพล    จ าจร 5580006525 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
243 พลฯ ฉัตรชัย    จันชะล้ า 5580006528 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
244 พลฯ ชินวฒัน์    เทพนวน 5580006531 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
245 พลฯ ณรงค์เดช    พระแสง 5580006533 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
246 พลฯ ณัท    ดารมณ์ 5580006535 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
247 พลฯ ทวสัีนต์    สิงหน 5580006536 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
248 พลฯ ธนูเดช    แสนเมือง 5580006537 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
249 พลฯ ธานี    เบกิบานดี 5580006538 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
250 พลฯ ปยิะนันท ์   ศรีสุนาครัว 5580006542 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
251 พลฯ พชิิตชัย    มีแสงสาย 5580006543 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
252 พลฯ ภราดร    วงศ์พฒัน์ 5580006545 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
253 พลฯ ไมตรี    แสงรา 5580006548 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
254 พลฯ วศิน    บญุเสก 5580006550 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
255 พลฯ วชัรพงษ ์   ทรายค า 5580006551 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
256 พลฯ วนิัย    ปลาวสง่า 5580006552 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
257 พลฯ วรีะชัย    ดวงอินทร์ 5580006553 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
258 พลฯ ศิริวฒิุ    ศิริวฒันชัย 5580006555 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
259 พลฯ สุริยวฒิุ    ศิริค า 5580006557 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
260 พลฯ สุวทิย์    บญุลาภ 5580006558 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
261 พลฯ อธพิงษ ์   พลเสน 5580006559 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
262 พลฯ อนนท ์   เลพล 5580006560 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
263 พลฯ อนุวฒัน์    ดงประทปี 5580006561 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
264 พลฯ อานนท ์   ทวนีันท์ 5580006562 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
265 อส.ทพ.มะรอกี    ดือราแม 5580006737 กรม ทพ.46 พ.ย. 58 4041/58
266 พลฯ ทศันัย    พงเทพ 5580007233 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
267 พลฯ สราวฒิุ    สหนุันท์ 5580007283 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
268 พลฯ อรรถชัย    สมัย 5580007300 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
269 พลฯ อรุณ    พนูแก้ว 5580007301 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
270 พลฯ อุเทน    จันทร์กลัด 5580007306 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
271 อส.ทพ.วฒิุรัฐ    วงกต 5580007380 กรม ทพ.41 เม.ย. 59 861/59
272 ส.ต.อาทติย์    ต๊ิบแก้ว 5580008051 ศปภอ.ทบ.3 ม.ค. 59 4961/58
273 อส.ทพ.ศักด์ิชัย    เขียวสวสัด์ิ 5580008102 กรม ทพ.41 เม.ย. 59 861/59
274 นาย ชูวงศ์    เจ็กสันเทยีะ 5580010460 กคส.สพ.ทบ. เม.ย. 59 861/59
275 นาง ละมัย    เจ็กสันเทยีะ 5580010461 กคส.สพ.ทบ. เม.ย. 59 861/59
276 นาย สุชาติ    เจ็กสันเทยีะ 5580010462 กคส.สพ.ทบ. เม.ย. 59 861/59
277 ส.ต.บดินทร์    พพิฒัน์โยธนิไพศาล 5580010851 ร.1 พนั.2 รอ. มี.ค. 59 401/59
278 นาย อนนท ์   มาจวง 5580011182 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 59 1321/59
279 อส.ทพ.สรวฒิุ    โสภณ 5580011348 กรม ทพ.46 ต.ค. 58 3601/58
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280 อส.ทพ.นูรดิน    แกะซิ 5580011525 กรม ทพ.46 ต.ค. 58 3601/58
281 พลฯ กิตติศักด์ิ    ไหมทอง 5580013461 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
282 พลฯ ธรีวฒิุ    ทา้วเนาว์ 5580013471 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
283 พลฯ นัฐพงษ ์   มาตโยธี 5580013474 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
284 พลฯ ภาณุเดช    ศรีโบราณ 5580013480 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
285 พลฯ วสุรัตน์    นารี 5580013485 ร.23 พนั.3 เม.ย. 59 861/59
286 อส.ทพ.ศตวรรษ    นาคเลิศ 5580013862 กรม ทพ.46 ม.ค. 59 4961/58
287 อส.ทพ.ตฤณ    สาระวโิรจน์ 5580013972 กรม ทพ.41 เม.ย. 59 861/59
288 น.ส.วรินยา    เปง็ยะสา 5590002385 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 59 1321/59
289 นนส.อนันตชัย    ตาด า 5590003487 รร.นส.ทบ. เม.ย. 59 861/59
290 นนส.เอกพสิิษฐ์    อนุสนธิ์ 5590003529 รร.นส.ทบ. เม.ย. 59 861/59
291 นาง วไิลวรรณ    บญุละม้าย 5590005033 ธ.สระแก้ว พ.ค. 59 1321/59
292 นาย สีคุณ    จันทรบรีุ 5590005326 ธ.อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
293 น.ส.กุสุมาพร    แก้วรักษ์ 5590005394 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 59 1321/59
294 นาย สันติ    แสงจันทร์ 5590005400 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 59 1321/59
295 พ.ต.โกญจนาท    มากนวล ต103416/28 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 59 1321/59
296 นาง อารีย์    มากนวล ต103417/28 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 59 1321/59
297 ร.ท.วสูิตร    บญุนาค ต104445/28 มทบ.44 ก.พ. 59  1/59
298 นาย วชิัย    ข ามะโน ต104716/28 ธ.บางขุนนนท์ พ.ค. 59 1321/59
299 นาง ล าพงึ    สังข์จันทร์ ต105217/28 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 59 1321/59
300 นาย ประเสริฐ    ลับกิ่ม ต105492/28 ธ.บางบวัทอง พ.ค. 59 1321/59
301 จ.ส.อ.อภชิา    ค าบญุเรือง ต106295/28 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
302 นาง จรัสศรี    ค าบญุเรือง ต106296/28 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
303 นาง เทยีมตา    กระธง ต106297/28 ธนาณัติ เม.ย. 59 881/59
304 จ.ส.อ.อนันต์    แก้วชื่น ต107793/29 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
305 นาง บู้    งานส าเร็จ ต123681/29 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 59 1321/59
306 นาง สายันต์    วมิล ต126098/30 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 59 1321/59
307 นาง ค าแพง    สุดโทจันทร์ ต126329/30 ธ.วหิารแดง พ.ค. 59 1321/59
308 นาง ประวร    ติยะบตุร ต128296/30 ธ.นครพนม พ.ค. 59 1321/59
309 นาง อินทร์แก้ว    บตุรสีเขียว ต128873/30 ธ.สกลนคร พ.ค. 59 1321/59
310 ส.อ.สิทธชิัย    ฝ้ันค าสาย ต129338/30 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. พ.ค. 59 1321/59
311 นาง ปราณี    อาจกล้า ต130198/30 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ค. 59 1321/59
312 นาง รัตนา    แสงทอง ต131261/30 ธ.อยุธยา พ.ค. 59 1321/59
313 นาง บญุปั๋น    ค ามูล ต133568/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 59 1321/59
314 จ.ส.อ.ประเสริฐ    วรรณสุทธะ ต133778/30 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 59 1321/59
315 นาง นิตย์    กองแก้ว ต137775/30 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 59 1321/59
316 ร.ต.หาญ    โสรถาวร ต138885/30 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 59 1321/59
317 นาง ปนันา    ชมภพูนัธุ์ ต141134/30 ธนาณัติ เม.ย. 59 901/59
318 จ.ส.อ.ชาญ    บญุนุกูล ต141468/30 ธ.อยุธยา พ.ค. 59 1321/59
319 ร.ท.สวสัด์ิ    วงษว์รรณา ต144170/30 ร.1 พนั.1 รอ. เม.ย. 59 861/59
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320 จ.ส.อ.วจิิตร    บญุร่วม ต149112/31 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 59 1321/59
321 นาย เหมือน    ลมดี ต149733/31 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
322 นาง อรนุช    เนียมยิ้ม ต156377/31 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
323 จ.ส.อ.วนัชัย    ส่งแสง ต157438/31 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 59 1321/59
324 นาย สุข    ฝักแก้ว ต159481/31 ธ.พะเยา พ.ค. 59 1321/59
325 นาง บษุดี    มวลสุข ต161271/31 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. พ.ค. 59 1321/59
326 ส.อ.พชิญ์พงศ์    ขอสินกลาง ต162474/31 ธ.ด่านขุนทด พ.ค. 59 1321/59
327 นาง แม้น    สุค าชา ต166586/31 ธ.สกลนคร พ.ค. 59 1321/59
328 นาย สุรินทร์    สุขสิกร ต166603/31 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. พ.ค. 59 1321/59
329 พ.ท.สิทธชิัย    ชูวงศ์ตระกูล ต170379/32 สก.ทบ. เม.ย. 59 861/59
330 นาง จรวย    มีพรหม ต171885/32 ธ.อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
331 นาย สุรใจ    มณีจักร ต174838/32 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 59 1321/59
332 นาย เข็มทอง    ปราณี ต177294/32 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
333 นาง ไหม    จันรุน ต180651/32 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 59 1321/59
334 นาง ศนิชา    โพธิดี์ ต180916/32 ธนาณัติ เม.ย. 59 1221/59
335 นาง สุรีย์    รัตตะฤทธิ์ ต183201/32 ร.1 พนั.1 รอ. เม.ย. 59 861/59
336 นาง เกศ    โพนไสว ต184186/32 ธ.สะพานควาย พ.ค. 59 1321/59
337 นาง รัชนี    ปราณี ต187463/32 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
338 นาง น้อย    ศิริค าน้อย ต188547/32 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 59 1321/59
339 นาง ทองสุข    แจ้งเจริญ ต189894/32 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
340 นาง เอรวรรณ    สิทธิ ต190911/32 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 59 1321/59
341 นาย ช านาญ    บญุเพง็ ต193942/32 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. พ.ค. 59 1321/59
342 นาง มาลี    บญุเสริม ต194019/32 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 59 1321/59
343 นาง สุภาวดี    คงโพธิน์้อย ต195214/32 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 59 1321/59
344 น.ส.บณุญา    เขียวแก้ว ต197058/33 ธ.รังสิต-ปทมุธานี พ.ค. 59 1321/59
345 นาง จันทร์ค า    วงค์วาท ต198426/33 ธ.แพร่ พ.ค. 59 1321/59
346 นาง ยุพนิ    ต้นดี ต200138/33 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 59 1321/59
347 ร.ต.ไพบลูย์    สมไสย์ ต201134/33 ธ.ชุมแพ พ.ค. 59 1321/59
348 นาง สุภาพร    วารีรักษ์ ต205618/33 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 59 1321/59
349 นาย ธรีะศักด์ิ    วารีรักษ์ ต205619/33 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 59 1321/59
350 นาง แสงจันทร์    สัตนาโค ต205739/33 ธ.โรบนิสัน-ร.อ. พ.ค. 59 1321/59
351 จ.ส.อ.สมศักด์ิ    จิตรอักษร ต206154/33 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ค. 59 1321/59
352 นาง สุวดิา    กะลันตะบตุร์ ต206714/33 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 59 1321/59
353 ส.อ.ธรีะ    นิยกิจ ต206853/33 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ค. 59 1321/59
354 นาย ทองดี    ปกักุนนัน ต207411/33 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ม.ค. พ.ค. 59 1321/59
355 จ.ส.อ.นันทพร    น้อยพงษ์ ต209370/33 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ค. 59 1321/59
356 นาง พรรณพศิ    พมิพห์ล่อ ต210422/33 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. พ.ค. 59 1321/59
357 ส.อ.บณัฑิต    ปกักุนนัน ต212373/33 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ม.ค. พ.ค. 59 1321/59
358 น.ส.ภทัราพร    บณุยาศวนิ ต212816/33 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
359 นาย พนัธศั์กด์ิ    บณุยาศวนิ ต212817/33 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
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360 จ.ส.อ.พเยาว ์   กงอิ่ม ต214456/33 ธ.พะเยา พ.ค. 59 1321/59
361 นาง บญุเล้ียง    ลับไธสง ต215053/33 ธ.พมิาย พ.ค. 59 1321/59
362 ร.ต.สมบรูณ์    ลีลากร ต217707/33 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 59 1321/59
363 นาง บษุบา    ส่งแสง ต217985/33 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 59 1321/59
364 ร.ต.วนิัย    กล่ินคง ต219195/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 59 1321/59
365 นาง สมคิด    ภู่ระโหง ต220661/33 ธ.ปากเกร็ด พ.ค. 59 1321/59
366 จ.ส.อ.สุวชิา    ชัยสมบรูณ์ ต221899/33 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 59 1321/59
367 นาง ระเบยีบ    ชัยสมบรูณ์ ต221900/33 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 59 1321/59
368 นาย ศิริ    แข็งการ ต221901/33 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 59 1321/59
369 นาง สมจิตร    แข็งการ ต221902/33 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 59 1321/59
370 นาง สายหยุด    สุขีบท ต223417/33 ธ.สระบรีุ พ.ค. 59 1321/59
371 นาง สุภ ี   ล ามะพอ้ ต224670/34 ธ.แจ้งวฒันะ พ.ค. 59 1321/59
372 นาย สนใจ    ศรีฉลวย ต225496/34 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 59 1321/59
373 นาง เวนิ    วรรณสุทธะ ต225497/34 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 59 1321/59
374 นาง นงค์    ศรีฉลวย ต225498/34 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 59 1321/59
375 นาง นงนุช    แก้ววไิล ต227258/34 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
376 นาง ภาสินี    นางรอง ต229697/34 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 59 1321/59
377 น.ส.สติ    หวดัสูงเนิน ต230650/34 ธ.นครราชสีมา พ.ค. 59 1321/59
378 นาย ฉาย    รักกิ่ง ต231084/34 ธ.มีนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
379 นาง หนูนา    ปาละวงศ์ ต231920/34 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า อ.ด. พ.ค. 59 1321/59
380 นาย บ ารุง    สิทธศัิกด์ิ ต233820/34 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ค. 59 1321/59
381 น.ส.กิ่งดาว    กงเจริญ ต239525/34 ธ.โรบนิสัน สมุทรปราการ พ.ค. 59 1321/59
382 นาย บญุธรรม    มนขุนทด ต239900/34 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
383 นาง สมปอง    มนขุนทด ต239901/34 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
384 นาง ไพวรรณ    ปกักุนนัน ต240193/34 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์ ม.ค. พ.ค. 59 1321/59
385 นาย กวา่ง    สุค าชา ต240209/34 ธ.สกลนคร พ.ค. 59 1321/59
386 นาง พรทพิย์    โสดกลาง ต241904/34 ธ.ปากช่อง พ.ค. 59 1321/59
387 นาง ถนอมจิต    มาปอ้ง ต242392/34 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
388 นาย ประเสริฐ    ปานแดง ต245308/34 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
389 นาง น้อย    แย้มเพง็ ต247858/35 ธ.นครปฐม พ.ค. 59 1321/59
390 ร.ต.ละมูล    จุริทะโย ต247867/35 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 59 1321/59
391 นาย ทรงพล    ไชยวงค์ ต248179/35 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 59 1321/59
392 นาย แวน่    อุตราศรี ต253750/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 59 1321/59
393 นาง เปรมจิต    น้อยพงษ์ ต255501/35 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ค. 59 1321/59
394 ส.อ.โชคสถิตย์    หติะรัตน์ ต255745/35 ธ.ย่อยลาดกระบงั พ.ค. 59 1321/59
395 นาง นิธกิานต์    พลูเจริญ ต256445/35 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 59 1321/59
396 ร.อ.จงรัก    ฎกีา ต261475/35 ม.พนั.28 เม.ย. 59 861/59
397 นาง ทศันีย์    อัจฉรากร ต264291/36 ธนาณัติ ม.ค. 59 5201/58
398 จ.ส.อ.สุทนิ    แคล้วศรี ต265294/36 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 59 1321/59
399 นาง พยอม    ไม้รอด ต266419/36 ธ.กองบญัชาการกองทพับก พ.ค. 59 1321/59
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400 ส.อ.ยุทธนา    ศรีแสงอ่อน ต267405/36 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 59 1321/59
401 นาง ศิริภรณ์    ศรีบริุนทร์ ต268332/36 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 59 1321/59
402 นาง บณัฑิต    แก้วค าสอน ต269050/36 ศฝ.นศท.มทบ.21 เม.ย. 59 861/59
403 นาง บญุส่ง    ยวงทอง ต269069/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 59 1321/59
404 นาง ศรีแพร    เพิ่มเติม ต269222/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 59 1321/59
405 นาง บวัลอย    กรีรัมย์ ต272076/36 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 59 1321/59
406 นาง หนูอวน    เล่ือนชัย ต272550/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 59 1321/59
407 นาง ทองมี    บญุสอน ต273076/36 ธ.โรบนิสัน-ร.อ. พ.ค. 59 1321/59
408 นาง วรรณา    ศรีษา ต275211/37 ธ.รังสิต-ปทมุธานี พ.ค. 59 1321/59
409 นาง ประพศิ    กงอิ่ม ต275871/37 ธ.พะเยา พ.ค. 59 1321/59
410 น.ส. อรพนิ    ผิวจันทกึ ต279888/37 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ลาดพร้าว พ.ค. 59 1321/59
411 นาง ไสว    มาลัย ต280663/37 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 59 1321/59
412 นาง ล าดวน    ชูมณี ต285525/38 ธ.คลองปาง พ.ค. 59 1321/59
413 นาง ปุ้น    ฎกีา ต290448/38 ม.พนั.28 เม.ย. 59 861/59
414 จ.ส.อ.ธนูชัย    ดิสสังวร ต32827/20 ธ.ส านักงานใหญ่ พ.ค. 59 1321/59
415 นาง นฤมล    ค าดี ต34267/20 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สะพานใหม่ พ.ค. 59 1321/59
416 จ.ส.อ.เจษฎา    สิทธมิิตร์ ต38289/21 ธ.คลองปาง พ.ค. 59 1321/59
417 นาย ชัยสิทธิ ์   เปรมจันทร์วงษ์ ต39521/21 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 59 1321/59
418 จ.ส.อ.ประคอง    บญุพร้อม ต48988/23 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 59 1321/59
419 นาง ช้อย    หนุสระน้อย ต49289/23 ธ.ปกัธงชัย พ.ค. 59 1321/59
420 นาย ธวชัชัย    แจ้งเจริญ ต51613/23 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
421 ร.อ.สัณห ์   กุลสวสัด์ิภานนท์ ต5395/10 ธ.อโศก พ.ค. 59 1321/59
422 นาง สมบญุ    บญุประเสริฐ ต54294/23 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 59 1321/59
423 นาง พวงพร    พรมบวัคู ต57297/24 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 59 1321/59
424 นาง แจ่ม    บญุมาศ ต66818/25 ธ.สิงหบ์รีุ พ.ค. 59 1321/59
425 นาง นิล    ดอชนะ ต69901/26 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 59 1321/59
426 นาง ส ารวย    วรรณอุบล ต76240/26 ธ.สระบรีุ พ.ค. 59 1321/59
427 จ.ส.อ.ค าสอน    บญุสอน ต78960/26 ธ.โรบนิสัน-ร.อ. พ.ค. 59 1321/59
428 นาย บญุ    พลิาวธุ ต87574/27 ธ.นครพนม พ.ค. 59 1321/59
429 นาง หนูขาล    ปะทะมา ต96603/28 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. พ.ค. 59 1321/59
430 นาง บญุเรือน    หรัิญ ส14621/27 ธ.สระบรีุ พ.ค. 59 1321/59
431 นาย ววิฒัน์    ครุฑะสูต ส16287/29 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
432 นาย ชยุต    ครุฑะสูต ส16288/29 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
433 นาง ลูกคิด    ปอ้งปดั ส18463/31 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ค. 59 1321/59
434 นาง ประกายศรี    อ าพนัแสง ส21543/33 ธ.ถนนบรมราชชนนี พ.ค. 59 1321/59
435 นาง กาญจนา    ร่ืนกล่ิน ส24349/35 ธ.สระแก้ว พ.ค. 59 1321/59
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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
    และ  ใบส 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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