
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง วรรณาพร    สุวรรณาคี 5392001279 ธ.บางขุนนนท์ เม.ย. 59 861/59
2 นาย สิทธเิดช    นางาม 5392005807 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
3 ร.ต.นัฐพงษ ์   รักเดช 5405000380 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 59 1781/59
4 จ.ส.อ.ฐิติกร    หอมสมบติั 5405005065 ธ.ชัยนาท มิ.ย. 59 1781/59
5 จ.ส.อ.สมใจ    ส่งแสง 5405009319 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. มิ.ย. 59 1781/59
6 นาย วรายุทธ    เวชประดิษฐ์ 5405018206 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
7 นาง สุดใจ    นุชระปอ้ม 5406000654 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
8 นาง ดี    ชุมภแูก้ว 5406002397 ธ.เซ็นทรัล ช.ม.แอร์พอร์ต มิ.ย. 59 1781/59
9 นาง ทองค า    ยูรขุนทด 5406003137 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. มิ.ย. 59 1781/59
10 นาง จิรภา    สินพนัธ์ 5406004041 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
11 นาง กัญจนภรณ์    ยอดยา 5406008761 ธ.พะเยา มิ.ย. 59 1781/59
12 นาง รัชนี    จันทรเศรษฐ์ 5406010340 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 59 1781/59
13 นาง โสภติ    แก้วนุ่น 5406014576 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ค. 59 1321/59
14 นาย ชั้น    เตียนพลกรัง 5406015210 ธ.นครราชสีมา มิ.ย. 59 1781/59
15 นาง พงลดา    สาวทรัพย์ 5406016251 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 59 1781/59
16 นาย สุรเชษฐ    เชียงใหม่ 5406020120 ธ.ประชานิเวศน์ 1 มิ.ย. 59 1781/59
17 พ.อ.วรีะฉัตร    คล้ายวนัเพญ็ 5410001509 ธ.มีนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
18 นาย รังสรรณ    รสเชยค า 5410001735 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
19 นาง จันทร์แรม    ยอดนิล 5410001739 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
20 นาง อนงค์    ถนอมขวญั 5410005189 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 59 1781/59
21 พ.ท.ไพบลูย์    เอี่ยมรักษา 5410005963 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. มิ.ย. 59 1781/59
22 นาง นิภารัศมิ์    สิโนทก 5410008177 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
23 ร.ต.เสริมเกียรติ    กูลพมิาย 5410008711 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มิ.ย. 59 1781/59
24 นาย นฤพนธ ์   รูปหงษ์ 5410012094 ขส.ทบ. เม.ย. 59 861/59
25 ส.ท.ไตรวทิย์    บวับาล 5410012517 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
26 จ.ส.อ.อาตชน    เสนปาน 5410013014 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ค. 59 1321/59
27 นาง มาลัย    วะราโพธิ 5410013408 ธ.ปากช่อง มิ.ย. 59 1781/59
28 นาง นันทวลัย์    นิลชะเอม 5410019119 ธ.นครศรีธรรมราช มิ.ย. 59 1781/59
29 นาง เนตรอร    ปาละลี 5410020626 ธ.ถ.ประชาอุทศิ มิ.ย. 59 1781/59
30 นาง ปนัดดา    ปานสุขุม 5410020888 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 59 1781/59
31 ส.อ.มงคล    ใจเย็น 5410020974 ธ.แม่สอด มิ.ย. 59 1781/59
32 นาง อารีรัตน์    แก้วมนู 5410021555 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
33 จ.ส.อ.วรีะชาติ    ส ารวมจิตร 5410022001 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
34 นาง ลอองทพิย์    เมเศรษฐี 5410023682 นทพ. ธ.ค. 57 4321/57
35 นาง สุภาพ    ศรีส าราญ 5420000780 ป.พนั.722 พ.ค. 59 1321/59
36 นาง วราภรณ์    ฤทธสิิทธิ์ 5420002634 ร้อย.ลว.ไกล 9 พ.ค. 59 1321/59
37 นาง สมควร    เกิดสุข 5420003325 ร.19 พ.ค. 59 1321/59
38 นาง ประคอง    วรรณสังข์ 5420003398 ธนาณัติ พ.ค. 59 1681/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
39 นาง สุพกัตร์    ยลส าอางค์ 5420004448 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
40 นาง ดวงพร    แถวมะเริง 5420004640 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
41 นาย ประยงค์    เปะ๊ชาญ 5420004955 ธ.บางบอน มิ.ย. 59 1781/59
42 นาง นงคราญ    ปะชายะกา 5420005323 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 59 1781/59
43 น.ส.ณัฐยาภรณ์    ยอดรักษ์ 5420006292 ธ.น่าน มิ.ย. 59 1781/59
44 น.ส.สาวติรี    อรรถาวร 5420007796 ธ.สมุทรสาคร มิ.ย. 59 1781/59
45 ส.ต.สมบติั    ปญัญาใส 5420007915 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
46 นาย รัตนพล    พนัธพุล 5420008453 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
47 นาย บญุยงค์    กฤตสัมพนัธ์ 5430000328 ธ.น่าน มิ.ย. 59 1781/59
48 นาง จุฬา    โพธิ 5430001890 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
49 นาง สมปอง    อยู่ส าราญ 5430002869 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 59 1781/59
50 นาง เพญ็    สุคนธ์ 5430003020 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 59 1321/59
51 ส.อ.โอภาส    อื้อสุวรรณ์ 5430006268 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 59 401/59
52 ส.อ.ชัชวาล    ปญัญาคม 5430006505 ร.1 พนั.1 รอ. พ.ค. 59 1321/59
53 พล.อส.สุรเชษฐ    หอมทอง 5430009120 ร.1 พนั.4 รอ. พ.ค. 59 1321/59
54 ส.ท.สัญชัย    สังวาลย์ 5440000065 ธ.สะพานควาย มิ.ย. 59 1781/59
55 นาย ศรี    สารพตัร 5440000517 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
56 นาง แสงเพยีร    สารพตัร 5440000529 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
57 ส.ต.ดุรงค์ฤทธิ ์   สุขสมบติั 5440000614 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
58 นาง ประนอม    นอบไทย 5440001377 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 59 1321/59
59 น.ส.นัชชา    อนุกรสันต์ 5440001385 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 59 1321/59
60 นาง นพรัตน์    แต้มทอง 5440003961 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
61 น.ส.ฐิตารีย์    ม่วงศรี 5440004474 ธ.ส านักราชด าเนิน มิ.ย. 59 1781/59
62 นาง ศิราภรณ์    เจ๊ะนะ 5440004619 ร.151 พนั.3 มี.ค. 59 401/59
63 นาง สุวมิล    ดวงประเสริฐ 5440004647 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 59 1781/59
64 นาง มณี    พรหมเมศร์ 5440005328 ธ.แพร่ มิ.ย. 59 1781/59
65 นาย อุเทน    ภู่เทศ 5440005598 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
66 นาง สุภาพร    กุลมา 5440005772 พนั.สท. พ.ค. 59 1321/59
67 จ.ส.อ.บณัฑิต    เลิศหงิม 5440006531 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
68 นาง ธวิา    วอ่งไว 5440006662 ม.พนั.14 พ.ค. 59 1321/59
69 ส.อ.สุรชัย    ยอดมะปราง 5440008151 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
70 นาง นกน้อย    รักอู่ 5440009062 ธ.สุรวงศ์ มิ.ย. 59 1781/59
71 นาง อารีย์    นาคสุข 5450000510 ธ.สิงหบ์รีุ มิ.ย. 59 1781/59
72 น.ส.มยุรี    ตรีแสน 5450001980 ธ.ยโสธร มิ.ย. 59 1781/59
73 นาย ชินวร    หรัิญมาศ 5450002182 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
74 นาง ชลธชิา    ขันผง 5450002370 ธ.สุโขทยั มิ.ย. 59 1781/59
75 จ.ส.ท.สานิตย์    ยาสะตี 5450002643 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
76 นาย ก้าน    ยาสะตี 5450002645 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
77 อส.ทพ.พล    นาหวา้ 5450002878 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
78 นาง ล าดวน   อาภาทพิยานุกูล 5450003916 ธ.ถ.ประจักษแ์ยกศาลหลักเมือง มิ.ย. 59 1781/59
79 นาย กิติชัย    เพชรสันต์ 5450004855 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
80 น.ส.กนกวรรณ    หรัิญมาศ 5450006223 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
81 นาง เที่ยง    ทองละมุล 5450007425 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 59 1781/59
82 นาง ส าราญ    ไชยทองศรี 5450007441 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 59 1781/59
83 นาง ละมุล    พนัธเ์ลิศ 5450007862 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
84 จ.ส.อ.ณรงค์    เฮียงค าชาว 5450008436 ธ.อรัญประเทศ มิ.ย. 59 1781/59
85 นาง ล้ า    แดนโพธิ์ 5450008744 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
86 จ.ส.อ.นิกร    โสภา 5450008793 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 59 1781/59
87 นาง พานิดา    ตะราษี 5450009700 ธ.รังสิต มิ.ย. 59 1781/59
88 นาง นฤมล    บญุวงษ์ 5450010229 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. มิ.ย. 59 1781/59
89 นาย กิจติกร    หลิมสัมพนัธ์ 5450012407 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
90 นาง ผาณิต    หลิมสัมพนัธ์ 5450012422 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
91 น.ส.สิริเพญ็    เสารัมณี 5450013573 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
92 นาง ภทัรภร    หงษอ์ินทร์ 5450013940 ธ.เทสโก้โลตัส โคราช 2 มิ.ย. 59 1781/59
93 นาง สายพนิ    คล้ายคลึงดี 5450014323 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
94 นาย ประสิทธิ ์   กมลเลิศ 5450014486 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 59 1781/59
95 น.ส.โชติกา    มณฑา 5460000005 ธ.โชคชัย 4 มิ.ย. 59 1781/59
96 นาง เกษร    มนนามอญ 5460000329 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
97 นาง ศิริพร    ค าจิตตะ 5460001526 ธ.ล าปาง มิ.ย. 59 1781/59
98 จ.ส.ท.หญิง วชัรีย์    พนัธุอ์ุดม 5460003589 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
99 นาย ทว ี   บญุมี 5460003962 ธ.สุโขทยั มิ.ย. 59 1781/59
100 จ.ส.อ.กันทรากร    ศรีวชิัย 5460004606 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
101 นาย สมจิตร    กองทุ่ม 5460005936 ธ.ฝาง มิ.ย. 59 1781/59
102 นาง แสงจันทร์    สังวาลย์ 5460006377 ธ.สะพานควาย มิ.ย. 59 1781/59
103 จ.ส.อ.ทววีฒัน์    โชคชัย 5460006886 ธ.โรบนิสัน-ม.ห. มิ.ย. 59 1781/59
104 นาย สมบรูณ์    บวัใหญ่ 5460007387 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 59 1781/59
105 นาง ประหยัด    ทาทอง 5460007770 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 59 1781/59
106 อส.ทพ.ภวูดล    ทรัพย์สมบติั 5460010447 ธ.ก าแพงเพชร มิ.ย. 59 1781/59
107 นาง เบญจวรรณ    พรหมศร 5460010545 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
108 นาง นิรมล    พลทา้ว 5460011761 ธ.หนองบวัล าภู มิ.ย. 59 1781/59
109 นาง แสงจันทร์    อภวิงค์ 5460012949 ธ.แพร่ มิ.ย. 59 1781/59
110 นาง บญุหอม    จันทร์แสนตอ 5460013649 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 59 1781/59
111 นาย พนัส    จันทร์แสนตอ 5460013651 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 59 1781/59
112 นาย ทศพร    สิมณี 5460013778 ธ.โรบนิสัน-ส.ร. มิ.ย. 59 1781/59
113 น.ส.ธมกร    สร้อยทอง 5460013846 ธ.โรบนิสัน-ส.ร. มิ.ย. 59 1781/59
114 นาง สมเบอืน    สร้อยทอง 5460013847 ธ.โรบนิสัน-ส.ร. มิ.ย. 59 1781/59
115 นาย ธญัธร    กาญจนมุสิก 5460014083 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
116 นาย ไก    สร้อยทอง 5460014538 ธ.โรบนิสัน-ส.ร. มิ.ย. 59 1781/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
117 นาง กิมเล้ียง    เพชรนิล 5460014724 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. มิ.ย. 59 1781/59
118 นาย วจิิตร    เพชรนิล 5460014735 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. มิ.ย. 59 1781/59
119 นาง ประชัน    บญุมี 5460015100 ธ.สุโขทยั มิ.ย. 59 1781/59
120 นาง อรุณี    ม่วงสอน 5460015620 ธ.อุทยั-อ.ย. มิ.ย. 59 1781/59
121 น.ส.ดวงนภา    พนัธแ์ย้ม 5460015950 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
122 จ.ส.อ.สมัย    แพงแก้ว 5470000118 นทพ. มี.ค. 57 381/57
123 นาง สมศรี    ปญัญา 5470000663 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 59 1781/59
124 นาย ใจ๋มา    โสภา 5470000665 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 59 1781/59
125 พล.อส.จตุรงค์    ทวิสระแก้ว 5470000851 มทบ.28 พ.ค. 59 1321/59
126 นาง สมมาตร    ทวิสระแก้ว 5470000871 มทบ.28 พ.ค. 59 1321/59
127 นาย สมเจตน์    ทวิสระแก้ว 5470000872 มทบ.28 พ.ค. 59 1321/59
128 นาง สา    กันแก้ว 5470001023 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. มิ.ย. 59 1781/59
129 จ.ส.อ.วสูิตร    รอดเร่ือง 5470001047 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 59 1321/59
130 นาย ยงยุทธ    กิติวงศ์ 5470001262 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
131 นาง ส าราญ    ยอดมะปราง 5470001286 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
132 นาง พทุธ    ยาสะตี 5470001366 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
133 นาง ยวน    ปญัญาเพช็ร 5470001369 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
134 นาง วชิดา    ยาสะตี 5470001370 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
135 นาง จุ๋ม    นาคช านาญ 5470003181 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
136 นาย สมบติั    นาคช านาญ 5470003182 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
137 นาง นิภาวลัย์    กองแก้ว 5470003741 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
138 นาง มณฑา    ต้นวงษ์ 5470004087 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 59 1781/59
139 จ.ส.อ.กิจจา    รัตนชัย 5470004123 ร.19 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
140 นาง พรนิภา    นอบไทย 5470004763 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 59 1321/59
141 น.ส.เมธนิี    ปอ้มบบุผา 5470005556 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
142 น.ส.จรินทร์ทพิย์    บนิกาซัน 5470006048 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 59 1781/59
143 ส.อ.ธนวฒัน์    กองแก้ว 5480000171 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
144 น.ส.นัฐสกุล    สุดตา 5480000724 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 59 1781/59
145 จ.ส.อ.ศราวธุ    อุปะมาโน 5480002034 ม.3 พ.ค. 59 1321/59
146 ส.อ.จรัญ    สุขชู 5480004808 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
147 นาย บญุรอด    พนัธโ์คกกรวด 5480007142 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
148 นาง ประชีพ    พนัธโ์คกกรวด 5480007143 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
149 นาง วรรธณา    จุลอักษร 5480007150 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
150 นาง บญุพา    ผิวขม 5480008773 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 59 1781/59
151 นาง สุทธศิา    โคตรบวั 5480008781 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 59 1781/59
152 นาง พรทพิย์    วรีาสา 5480008977 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
153 นาง วภิา    ภทัรพลสุขฤดี 5480010768 นทพ. ก.ย. 57 3021/57
154 นาย สุภาการ    ภทัรพลสุขฤดี 5480010774 นทพ. ก.ย. 57 3021/57
155 นาง ณัฐภรณ์    สร้อยสนธิ 5480011434 ธนาณัติ พ.ค. 59 1741/59
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156 นาย สมบรูณ์    ขันบรีุ 5490000620 ธ.ก าแพงเพชร มิ.ย. 59 1781/59
157 นาง ปรีชาภรณ์    ขันบรีุ 5490001596 ธ.ก าแพงเพชร มิ.ย. 59 1781/59
158 นาง ต้ัน    ทรงแก้ว 5490001617 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มิ.ย. 59 1781/59
159 จ.ส.อ.วทิยา    ภผูาลาด 5490002959 ส.พนั.15 ต.ค. 58 3601/58
160 นาง นงลักษณ์    กูลพมิาย 5490003993 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มิ.ย. 59 1781/59
161 น.ส.ทพิวรรณ    พวงสุข 5490004497 ธ.พระปฐมเจดีย์ มิ.ย. 59 1781/59
162 นาง กิตติวรรณ    ปณุณภมุ 5490006201 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
163 นาย ณัฐดรัณภพ    พรหมเมศร์ 5490007705 ธ.แพร่ มิ.ย. 59 1781/59
164 ส.อ.ตรีรัตน์    รักษา 5490008321 ธ.โรบนิสัน-ม.ห. มิ.ย. 59 1781/59
165 นาย สาคร    ศรีบญุรอด 5490009094 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. มิ.ย. 59 1781/59
166 ส.อ.เอกชนต์    วงค์ดาว 5490009265 ธ.เชียงราย มิ.ย. 59 1781/59
167 นาย วทินู    ต๊ิบเมืองมา 5490009756 ธ.หล่มสัก มิ.ย. 59 1781/59
168 นาง หล่ัน    ต๊ิบเมืองมา 5490009757 ธ.หล่มสัก มิ.ย. 59 1781/59
169 นาย จีระศักด์ิ    ประจญ 5490010329 ธ.พระปฐมเจดีย์ มิ.ย. 59 1781/59
170 จ.ส.ท.อาทติย์    แสงศัพท์ 5490010453 นทพ. ม.ค. 57 4581/57
171 ส.อ.ทรงวฒิุ    ร่วมพรม 5500000848 ร.6 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
172 นาง พรพรหม    สืบเสม 5500002118 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
173 นาย ค าจันทร์    สุรินทร์ 5500003007 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 59 1781/59
174 นาง เนาวรัตน์    โสภา 5500003008 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 59 1781/59
175 นาง ปราณี    สุรินทร์ 5500003009 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 59 1781/59
176 อส.ทพ.ทองกล้า    วลิานันต์ 5500003251 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 59 1781/59
177 นาง เบญจวรรณ    ฤทธสิิทธิ์ 5500006248 ร้อย.ลว.ไกล 9 พ.ค. 59 1321/59
178 นาย สมยง    เจนดง 5500006524 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม พ.ค. 59 1321/59
179 นาง กนกกาญจน์    โสมประยูร 5510004357 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
180 นาง ชนกนันท ์   กุลมณี 5510005015 ธ.ชลบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
181 นาย ชัชพงศ์    ทองอ่ า 5510005266 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. มิ.ย. 59 1781/59
182 นาย มณฑลธรรศ    ทองอ่ า 5510005271 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. มิ.ย. 59 1781/59
183 นาง กุลทรัพย์    วงศ์ประสิทธิ์ 5510005650 ธ.โรบนิสัน-ส.ร. มิ.ย. 59 1781/59
184 นาง วลัิย    ทรัพย์ล้น 5510006248 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
185 อส.ทพ.ชัยพร    พรหมภมิาน 5510006767 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
186 ส.ท.เพรียวพนัธ ์   ทองสุข 5510007245 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
187 นาย โสภณ    อุบลแสงจันทร์ 5510007819 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 59 1321/59
188 พล.อส.จเร    นรพงษ์ 5520000322 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 59 1781/59
189 นาง รัตติกาล    อิ่นแก้วสืบ 5520000373 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
190 ส.อ.เกียรติกูล    มาตขาว 5520000559 กรม ทพ.47 พ.ค. 59 1321/59
191 ส.อ.จักรพงษ ์   เนตรมณี 5520001368 ร.6 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
192 ส.อ.ธชัพล    บญุมั่น 5520001563 ร.5 พนั.2 พ.ค. 59 1321/59
193 นาย จตุพล    เพง็แจ่มแจ้ง 5520002619 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 59 1781/59
194 นาย นันทพล    แตงพวง 5520007676 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 59 1321/59
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195 นาย อุดมศักด์ิ    แตงพวง 5520007698 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.พ. 59 1/59
196 นาง ดา    บตุรพนัธ์ 5520009256 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
197 อส.ทพ.ประสิทธิ ์   บตุรพนัธ์ 5520009273 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
198 นาง เวยีง    มัชฌิมะบรุะ 5520011961 ธ.ถ.ทหาร-อ.ด. เม.ย. 59 861/59
199 นาย ประพนัธ ์   ทากัณทวงศ์ 5520012192 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 59 1781/59
200 นาง บญุเสน    สมศรี 5520012761 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
201 ส.ท.วริะศักด์ิ    สมศรี 5520012767 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
202 นาย สมจิต    สมศรี 5520012770 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
203 นาย ธนู    แสงนรินทร์ 5520012863 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ค. 59 1321/59
204 นาง จุรีพร    ศรีลาง 5520013199 ธ.อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
205 ส.ท.เจษฎาพงษ ์   บวัศรี 5520013795 ร.6 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
206 นาย วชิัย    แสงมาก 5520013803 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 59 1781/59
207 นาง จ าป ี   กรียินดี 5520014261 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 59 1781/59
208 จ.ส.ต.ววิฒัน์    แพงมี 5520015390 สส.ทหาร พ.ค. 59 1321/59
209 น.ส.กนกพร    มณีเอี่ยม 5520015445 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
210 นาย อิทธพิล    ปานประเสริฐ 5520015998 ธ.เตาปนู พ.ค. 59 1321/59
211 นาง แพงมา    สอนเคน 5520016034 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
212 นาง ญาสุมินทร์    มีเฟยี 5520016155 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
213 นาง สุกัญญา    มูลศรี 5520016394 ธ.ฝาง มิ.ย. 59 1781/59
214 นาย ชัชพสิิฐ    เสถียรชาติวงษ์ 5520016444 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
215 น.ส.มิรันตรี    เสถียรชาติวงษ์ 5520016462 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
216 นาย อรรถวชิญ์   เสถียรชาติวงษ์ 5520016480 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
217 นาย ชัยรัชต์    เหล็กสูงเนิน 5530001812 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
218 ส.ต.เอกชัย    เชษฐขุนทด 5530003600 ช.11 พ.ค. 59 1321/59
219 นาย มานพ    จันทร์อินทร์ 5530004157 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
220 ส.อ.ดนัย    ค าแควน่ 5530004542 ม.พนั.10 มิ.ย. 58 1741/58
221 ร.ท.หญิง วลิาสินี    นนตรี 5530005343 รพ.รร.6 เม.ย. 59 861/59
222 นาย พรณรงค์    แย้มค า 5530005573 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 59 1781/59
223 นาง ยุพาภรณ์    แย้มค า 5530005574 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 59 1781/59
224 ส.ต.พรไพร    แก้วบรีุ 5530006088 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 59 1781/59
225 นาง วมิพว์ภิา    อ่วมในเมือง 5530006475 ธ.นครราชสีมา มิ.ย. 59 1781/59
226 พลฯ พสุิทธิ ์   วภกัด์ิเพช็ร 5530007661 ธ.สกลนคร มิ.ย. 59 1781/59
227 อส.ทพ.ฉกาจ    ขยันกิจ 5530008532 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
228 อส.ทพ.ยงยุทธ ์   ทองประทปี 5530008674 กรม ทพ.46 เม.ย. 59 861/59
229 อส.ทพ.วเิสษ    ระเม็ก 5530008709 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
230 อส.ทพ.ไสว    เสนานนต์ 5530008793 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
231 น.ส.พชัราภรณ์    พรรัตน์ 5530008867 ธ.เทสโก้โลตัส โคราช 2 มิ.ย. 59 1781/59
232 อส.ทพ.สมหวงั    หวดัสนิท 5530009208 กรม ทพ.46 เม.ย. 59 861/59
233 ส.อ.วรวนิ    เลิศฤทธิศิ์ริกุล 5540001138 ร.2 พนั.2 รอ. พ.ค. 59 1321/59
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234 ส.อ.สิทธศัิกด์ิ    โพธจิักร์ 5540001797 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ค. 59 1321/59
235 ส.อ.อนุพงศ์    โชติพนัธ์ 5540001815 ร.11 รอ. พ.ค. 59 1321/59
236 ส.ต.วทิรู    กล่ินโท 5540002452 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
237 น.ส.วรัญญา    ช่ออัญชัญ 5540005764 กอท.สก.ทบ. พ.ค. 59 1321/59
238 น.ส.กนิษฐา    ศรีวชิัย 5540005765 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
239 นาง ศุภศัสรา    ระเบยีบโพธิ์ 5540008295 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
240 ส.ท.หญิง พกิุลพร    ส าราญสม 5540008803 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
241 ส.อ.ศราวธุ    โตแก้ว 5540008838 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
242 อส.ทพ.เชาวฤทธิ ์   คงพมิพ์ 5550000126 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
243 อส.ทพ.ธนพล    ทะลาด 5550000208 กรม ทพ.22 พ.ค. 59 1321/59
244 อส.ทพ.วรียุทธ    พนัธุป์รีชา 5550000530 กรม ทพ.22 พ.ค. 59 1321/59
245 อส.ทพ.หนูไผ่    ขันทา 5550000863 กรม ทพ.46 เม.ย. 59 861/59
246 นาง จิราภรณ์      บญุสวสัด์ิ 5550001208 นทพ. เม.ย. 57 901/57
247 อส.ทพ.พชิัย    บญุเกื้อ 5550002477 กรม ทพ.22 พ.ค. 59 1321/59
248 อส.ทพ.ซาอูดี    อายะมะโซ 5550002560 กรม ทพ.44 พ.ค. 59 1321/59
249 อส.ทพ.ภานุมาศ   รัตนรวมมาลา 5550002605 กรม ทพ.44 ธ.ค. 58 4501/58
250 อส.ทพ.มะยา    แซดิง 5550002609 กรม ทพ.44 พ.ค. 59 1321/59
251 นาง บศุรา    ตังคณิกะ 5550005420 ปตอ.พนั.1 รอ. พ.ค. 59 1321/59
252 อส.ทพ.อนิรุจ    นาคดี 5550008146 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
253 อส.ทพ.ฮาซัน    เจ๊ะมิง 5550010972 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
254 นาง วรรณภา    ลักษติานนท์ 5550012338 สลก.ทบ. พ.ย. 58 4041/58
255 นาง ระนอง    นาคสูงเนิน 5560002277 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
256 นาง วารุณี    ส ารวมจิตร 5560002278 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
257 นาย กนกศักด์ิ    ส าราญสม 5560003292 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
258 นาง ทองยศ    ส าราญสม 5560003293 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
259 พล.อส.พชิัยภษูติ    ฤทธธิรรม 5560005339 ร.1 พนั.4 รอ. พ.ค. 59 1321/59
260 นาง ศุลีวรรณ    ดวงพรหม 5560006969 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 59 1781/59
261 อส.ทพ.ขวญัชัย    ทนัวมิา 5560007826 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
262 นาง เกศยา    ผลเกิด 5560008068 ธ.กล้วยน้ าไท มิ.ย. 59 1781/59
263 อส.ทพ.สุรเชษฐ์    เพช็รทอง 5560008729 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
264 อส.ทพ.ทนงศักด์ิ    หนูศรีแก้ว 5560009200 กรม ทพ.42 พ.ค. 59 1321/59
265 อส.ทพ.ณัฐวฒัน์    ถาวรวรรณ 5560009284 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
266 อส.ทพ.ปราโมช    หมีแดง 5560009290 กรม ทพ.46 เม.ย. 59 861/59
267 นาย จักรพนัธ ์   ชาติปา่สัก 5560009652 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 59 1781/59
268 อส.ทพ.ชานนท ์   น้อยด้วง 5560010009 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
269 พล.อส.ฉัตรดนัย    วงัญาติ 5560010096 ร.1 พนั.4 รอ. มี.ค. 59 401/59
270 นาย บญุมาก    พละเสน 5560011516 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 59 1781/59
271 อส.ทพ.ซาดัน    เจ๊ะนะ 5560012245 กรม ทพ.46 เม.ย. 59 861/59
272 นาง ปราณี    ศัลยวฒิุ 5560012368 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
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273 นนร.ภฏัณัท    เลิศชัยกุล 5570001137 ร.152 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
274 ส.ต.อัษนัย    ไชยชาญยุทธ์ 5570002566 ร.152 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
275 อส.ทพ.ฐาปกรณ์    จงจิตร์ 5570003169 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
276 อส.ทพ.อับดุลฮามิ    วาโด 5570003176 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
277 ส.ต.ท.หญิง ไปรยา    กล่อมมูล 5570003231 ร.19 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
278 พล.อส.ประทปี    พลูสวสัด์ิ 5570003469 ธ.ล าปาง มิ.ย. 59 1781/59
279 นาง จรรยา    พลูสวสัด์ิ 5570003695 ธ.ล าปาง มิ.ย. 59 1781/59
280 อส.ทพ.บรูาฮัน    รักดี 5570003921 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
281 ส.ท.ไพรรัตน์    เสาตอ 5570006009 ร.7 พนั.5 พ.ค. 59 1321/59
282 อส.ทพ.กิตติพร    สุวรรณมณี 5570006942 กรม ทพ.42 มี.ค. 59 401/59
283 อส.ทพ.ศุภชัย    เพชรา 5570006953 กรม ทพ.42 พ.ค. 59 1321/59
284 จ.ส.อ.นพดล    คงตะโก 5570007022 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
285 ส.ท.ปฏญิญา    ศรีแจ่ม 5570007827 ร.6 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
286 อส.ทพ.อับดุลเลาะ    ปเูต๊ะ 5570008614 กรม ทพ.41 พ.ค. 59 1321/59
287 พล.อส.พรชัย    พงษภ์ทัรากร 5570008725 ร.1 พนั.4 รอ. พ.ค. 59 1321/59
288 นาง วภิาดา    ภริมย์นาค 5570009343 ธ.หนองกี่ มิ.ย. 59 1781/59
289 อส.ทพ.ถิรายุ    แพทย์ศรี 5570009643 กรม ทพ.42 พ.ค. 59 1321/59
290 นาง สุวรรณ    ช่ออัญชัญ 5570009897 กอท.สก.ทบ. พ.ค. 59 1321/59
291 อส.ทพ.ฮุนเซ็น    หลงเจะ 5570010831 กรม ทพ.42 เม.ย. 59 861/59
292 อส.ทพ.ธรีะพล    จันดี 5570012194 กรม ทพ.46 เม.ย. 59 861/59
293 พล.อส.ทองปาน   ประจุดทะเน 5570012382 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
294 นาง สุชานันท ์   เที่ยงทอง 5570012397 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
295 จ.ส.ต.สุรศักด์ิ    คล้ายสมาน 5570012398 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
296 ส.ต.จีรวฒัน์    ไชยตา 5570013055 ร.29 พนั.2 พ.ค. 59 1321/59
297 พลฯ กฤตนัย    ผาสุข 5570013691 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
298 พลฯ ชาญยุทธ    แก้วน้อย 5570013696 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
299 พลฯ ณัฐวฒิุ    ก าเนิดสิงห์ 5570013699 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
300 พลฯ ธงฉาน    กุตัน 5570013700 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
301 พลฯ ธรีพงษ ์   กล้าเสมอ 5570013702 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
302 พลฯ ธรีพล    สมตน 5570013703 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
303 พลฯ นนทชัย    ดีจัด 5570013704 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
304 พลฯ พลากร    ตันทา 5570013709 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
305 พลฯ พฒัน์พงศ์    เมืองคุณงาม 5570013710 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
306 พลฯ พายุ    เทพจิตร 5570013712 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
307 พลฯ ไพบลูย์    พรมโคตร 5570013714 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
308 พลฯ ภาณุวฒัน์    โยกบุ 5570013716 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
309 พลฯ มนตรี    มาโพธิ์ 5570013717 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
310 พลฯ วชิัย    นามพร 5570013721 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
311 พลฯ ศรราม    สาลีแสง 5570013722 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
312 พลฯ ศรายุทธ    บญุยะพนัธ์ 5570013723 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
313 พลฯ สนธยา    เบา้ทองหล่อ 5570013724 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
314 พลฯ สมควร    ทองระยา 5570013725 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
315 พลฯ สมนึก    ดีทั่ว 5570013726 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
316 พลฯ สุวทิย์    ดีออม 5570013728 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
317 พลฯ อภสร    เจริญรัตน์ 5570013730 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
318 พลฯ อ านาจ    สนรัมย์ 5570013733 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
319 พลฯ กรีระชัย    พรมลา 5570013737 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
320 พลฯ กิตติชัย    ใจสุข 5570013738 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
321 พลฯ คมศักด์ิ    เรืองใจ 5570013740 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
322 พลฯ จักรา    ดวงอินทร์ 5570013741 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
323 พลฯ เจษฎา    บตุรแสน 5570013742 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
324 พลฯ ณัฐพงษ ์   คงสุวรรณ์ 5570013745 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
325 พลฯ ปรีชา    กิ่งทอง 5570013747 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
326 พลฯ พงษส์วสัด์ิ    ภายสร้อย 5570013748 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
327 พลฯ พงษส์วสัด์ิ    ศรีสมบตุร 5570013749 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
328 พลฯ พงษสิ์ทธิ ์   จันดาชาติ 5570013750 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
329 พลฯ รุ่งรัตน์    ดวงศิลป์ 5570013754 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
330 พลฯ สิทธพิฒัน์    อรศรี 5570013757 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
331 พลฯ สุวรรณ    เถาวท์อง 5570013759 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
332 พลฯ อนุสรณ์    บตุรดี 5570013760 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
333 พลฯ อมรรัตน์    ไชยโชติ 5570013762 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
334 ส.ต.เกรียงเดช    อินสกุล 5570014528 รพศ.2 พนั.2 พ.ค. 59 1321/59
335 นาง ยุพนิ    ปรีชมแสงวภิา 5570014717 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 59 1781/59
336 นาง ดาเรศ    โชติพนัธ์ 5570014868 ร.11 รอ. พ.ค. 59 1321/59
337 นาย อภนิันท ์   โชติพนัธ์ 5570014869 ร.11 รอ. พ.ค. 59 1321/59
338 นาง วไิล    ค าแควน่ 5570015116 ม.พนั.10 มิ.ย. 58 1741/58
339 พลฯ พศิิษฐ์    เชื้อนุ่น 5570015474 ช.พนั.8 พ.ค. 59 1321/59
340 พลฯ พสุิทธิ ์   กะสินรัมย์ 5570015475 ช.พนั.8 พ.ค. 59 1321/59
341 พลฯ วฒิุชัย    ศรีหา 5570015478 ช.พนั.8 พ.ค. 59 1321/59
342 พลฯ สมศักด์ิ    กล่ินอ่อน 5570015480 ช.พนั.8 พ.ค. 59 1321/59
343 พลฯ สุรเดช    ทว้มภู่ทองดี 5570015481 ช.พนั.8 พ.ค. 59 1321/59
344 พลฯ สุรพล    สุวรรณจันทร์ 5570015482 ช.พนั.8 พ.ค. 59 1321/59
345 พลฯ อ านาจ    โรจนศิริ 5570015485 ช.พนั.8 พ.ค. 59 1321/59
346 อส.ทพ. ศรราม    ปยิวฒัน์ 5570015597 กรม ทพ.41 พ.ค. 59 1321/59
347 อส.ทพ.หญิง พชัรี    หลอดแก้ว 5580000059 กรม ทพ.22 เม.ย. 59 861/59
348 นาย สุทพี    เกิดสลุง 5580000435 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
349 นาง ดวน    เกิดสลุง 5580000513 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
350 พล.อส.ธนกุล    เกิดสลุง 5580000517 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
351 พลฯ เฉลิมชัย    สีหะวงษ์ 5580001244 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
352 พลฯ ณฐกานต์    จันทะบตุร 5580001245 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
353 พลฯ ณัฐวฒัน์    แสงจันทร์ 5580001246 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
354 พลฯ เตชินท ์   อินทะพนัธ์ 5580001247 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
355 พลฯ นัฐวฒิุ    เชื้อชาว 5580001249 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
356 พลฯ นิทศัน์    โพธิม์ูล 5580001250 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
357 พลฯ พชรชัย    มูลชาติ 5580001252 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
358 พลฯ พรชัย    ฐิตะสาร 5580001253 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
359 พลฯ เริงชัย    บญุรวม 5580001255 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
360 พลฯ วรกิตต์ิ    คล้ายประดิษฐ์ 5580001256 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
361 พลฯ วรีะพล    ค าเลิศ 5580001258 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
362 พลฯ ศตวรรษ    วรรณรัตน์ 5580001259 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
363 พลฯ ศรีรัตน์    กอคูณ 5580001260 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
364 พลฯ เอกดนัย    ภาคทอง 5580001263 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
365 ส.ต.ภทัร    เพชรรัตน์ 5580002977 ร.152 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
366 ส.ต.จักรพงษ ์   สังข์มูล 5580004093 ร.152 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
367 ส.ต.ณัฐวฒิุ    เชิดแสง 5580004221 ร.152 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
368 อส.ทพ.พรเทพ    รอดสวสัด์ิ 5580005321 กรม ทพ.46 เม.ย. 59 861/59
369 ส.ต.พยุงศักด์ิ    มะธโิต 5580005341 ร.11 พนั.2 รอ. พ.ค. 59 1321/59
370 น.ส.เกษสุดา    หงษพ์นัธ์ 5580005444 ส่วนกลาง มี.ค. 59 401/59
371 อส.ทพ.อารีพ ี   สะอะ 5580005518 กรม ทพ.41 พ.ค. 59 1321/59
372 พล.อส.สิทธพิงศ์    ทองประดับ 5580005918 ร.1 พนั.4 รอ. พ.ค. 59 1321/59
373 นาย จิรโรจน์    สุดจิต 5580006202 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
374 อส.ทพ.คมสัน    สิงหลักษณ์ 5580007059 กรม ทพ.46 เม.ย. 59 861/59
375 พลฯ เชษฐพล    พรหมมา 5580007510 ป.พนั.25 พ.ค. 59 1321/59
376 พลฯ คีรีชัย    กาดู 5580007922 พนั.จจ. พ.ค. 59 1321/59
377 ส.อ.ชาตรี    บญุยู้ 5580008489 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
378 นาง มลิวลัย์    บญุยู้ 5580008497 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
379 พลฯ ปรีชา    คอระอุด 5580010676 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
380 พลฯ ปยิฉัตร    นุ่นมา 5580010678 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
381 พลฯ พชิิตชัย    นะวะค า 5580010680 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
382 พลฯ ภทัรเดช    มารศรี 5580010681 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
383 พลฯ วทิยา    ค าโสดา 5580010682 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
384 พลฯ ศราวฒิุ    บตุรสง่า 5580010684 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
385 พลฯ อภญิญา    ค าศรี 5580010744 ร.6 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
386 พลฯ ยศวดี    อาจหาญ 5580010937 ร.19 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
387 นาย อุเทน    พนัธไ์ทย 5580011023 ขส.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
388 อส.ทพ.ณพงษ ์   จันทร์สวา่ง 5580011037 กรม ทพ.46 เม.ย. 59 861/59
389 อส.ทพ.พงษสิ์ทธิ ์   บนิหมัด 5580012157 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
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390 พลฯ บญุประดิษฐ์    แจ่มใส 5580012783 ร.19 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
391 พลฯ พงศกร    จิรกุลวฒันกิจ 5580012786 ร.19 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
392 พลฯ พรีพงศ์    ด ามีสกุล 5580012789 ร.19 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
393 พลฯ สรรทศัน์    ปั้นคุ้ม 5580012808 ร.19 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
394 พลฯ เอกลักษณ์    ทวศีรี 5580012829 ร.19 พนั.1 พ.ค. 59 1321/59
395 พลฯ คมสันต์    เศษจันทร์ 5580012882 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
396 พลฯ จักกริช    ไสย์สุด 5580012884 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
397 พลฯ ตรีศักด์ิ    สุขรมย์ 5580012888 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
398 พลฯ วฒิุนันท ์   จุลเหลา 5580012910 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
399 นาย ปยิะเดช    สามารถกิจ 5580013233 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
400 น.ส. วนัวษิา    ภู่เทศ 5580013235 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
401 อส.ทพ.สายัณห ์   สุวรรณสิงห์ 5580013335 กรม ทพ.22 พ.ค. 59 1321/59
402 นาย เลิศฤทธิ ์   ทรัพย์เฉลิม 5580013355 ธ.ถ.สรงประภา มิ.ย. 59 1781/59
403 พลฯ อดิศร    พฒุร้ิว 5580013598 ม.3 พ.ค. 59 1321/59
404 พลฯ อุทยั    การสูงเนิน 5580013600 ม.3 พ.ค. 59 1321/59
405 พล.อส.สุรสิทธิ ์   อุปแก้ว 5590000270 ร.1 พนั.4 รอ. เม.ย. 59 861/59
406 อส.ทพ.ดนัย    ทองดี 5590002256 กรม ทพ.22 พ.ค. 59 1321/59
407 น.ส.สุภาภรณ์    แสนค า 5590002503 มทบ.16 พ.ค. 59 1321/59
408 นาง ล าใย    แสงสวา่ง ต101240/28 ธ.นครราชสีมา มิ.ย. 59 1781/59
409 นาง นิสาชล    ช านาญวงษ์ ต101317/28 ธ.นครราชสีมา มิ.ย. 59 1781/59
410 ร.อ.หญิง ประเสริฐ    แพทย์พงษ์ ต10436/13 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
411 นาง จารุณี    ณ เชียงใหม่ ต105637/28 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
412 ร.ต.เกษมศักด์ิ    อิ่นแก้วสืบ ต106022/28 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
413 นาง ย้าย    อิ่นแก้วสืบ ต106024/28 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
414 ร.ท.พทิกัษ ์   วชิิตพนัธ์ ต106447/28 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
415 นาง สุทาดา    ประภากร ต107142/29 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
416 นาง หนูเด็จ    ชูแก้ว ต107357/29 ธ.นครศรีธรรมราช มิ.ย. 59 1781/59
417 นาง ฉววีรรณ    เพช็รเล่ือม ต107361/29 ธ.พระปฐมเจดีย์ มิ.ย. 59 1781/59
418 จ.ส.อ.สอาด    โพธิ ต109054/29 ธ.ถ.สรงประภา มิ.ย. 59 1781/59
419 นาง สุภาภรณ์    ชุ่มชูศาสตร์ ต109790/29 ธ.ส านักราชด าเนิน มิ.ย. 59 1781/59
420 นาง สมควร    ศิริอัฐ ต112214/29 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
421 นาย ไพฑูรย์    ศิริอัฐ ต112215/29 ส่วนกลาง เม.ย. 59 861/59
422 จ.ส.อ.ยุทธพงษ ์   ใจสุข ต113927/29 ธ.เตาปนู มิ.ย. 59 1781/59
423 จ.ส.อ.ทศพร    วไิลจันทร์ ต113984/29 ธ.พรานนก มิ.ย. 59 1781/59
424 นาง วงเดือน    จันทสาร ต116131/29 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 59 1781/59
425 ส.อ.รณรง    โสภณ ต116797/29 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 59 1781/59
426 นาย สมบญุ    ตะเพยีนทอง ต117334/29 ธ.ถนนติวานนท์ มิ.ย. 59 1781/59
427 นาง ปราณีต    ตะเพยีนทอง ต117335/29 ธ.ถนนติวานนท์ มิ.ย. 59 1781/59
428 นาง สาคร    อู่ตะเภา ต117408/29 ธ.สะพานนนทบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
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429 นาง สวย    พลิาอ่อน ต118689/29 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
430 ร.อ.ประเสริฐ    งานส าเร็จ ต123679/29 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
431 นาง วสุนันท ์   บญุกรี ต125470/29 ธ.สงขลา มิ.ย. 59 1781/59
432 นาง ส้มเช้า    เจียมจักร ต12993/14 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
433 จ.ส.อ.ธนากร    หงษอ์ินทร์ ต130316/30 ธ.เทสโก้โลตัส โคราช 2 มิ.ย. 59 1781/59
434 นาง ฉ่ า    เกิดสุข ต132036/30 ร.19 พ.ค. 59 1321/59
435 ส.อ.สิรภพ    พรมทอง ต134797/30 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
436 นาย เพช็ร์    นิ่มสุดใจ ต137555/30 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช มิ.ย. 59 1781/59
437 พ.ต.สกลศักด์ิ    ศรีบรูพา ต138239/30 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
438 นาง จิราพร    ศรีบรูพา ต138273/30 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
439 จ.ส.อ.สิทธชิัย    สุขอุ้ม ต139487/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มิ.ย. 59 1781/59
440 นาง บญุมา    ใยอ่อน ต140217/30 ธ.อยุธยา มิ.ย. 59 1781/59
441 นาง จิราวรรณ    จอมดวง ต142914/30 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
442 นาง มาลัย    เดชะบญุ ต143270/30 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ล.ป. มิ.ย. 59 1781/59
443 จ.ส.อ.ซเกนค์    เปล่งปล่ัง ต143930/30 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
444 นาง ส าเนียง    ค าเบา้เมือง ต145247/30 ธ.อินทรา-ประตูน้ า มิ.ย. 59 1781/59
445 นาง สกุล    อุดมเพญ็ ต147551/31 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
446 นาง พรจิตต์    กรรณบรูพา ต148593/31 ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย มิ.ย. 59 1781/59
447 นาง ลัดดา    ณัฐธรรมนันท์ ต152116/31 ธนาณัติ พ.ค. 59 1641/59
448 นาย ปรีชา    วงษร์ะวี ต152117/31 ธนาณัติ พ.ค. 59 1641/59
449 นาง จันทร์ตา    ไหลมี ต155868/31 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
450 นาย บญุยืน    ไหลมี ต155890/31 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
451 จ.ส.อ.ชาญชัย    ธรรมศิลป์ ต159480/31 ธ.พะเยา มิ.ย. 59 1781/59
452 ส.ต.สัญชัย    นาคบรีุ ต160397/31 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 59 1781/59
453 นาง เล็ก    สินชัยวฒิุวงศ์ ต161132/31 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
454 จ.ส.อ.อ านาจ    กวางทอง ต161479/31 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
455 นาง สุดใจ    เรือนฤทธิ์ ต162183/31 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
456 นาง เยาวรัตน์    จันทะวงษา ต162244/31 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
457 นาง พงษจ์ันทร์    จันทะวงษา ต162245/31 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
458 นาง กันยา    ชีวะธรรม ต162809/31 ธ.เตาปนู พ.ค. 59 1321/59
459 นาง วไิลภรณ์    อรุณเพง็ ต163491/31 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
460 นาง มณีแก้ว    ทวแีสง ต164284/31 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
461 จ.ส.อ.สุเทพ    เติมสายทอง ต167981/31 ธ.กระทุ่มแบน มิ.ย. 59 1781/59
462 นาง ยิน    เกตุประสิทธิ์ ต168843/32 ธ.อุทยั-อ.ย. มิ.ย. 59 1781/59
463 จ.ส.อ.อิทธพิล    วงษว์จิิตร ต169630/32 ธ.ชลบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
464 จ.ส.อ.ถาวร    หลวงไกร ต170499/32 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
465 จ.ส.อ.อาสา    โสมประยูร ต171590/32 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
466 นาง บญุเสริม    จันทร์โส ต173001/32 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. มิ.ย. 59 1781/59
467 นาย คร่ึม    มุ่งจองกลาง ต174212/32 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
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468 นาง นกแก้ว    หวดัสูงเนิน ต17589/16 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
469 ร.ต.มานพ    จรจังหรีด ต178092/32 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 59 1781/59
470 ร.ต.วทิยา    สังข์สาลี ต178237/32 ธ.อรัญประเทศ มิ.ย. 59 1781/59
471 จ.ส.ท.วชิัย    ค าภรีะ ต178291/32 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 59 1781/59
472 นาง ดอกไม้    ค าภรีะ ต178292/32 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 59 1781/59
473 ร.ต.วสันต์    ต้นวงษ์ ต179263/32 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 59 1781/59
474 นาง เต็ม    แก้วม่วง ต181499/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 59 1781/59
475 นาย สายยันณ์    เปรมพรหม ต182813/32 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
476 นาง บญุแต้ม    สร้อยหนิ ต182817/32 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 59 1781/59
477 พ.ท.ขันชัย    เอกพนัธ์ ต18299/16 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 59 1781/59
478 นาง วนัเพญ็    วงศ์อ่อนศรี ต184271/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
479 นาง ทองใบ    หล้าหลักมูล ต186351/32 ธ.ปากช่อง พ.ค. 59 1321/59
480 นาง บญุมี    มุ่งงาม ต190660/32 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
481 จ.ส.ท.กิตติพนัธ ์   กล้าหาญ ต191969/32 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
482 ร.ต.ถนอม    รอดปรีชา ต19283/17 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 59 1781/59
483 นาง อรุณ    ลอยไสว ต19329/17 ธ.จามจุรี สแควร์ มิ.ย. 59 1781/59
484 นาย สมบรูณ์    มั่งสมบรูณ์ ต194921/32 ธ.สาธปุระดิษฐ์ มิ.ย. 59 1781/59
485 นาง บญุพา    นิลเดช ต194926/32 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
486 จ.ส.อ.ธรียุทธ    เมฆมูสิก ต196975/33 ธ.พทัลุง มิ.ย. 59 1781/59
487 นาง วลัยา    แสงหา้ว ต197065/33 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 59 1781/59
488 ส.อ.สุรินทร์    ทาเกิด ต197901/33 ธ.ล าพนู มิ.ย. 59 1781/59
489 นาง ศศิธร    พรมสวสัด์ิ ต198560/33 ธ.เชียงราย มิ.ย. 59 1781/59
490 ส.อ.อรรถชัย    ล ามะพอ้ ต199060/33 ธ.แจ้งวฒันะ มิ.ย. 59 1781/59
491 นาง สงวน    วศิิลา ต200958/33 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
492 นาง หนูจันทร์    สระบวัค า ต200972/33 ธ.ถนนทหาร-อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
493 นาย เขียน    มุสิกา ต205638/33 ธ.ศรีสะเกษ มิ.ย. 59 1781/59
494 นาง บษุบา    โมกสกุล ต207043/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
495 นาง ยุพา    ด ารงค์สกุลชัย ต207154/33 ธ.สิงหบ์รีุ มิ.ย. 59 1781/59
496 นาง ล าจวน    ประเทอืงสิน ต208848/33 ธ.สิงหบ์รีุ มิ.ย. 59 1781/59
497 นาง สนธกิารีย์    แสนทวสุีข ต210269/33 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
498 นาง สุดใจ    ไชยทองศรี ต210353/33 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 59 1781/59
499 นาง ทองค า    โปรยลาภ ต210503/33 ธ.ศิริราช มิ.ย. 59 1781/59
500 นาง แฉล้ม    โกมุท ต212698/33 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 59 1781/59
501 นาง สอาด    โพธิเ์ฮือง ต214259/33 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 59 1781/59
502 นาง จุไรลักษณ์    กล่ินแก้ว ต214393/33 ธ.พะเยา มิ.ย. 59 1781/59
503 นาง สมจิตร    แอบยิ้ม ต214394/33 ธ.พะเยา มิ.ย. 59 1781/59
504 ส.อ.ภารวทิย์    เจริญเยาว์ ต215450/33 ธ.เชียงราย มิ.ย. 59 1781/59
505 จ.ส.อ.ถาวร    กันยานะ ต217207/33 ธ.พะเยา มิ.ย. 59 1781/59
506 นาง เพญ็พศิ    คงดี ต218314/33 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
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507 นาง ปราณี    พนัธพุล ต220872/33 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
508 นาง บญุลอน    เพง็มีศรี ต221126/33 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 59 1781/59
509 จ.ส.อ.ปกรณ์    บญุมั่น ต221515/33 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 59 1321/59
510 นาง เสนาะ    สุนทรพงษ์ ต221578/33 ธ.สุพรรณบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
511 นาง รมณีย์ณัฏฐ    ชูชวลิต ต225337/34 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
512 นาย สมศักด์ิ    สุขสุแดน ต225999/34 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
513 นาง ศรีนวล    สุขชัย ต226221/34 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
514 นาง สมบติั    แก้วม่วง ต226376/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 59 1781/59
515 นาง สะอาด    นุชวงค์ ต226812/34 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
516 นาง ยุบล    ธงวชิัย ต227930/34 สง.สด.จว.อ.ด. ก.พ. 59 1/59
517 นาง ทพินาถ    ครองน้อย ต229581/34 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต มิ.ย. 59 1781/59
518 นาง บรรเจิด    รอตเกษม ต230466/34 ธ.อ่างทอง มิ.ย. 59 1781/59
519 นาง อั้ว    ยินดี ต232149/34 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
520 นาง ทกัษณิา    ภู่เขียว ต232298/34 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
521 นาง ทองอินทร์    สุขฉวี ต23281/18 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
522 นาย ธงชัย    ไชยคราม ต234557/34 ธ.อยุธยา มิ.ย. 59 1781/59
523 นาง พชัราภรณ์    ตากกระโทก ต235721/34 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 59 1781/59
524 จ.ส.อ.วสันต์    วสวานนท์ ต236148/34 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
525 นาง ม่อม    เปี่ยมเสถียร ต237297/34 ธ.บิ๊กซี-น.ว.(ว-ีสแควร์) มิ.ย. 59 1781/59
526 นาง สาวติรี    มิ่งขวญั ต237980/34 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 59 1781/59
527 นาย อ่อน    ขุนสอน ต239007/34 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 59 1781/59
528 นาง พา    แก้วจันลา ต240046/34 ธ.สกลนคร มิ.ย. 59 1781/59
529 นาย พนัธศั์กด์ิ    ตาสิติ ต240890/34 ธ.เตาปนู มิ.ย. 59 1781/59
530 นาง สมาน    ไหวดี ต241059/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
531 นาย บวัทอง    บญุแก่น ต241405/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
532 นาย ทองอินทร์    กระดานพล ต241406/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
533 จ.ส.อ.ชเนศ    นราพจน์ ต241671/34 ธ.ถ.สุขุมวทิ-ชลบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
534 นาง เฟี้ยม    อยู่ถาวร ต242023/34 ธ.ย่อยอินทรารักษ์ มิ.ย. 59 1781/59
535 น.ส.รัตนา    พงษป์ระดิษฐ์ ต242328/34 ธ.ถ.สุขสวสัด์ิ-ราษฎร์บรูณะ มิ.ย. 59 1781/59
536 นาง ศิริขวญั    แสนแก้ว ต248221/35 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 59 1781/59
537 นาง แก้ว    นนทข์ุนทศ ต249207/35 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 59 1781/59
538 นาง สมจิตต์    หงษเ์งิน ต249384/35 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 59 1781/59
539 นาง สมสกุล    นาคอาทติย์ ต250351/35 ธ.อยุธยา มิ.ย. 59 1781/59
540 น.ส.บญุมั่น    ใยอ่อน ต250352/35 ธ.อยุธยา มิ.ย. 59 1781/59
541 นาง สายบวั    ต้นวงษ์ ต251375/35 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 59 1781/59
542 นาง สุธาทพิย์    สวสัด์ินาที ต251376/35 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 59 1781/59
543 นาง ระตี    พวงมาลัย ต251726/35 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
544 นาง อารีย์    พวงมาลัย ต251727/35 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
545 จ.ส.อ.มานิตย์    ปลิวาสน์ ต252851/35 ธ.ล าทบั มิ.ย. 59 1781/59
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546 นาย บญุยัง    พลภงูา ต254617/35 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
547 นาย ศุภมิตร    เผ่าภธูร ต256399/35 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
548 นาง บญุนาค    สืบสุนทร ต256533/35 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-ม.ห. มิ.ย. 59 1781/59
549 นาย แจ้ง    ค าพานิช ต261055/35 ธ.ตราด มิ.ย. 59 1781/59
550 นาง สมบติั    ไหวดี ต262687/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 59 1781/59
551 นาง เรืองสมุทร์    เข็มพนัธุ์ ต265416/36 ธ.ย่อยลาดกระบงั พ.ค. 59 1321/59
552 จ.ส.อ.ชาญ    นุชนาคา ต265870/36 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 59 1781/59
553 นาง ศิวนาถ    สราวรรณ ต267388/36 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต มิ.ย. 59 1781/59
554 นาย สุทนิ    จ าปาพงษ์ ต267434/36 ธ.อยุธยา มิ.ย. 59 1781/59
555 นาย ด ารงค์    กลืนกลางดอน ต267635/36 ธ.ถนนติวานนท์ มิ.ย. 59 1781/59
556 ส.อ.เทอดไท    ช านาญวงษ์ ต268968/36 ธ.นครราชสีมา มิ.ย. 59 1781/59
557 นาง ผิน    จุลอักษร ต269478/36 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
558 นาง ทองเหลือง    รัตนกาญจน์ ต269809/36 ธ.ชุมแพ มิ.ย. 59 1781/59
559 นาง สุภารัตน์    ไตรยงค์ ต270771/36 ธ.สกลนคร มิ.ย. 59 1781/59
560 นาง พรรณี    มุ่งจองกลาง ต271159/36 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
561 นาง บงัอร    พาสิงหสี์ ต271551/36 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
562 นาง พนมวลัย์    อาจค าไพร ต271588/36 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
563 นาง สมพศิ    วชิิตพนัธ์ ต272183/36 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
564 นาง เล้ียง    สิงหค์ ากุล ต272538/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
565 นาง นิ่มนวน    เหนิไชย ต273322/36 ธ.ชุมแพ มิ.ย. 59 1781/59
566 นาง วรางคณา    คนไหวพริบ ต273360/36 ธ.นครชัยศรี มิ.ย. 59 1781/59
567 นาย บญุ    พจิารโชติ ต274698/37 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
568 นาง ศรี    ราชประสิทธิ์ ต274790/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 59 1781/59
569 นาง พวงเพช็ร    นาคบรีุ ต276457/37 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 59 1781/59
570 นาง เขนย    มีข า ต278493/37 ธ.บิ๊กซี น.ว.(ว-ีสแควร์) มิ.ย. 59 1781/59
571 นาง สาริกา    บญุทศ ต280770/37 ธ.อรัญประเทศ มิ.ย. 59 1781/59
572 นาง สายฝน    อินทโชติ ต280862/37 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
573 นาง สุวภทัร    จ้อยวงษ์ ต281640/37 ธ.สิงหบ์รีุ มิ.ย. 59 1781/59
574 นาง เยาวภา    มหาละออง ต283943/38 ธ.โรบนิสัน-ก.จ. มิ.ย. 59 1781/59
575 นาง มาลี    มั่นจินดา ต284973/38 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
576 จ.ส.อ.ธรรมรงค์    ต่อม ต285696/38 มทบ.41 ต.ค. 58 3601/58
577 จ.ส.อ.อนุ    รอดเหลือ ต287917/38 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 59 1781/59
578 นาย สนั่น    รอดเหลือ ต287919/38 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 59 1781/59
579 นาง แถม    รอดเหลือ ต287920/38 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 59 1781/59
580 นาง สมบติั    เนื้อทอง ต289726/38 ธ.สิงหบ์รีุ มิ.ย. 59 1781/59
581 พ.ต.ศรชัย    ประภากร ต32041/19 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
582 นาง อุบล    โคตรสุวรรณ ต36006/21 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า มิ.ย. 59 1781/59
583 นาง วไิล    บวัเผือก ต44226/22 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
584 ส.อ.สถิตย์    กอบบญุ ต44345/22 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
585 จ.ส.อ.บ ารุง    อรรถวนิิจ ต51018/23 ธนาณัติ เม.ย. 59 861/59
586 นาย สมพงษ ์   ทว้มไทย ต51522/23 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 59 1781/59
587 จ.ส.อ.ภานุพนัธ ์   แก้วเทศ ต51744/23 ธนาณัติ พ.ค. 59 1321/59
588 จ.ส.อ.วศิิษฐ์    โพธสิวสัด์ิ ต53870/23 ธ.สุพรรณบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
589 นาง ปราณี    โพธิส์วสัด์ิ ต53871/23 ธ.สุพรรณบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
590 นาง รักงาม    เอี่ยมส าลี ต54061/23 ธ.อุทยั-อยุธยา มิ.ย. 59 1781/59
591 นาง มะลิวลัย์    ศัพทพ์นัธ์ ต54366/23 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-ม.ห. มิ.ย. 59 1781/59
592 นาง นาง    มหามาตย์ ต54965/24 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
593 นาง ฉลวย    ภกัด์ิใจดี ต59949/25 ธ.พระพทุธบาท มิ.ย. 59 1781/59
594 จ.ส.อ.ธชัชัย    บวัสุนทร ต60629/25 ธ.ส านักราชด าเนิน มิ.ย. 59 1781/59
595 นาง จุฑามาศ    บญุค้ ามา ต61381/25 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
596 ร.ต.ราชันย์    จันทก์ะพอ้ ต61761/25 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 59 1781/59
597 นาง ฉลวย    บญุวงศ์ ต63540/25 ธ.สกลนคร มิ.ย. 59 1781/59
598 นาง สุนาท    จันทก์ะพอ้ ต64193/25 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 59 1781/59
599 นาย สมประเสริฐ    บญุรอด ต64194/25 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 59 1781/59
600 นาย ราเชนทร์    จันทก์ะพอ้ ต64196/25 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 59 1781/59
601 นาง จ าเนียร    พนัธแ์ย้ม ต64267/25 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
602 นาย บญุเรือง    หล้าหลักมูล ต68160/26 ธ.ปากช่อง พ.ค. 59 1321/59
603 นาง เบญจา    แดงน้อย ต68492/26 ธ.ถนนติวานนท์ มิ.ย. 59 1781/59
604 ร.ต.โสภา    มุ่งงาม ต68612/26 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
605 พ.ต.พงษพ์นัธ ์   พมิพส์า ต70283/26 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
606 นาง ไพบลูย์    อุฐบญุ ต71984/26 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 59 1781/59
607 นาง กรรณิกา    พนัธพ์านิช ต72240/26 ธนาณัติ พ.ค. 59 1641/59
608 นาย ขจรศักด์ิ    พงษช์ัยไกรกิติ ต73759/26 ธ.เตาปนู มิ.ย. 59 1781/59
609 นาย สายบวั    มุ่งจองกลาง ต75275/26 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
610 นาง บญุช่วย    ครุฑกะ ต77056/26 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 59 1781/59
611 พ.อ.นเรศ    นกทอง ต77548/26 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
612 นาง บญุยัง    นกทอง ต77549/26 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
613 นาย มีชัย    ทองค า ต78874/26 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 59 1781/59
614 นาย เสริฐ    คุณากร ต79855/26 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 59 1781/59
615 จ.ส.อ.เฉลียว    ประสงค์ ต85337/27 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
616 นาง อรพมิพ ์   พลวนั ต87432/27 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 59 1781/59
617 ส.อ.กมล    บวับาล ต88748/27 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 59 1781/59
618 นาง เสง่ียม    อินทร์พทิกัษ์ ต99389/28 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
619 ส.อ.สุบนิ    อนันต์สลุง ต99700/28 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 59 1321/59
620 นาง บญุมี    อุภยัพรหม ส10005/23 ธนาณัติ พ.ค. 59 1601/59
621 พ.ท.มนัส    สุขเจริญ ส12823/26 ธ.พนัสนิคม มี.ค. 59 401/59
622 นาง ล าจวน    แสงผ่อง ส16726/29 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
623 นาง บญุจันทร์    รวมฉิมพลี ส17181/30 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต มิ.ย. 59 1781/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
624 นาง พรศรี    ราชธรรมิก ส20079/32 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 59 1781/59
625 นาง อุดมลักษณ์    พรหมสวสัด์ิ ส23619/35 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 59 1781/59
626 นาง เพยีงใจ    พลางวรรณ ส7250/18 ธ.รามอินทรา กม.8 มิ.ย. 59 1781/59
627 นาง วนิดา    หรัิญมาศ ส7885/19 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
628 นาง ประเจียด    ออกฉิม ส8468/21 ส่วนกลาง พ.ค. 59 1321/59
629 อส.ทพ.พดัชานนท ์ ไชยธนโชติ 5590000205 กรม ทพ.22 ส.ค. 59 2781/59 *สมัครซ้ า
630 นาย ประสิทธิ ์  เพชรมั่น 5590008586 มทบ.15 ส.ค. 59 2781/59 ***

หมำยเหตุ

1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน

2. ล าดับที ่629 สมัครซ้ ากบัหมายเลขทะเบียน 5550000349 และ ล าดับที ่630  ถงึแกก่รรมกอ่นขึ้นทะเบียน

3. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกจิ

    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ

    ทีห่น่วยต้นสังกดัต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถ่กูถอนชื่อออกจากทะเบียนชั่วคราว

    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    

    ใบส าคัญความเห็นแพทย,์ ค าส่ังให้ออกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออก)

4. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบียบ ทบ .ฯ ให้ถอืการสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอนสภาพ

    จงึขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอยีดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพ ให้ติดต่อ

    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัขอ้ 3

5. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถงึแกก่รรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน
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