
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง หอม    มูลสังข์ ต226709/34 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 59 2281/59
2 นาง บญุชอบ    หรุ่นศิริ 4945006169 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ก.ค. 59 2281/59
3 นาย วงษ ์   นาคอาทติย์ 5085019122 ธ.อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
4 นาง สุกัญญา    ปญัญาหนู 5395004770 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 59 2281/59
5 จ.ส.อ.สุพจน์    ทองกร 5395004812 ศร. มิ.ย. 59 1781/59
6 นาง ณัชญา    ตันแก้ว 5396001830 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
7 นาง สมเจตน์    คงสัมฤทธิ์ 5396002471 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ค. 59 2281/59
8 นาง บวักี    สุขส าราญ 5396003665 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
9 น.ส.อมลวทัน์    สุสดี 5396005634 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 59 2281/59
10 นาย ค า    ก้อนเงิน 5396006245 ธ.ยโสธร ก.ค. 59 2281/59
11 พ.อ.ธนศิลป ์   สุนิลหงษ์ 5401007391 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย ก.ค. 59 2281/59
12 ส.อ.หญิง ชุลีพร เกตุสิงหส์ร้อย 5405000370 ดย.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
13 น.ส.รุจิลาภา    คุ้มคง 5405018233 ธ.อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
14 จ.ส.อ.ทรงพล    เรืองขษาปณ์ 5405019173 ช.พนั.52 ช.1 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
15 นาย ตะวนั    จันทร์สมบลูย์ 5405019603 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ค. 59 2281/59
16 นาย โชติ    ประดิษฐ 5405020637 ธ.อุดรธานี ก.ค. 59 2281/59
17 น.ส.นรภทัร    อยู่ฤทธิ์ 5406001682 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
18 นาง นวล    ค าศรีระภาพ 5406002790 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 59 2281/59
19 นาง แสงหล้า    เค้าโคก 5406006044 ธ.เซ็นทรัลพลาซา-ช.ร. ก.ค. 59 2281/59
20 นาง สุทนิ    คุ้มญาติ 5406006097 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 59 1781/59
21 นาง บญุพนัธ ์   นาเบา้ 5406006711 ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว. ก.ค. 59 2281/59
22 นาง สุปยิะ    เขียววรรณ 5406006805 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
23 นาง รัตนา    จูฑะพนัธุ์ 5406009849 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
24 นาง บญุเล่ือน  บญุประเสริฐ 5406010998 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 59 2281/59
25 นาย สน    พาโคกทม 5406011439 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 59 2281/59
26 นาง จุรีย์ลักษณ์   จันทร์เงิน 5406011545 ธ.เทงิ ก.ค. 59 2281/59
27 นาง ละมัย    หมวดมะหงิษ์ 5406011645 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 59 2281/59
28 นาง สมพร    อาบสุวรรณ์ 5406013463 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
29 นาย สุวทิย์    อาบสุวรรณ์ 5406013465 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
30 นาง สุทธพิร    จับมั่น 5406013654 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
31 จ.ส.อ.สุรพล    เจ้ยจู 5410002162 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
32 ร.ต.วศัิลย์    หมัดหมัน 5410005315 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 59 2281/59
33 จ.ส.อ.อุทยั    ผดุงจิตร์ 5410009128 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
34 นาง เพญ็ศรี    ภู่เล่ือมค า 5410009729 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
35 จ.ส.อ.สุริยา    บตุรทา้ว 5410012512 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 59 2281/59
36 ร.ต.บณัฑิต    ปั้นแววงาม 5410014354 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 59 2281/59
37 นาง นิตพร    แย้มวงษ์ 5410018278 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
38 นาง มณฑา    ร่วมวฒันกุล 5410018540 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค-รังสิต ก.ค. 59 2281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
39 นาง อุษา    มูลประดิษฐ์ 5410020619 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล ก.ค. 59 2281/59
40 ส.อ.สุธ ี   ศรีเมือง 5410020739 มทบ.36 มิ.ย. 59 1781/59
41 นาง กัลยา    สมตระกูล 5410021053 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 59 2281/59
42 ส.ท.เสฏฐวฒิุ    พว่งชาวนา 5410021814 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ค. 59 2281/59
43 นาง สุดใจ    เนสุสินธุ์ 5410023053 ธ.เตาปนู ก.ค. 59 2281/59
44 นาง สีดา    ทองประไพ 5410023461 กรม ทพ.43 มิ.ย. 59 1781/59
45 นาง วนัดี    พลูสมบติั 5420001131 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
46 ส.อ.สมภพ    สิงหศั์กดา 5420003635 ศปภอ.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
47 นาง บญุชู    อินทรศรี 5420003966 ธ.โรบนิสัน-ส.ร. ก.ค. 59 2281/59
48 นาย บณัฑิต    ค าสมาน 5420004467 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 59 2281/59
49 นาง ศรีสุดา    สิอุก 5420004703 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง ก.ค. 59 2281/59
50 นาง สุดาวรรณ    ยืนยิ่ง 5420005081 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
51 จ.ส.อ.นิวฒัน์    แสงแก้ว 5420005910 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 59 2281/59
52 นาง ปราณี    บตุรทา้ว 5420007122 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 59 2281/59
53 น.ส.ฎาฐกาญจน์  จอกสมุทร 5420008940 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 59 2281/59
54 นาย สันติ    ทบัแสง 5420009887 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
55 นาย ขจรเกียรติ    วงษส์กุล 5430000238 วศ.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
56 นาง สอาด    ชื่นอารมณ์ 5430001996 ธ.สระแก้ว ก.ค. 59 2281/59
57 นาง อารี    ทองเที่ยงธรรม 5430003369 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
58 นาง สายจักร    ข าเขวา้ 5430003433 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
59 จ.ส.อ.ผดุงศักด์ิ   ประเสริฐศรี 5430003899 พล.ร.9 มิ.ย. 59 1781/59
60 นาง ยิ้ม    หวงัดี 5430004047 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
61 นาง ศมนชนก   เปี่ยมเสถียร 5430005251 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 59 2281/59
62 จ.ส.อ.วรีะศักด์ิ    ด างาม 5430005925 ช.พนั.1 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
63 นาง พศิเพลิน    เชื้อจันทกึ 5430006210 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
64 ส.อ.วรีะพชิญ์    คณาศรี 5430006624 ธ.อุดรธานี ก.ค. 59 2281/59
65 ส.อ.สังวาลย์    วงศ์วาร 5430006709 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 59 2281/59
66 จ.ส.อ.สมภาส   อาบสุวรรณ์ 5430006961 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
67 นาง สุภาพร    โคตรสุโน 5430009159 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.ค. 59 2281/59
68 นาง ตุ    บญุยะกาญ 5440000781 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 59 2281/59
69 จ.ส.อ.ยุทธนา    สุธาพจน์ 5440001368 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 59 2281/59
70 นาง ปาณิสา    เทศสกุล 5440002566 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
71 อส.ทพ.หนูริด    สีทา 5440003148 กรม ทพ.13 มิ.ย. 59 1781/59
72 ร.ท.สมหมาย    กล่ินพยอม 5440003562 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 มิ.ย. 59 1781/59
73 นาย มนูญ    โสภามาศ 5440006332 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ค. 59 2281/59
74 ร.อ.ยุทธพล    ไตรเวทย์ 5440006934 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 59 2281/59
75 นาง ธนัชญา    ไตรเวทย์ 5440006939 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 59 2281/59
76 ส.อ.หญิง ยุวดี    ทวพีนัธุ์ 5440007786 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
77 จ.ส.อ.ศราวธุ    แสงสวา่ง 5440007791 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
78 นาย มนู    แสงสวา่ง 5450000957 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
79 นาง เสวย    แสงสวา่ง 5450000960 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
80 นาง พนิประภา    น้อยอ่าง 5450001014 พนั.ปจว. มิ.ย. 59 1781/59
81 ส.อ.จตุภมูิ    เลขวตั 5450001786 สก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
82 นาง น้ าฝน    ทองกร 5450001863 ศร. มิ.ย. 59 1781/59
83 นาง ส าเนียง    สุขทองหลาง 5450002264 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
84 ส.อ.วทิยา    กุดวลิาศ 5450005295 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-อ.ด. ก.ค. 59 2281/59
85 นาง สากล    แดงจันทกึ 5450007579 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-ม.ค. ก.ค. 59 2281/59
86 นาง อมรพรรณ    สุขเอี่ยม 5450007580 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-ม.ค. ก.ค. 59 2281/59
87 ร.ต.อ.วชิัย    แดงจันทกึ 5450007581 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-ม.ค. ก.ค. 59 2281/59
88 นาง แววตา    พอจิต 5450007757 ดย.ทบ. พ.ค. 59 1321/59
89 นาย สมชาย    เทศธรรม 5450011243 วศ.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
90 นาย ชาญ    ทองอยู่ 5450013462 มทบ.36 มิ.ย. 59 1781/59
91 นาง รัชนีพร    ทองอยู่ 5450013474 มทบ.36 มิ.ย. 59 1781/59
92 นาย ลังสัน    ฝอยทอง 5460000017 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
93 นาย ชยุต    แย้มแสง 5460001415 ธ.โรบนิสัน-สป. ก.ค. 59 2281/59
94 นาย ณัฏฐพชัร    ทนนวงค์ 5460001570 ธ.เซ็นทรัล-ช.ม. แอร์พอร์ต ก.ค. 59 2281/59
95 จ.ส.อ.นพพล    สอนเคน 5460002042 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 59 2281/59
96 น.ส.ศรีรัตน์    ทองมี 5460006241 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ก.ค. 59 2281/59
97 น.ส.สุดา    ทองมี 5460006245 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ก.ค. 59 2281/59
98 น.ส.สุภทัรา    พทุธรอด 5460006448 ธ.ย่อยลาดกระบงั ก.ค. 59 2281/59
99 นาง พนอม    วนัทา 5460006733 ช.พนั.6 มิ.ย. 59 1781/59
100 นาง อรชร    สุนยาพราก 5460007502 ธ.ล าทบั ก.ค. 59 2281/59
101 นาย สุริยา    ผิวเงิน 5460008076 วศ.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
102 นาย สมศักด์ิ    ประจ าพบ 5460008275 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 59 2281/59
103 นาง เครือวลัย์    ถิระโคตร 5460008616 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
104 นาง รัตนา    หมื่นอภยั 5460009713 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 59 2281/59
105 นาง ประพาส    ประจ าพบ 5460010043 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 59 2281/59
106 นาง เตือนจิตร  แข็งธญัญกรรม 5460010846 มทบ.31 มิ.ย. 59 1781/59
107 อส.ทพ.หญิง ศิริมาศ  ย่อมสุข 5460011819 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 59 2281/59
108 นาง สุภาพ    แวน่แก้ว 5460011869 ธ.ส านักงานใหญ่ มิ.ย. 59 1781/59
109 นาย อุดม    ประจ าพบ 5460013034 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 59 2281/59
110 นาง สงวน    มานุจ า 5460013190 ธ.โรบนิสัน-ส.ร. ก.ค. 59 2281/59
111 น.ส.อาทติยา    ศิริแตง 5460014363 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ค. 59 2281/59
112 นาง สมควร  รัตนประเสริฐ 5460014535 ธ.อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
113 ส.อ.ทติย์    แลใจปา 5470001021 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ก.ค. 59 2281/59
114 ส.อ.หญิง อนัญญา  บญุอยู่ 5470001400 ดย.ทบ. เม.ย. 59 861/59
115 ส.อ.ธเนศ    มากสกุล 5470001788 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 59 2281/59
116 นาง อรวรรณ    ตรีภาค 5470003256 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
117 พ.ต.อนุศักด์ิ    ทวพีร้อม 5470003313 บชร.4 ธ.ค. 58 4501/58
118 นาง ปาณิศา    สินเธาว์ 5470005332 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 59 2281/59
119 จ.ส.อ.สายทอง    โสนาง 5470006679 ปตอ.2 เม.ย. 59 861/59
120 นาง ทดัติกา    ทองประไพ 5470006829 กรม ทพ.43 มิ.ย. 59 1781/59
121 นาง ขันแก้ว    มูลค า 5470006830 กรม ทพ.43 มิ.ย. 59 1781/59
122 นาง หรวน    พร้อมบรูณ์ 5480000354 ธ.ตาคลี ก.ค. 59 2281/59
123 นาง ยุวดี    สุราราช 5480000694 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 59 2281/59
124 ส.อ.จักรพนัธ ์   รุ่งเรือง 5480001228 ช.พนั.1 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
125 นาง ดวงดี    มุณีแก้ว 5480003191 ธ.ย่อยถ.สรงประภา ก.ค. 59 2281/59
126 นาง นฤมล    จันทจร 5480004032 ร.13 พนั.3 มิ.ย. 59 1781/59
127 นาย จันทร์    ปญัญา 5480004741 ธ.เทงิ ก.ค. 59 2281/59
128 นาง พศิมัย    สุวรรณสุข 5480004787 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
129 ส.อ.จตุพร    สืบเหล่ารบ 5480004883 ร.9 มิ.ย. 59 1781/59
130 นาง ดวงรัตน์    พุ่มทอง 5480005664 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
131 นาง ชุบ    ศรีวงศ์ 5480006941 ธ.เซ็นทรัลพลาซา-อ.ด. ก.ค. 59 2281/59
132 นาง ประพฒัน์    ทองกร 5480008432 ศร. มิ.ย. 59 1781/59
133 นาง ธนัญญา    ทองอ่ า 5480010426 ธ.เซ็นทรัลพลาซา-พ.ล. ก.ค. 59 2281/59
134 นาง พชัรินทร์  หมวดมะหงิษ์ 5490001916 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 59 2281/59
135 จ.ส.ท.วฒิุพงษ ์ เวอืนประโคน 5490003041 ช.พนั.9 มิ.ย. 59 1781/59
136 จ.ส.อ.อังกูร    สุสุทธิ 5490004044 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ก.ค. 59 2281/59
137 นาง ละเมียด    โนนนอก 5490004322 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 59 2281/59
138 นาย พรศักด์ิ    สายยุเขตต์ 5490006238 ธ.ถ.สายลวด-ส.ป. ก.ค. 59 2281/59
139 นาง มณี    จันตะเภา 5490006683 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
140 นาง อัมพร    สุวรรณ 5490009307 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 59 2281/59
141 น.ส. สุนันทด์า    ดาศรี 5490011046 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 59 2281/59
142 จ.ส.อ.คมสัน    ทฆีกาญจน์ 5490011628 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
143 จ.ส.อ.ชัชพงษ ์   คนกลาง 5490011766 มทบ.43 มิ.ย. 59 1781/59
144 นนส.ปริวตัร    กมลคราม 5490012234 ธ.ตระการพชืผล ก.ค. 59 2281/59
145 ส.อ.อนุวฒัน์    คงพร้ิว 5490013117 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 59 2281/59
146 จ.ส.ต.ประสิทธิ ์   อ้อมแก้ว 5500000061 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
147 นาง คนึงนิตย์    สุจาค า 5500002064 ป.พนั.4 มิ.ย. 59 1781/59
148 นาง อ าพร    หงษสิ์บสาม 5500003561 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 59 2281/59
149 ส.อ.ด ารงศักด์ิ    บวัสี 5500003639 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
150 ส.อ.ศักด์ิชัย    บญุยังมี 5500004636 มทบ.11 มิ.ย. 59 1781/59
151 ส.อ.มานพ    ลพมรกต 5500005022 ร.151 พ.ค. 59 1321/59
152 นาย วชิร    บณุยโพธิ 5500005444 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
153 นาย นพเดช    รู้เริง 5500006055 กรม ทพ.43 มิ.ย. 59 1781/59
154 นาง บญุพา    สวา่งแจ้ง 5500006920 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 59 2281/59
155 จ.ส.อ.สุพจน์    ยาอุด 5500007074 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 59 2281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
156 ส.อ.เอกชัย    อู่ทรัพย์ 5500007490 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
157 นาง วนัทนา    สุขสายอ้น 5510000223 ร.14 มิ.ย. 59 1781/59
158 น.ส.จริญญา    ภนูิคม 5510002793 ธ.ชุมพร ก.ค. 59 2281/59
159 นาง จอมพธ ู   มหนักฤษ 5510003195 พล.ร.5 มิ.ย. 59 1781/59
160 พ.ท.หญิง วรณิสร์  อมรทรงชัย 5510003360 รพ.รร.6 มิ.ย. 59 1781/59
161 นาง สุภทัรา    อรตัน 5510006178 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ค. 59 2281/59
162 นาง นงลักษณ์    พงษเ์ฉลิม 5510007086 ธ.ถนนจอมทอง ก.ค. 59 2281/59
163 นาง สมพศิ  โชคสกุลปญัญา 5520000771 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 59 2281/59
164 นาย อุดร    คงพร้ิว 5520001212 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 59 2281/59
165 นาง เอมอร    หา้กล่ิน 5520001213 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 59 2281/59
166 จ.ส.ต.วฒิุไกร    อ่อนละมุล 5520001909 ธ.ยโสธร ก.ค. 59 2281/59
167 ส.อ.สราวธุ    ผลฟกั 5520005113 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 มิ.ย. 59 1781/59
168 ส.อ.อรรณพ    ศรีนาค 5520005157 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 มิ.ย. 59 1781/59
169 นาง กนกกร    ข าดี 5520005249 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
170 อส.ทพ.นรินทร์    สักแสง 5520007075 กรม ทพ.46 มิ.ย. 59 1781/59
171 นาง ธนทร    รักสุจริต 5520008937 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 59 2281/59
172 จ.ส.อ.เหลาะ    นกหมุด 5520010042 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 59 2281/59
173 ร.อ.หญิง ส่องหล้า  วฒันยา 5520010058 รพ.รร.6 มิ.ย. 59 1781/59
174 ส.อ.สีหกฤษฎิ์    มังฉกรรจ์ 5520012430 ร.151 พ.ค. 59 1321/59
175 ร.ต.ม.ร.ว.จุลรังษ ี   ยุคล 5520012971 รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ มิ.ย. 59 1781/59
176 นาง ล าดวน    นามศรีฐาน 5520013304 ร.13 พนั.3 มิ.ย. 59 1781/59
177 ส.อ.นครินทร์    ส าราญ 5520013907 ร.21 พนั.3 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
178 นาง สุภาวดี    เงินเจริญ 5520013998 รร.จปร. เม.ย. 59 861/59
179 นาง สมพศิ    บญุเพง็ 5520015789 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
180 น.ส.ทดัดาว    พวงไธสง 5520016216 ร.13 มิ.ย. 59 1781/59
181 นาง เงียบ    สาหสั 5520016279 ร.14 มิ.ย. 59 1781/59
182 นาง สายทอง    ขุมลา 5520017359 ร.13 มิ.ย. 59 1781/59
183 ด.ต.อานนท ์   ขุมลา 5520017360 ร.13 มิ.ย. 59 1781/59
184 นาง สมจิตร    รวมโคตร 5520017499 ธ.พนมสารคาม ก.ค. 59 2281/59
185 นาง วสั    ปาปะโก 5520019190 สม. พ.ค. 59 1321/59
186 นาย สมพร    สาโสภา 5520019192 สม. พ.ค. 59 1321/59
187 น.ส.ไพทลูย์    เดชจร 5530000055 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
188 น.ส.สังเวยีน    อ้นหนู 5530000880 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 59 2281/59
189 อส.ทพ.หญิง สุกัญญา  ราชอาจ 5530000883 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 59 2281/59
190 นาย ณพรงค์    คุ้มคง 5530002296 ธ.อุดรธานี พ.ค. 59 1321/59
191 นาง ทวปี    จันทร์งาม 5530002626 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 59 2281/59
192 นาย บญุธรรม    จันทร์งาม 5530002627 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 59 2281/59
193 นาย นพพร    เกษรกุล 5530006085 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
194 ส.อ.จีรวฒัน์    จันมา 5530007856 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 59 2281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
195 พลฯ ณัฐมนต์    อินทร์สังข์ 5530008330 ธ.ถ.สุขาภบิาล 1 ก.ค. 59 2281/59
196 น.ส.ธญัญลักษณ์    กิจจรัส 5540000016 กฌป.สก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
197 ส.อ.วริศ    สระบวั 5540001143 ร.9 มิ.ย. 59 1781/59
198 ส.ท.ธวชัชัย    ศรีภริมย์ 5540002234 ปตอ.พนั.1 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
199 ส.อ.วรุฒ    ตันนารัตน์ 5540002429 ป.พนั.8 มิ.ย. 59 1781/59
200 นาง ณิชาภทัร    คลีดิษฐ์ 5540007778 กฌป.สก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
201 นาง ธนวดี    ปั้นแววงาม 5540008159 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 59 2281/59
202 นาย วรรษกร    กิจจรัส 5540008427 กฌป.สก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
203 ส.ท.อิฐธเิดช    สุธรรม 5540008994 มทบ.210 มิ.ย. 59 1781/59
204 อส.ทพ.อรรถพล    แก้วชมภู 5550000759 กรม ทพ.22 มิ.ย. 59 1781/59
205 นาย แห    จันมา 5550001291 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 59 2281/59
206 อส.ทพ.ไพศาล    ดือราโอะ 5550002603 กรม ทพ.44 มิ.ย. 59 1781/59
207 อส.ทพ.อนุศิษฎ ์   บญุรัตน์ 5550002669 กรม ทพ.44 มิ.ย. 59 1781/59
208 ส.ต.ต.พรีสุต    คารวะวงศ์ 5550004792 ธ.กระทุ่มแบน ก.ค. 59 2281/59
209 นาง ไพลิน    สืบเหล่ารบ 5550005694 ร.9 มิ.ย. 59 1781/59
210 ส.ต.อนุรักษ ์   สร้อยสูงเนิน 5550005877 กรม ทพ.13 ก.พ. 59   1/59
211 อส.ทพ.เคียม    ตุ่มหนแย้ม 5550006219 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
212 ส.อ.ภาณุพงศ์    ชนะบรูณ์ 5550006450 ร.16 มิ.ย. 59 1781/59
213 อส.ทพ.กุหลาบ    พนัลาว 5550006744 กรม ทพ.26 มิ.ย. 59 1781/59
214 ส.ท.สุภกิจ    ผลเจริญ 5550011372 นทพ. ม.ค. 59 4961/59
215 ส.ต.คณาพงศ์    สุพร 5550011717 ร.1 พนั.1 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
216 ส.ต.จักรพงศ์    ขวญัสูงเนิน 5560000366 ร.1 พนั.1 รอ. พ.ค. 59 1321/59
217 น.ส.รัชต์ธร    ทบัเนียม 5560005015 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
218 ส.ท.อานนท ์   ใคร่ครวญ 5560005065 กองบนิปกีหมุนที่ 2 มิ.ย. 59 1781/59
219 นาง พชัรี    ดีธรรมมา 5560006232 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ค. 59 2281/59
220 อส.ทพ.ธนัวา    สมบติัทอง 5560006608 กรม ทพ.42 มิ.ย. 59 1781/59
221 ส.ท.ราเชนทร์    พอ่กวา้ง 5560006808 พนั.รพศ.ศสพ. มิ.ย. 59 1781/59
222 นาง รัชนินยา    โชติกุล 5560007069 พธ.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
223 น.ส.สุภาพร    ทองทพิย์ 5560007671 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
224 น.ส.อรอุมา    ยิ่งประเสริฐ 5560007672 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
225 น.ส.กร    ศรวชิัย 5560007695 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 59 2281/59
226 พล.อส.ฉัตรชัย    ฤกษะเสน 5560010095 ร.1 พนั.4 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
227 อส.ทพ.กอบเกียรติ   ยิ่งสมบติั 5560010279 กรม ทพ.22 มิ.ย. 59 1781/59
228 อส.ทพ.หญิง สุนิสา   สมโรจน์ 5560010461 ทภ.4 เม.ย. 59 861/59
229 พลฯ ภญิโญ    สีนานันท์ 5560011035 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
230 นาง สมร    จันทกุล 5560012266 พนั.สห.11 มิ.ย. 59 1781/59
231 นาง ธนพร    ค าศรี 5570005174 ธ.ย่อยเดอะมอลล์บางกะปิ ก.ค. 59 2281/59
232 นาง เสาวรจน์    ผาอินทร์ 5570005655 กรม ทพ.21 มิ.ย. 59 1781/59
233 ส.ท.ศิริศักด์ิ    นามราช 5570005798 ธ.อุดรธานี ก.ค. 59 2281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
234 นาง พมิพป์ระไพ    กองสุข 5570006020 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
235 พล.อส.ณัฐวฒั    ค าจัตุรัส 5570007824 ร.1 พนั.4 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
236 อส.ทพ.ธนัย์ฆนัท    สมพงค์ 5570008543 กรม ทพ.41 มิ.ย. 59 1781/59
237 อส.ทพ.นิรัตน์    พลูสวสัด์ิ 5570008551 กรม ทพ.41 มิ.ย. 59 1781/59
238 อส.ทพ.ประเสริฐ    ส าเร 5570009647 กรม ทพ.42 มิ.ย. 59 1781/59
239 นาย ธงชัย    รุ่งระวี 5570009664 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 59 2281/59
240 อส.ทพ.ไพศาล    เจ๊ะมิง 5570011367 กรม ทพ.41 มิ.ย. 59 1781/59
241 อส.ทพ.ปรีชา    หมะแล๊ะ 5570011402 กรม ทพ.42 มิ.ย. 59 1781/59
242 พลฯ เกียรติศักด์ิ    ผมไผ 5570013693 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
243 พลฯ โชคอ านวย    อินกะนัย 5570013697 ร.23 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
244 พล.อส.องอาจ    แตรสวสัด์ิ 5570013925 ร.1 พนั.4 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
245 น.ส.กนกวรรณ  งามเลิศเกิดสุข 5570014133 นรด.(ศสร) มิ.ย. 59 1781/59
246 นาง ล าพงึ   งามเลิศเกิดสุข 5570014136 นรด.(ศสร) มิ.ย. 59 1781/59
247 ส.ต.วฒันา    ดีงามเลิศ 5570014227 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
248 อส.ทพ.เพชรพญา  นากุดนอก 5570015259 กรม ทพ.22 มิ.ย. 59 1781/59
249 ส.อ.รัชภมูิ    บญุยิ่ง 5570015525 ธ.ย่อยเทสโก้โลตัส นวนคร ก.ค. 59 2281/59
250 อส.ทพ.ทวชิ    หนูด า 5570015550 กรม ทพ.41 มิ.ย. 59 1781/59
251 อส.ทพ.มูฮ าหมัด  ดามาเล๊าะ 5570015578 กรม ทพ.41 มิ.ย. 59 1781/59
252 อส.ทพ.ศีลวฒัน์  โกเมนรุ่ง 5570015603 กรม ทพ.41 มิ.ย. 59 1781/59
253 พล.อส.วนิต    ค าอุดม 5580000542 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
254 จ.ส.อ.วทินู    ทองดี 5580001147 มทบ.19 มิ.ย. 59 1781/59
255 พล.อส.ชัชวาลย์    กัลยา 5580001666 ร.1 พนั.4 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
256 ส.ต.ศิริวฒัน์    แก้วสมนึก 5580003241 ร.11 พนั.2 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
257 ส.ต.จิตติพงษ ์   เทยีมรัตน์ 5580003924 พนั.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. มิ.ย. 58 1741/58
258 อส.ทพ.ซูลพอีี    เจ๊ะอาลี 5580005722 กรม ทพ.46 มิ.ย. 59 1781/59
259 นาย ไฉน    อ่อนละมุล 5580006110 ธ.ยโสธร ก.ค. 59 2281/59
260 น.ส.อรนรินทร์    น าผล 5580006237 มทบ.16 มิ.ย. 59 1781/59
261 นาย อิศรา    น าผล 5580006238 มทบ.16 มิ.ย. 59 1781/59
262 นาย สิทธศัิกด์ิ    ปลอดโปร่ง 5580006708 ธ.เดอะมอลล์ทา่พระ ก.ค. 59 2281/59
263 นาง อ านาจ    เชิดชม 5580006857 ธ.ยโสธร ก.ค. 59 2281/59
264 นาง ประทปี    ต้นจันทร์ 5580007449 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
265 พล.อส.หญิง สุฑามาศ  แก้วใส 5580007467 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
266 ส.ต.สิทธชิัย    ช านาญภมูิ 5580010178 ร.8 พนั.1 มิ.ย. 59 1781/59
267 อส.ทพ.ก้องศักด์ิ  สายมาลย์ 5580010655 กรม ทพ.46 มิ.ย. 59 1781/59
268 พลฯ ศุภกฤต   ไมตรีภทัรกุล 5580012806 ร.19 พนั.1 มิ.ย. 59 1781/59
269 น.ส.สมนึก    มีเสถียร 5590000045 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 59 2281/59
270 อส.ทพ.นฤชาติ    หลงราม 5590000152 กรม ทพ.46 มิ.ย. 59 1781/59
271 อส.ทพ.อดุลย์เดช  สายจันทคาม 5590000349 กรม ทพ.47 ก.พ. 59   1/59
272 อส.ทพ.อ าพล    ใจวอ่ง 5590000350 กรม ทพ.47 ก.พ. 59   1/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
273 ส.ท.ยศพทัธ ์   ธรีนิชสัจกุล 5590002585 ป.พนั.7 มิ.ย. 59 1781/59
274 น.ส.สุเมธาพร  เขียวสะอาด 5590005282 ธ.โรบนิสัน-ส.ร. ก.ค. 59 2281/59
275 นาย ณรงค์รัชต์    คงชม 5590005576 ศบบ. พ.ค. 59 1321/59
276 นาง หนูกรณ์    เกิดโนนลาน 5590005954 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
277 จ.ส.อ.สมพร    จันมี ต104160/28 ธ.อุบลราชธานี เม.ย. 59 861/59
278 นาง อุไรวรรณ    จันมี ต104161/28 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 59 401/59
279 นาย ยอดชาย    เนสุสินธิ์ ต104634/28 ธ.เตาปนู ก.ค. 59 2281/59
280 นาง ส่งศรี    บวัเงิน ต104719/28 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ก.ค. 59 2281/59
281 พ.ต.ณัฐพล    ทรัพย์ทอง ต105130/28 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
282 น.ส.เฉนี่ย    ขันธพงษ์ ต109310/29 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
283 นาง พกิุล    ดอนบญุไทย ต112884/29 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
284 จ.ส.อ.นราศักด์ิ  รัตนกาญจน์ ต113535/29 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ ก.ค. 59 2281/59
285 นาง เข็มทอง    ไชยแสง ต115392/29 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
286 นาง นาง    ชมภู ต116676/29 ธ.ชุมแพ ก.ค. 59 2281/59
287 จ.ส.อ.สุทธพีนัธ ์   ค าปนั ต118284/29 ธ.ฮอด ก.ค. 59 2281/59
288 นาง กระแสร์    เย็นใจ ต124064/29 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
289 นาง วาสนา    งามฤทธิ์ ต125057/29 ธ.ระยอง 2 ก.ค. 59 2281/59
290 นาย ธง    ปิ่นทอง ต132145/30 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
291 จ.ส.อ.วฒิุพนัธุ ์   ค ามูล ต133566/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 59 2281/59
292 นาง ทองมี    แก้วค า ต133971/30 ป.พนั.16 พ.ค. 59 1321/59
293 นาง เยื้อน    แซ่อุ้น ต134915/30 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 59 2281/59
294 นาง ราตรี    ร่มโพธิท์อง ต136064/30 ธ.พรานนก ก.ค. 59 2281/59
295 นาง จรรยา    คล้ายสุขพงษ์ ต137245/30 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 59 2281/59
296 นาย มงคล    รูโปบล ต139020/30 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
297 นาย สมพงษ ์   ฉิมวงศ์ ต139120/30 ธ.คลองเตย ก.ค. 59 2281/59
298 นาง ฉลวย    ชัยราช ต140126/30 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 59 2281/59
299 น.ส. ม้วย    ใยอ่อน ต140216/30 ธ.อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
300 นาง นันทา    มีแก้ว ต141390/30 ธ.โรบนิสัน-ส.ร. ก.ค. 59 2281/59
301 นาง ทองสุข    ค าหารพล ต141903/30 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
302 นาย เอ้ม    ค าหารพล ต141904/30 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
303 พ.ท.กนกธรรม    ข าฉา ต143075/30 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 59 2281/59
304 นาย บญัญัติ    กฤติยะโชติ ต143130/30 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 59   1/59
305 ร.ต.ประพนัธ ์   ทองประไพ ต144601/30 กรม ทพ.43 มิ.ย. 59 1781/59
306 นาย ทศพร    คีรีขันธ์ ต144896/30 ธ.มีนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
307 น.ส. บญุสม    ผลยะวา ต145177/30 ธ.งามวงศ์วาน ก.ค. 59 2281/59
308 นาง สมจิตร    จักรทมุ ต152545/31 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 59 2281/59
309 นาง นวล    งามนาเสียว ต152553/31 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
310 ร.ต.ระว ี   ถิระโคตร ต154167/31 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
311 จ.ส.อ.สถิตย์    สวา่งไว ต155350/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 59 2281/59
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312 นาง จันทร์    ศูนย์ศร ต156552/31 ธ.น่าน ก.ค. 59 2281/59
313 น.ส. จุฑารัตน์    วงษเ์ค่ียม ต157357/31 ธ.ถนนเทพารักษ์ ก.ค. 59 2281/59
314 จ.ส.ต.ธนภทัร    ยอดยา ต160565/31 ธ.พะเยา ก.ค. 59 2281/59
315 ร.ต.สนอง    อิ่มพนัธุ์ ต162409/31 มทบ.41 ม.ค. 59 4961/59
316 ส.อ.พงษศั์กด์ิ    วงษด์ าพระ ต169299/32 ธ.อุดรธานี ก.ค. 59 2281/59
317 นาง ค าภ ู   บญุแซม ต176053/32 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
318 นาง สมบญุ    วสัิยเพยีร ต176089/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
319 นาง เยาวลักษณ์  บ าเพญ็วฒันา ต177473/32 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
320 นาง นุสรา    สวสัด์ิ ต177811/32 ธ.เทเวศร์ มิ.ย. 59 1781/59
321 นาง ถั่วเรียน    อบเทศ ต177969/32 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
322 ร.ต.สมศักด์ิ    ครุฑกะ ต17885/16 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 59 2281/59
323 นาง ละมัย    ศรีปานวงค์ ต182705/32 ธ.เชียงราย ก.ค. 59 2281/59
324 จ.ส.อ.พทิยา    จันทราภา ต183085/32 ธ.เลย ก.ค. 59 2281/59
325 นาง หนูเหล่ียน  จันทราภา ต184170/32 ธ.เลย ก.ค. 59 2281/59
326 นาง อัมพร    ซ่ือผาสุข ต184221/32 ธ.กระทุ่มแบน ก.ค. 59 2281/59
327 น.ส.บญุ    มะหาลี ต184463/32 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 58 4501/58
328 นาง สมลิขิต    ทองทพิย์ ต185688/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
329 นาย ปรัตถกร    ทองทพิย์ ต185689/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
330 นาง หล้า    พร้อมจิตต์ ต185697/32 ธ.รังสิต-ป.ท. ก.ค. 59 2281/59
331 จ.ส.อ.รุ่ง    ปาระจูม ต186253/32 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 59 2281/59
332 ด.ต.สนัด    บริสุทธิ์ ต187202/32 ธ.เตาปนู ก.ค. 59 2281/59
333 นาง เตือนใจ    เจนชล ต190376/32 ธ.คลองปาง ก.ค. 59 2281/59
334 พ.ท.วสุพล    จูฑะพนัธุ์ ต190469/32 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
335 นาง ค าแสง    ข าเขวา้ ต193404/32 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
336 นาง ส าลี    วชิัยโย ต193405/32 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
337 นาย สุนา    วชิัยโย ต193406/32 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
338 จ.ส.อ.ประทปี    สอิ้งแก้ว ต194144/32 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 59 2281/59
339 จ.ส.อ.รักเกียรติ    บญุบรรลุ ต195443/32 ธ.ยโสธร ก.ค. 59 2281/59
340 ส.อ.สิทธพิงษ ์   ไกรสีห์ ต195446/32 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 59 2281/59
341 นาง สุวพรรณ    คุ้มมณี ต195570/33 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
342 นาง จรวย    รวมขุนทด ต196398/33 ธ.อ่าวอุดม ก.ค. 59 2281/59
343 นาง ศรีสุนันท ์   เนียมสนิท ต199555/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 59 2281/59
344 นาง ประคอง    งามในเมือง ต20177/17 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 59 2281/59
345 นาง สาคร    เรียบจันทกึ ต202172/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
346 นาง ทา    ภสัูงข์ ต20228/17 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
347 นาง อุบล    แก้วบณัฑิตย์ ต203357/33 พล.พฒันา 4 มิ.ย. 59 1781/59
348 นาง ลมัย    สวา่งสาลี ต204248/33 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 59 2281/59
349 จ.ส.อ.กมล    สุขสงวน ต206171/33 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 59 2281/59
350 พ.อ.ต.นท ี   โมกสกุล ต207042/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 59 2281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
351 นาง ล าใย    ไกรสีห์ ต207407/33 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 59 2281/59
352 นาย อุ    ไกรสีห์ ต207408/33 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 59 2281/59
353 นาย ทพิย์    ทองแทรก ต207834/33 ธ.อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
354 นาง สุรีย์    ทองแทรก ต207835/33 ธ.อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
355 ส.อ.สมนึก    สุขเอี่ยม ต209702/33 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-ม.ค. ก.ค. 59 2281/59
356 นาง สุดารัตน์    บญุเหมาะ ต211489/33 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 59 2281/59
357 นาง ทอง    ทวทีรัพย์ ต211526/33 ธ.ชุมแพ ก.ค. 59 2281/59
358 นาง รันทม    กาญจนมุสิก ต212924/33 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
359 นาง บวัหลี    เบญ็ชา ต214466/33 ธ.เทงิ ก.ค. 59 2281/59
360 นาง ผการัตน์  กล่ินประทมุ ต215208/33 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 59 2281/59
361 จ.ส.อ.สุชน    ปจิจะโร ต217196/33 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 59 2281/59
362 นาง สอน    ปจิจะโร ต217197/33 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 59 2281/59
363 นาย สวดิ    สุนทรพงษ์ ต221577/33 ธ.สุพรรณบรีุ ก.ค. 59 2281/59
364 นาง เยาวรัตน์    คงศรี ต222937/33 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ ก.ค. 59 2281/59
365 นาง ปยิะกาญจน์  ราษสีวย ต223097/33 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
366 นาง ปราณี    พร้อมจะบก ต225404/34 ช.พนั.6 มิ.ย. 59 1781/59
367 นาง นุชนาถ    เพช็ร์สงคราม ต226123/34 ธ.ปกัธงชัย พ.ค. 59 1321/59
368 น.ส.พนอ    หอมสุวรรณ ต227010/34 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ค. 59 2281/59
369 นาง ส าราญ    พุ่มพวง ต228156/34 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
370 นาง สุปราณี    ชื่นอารมย์ ต230109/34 ธ.สระแก้ว ก.ค. 59 2281/59
371 นาง สุภารัตน์  ประสิทธิสุ์วรรณ ต232967/34 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 59 2281/59
372 นาง กาหลง    พลเยี่ยม ต233224/34 ธ.รามอินทรา กม.8 ก.ค. 59 2281/59
373 นาง พรพมิล    นาเบา้ ต233815/34 ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว. ก.ค. 59 2281/59
374 นาง จรูญศรี    แก้วมณี ต235006/34 ธ.บางแค ก.ค. 59 2281/59
375 จ.ส.อ.วชิาญ    รัตนมูณี ต241798/34 พล.พฒันา 4 มิ.ย. 59 1781/59
376 นาย เจริญ    นาคงสี ต242329/34 ธ.ถ.สุขสวสัด์ิ-ราษฎร์บรูณะ ก.ค. 59 2281/59
377 นาง พลูทรัพย์    ศิริธร ต242912/34 ธ.สระบรีุ ก.ค. 59 2281/59
378 จ.ส.ต.เพชรพร    ส ารีดี ต244851/34 ร้อย.ลว.ไกล 1 พล.1 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
379 จ.ส.อ.อ านาจ    ผูกพนัธ์ ต247511/34 ธ.แม่สาย ก.ค. 59 2281/59
380 นาง กัญญา    ย่องไทยสง ต250161/35 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
381 ร.ต.ประพนัธ ์   จันทะวงษา ต251312/35 ธ.สระแก้ว ก.ค. 59 2281/59
382 นาง นิตยา    จันทะวงษา ต251366/35 ธ.สระแก้ว ก.ค. 59 2281/59
383 จ.ส.อ.ประสาท    สุขนาพจน์ ต252853/35 ธ.ชุมพร ก.ค. 59 2281/59
384 นาง ส าเภา    ผาเบา้ ต253862/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
385 นาง เยาวลักษณ์   สิริวรพงศ์ ต254126/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
386 นาง ค าหลอม    อุราสาย ต256293/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 59 2281/59
387 นาง จันทา    ธารพพิษิ ต256592/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 59 2281/59
388 นาย เสริม    เพชรหมื่นไว ต256681/35 ธ.อุดรธานี ก.ค. 59 2281/59
389 นาง รัตนา    แก้วค า ต257473/35 ป.พนั.16 พ.ค. 59 1321/59
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390 นาง วนั    ศรีวเิศษ ต257883/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 59 2281/59
391 นาง สุจิตรา    สวา่งไว ต258074/35 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ค. 59 2281/59
392 นาง ละอองดาว    ค าปนั ต259267/35 ธ.ฮอด ก.ค. 59 2281/59
393 ส.อ.ไชยชนะ    เต๊ะอ้วน ต259936/35 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
394 น.ส.บวัลอย    สุขเอี่ยม ต260233/35 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-ม.ค. ก.ค. 59 2281/59
395 นาง จุรีมาศ    ทองสุข ต260526/35 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
396 นาย จง    แสนใจ ต261041/35 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 59 2281/59
397 น.ส.มาลี    นูเนตร ต261265/35 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 59 2281/59
398 จ.ส.อ.มณฑป    พทิกัษท์รัพย์ ต261620/35 ธ.เตาปนู ก.ค. 59 2281/59
399 นาง ธดิา    มุ่งดี ต262851/35 สง.สด.จว.ส.น. มิ.ย. 59 1781/59
400 นาง ค า    สงวนศักด์ิสันติ ต263924/36 ธ.น่าน ก.ค. 59 2281/59
401 นาง ส าเภา    พร้าวงษ์ ต264856/36 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
402 นาง อารมย์    ค าคง ต266759/36 ธ.ทุ่งสง ก.ค. 59 2281/59
403 นาง สังวาลย์    จุลเกาะ ต268644/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
404 นาง สมนึก    วสัิยเพยีร ต269092/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
405 นาง อารีย์    สุขใส ต269812/36 ธ.ปากช่อง ก.ค. 59 2281/59
406 นาง สุภาพร    หล้าสุพรหม ต271108/36 ช.พนั.3 มิ.ย. 59 1781/59
407 นาง อ่อนศรี    ตาพล ต272190/36 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 59 2281/59
408 นาง ลินดา    เกิดใจดี ต273138/36 ธ.ตลาดไทย เม.ย. 59 861/59
409 นาง กิรติกา    วงษช์ารี ต274697/37 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 59 2281/59
410 นาง สนธยา    นาคสุข ต276930/37 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
411 นาง ศิราภรณ์    ใหญ่ยงค์ ต278494/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 59 2281/59
412 นาง ล าพอง    สอนมาลา ต278853/37 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.ค. 59 2281/59
413 นาง เฉลียว    ทบัทรวง ต278984/37 ธ.ตาคลี ก.ค. 59 2281/59
414 จ.ส.อ.ไสว    เทพกาศ ต279149/37 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มิ.ย. 59 1781/59
415 ส.อ.สนิท    รูปทอง ต279907/37 มทบ.17 มิ.ย. 59 1781/59
416 นาง รสริน    สลุงชม ต280987/37 ป.พนั.723 มิ.ย. 59 1781/59
417 นาง สมศรี    ล้อมณรงค์ ต282351/37 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
418 นาง น้ าวุน้    จิตตนาคินทร์ ต284827/38 สลก.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
419 นาง มงคล    เสกสรรค์ ต286346/38 ธ.อินทรา-ประตูน้ า ก.ค. 59 2281/59
420 ส.อ.พจนารถ    แก้วพรรณา ต287805/38 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
421 ส.อ.ธนวฒัน์    พลูสวสัด์ิ ต288752/38 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 59 2281/59
422 นาง วรางค์อร    พลูสวสัด์ิ ต288753/38 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 59 2281/59
423 นาย ศุภชัย    ทบัแสง ต32373/19 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
424 นาง พะเยาว ์   สดแสงจันทร์ ต32441/19 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.ค. 59 2281/59
425 นาง มิ่ง    พลูบางยุง ต34771/20 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.ค. 59 2281/59
426 นาง จินตนา    เย็นที่ ต35737/20 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
427 จ.ส.อ.อัมพร    งามในเมือง ต3850/09 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 59 2281/59
428 นาง สมบรูณ์    อรรถบท ต39335/21 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ค. 59 2281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
429 จ.ส.อ.สุนทร    ศิริวฒิุ ต40433/21 ธ.จันดี ก.ค. 59 2281/59
430 นาง หวัน่    เมืองวงษ์ ต44927/22 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 59 2281/59
431 นาย สายันต์    ศิริจันทร์ ต45061/22 ธ.เตาปนู ก.ค. 59 2281/59
432 นาง ประนอม    โสภา ต49917/23 ธ.อุดรธานี ก.ค. 59 2281/59
433 พ.ต.ทศันัย    ชื่นอารมณ์ ต52677/23 ธ.สระแก้ว ก.ค. 59 2281/59
434 นาง ฉววีรรณ    แสงจ ารูญ ต52679/23 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
435 จ.ส.อ.มนตรี    ปานเชียงวงศ์ ต58848/24 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
436 นาง บญุเล้ียง    แค่มจันทกึ ต59092/24 ธ.ปากช่อง ก.ค. 59 2281/59
437 นาง มาก    สวสัดี ต59100/24 ธ.ปากช่อง ก.ค. 59 2281/59
438 นาย หล่อ    แสงพรม ต59101/24 ธ.ปากช่อง ก.ค. 59 2281/59
439 ส.อ.ชาตรี    แหว้เพช็ร์ ต63098/25 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 59 2281/59
440 จ.ส.อ.บริบรูณ์    อินทะวงษ์ ต63635/25 ธ.อุดรธานี ก.ค. 59 2281/59
441 นาง นันทพร    ศรีธรากุล ต68669/26 ส่วนกลาง มิ.ย. 59 1781/59
442 นาย โลม    เม่นหรุ่น ต72068/26 ธ.เตาปนู ก.ค. 59 2281/59
443 พ.ต.ศักด์ิชัย    เกษมสุข ต72313/26 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
444 นาง เล็ก    เสาวคนธ์ ต77493/26 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 59 2281/59
445 นาง อนงค์    ทองมี ต77730/26 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ก.ค. 59 2281/59
446 ร.ต.ชนะ    นาคอาทติย์ ต81177/27 ธ.อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
447 นาง ชวลัภา    เขตตานิม ต81226/27 ธ.อยุธยา ก.ค. 59 2281/59
448 จ.ส.ต.ปญัญา    แสงพุ่ม ต82493/27 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 59 2281/59
449 จ.ส.อ.สมจิต    ข าเขวา้ ต89153/27 ธนาณัติ มิ.ย. 59 1781/59
450 นาง สมควร    ศรีลา ต89580/27 ธ.บิ๊กซี-ล.บ. 2 ก.ค. 59 2281/59
451 นาง ชูศรี    ศิรินันทชาติ ต91755/27 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 59 2281/59
452 นาย วรีะ    วชิาเพยีร ต92138/27 ธ.ปากช่อง ก.ค. 59 2281/59
453 จ.ส.อ.ประเสริฐ    นุ้ยมาก ต97093/28 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 59 2281/59
454 ร.ต.นิพนธ ์   หล้าสุพรหม ต97596/28 ช.พนั.3 มิ.ย. 59 1781/59
455 ส.อ.สุรพล    สัตย์ซ่ือ ต97892/28 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 59 2281/59
456 นาง จันทร์หอม    ช่างเรียน ส11394/25 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ค. 59 2281/59
457 นาง วฒันาวรรณ    ศรายุทธ ส20224/32 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 59 2281/59
458 นาง ค าต้น    จงเทพ ส22969/34 ธ.เสริมไทยคอมเพล็กซ์-ม.ค. ก.ค. 59 2281/59
459 นาง ค าปิ่น    พชิัย ส26208/38 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 59 2281/59

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน
2. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกจิ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกดัต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถ่กูถอนชื่อออกจากทะเบียน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบียนบ้าน,   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
    และใบส าคัญความเห็นแพทย์
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3. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบียบ ทบ .ฯ  ให้ถอืการสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอนสภาพ
    จงึขอให้สมาชิกไปติดต่อ  เพือ่คืนสภาพการสมัครคร้ังแรก   ส าหรับรายละเอยีดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพ 
    ให้ติดต่อสอบถาม โทร. 0 - 2654 - 7400 ต่อ 6465 , 6467 - 8  หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัขอ้ 2
4. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถงึแกก่รรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน
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