
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง สุรางค์    มหารักขกะ 5072007749 ธ.รามอินทรา กม.6 ก.ย. 59 3281/59
2 ร.ต.กิตติพจน์    ก้อนกล่ิน 5395003597 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 59 3281/59
3 จ.ส.อ.ขจรศักด์ิ    โคตรวงษจ์ันทร์ 5395005431 ธ.พนัสนิคม ก.ย. 59 3281/59
4 นาง กนกพร    ผ่องจิตร์ 5396002488 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
5 นาง เยาวลักษณ์    แหวนแก้ว 5396005147 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 59 3281/59
6 นาง สุธาทพิย์    เนียมเปี่ยม 5396005661 มทบ.14 ส.ค. 59 2781/59
7 นาง ณิชานี    ฉุนฉลาด 5402012064 ธ.เซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ ก.ย. 59 3281/59
8 นาง นารี    วรีะชัยสันติกุล 5405013843 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
9 นาง จินดา    ศรีใจ 5406009124 ธ.เชียงราย ก.ย. 59 3281/59
10 นาง อัมรา    วฒุา 5406010318 ธ.เซ็นทรัล-อ.ด. ก.ย. 59 3281/59
11 นาง วฒันา    ถวลัย์วรีะวงศ์ 5406013831 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
12 น.ส. ช่อลดา    ร่ืนภาคแดน 5410000619 ธ.ปากช่อง ก.ย. 59 3281/59
13 นาง อัครณี    ชุดพมิาย 5410004756 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 59 3281/59
14 จ.ส.อ.อภนิันท ์   อาจหาญ 5410006321 ธ.ถลาง ก.ย. 59 3281/59
15 จ.ส.อ.ชาย    คงประชา 5410012021 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
16 ส.ต.วรีชน    มุมมาลา 5410012286 พนั.สท. ส.ค. 59 2781/59
17 นาง วานิช    เกตุแก้ว 5410019448 พล.พฒันา 4 มิ.ย. 59 1781/59
18 จ.ส.อ.สุวฒัน์    ไชยประทมุ 5410019717 ร.12 พนั.3 รอ. ส.ค. 59 2781/59
19 จ.ส.อ.ศักด์ิดา    ทอีุทศิ 5410022309 ม.พนั.17 รอ. ส.ค. 59 2781/59
20 ส.อ.สุวทิย์    บษุษะ 5410022321 ธ.เซ็นทรัล-อ.ด. ก.ย. 59 3281/59
21 ส.อ.ศิริวบิลูย์    บญุศิลป์ 5410023644 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
22 ส.อ.ทรงรัฐ    สมพงษ์ 5410023654 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 59 3281/59
23 นาง ลินีนาถ    นิติสวน 5420000444 รร.กบ.กบ.ทบ. ส.ค. 59 2781/59
24 นาง สุพศิ    แก้วหนิ 5420003732 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 59 3281/59
25 นาย แก้ว    จันทร์ตุ้ย 5420004070 ธ.หา้งฉัตร ก.ย. 59 3281/59
26 นาง บญุเรียม    แสนณรงค์ 5420004079 ธ.หา้งฉัตร ก.ย. 59 3281/59
27 นาง ณัฐยา    แก้วประเพณี 5420005007 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 59 3281/59
28 นาง ศวรรญา    เพช็รหนิ 5420006822 ธ.ตรัง ก.ย. 59 3281/59
29 นาง บญุนอม    รัตนสุนทร 5420006835 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 59 3281/59
30 นาง อมรา    พรสวสัด์ิ 5420007293 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
31 นาง วรรณี    สุขขะ 5420007532 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 59 3281/59
32 จ.ส.ท.ราชันย์    ประกอบผล 5420008170 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
33 จ.ส.อ.วลิาศ    ยินงาม 5420008288 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 59 3281/59
34 นาง แดงต้อย    นครจันทร์ 5420009923 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
35 จ.ส.ต.ทศพร    บญุญานิติพงษ์ 5430001780 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
36 นาง จุฑามาศ    อินทรอาษา 5430002597 ธ.สระบรีุ ก.ย. 59 3281/59
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37 นาย อลงกรณ์    เพชรชัยมงคล 5430003206 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 59 3281/59
38 นาง สุนันท ์   ใจแข็ง 5430004300 ธ.สกลนคร ก.ย. 59 3281/59
39 นาง ประติมา    มลิพนัธ์ 5430006206 พนั.พฒันา 2 ส.ค. 59 2781/59
40 พ.ท.ฐมฤกษ ์   แสงเงิน 5430006376 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 59 3281/59
41 นาง พศิมัย    เรดลิช 5430007100 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. ก.ย. 59 3281/59
42 ร.อ.หญิง สุภาวดี    พวงมะเด่ือ 5430007197 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 59 3281/59
43 นาง ทศันีย์วรรณ    แสนค า 5430008105 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 59 3281/59
44 ส.อ.วนิัย    ขุนเคน 5430008366 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
45 นาง สมปาน    ค างาม 5430009484 ธ.พรานนก ก.ย. 59 3281/59
46 ส.อ.ส าอางค์    ช่วงสิงห์ 5440002766 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
47 นาย อร    ช่วงสิงห์ 5440002774 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
48 นาง ยุลิน    สุวรรณคีรี 5440004615 ธ.นราธวิาส ก.ย. 59 3281/59
49 น.ส.เพญ็ยุพา    วงษอ์าษา 5440005287 กสค.สก.ทบ. ส.ค. 59 2781/59
50 จ.ส.อ.นพกุล    โพธรัิกษ์ 5440006386 ขกท. ส.ค. 59 2781/59
51 ส.ต.ธนศักด์ิ    ลีลา 5440007970 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
52 จ.ส.อ.แก่นเพชร    เกตุกลาง 5440008297 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
53 ส.ต.หญิง สศิพร    ยิ้มใย 5440008394 ธ.สุราษฎร์ธานี ก.ย. 59 3281/59
54 ส.อ.เดช    ยอดไฟอินทร์ 5440008900 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 59 3281/59
55 ส.อ.ไพฑูลย์    แสงหรัิญ 5440009040 ธ.นางรอง ก.ย. 59 3281/59
56 จ.ส.ท.พงษศั์กด์ิ    แก้วสมนึก 5450000304 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 59 3281/59
57 ส.อ.จักรี    ไชยวฒิุ 5450002081 ธ.น่าน ก.ย. 59 3281/59
58 นาง สมภาร    เกตุกลาง 5450002599 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
59 นาง บณุยานุช    แกล้วกล้า 5450003268 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
60 นาง สุภาพรรณ    วเิลศ 5450003743 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. ก.ย. 59 3281/59
61 นาย สุทธพิร    ดวงพรหม 5450004244 ธ.ทรัพย์ไพรวลัย์ ก.ย. 59 3281/59
62 นาง วรนุช    ทวชีัยธนสกุล 5450007760 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 59 3281/59
63 จ.ส.อ.วนัชนะ    สินโพธิ์ 5450008439 ร.12 พนั.3 รอ. ส.ค. 59 2781/59
64 นาง เสาวนีย์    ยินงาม 5450008942 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 59 3281/59
65 น.ส.วนัทนี    นามบตุรศรี 5450009448 ธ.สยามสแควร์ ก.ย. 59 3281/59
66 นาย บญุส่ง    อักษร 5450010537 ธ.ย่อยบางบวั ก.ย. 59 3281/59
67 นาง ชณัญช์ภคั    อักษร 5450010542 ธ.ย่อยบางบวั ก.ย. 59 3281/59
68 นาง กันยา    ดีชัยยะ 5450013302 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 59 3281/59
69 นาง จารุวรรณ    มะลิลาศ 5450013914 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
70 นาง บญุเลิศ    มะลิมาศ 5450013915 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
71 นาง สมใจ    อุตอามาตย์ 5450014567 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 59 3281/59
72 นาย นิติ    เพชรชัยมงคล 5460001668 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 59 3281/59
73 ส.อ.วลัลภ    อินพวง 5460002423 ร.31 พนั.1 รอ. ส.ค. 59 2781/59
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74 จ.ส.อ.พพิฒัน์    บ ารุงกลาง 5460004943 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
75 นาง ลอย    ขุนเคน 5460007349 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
76 นาย ต้ือ    ทองเอ็ม 5460007651 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
77 นาง สนาม    ทองเอ็ม 5460007655 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
78 นาย ประสิทธิ ์   วะริวงษ์ 5460008620 ธ.เสนานิคม ก.ย. 59 3281/59
79 นาง เพญ็ไล    วฒิุกิจ 5460009678 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
80 นาง สมจิต    รุ่งสวา่ง 5460011519 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
81 ส.อ.หญิง สุพรรษา    รุ่งสวา่ง 5460011520 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
82 นาง รุจี    พลูแย้ม 5460013869 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
83 นาย สมาน    อินทร์จันทร์ 5460014277 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 59 3281/59
84 นาง สมศรี    นิติสวน 5460015611 รร.กบ.กบ.ทบ. ส.ค. 59 2781/59
85 นาง จรรยภทัร    ตรงกล้า 5460015873 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
86 น.ส. นริศรา    บญุกล้า 5470000560 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
87 นาง ประโลม    เพง็พพิฒันวงศ์ 5470000861 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
88 ส.อ.ธงชัย    เพลัย 5470001729 ร.153 พนั.3 พ.ค. 59 1321/59
89 ส.อ.ธเนศ    มากสกุล 5470001788 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 59 3281/59
90 ส.อ.วสัินต์    พานิชดี 5470002247 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 59 3281/59
91 ด.ต.คมกฤษ    สินโพธิ์ 5470004077 ร.12 พนั.3 รอ. ส.ค. 59 2781/59
92 นาง สมพร    สินโพธิ์ 5470004089 ร.12 พนั.3 รอ. ส.ค. 59 2781/59
93 นาง เพญ็ศิริ    อนุสรณ์ 5470004553 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 59 3281/59
94 ส.ต.ศตวรรษ    บญุแยง 5470004684 ธ.อุดรธานี ก.ย. 59 3281/59
95 นาง ล าพวน    สินเธาว์ 5470005335 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 59 3281/59
96 นาง พวงพศิ    เกษมทบัทมิ 5480000322 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ ก.ย. 59 3281/59
97 นาง ยุวดี    ไชยวฒิุ 5480000859 ธ.น่าน ก.ย. 59 3281/59
98 จ.ส.อ.มาโนช    ชาศรี 5480001813 ร.12 พนั.3 รอ. ส.ค. 59 2781/59
99 จ.ส.อ.เอกอาทติย์    ฉายไสว 5480002418 ร.153 พนั.3 ก.ค. 59 2281/59
100 นาง วนัทา    เสาสูง 5480004561 ธ.เซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ ก.ย. 59 3281/59
101 จ.ส.ท.ชนะชัย    สังข์แสง 5480004707 ธ.พจิิตร ก.ย. 59 3281/59
102 นาย พลรบ    จันทร์ศรีระมี 5480005435 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 59 3281/59
103 นาง ดวงรัตน์    พุ่มทอง 5480005664 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
104 นาย ปร็อก    แสงหรัิญ 5480007362 ธ.นางรอง ก.ย. 59 3281/59
105 นาง ออม    แสงหรัิญ 5480007374 ธ.นางรอง ก.ย. 59 3281/59
106 ส.อ.อ านาจ    บญุพรม 5480007695 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 59 3281/59
107 นาง พมิพา    บญุมากูล 5480008421 ธ.สระบรีุ ก.ย. 59 3281/59
108 นาง สุบนั    พรมมีนิล 5480010482 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
109 นาย ค า    เพิ่มโพธิก์ลาง 5480011548 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
110 จ.ส.อ.หญิง ฉววีรรณ    กองจินดา 5490000069 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
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111 ส.อ.ฉัตรชัย    ภมูี 5490000641 พล.ร.15 ก.ค. 59 2281/59
112 นาง ประมูล    เพิ่มโพธิก์ลาง 5490001301 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
113 นาง วนัทอง    ใจมั่น 5490001302 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
114 นาย ทยากร    รินฤทธิ์ 5490001752 ยศ.ทบ. ส.ค. 59 2781/59
115 นาง บวัค า    แสนอ้าย 5490003814 ธ.เชียงราย ก.ย. 59 3281/59
116 นาย วชิัย    เดชบรรทม 5490004001 ธ.สกลนคร ก.ย. 59 3281/59
117 นาง สงวน    เดชบรรทม 5490004003 ธ.สกลนคร ก.ย. 59 3281/59
118 นาย วจิิตร    พานิชดี 5490007282 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 59 3281/59
119 นาย ยุทธศักด์ิ    ชนะสุทธกิุล 5490007625 สลก.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
120 นาง กัญญาวร์ี    ศรีระอุดม 5490008425 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 59 3281/59
121 ส.อ.ธราทติย์    มิ่งสกุล 5490012007 ธ.เสนานิคม ก.ย. 59 3281/59
122 ส.อ.วศิรุต    บญุยิ่ง 5490012678 รร.ส.สส. พ.ค. 59 1321/59
123 นาง กฤษณา    สังข์แสง 5500002430 ธ.พจิิตร ก.ย. 59 3281/59
124 น.ส.เตือนใจ    กระทุ่มนา 5500002450 ธ.ประจันตคาม ก.ย. 59 3281/59
125 นาง บญุช่วย    พวงมะเด่ือ 5500002512 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 59 3281/59
126 ส.อ. สมประสงค์    เนียนกระโทก 5500005796 ร้อย.บ.พล.ร.6 ส.ค. 59 2781/59
127 ส.อ.หญิง ณัฎฐ์สิญา    เทพนามวงค์ 5500007451 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
128 ส.อ.คมศักด์ิ    มณีจักร์ 5510001591 ร.12 พนั.1 รอ. มิ.ย. 59 1781/59
129 ส.อ.กฤษดา    ประเสริฐสิทธิ์ 5510003381 รพศ.5 พนั.2 ส.ค. 59 2781/59
130 จ.ส.ท.รังสรรค์    ทองก้านเหลือง 5510004584 กร.ทบ. ก.พ. 59 1/59
131 ส.ต.ดิษณ์ธาร    วรีสารนนท์ 5510004977 ร.151 พนั.3 ส.ค. 59 2781/59
132 ส.อ.จตุรงค์    ลอสี 5510005050 ร.31 พนั.1 รอ. ส.ค. 59 2781/59
133 นาย โสภณ    อุบลแสงจันทร์ 5510007819 ธ.โลตัส-ประชาชื่น ส.ค. 59 2781/59
134 น.ส.ศศิวมิล    คณาชอบ 5520000193 ธ.เซ็นทรัล-รัตนาธเิบศร์ ก.ย. 59 3281/59
135 นาง รัตติกาล    อิ่นแก้วสืบ 5520000373 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 59 3281/59
136 นาง วรรณา    รัตนวราภรณ์ 5520004056 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 59 3281/59
137 น.ส.สมพร    กองพนัธุ์ 5520004134 ธ.ตลาดพงษเ์พชร ก.ย. 59 3281/59
138 ส.อ.ศราวธุ    แก่นงาม 5520005847 ธ.เซ็นทรัล-อ.ด. ก.ย. 59 3281/59
139 ส.ต.รูซันดี    กะจิ 5520007118 กรม ทพ.47 ส.ค. 59 2781/59
140 น.ส.เกษศิรินทร์    ใจมั่น 5520008863 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ก.ย. 59 3281/59
141 นาง ทพิย์ลดา    สนิทอินทร์ 5520012156 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
142 นาย บญุเที่ยง    สนิทอินทร์ 5520012157 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
143 นาย ทว ี   เนตรซิว 5520012190 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 59 3281/59
144 นาง ประนอม    พาใจธรรม 5520013612 ธ.น่าน ก.ย. 59 3281/59
145 ส.อ.ธนพล    มีพา 5520013787 มทบ.11 เม.ย. 59 861/59
146 นาย ชาญณรงค์    พงษข์ยัน 5520014362 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 59 3281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
147 น.ส.จุฑามณี    ทองเชื้อ 5520014787 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
148 จ.ส.อ.ชัยยาพร    แพรญาติ 5520015451 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
149 ส.อ.ทริวทุธ ์   ปิ่นทองพนัธ์ 5520017752 ร.151 มิ.ย. 59 1781/59
150 น.ส.ดวงใจ    เล้ียงเชื้อ 5520019002 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
151 นาย พรชัย    บญุสูง 5520019006 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
152 นาง ราตรี    บญุสูง 5520019007 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
153 นาง ดารา    อ้วนดวงดี 5530000515 ร.3 พนั.1 ส.ค. 59 2781/59
154 นาง พมุรินทร์    ค าไพ 5530000520 ร.3 พนั.1 ส.ค. 59 2781/59
155 ส.อ.เจตริน    ละชินลา 5530002765 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 59 3281/59
156 ส.อ.เอกภาพ    ไชยลังกา 5530002865 พนั.พฒันา 3 ส.ค. 59 2781/59
157 ส.อ.เถลิงรัฐ    เปอร์ดี 5530004545 ม.พนั.13 ก.ค. 59 2281/59
158 ส.อ.ชัยเฉลิม    มีรัตน์ 5530006416 ม.พนั.4 รอ. ก.ค. 59 2281/59
159 ส.ท.ณัฏฐ์กฤษกา    อ่วมในเมือง 5530006472 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 59 3281/59
160 น.ส.จิราภรณ์    พรรัตน์ 5530008866 ธ.โลตัส-โคราช 2 ก.ย. 59 3281/59
161 อส.ทพ.สุเทพ    บตุรชัยภมูิ 5530009241 กรม ทพ.46 ส.ค. 59 2781/59
162 ส.ท.ศิริพงษ ์   พมิพก์ลาง 5540001242 ร.1 พนั.1 รอ. ส.ค. 59 2781/59
163 พ.อ.อ.(ทอ.)กฤษดา    เทพนามวงค์ 5540003314 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
164 ส.อ.กมลศักด์ิ    สุขจิตร 5540003504 รพศ.1 พนั.2 ต.ค. 58 3601/58
165 น.ส.กาหลง    ช่วยชู 5540004817 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ย. 59 3281/59
166 ส.ท.พฒันะพงศ์    ววิฒัน์วรัญญู 5540006050 กรม ทพ.11 มี.ค. 59 401/59
167 ส.ท.สุเทพ    จินดารุก 5540008832 ร.151 พนั.2 ส.ค. 59 2781/59
168 อส.ทพ.ธวชั    เชื้อไพบลูย์ 5540009278 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 59 3281/59
169 ส.อ.สุรศักด์ิ    เพช็รรัตน์ 5550001926 ร.12 พนั.3 รอ. ส.ค. 59 2781/59
170 ร.ต.เชิดพงษ ์   แดงกองโค 5550002120 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
171 ส.อ.วษิณุ    ปลุกใจ 5550002290 ขกท. ธ.ค. 58 4501/58
172 อส.ทพ. อาแว    หวนัเต๊ะ 5550002772 กรม ทพ.46 ส.ค. 59 2781/59
173 ส.ท.อภวิชัร์    พลเขมร 5550005149 ร.151 พนั.2 ส.ค. 59 2781/59
174 อส.ทพ.อ านวย    ฉิมชาติ 5550005851 กรม ทพ.12 ก.ค. 59 2281/59
175 จ.ส.อ.เจษฎา    วดัโคก 5550006506 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 59 3281/59
176 น.ส.วชิชุกาญจน์    ลาภขวญั 5550008253 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช มิ.ย. 59 1781/59
177 นาย สมชาย    ซ้อมยุทธ 5550008254 รพ.ค่ายเม็งรายมหาราช มิ.ย. 59 1781/59
178 ส.ท.ระเริงชัย    รอดไพร 5550012010 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
179 น.ส.อาทติิยา    รอดไพร 5550012238 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
180 อส.ทพ.นพดล    กันผิวก๋า 5560002666 กรม ทพ.33 ส.ค. 59 2781/59
181 ร.ต.หญิง ณัฏฐา    ลาวณัย์วสุิทธิ์ 5560004098 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
182 นาย บวร    บญุมา 5560005044 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
183 ส.ต.สรานนท ์   จิตไธสง 5560005173 ร.21 พนั.1 รอ. ส.ค. 59 2781/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
184 นาง พกิุล    ทองรักษ์ 5560007722 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 59 3281/59
185 นาง ใย    คุ้มสอาด 5560008573 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 59 3281/59
186 อส.ทพ.วษิณุ    อารีย์กิจ 5560009246 กรม ทพ.42 ส.ค. 59 2781/59
187 อส.ทพ.หญิง อรุนี    อินทรสุรธาร 5560010466 ทภ.4 มิ.ย. 59 1781/59
188 ส.ต.จ าลอง    จีนเกา 5560010635 กรม ทพ.13 ก.ค. 59 2281/59
189 ส.ท.สิทธกิร    รัตนผูก 5570000217 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
190 นาย อาคม    ตาลิสูน 5570000719 ศซส.สพ.ทบ. ส.ค. 59 2781/59
191 อส.ทพ.คธาวฒุชัย    เทพก าเหนิด 5570001654 กรม ทพ.46 ส.ค. 59 2781/59
192 ส.ต.ณัฐวฒิุ    ปวงสุข 5570004946 ร.6 พนั.3 ส.ค. 59 2781/59
193 ร.ต.หญิง กนกวรรณ    เจี่ยประเสริฐ 5570005320 รพ.รร.6 ต.ค. 58 3601/58
194 ส.ท.ทววิฒัน์    รอดวงษ์ 5570005487 ช.พนั.15 ส.ค. 59 2781/59
195 อส.ทพ.ปยิพงษ ์   เละ 5570007128 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
196 อส.ทพ.ก าหนด    ค าศรี 5570008388 กรม ทพ.46 ส.ค. 59 2781/59
197 อส.ทพ.ปริญญา    วภิาสวทิยา 5570009648 กรม ทพ.42 ส.ค. 59 2781/59
198 นาง ทพิยา    สมบรูณ์ 5570009667 กอง สพบ.พล.ร.3 ส.ค. 59 2781/59
199 น.ส.พชันียา    สมบรูณ์ 5570009668 กอง สพบ.พล.ร.3 ส.ค. 59 2781/59
200 นาย สฤทธิ ์   สมบรูณ์ 5570009669 กอง สพบ.พล.ร.3 ส.ค. 59 2781/59
201 อส.ทพ.พทิกัษ ์   คงทอง 5570010388 กรม ทพ.42 ส.ค. 59 2781/59
202 อส.ทพ.ศรัญยุทธ    แก้วมงคล 5570010390 กรม ทพ.42 ส.ค. 59 2781/59
203 อส.ทพ.อภวิฒั    ชัยเภท 5570010829 กรม ทพ.42 ส.ค. 59 2781/59
204 นาง เขมิกา    ชัยชณาดา 5570011346 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 59 3281/59
205 ส.ต.ศราวฒิุ    เพง่พศิ 5570012016 ปตอ.พนั.4 ส.ค. 59 2781/59
206 อส.ทพ.อัมรี    สีรอมา 5570012205 กรม ทพ.46 ส.ค. 59 2781/59
207 อส.ทพ.ฮารมัน    หะยีสาแม 5570012206 กรม ทพ.46 ส.ค. 59 2781/59
208 น.ส.ศรีอารีย์    เจริญสุข 5570012489 มทบ.15 ส.ค. 59 2781/59
209 น.ส.พนารัตน์    คงสบาย 5570012564 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 59 3281/59
210 อส.ทพ.พรีะพล    ศิลปรัศมี 5570014019 กรม ทพ.42 ส.ค. 59 2781/59
211 อส.ทพ.วฒิุชัย    ทพิย์กองลาศ 5570014126 กรม ทพ.42 ส.ค. 59 2781/59
212 นาง ภญิญาพชัญ์    แดงกองโค 5570014449 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
213 ส.ต.เฉลิมพล    อุตมะ 5570014580 ร.14 ส.ค. 59 2781/59
214 อส.ทพ.ฮาฟติ    มะซาแม 5570015163 กรม ทพ.46 ส.ค. 59 2781/59
215 อส.ทพ.รักษติ    สุโพธิแ์สน 5570015581 กรม ทพ.41 ส.ค. 59 2781/59
216 อส.ทพ.อภนิันท ์   ชัยภมูิ 5570015951 กรม ทพ.42 ส.ค. 59 2781/59
217 ส.ต.สาคร    โพธริาช 5580003320 ร.1 พนั.4 รอ. ส.ค. 59 2781/59
218 อส.ทพ.สุเมฆ    จันทร์แจ้ง 5580006039 กรม ทพ.46 มิ.ย. 59 1781/59
219 พล.อส.หญิง นันทพร    เชื้อฮ้อ 5580006211 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
220 พล.อส.หญิง ศศธร    สุดลึก 5580006220 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
221 น.ส.วาสนา    ชูศรี 5580006351 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
222 อส.ทพ.อาซิ    หะมิ 5580006752 กรม ทพ.46 ส.ค. 59 2781/59
223 พลฯ กิตติธชั    แซ่ผู่ 5580007038 ร.31 พนั.2 รอ. ส.ค. 59 2781/59
224 พลฯ ณัฐพงษ ์   กองพร 5580007040 ร.31 พนั.2 รอ. ส.ค. 59 2781/59
225 ส.ท.ณัฐพงค์    อ่อนเกล้ียง 5580008200 ร.5 ส.ค. 59 2781/59
226 ส.ต.ทอสส์ภทัร    เจริญผล 5580008751 สส. ส.ค. 58 2681/58
227 ส.อ.ประสงค์    สายค าวงษ์ 5580010221 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
228 นาง อ าพนั    สายค าวงษ์ 5580010233 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
229 นาง กัญญาณัฐ    แสนสมบติั 5580011150 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
230 พลฯ จักรกรี    วรกิจ 5580013712 ร.23 พนั.3 ส.ค. 59 2781/59
231 พลฯ สมภาร    บญุปก 5580013759 ร.23 พนั.3 ส.ค. 59 2781/59
232 พลฯ อดิศักด์ิ    สุขใส 5580013767 ร.23 พนั.3 ส.ค. 59 2781/59
233 นาย เชิดชัย    โอ่งวลัย์ 5590002375 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
234 น.ส.เนตรนารี    ทองศรี 5590002381 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
235 น.ส.รสสุคนธ ์   เพช็รเมือง 5590002382 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
236 นาย อิทธพิทัธ ์   ทะมาตร 5590002394 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
237 พลฯ วยัชัย    กะตะศิลา 5590004961 ร.23 พนั.3 ส.ค. 59 2781/59
238 นาย นาท    นิลพนัธุ์ 5590005391 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม ส.ค. 59 2781/59
239 นาย เกรียงไกร    เกิดทะโสม 5590005395 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 59 3281/59
240 อส.ทพ.ปติิภทัร    บญุพรหม 5590005625 กรม ทพ.46 ส.ค. 59 2781/59
241 จ.ส.อ.วรัิตน์    สบายดี 5590006444 ช.พนั.1 รอ. ก.ค. 59 2281/59
242 นาย วภิพ    ศักดารักษ์ 5590007068 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.ย. 59 3281/59
243 จ.ส.อ.นิยม    สุนทรวฒัน์ ต105249/28 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 59 3281/59
244 นาง ภคินัย    บญุกล้า ต105663/28 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
245 ส.อ.วชิัย    ชุ่มวงศ์ ต106008/28 ธ.ล าปาง ก.ย. 59 3281/59
246 นาง ทวปี    บณุยโพธิ ต106594/28 ธ.สระบรีุ ก.ย. 59 3281/59
247 นาง เนี้ยม    คล้ายคลึงดี ต107160/29 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 59 3281/59
248 จ.ส.อ.เอกชัย    เลหก์ัน ต107814/29 ธ.เลย ก.ย. 59 3281/59
249 นาย ประสิทธิ ์   นางแย้ม ต110520/29 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 59 3281/59
250 นาง วนิดา    คาระวะดี ต110951/29 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ย. 59 3281/59
251 ร.ท.ประทปี    วงศ์สวรรค์ ต112905/29 ธ.จันดี ม.ค. 59 4961/58
252 นาง สะอาด    อาชญาเมือง ต117732/29 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 59 3281/59
253 จ.ส.อ.อนันต์    วงค์คช ต120463/29 ธ.กระบี่ ก.ย. 59 3281/59
254 จ.ส.อ.สมศักด์ิ    เถื่อนหมื่นไวย์ ต123933/29 ธ.สระบรีุ ก.ย. 59 3281/59
255 ร.ต.เจริญ    ค าภารัตน์ ต129502/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
256 นาง จันทร์    เที่ยงธรรม ต130003/30 ธ.บางแค ก.ย. 59 3281/59
257 ร.ต.เสฏฐพฒัน์    ค าแดงไสย์ ต133669/30 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 59 3281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
258 นาง ประหยัด    แก้วสมนึก ต136003/30 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 59 3281/59
259 จ.ส.อ.นิทศัน์    แกล้วกล้า ต136339/30 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
260 นาง ค าสร้อย    น้อยดา ต136555/30 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
261 นาย เพช็ร์    นิ่มสุดใจ ต137555/30 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ก.ย. 59 3281/59
262 นาย แจ่ม    มุขกระโทก ต138138/30 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 59 3281/59
263 นาย ประเสริฐ    อินทรรักษา ต140269/30 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ย. 59 3281/59
264 ร.ต.ทรงศักด์ิ    เสณีพงษ์ ต140976/30 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 59 3281/59
265 นาง เข็มพร    วเิลศ ต141899/30 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. ก.ย. 59 3281/59
266 จ.ส.อ.พรีะชัย    วเิลศ ต141915/30 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. ก.ย. 59 3281/59
267 ร.ต.วเิชียร    สาระกุล ต14391/15 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.ย. 59 3281/59
268 จ.ส.อ.สันติ    ชูช่วย ต145643/30 ธ.ทุ่งสง ก.ย. 59 3281/59
269 นาง บญุนาค    สุภาพธรรม ต150093/31 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 59 3281/59
270 นาย เลิศยศ    แก้วดา ต154541/31 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
271 นาง อรนุช    เนียมยิ้ม ต156377/31 ธนาณัติ ก.ค. 59 2281/59
272 ร.ต.ประจักร    ตู้ประดับ ต156871/31 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 59 3281/59
273 นาง ลัดดาวลัย์    กล่ าศิริ ต160420/31 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
274 นาย บณัฑิต    มาลาวงศ์ ต163490/31 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
275 จ.ส.อ.สถิตย์  ร ต166133/31 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.ย. 59 3281/59
276 นาย ประพนัธ ์   เนียมสูงเนิน ต174447/32 ธ.ถนนพบิลูละเอียด-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
277 นาง วชัราภรณ์    ประไพศักด์ิ ต175606/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 59 2781/59
278 นาง จงกล    เถื่อนหมื่นไวย์ ต177971/32 ธ.สระบรีุ ส.ค. 59 2781/59
279 ร.ท.ทองอยู่    สุขอ านวย ต180891/32 รพศ.2 พนั.2 ก.ค. 59 2281/59
280 นาง วนัเพญ็    วงศ์อ่อนศรี ต184271/32 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 59 3281/59
281 ร.ต.ชัยรักษ ์   สถาวร ต184444/32 ธ.ส านักงานใหญ่ ส.ค. 59 2781/59
282 นาย สาด    เอละกานุ ต184734/32 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
283 นาง ยวน    เอละกานุ ต184735/32 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
284 นาง สมคิด    แก้วดา ต187148/32 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
285 นาย จักรกฤช    วรรณบปุผา ต188539/32 ธ.ล าปาง ก.ย. 59 3281/59
286 น.ส.ภทัราภรณ์    วรรณบปุผา ต188540/32 ธ.ล าปาง ก.ย. 59 3281/59
287 นาง พทุธา    มุนทาเย็น ต188838/32 ธ.นครพนม ก.ย. 59 3281/59
288 นาง พศิมัย    โกมลรัตน์ ต18910/16 ธ.ล าพนู ก.ย. 59 3281/59
289 นาง มยุรี    วงศ์ทองเหลือ ต189780/32 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
290 นาง สวาท    มูลผล ต191142/32 ธ.ชุมแพ ก.ย. 59 3281/59
291 ร.อ.สุวจิักขณ์    นิลทคช ต192480/32 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 59 3281/59
292 จ.ส.อ.วนิัย    ชัยกูล ต194733/32 ธ.พะเยา ก.ย. 59 3281/59
293 นาย หล้อน    ปนัทะรส ต194734/32 ธ.พะเยา ก.ย. 59 3281/59
294 นาง คล้อย    แก้วกล่ า ต195468/32 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
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295 นาง อรอนงค์    ปะโภชนัง ต195848/33 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 59 3281/59
296 ร.ท.ประเสริฐ    บญุข า ต196144/33 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 59 3281/59
297 นาง กาหลง    วาสุชาติ ต199414/33 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
298 นาง แวน่    งามแก้ม ต200785/33 ธ.เมืองพล ก.ย. 59 3281/59
299 นาง วฒันาพร    ปริสิทธิ์ ต200828/33 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า อ.ด. ก.ย. 59 3281/59
300 ร.ต.ชัยรัตน์    ออมสิน ต203370/33 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 59 3281/59
301 จ.ส.อ.ศักด์ิชัย    วรรณสุข ต206176/33 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 59 3281/59
302 นาง หวาน    ฤกษส์วสัด์ิ ต20840/17 ธ.พทัยา ก.ย. 59 3281/59
303 นาง ล าจวน    ประเทอืงสิน ต208848/33 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ย. 59 3281/59
304 นาง บรรลุ    หงษท์อง ต209644/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 59 3281/59
305 นาง ทองเลียม    นวนงาม ต209646/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 59 3281/59
306 นาย สุทศัน์    ทศันิยม ต211265/33 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
307 นาง ทองหล่อ    ปญัญาภาส ต2113/09 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 59 3281/59
308 นาง จิราพร    ทลูธรรม ต211495/33 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์ ข.ก. ก.ย. 59 3281/59
309 นาย สมศักด์ิ    สมโสภา ต211899/33 ธ.นครพนม ก.ย. 59 3281/59
310 นาง บษุบงส์    จันทร์มหา ต212090/33 ธ.เลย ก.ย. 59 3281/59
311 นาง วณี    แสงดี ต213078/33 ธ.พญาไท ก.ย. 59 3281/59
312 นาง จันทร์    ปนัทะรส ต214431/33 ธ.พะเยา ก.ย. 59 3281/59
313 จ.ส.อ.พเยาว ์   กงอิ่ม ต214456/33 ธ.พะเยา ก.ย. 59 3281/59
314 นาง วรียา    ขุนแก้ว ต214870/33 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 59 3281/59
315 นาง รัตนา    เรืองปญัญาพจน์ ต215778/33 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
316 นาย สมบติั    หาสุข ต215827/33 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 59 3281/59
317 นาง พกิุล    จูงวงศ์ ต218471/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
318 นาง มาลัย    บญุแก้ว ต218472/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
319 นาง สมใจ    กระต่ายจันทร์ ต219263/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
320 นาง เกษร    แย้มสุคนธ์ ต219264/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
321 นาย ประเจิด    ปาลวฒัน์ ต219710/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
322 ร.ต.มานะ    กิตติเมธกีุล ต220989/33 ธ.ถ.หลโยธนิ-ส.บ. ก.ย. 59 3281/59
323 นาง ล าดวน    สุทธไิกร ต22135/17 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 59 3281/59
324 จ.ส.อ.สุวชิา    ชัยสมบรูณ์ ต221899/33 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 59 3281/59
325 นาง ระเบยีบ    ชัยสมบรูณ์ ต221900/33 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 59 3281/59
326 นาง ประหยัด    จันทะแสน ต221921/33 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 59 3281/59
327 นาง สมพศิ    สุวรรณหงษ์ ต223431/33 ธ. วหิารแดง ก.ย. 59 3281/59
328 นาง สังเวยีน    ครณรงค์ ต223432/33 ธ. วหิารแดง ก.ย. 59 3281/59
329 นาย โชติ    สุนทรวฒัน์ ต224774/34 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 59 2781/59
330 นาย นิคม    ชะปแูสน ต225436/34 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 59 3281/59
331 นาง ล าพงึ    พน้ภยั ต226791/34 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
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332 จ.ส.อ.ไพโรจน์    มีสวสัด์ิ ต227579/34 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
333 นาย เสวก    เกตุศรี ต229492/34 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
334 นาง ส าไพ    เกตุศรี ต229493/34 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
335 นาย ยิ่ง    สกุลพนูทรัพย์ ต231105/34 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
336 นาย บ ารุง    สิทธศัิกด์ิ ต233820/34 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ย. 59 3281/59
337 นาย วรัิตน์    มากกุญชร ต234209/34 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ย. 59 3281/59
338 จ.ส.อ.วชิัย    แสนณรงค์ ต235749/34 ธ.หา้งฉัตร ก.ย. 59 3281/59
339 น.ส.ทพิย์รัตน์    ล้ าพาณิช ต236453/34 ส่วนกลาง ส.ค. 59 2781/59
340 ร.ต.นรินทร์    โอษฐฤทธิ์ ต237459/34 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
341 นาย สมบรูณ์    ผลาทพิย์ ต238137/34 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 59 3281/59
342 น.ส.วนีา    อาชาไพโรจน์ ต240459/34 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 59 3281/59
343 นาง เทยีมจันทร์    ไขแสง ต241622/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ย. 59 3281/59
344 จ.ส.อ.หลวง    ทะวะละ ต242378/34 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
345 นาง น้อย    แย้มเพง็ ต247858/35 ธ.นครปฐม ก.ย. 59 3281/59
346 นาย รังสรรค์    ตีระแพทย์ ต248066/35 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ก.ย. 59 3281/59
347 จ.ส.อ.ค าตัน    ปอ้งพาล ต250658/35 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 59 3281/59
348 จ.ส.อ.ประสาท    สุขนาพจน์ ต252853/35 ธ.ชุมพร ก.ย. 59 3281/59
349 น.ส.บรรจง    เกตุแก้ว ต253984/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
350 นาง จินตนา    ศรีจีน ต25637/18 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 59 3281/59
351 นาง ฉววีรรณ    บญุยืด ต257390/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 59 3281/59
352 นาง วมิาลา    บญุกล้า ต258418/35 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
353 นาง กฤตยา    พลูทรัพย์ ต260236/35 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 59 3281/59
354 นาง สุภาพ    วงค์ค าปั้น ต261600/35 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.ย. 59 3281/59
355 นาง วราภรณ์    ค าโสภา ต263242/35 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 59 3281/59
356 นาง นฤมล    ต้นสาลี ต264247/36 ธ.ปากช่อง ส.ค. 59 2781/59
357 นาง วรีวรรณ    ธรรมรักษา ต264808/36 ธ.ย่อยฟวิเจอร์-รังสิต ก.ย. 59 3281/59
358 นาง ทองสุข    ตามประดิษฐ์ ต265748/36 ธ.อยุธยา ก.ย. 59 3281/59
359 จ.ส.อ.สุพจน์    ปรางค์วเิศษ ต266235/36 ธ.ถนนเอเชีย-น.ว. ก.ย. 59 3281/59
360 ส.อ.ยุทธนา    ศรีแสงอ่อน ต267405/36 ธ.โลตัส ประชาชื่น ก.ย. 59 3281/59
361 นาง ธนพร    แซ่ต้ัง ต268891/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
362 นาง จันทา    กลางวชิัย ต269835/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
363 นาง วนัค า    ทองต้ือ ต270689/36 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 59 3281/59
364 นาง ทองเหล่ียม    วรรณศิริ ต271114/36 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี ก.ย. 59 3281/59
365 นาง สุภาภรณ์    มาสกุล ต271642/36 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
366 นาง วฒันา    ทา่หนิ ต272639/36 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ก.ย. 59 3281/59
367 น.ส.ปริศนา    ชัยมงคล ต276157/37 ธ.เชียงราย ส.ค. 59 2781/59
368 นาง เสาวลักษณ์    ทรัพยัย ต277495/37 มทบ.11 พ.ย. 58 4041/58
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369 นาง ยุพนิ    ฟกัแก้ว ต277496/37 มทบ.11 พ.ย. 58 4041/58
370 นาง แดง    ติระการ ต277740/37 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 59 3281/59
371 นาง แน่งน้อย    ยาวริาช ต279308/37 ธ.ฮอด ก.ย. 59 3281/59
372 นาย สุเทพ    สังข์สุคนธ์ ต279897/37 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 59 3281/59
373 นาง จ ารัส    บญุข า ต282165/37 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 59 3281/59
374 นาง นันทยิา    กองแก้ว ต284983/38 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 59 3281/59
375 นาง เล็ก    ชมดอกไม้ ต286347/38 ธ.พนัสนิคม ก.ย. 59 3281/59
376 จ.ส.อ.ศราวธุ    อังคุระษี ต286927/38 ธ.อ านาจเจริญ ก.ย. 59 3281/59
377 นาง กนกวรรณ    อังคุระษี ต286940/38 ธ.อ านาจเจริญ ก.ย. 59 3281/59
378 ส.ท.ธาตรี    บญุยโพธิ ต288626/38 ธ.สระบรีุ ส.ค. 59 2781/59
379 นาง จูมศรี    ฉัตรสุวรรณ ต37661/21 ธ.อ านาจเจริญ ก.ย. 59 3281/59
380 นาง พนัป ี   บญุช้อย ต38116/21 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
381 นาง ผิว    อูฐบญุ ต43353/22 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 59 3281/59
382 นาง อุไรวรรณ    วรางกูร ต43872/22 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.ย. 59 3281/59
383 นาย ส าเภา    อินทร์น้อย ต49206/23 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ก.ย. 59 3281/59
384 ส.อ.อัครนวริษ    ปณัญ์ธนันพร ต49851/23 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์ ข.ก. ก.ย. 59 3281/59
385 จ.ส.อ.ภานุพนัธ ์   แก้วเทศ ต51744/23 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
386 น.ส.สายฝน    สายพณิ ต52413/23 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 59 3281/59
387 นาย ประเสริฐ    ทา่หนิ ต53289/23 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ส.ค. 59 2781/59
388 นาย สุพจน์    มีปราชญ์สม ต56164/24 ธ.อยุธยา ก.ย. 59 3281/59
389 พ.อ.หญิง อรสา    ไวยพฒุ ต57331/24 สลก.ทบ. ต.ค. 58 3601/58
390 นาง บวัค า    ยะสาธะโร ต58014/24 ธ.เลย ก.ย. 59 3281/59
391 นาง สุปราณี    สุนทรเสวี ต60389/25 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.ย. 59 3281/59
392 นาง ละเมียด    ชิดพนัธุ์ ต62604/25 ธ.เตาปนู ก.ย. 59 3281/59
393 ส.อ.สุวรรณ    ชิดพนัธุ์ ต62605/25 ธ.เตาปนู ก.ย. 59 3281/59
394 จ.ส.อ.วสิิษฐ์    อรุณเพง็ ต65203/25 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
395 นาง วฒันา    สดศรี ต67157/25 ธ.งามวงศ์วาน ก.ย. 59 3281/59
396 นาง สิริพร    ญาณจินดา ต70052/26 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
397 ร.ต.อภนิันท ์   สุวรรณะ ต70307/26 ธ.ยโสธร ก.ย. 59 3281/59
398 จ.ส.อ.สมชาย    บญุกล้า ต70971/26 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
399 พ.ท.ประญัติ    นางแย้ม ต71701/26 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 59 3281/59
400 จ.ส.อ.สงคราม    ไขแสง ต71911/26 ธ.ถนนพรหมราช-อ.บ. ก.ย. 59 3281/59
401 ร.ต.ทวศัีกด์ิ    วงค์ค าฝ้ัน ต72425/26 ธ.บางเขน (เซนทรัล) ก.ย. 59 3281/59
402 นาย หลงมา    ก าแพงทอง ต73977/26 ธ.ประทาย ก.ย. 59 3281/59
403 ส.อ.เสถียร    สืบสุนทร ต75654/26 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
404 นาง ทองใบ    อรุณเพง็ ต78594/26 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
405 จ.ส.ต.ปญัญา    แสงพุ่ม ต82493/27 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
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406 ร.ต.ประพนัธ ์   นรชาญ ต83888/27 ธ.รพ.พญาไท ก.ค. 59 2281/59
407 จ.ส.อ.พนัพนา    เหลาสา ต92774/28 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 59 3281/59
408 จ.ส.อ.สุพล    มูลทมาตย์ ต95916/28 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
409 นาง เพรียว    มูลทมาตย์ ต95937/28 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
410 นาง พายวง    จอมใจธปิิ ส11102/25 ธ.เทงิ ก.ย. 59 3281/59
411 นาง รัตนา    ถนอมลักษณ์ ส15199/28 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ย. 59 3281/59
412 นาง บญุปลูก    ธรรมรักษ์ ส16250/29 ธ.เตาปนู ก.ย. 59 3281/59
413 พ.อ.สมชาย    นนทสด ส18173/31 ธ.ทุ่งสง ก.ย. 59 3281/59
414 พ.ต.สุรกิจ    เชาวะวณิช ส21435/33 ธ.ถนนเทพารักษ์ ก.ย. 59 3281/59
415 นาง บญุเจือ    ทมุศรีมา ส23859/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 59 3281/59
416 พ.ท.บรรจง    สมจิตร ส24683/36 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 59 3281/59
417 นาง ประทปี    สมจิตร ส26348/38 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 59 3281/59
418 นาง พลิา  ทอีุทศิ 5430009014 ม.พนั17 รอ. ส.ค. 59 2781/59

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