
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 ร.อ.เปล้ือง    โชติการ 4985014245 ธ.ปากเกร็ด ม.ค. 60 5161/59
2 น.ส.วาสนา    ธาตุบรุมย์ 5395000748 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 60 5161/59
3 นาง ลวติรา    ด้วงชนะ 5396002903 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 60 5161/59
4 นาง สงบ    อินปรุะ 5396002904 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 60 5161/59
5 นาง สายฝน    กิจทรัพย์ 5396004638 ธ.สุราษฎร์ธานี ม.ค. 60 5161/59
6 นาง ณัฐพร    บญุลาภ 5402012674 ธ.โชคชัย 4 ม.ค. 60 5161/59
7 พ.อ.สมบติั    ฤทธิส์มบรูณ์ 5405004048 ธ.สระแก้ว ม.ค. 60 5161/59
8 จ.ส.อ.วนัชัย    สิงหราชวฒันกุล 5405020541 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ธ.ค. 59 4661/59
9 นาง ส าอางค์    ศรีอ าไพ 5406005256 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 60 5161/59
10 นาง เนตรนภสิ    สิทธศัิกด์ิ 5406007275 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4701/59
11 นาย วจิารย์    แสงทอง 5406009097 ธ.เชียงราย ม.ค. 60 5161/59
12 นาง ทองค า    มหาโยธี 5406010059 ธ.เลย ม.ค. 60 5161/59
13 นาง สุภาพ    พสัดร 5406010988 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า อ.ด. ม.ค. 60 5161/59
14 นาง เพญ็พรรณ    บตุรศรี 5406012878 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
15 นาง ค าภ ู   อาจสูงเนิน 5406013753 ธ.ปากช่อง ม.ค. 60 5161/59
16 น.ส.ช่อลดา    ร่ืนภาคแดน 5410000619 ธ.ปากช่อง ม.ค. 60 5161/59
17 จ.ส.อ.วรัิติ    ทองแดง 5410001622 ธ.พทัลุง ม.ค. 60 5161/59
18 ร.อ.ระเด่น    ธรรมวงศ์ 5410002987 ธ.กระทรวงกลาโหม ม.ค. 60 5161/59
19 จ.ส.อ.จ าเริญ    อรุณรังษี 5410005491 ธ.ภเูก็ต ม.ค. 60 5161/59
20 พล.อส.พา    เต้ียเย้ 5410013672 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 60 5161/59
21 จ.ส.อ.อนุวฒัน์    กล่อมมณี 5410014139 พนั.ช.คมศ. ธ.ค. 59 4661/59
22 นาง มัลลิกา    ทบัทมิ 5410020637 ธนาณัติ ธ.ค. 59 5041/59
23 ร.ต.วสันต์    จันทร์เทศ 5410020975 ธ.หล่มสัก ม.ค. 60 5161/59
24 ส.อ.ก้องไกลวธุ    ทองอินทรี 5410021967 ธ.สกลนคร ธ.ค. 59 4661/59
25 นาง พชัรนันท ์   สินไพศาลชวกุล 5410022830 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
26 ส.อ.วรวฒิุ    ยอดคัดเค้า 5410023669 ธ.ย่อยบางบวั ม.ค. 60 5161/59
27 นาง ศิรินันท ์   บางชมภู 5420000864 ธ.อุทยั-อยุธยา ม.ค. 60 5161/59
28 น.ส.ลักขณา    เย็นฉ่ า 5420002768 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 60 5161/59
29 นาง สุธนิี    ปางชาติ 5420003977 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
30 นาง จิรนันท ์   พรมส าลี 5420004283 มทบ.22 ธ.ค. 59 4661/59
31 นาง ประกอบ    ถาปนัแก้ว 5420004360 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 60 5161/59
32 นาง อภญิญา    ราชแสนเมือง 5420005145 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
33 นาง สายพนิ    จาจุ๋ย 5420007000 ร.14 พนั.2 ธ.ค. 59 4661/59
34 จ.ส.อ.ณรงค์    อินต๊ะแสน 5420007920 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
35 จ.ส.อ.รัฐภมูิ    กุณณา 5420008155 ธ.เซ็นทรัล ช.ร. ม.ค. 60 5161/59
36 จ.ส.ท.หญิง สุวชิา    เมฆฉา 5420008314 ธ.ปากช่อง ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาย สมบรูณ์    บ ารุงพชื 5420008782 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
38 นาง ฉัตรฤทยั    บตุรงาม 5430001976 ธ.สระแก้ว ม.ค. 60 5161/59
39 นาย ธนพล    เมืองนิล 5430002707 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั ช.ม. ม.ค. 60 5161/59
40 นาง ประนอม    เศรษฐี 5430003009 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 60 5161/59
41 นาง วาสนา    นาคสมพนัธ์ 5430003772 ธ.ส านักพหลโยธนิ ม.ค. 60 5161/59
42 นาง บวัค า    แก้วกล้า 5430003926 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
43 จ.ส.ท.พษิณุ    อุ่นจิต 5430006937 พล.ร.6 ธ.ค. 59 4661/59
44 ส.อ.หญิง ศุภาพชิญ์    เสมรสุต 5430007332 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ม.ค. 60 5161/59
45 จ.ส.ท.เชิดชัย    โสภณสฤษฎสุ์ข 5430008810 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 60 5161/59
46 นาง สุจิตรา    กล่อมประเสริฐ 5440002678 ธ.สระบรีุ ม.ค. 60 5161/59
47 นาง วไิลรัตน์    ด้ังขุนทด 5440004241 นสศ. ธ.ค. 59 4661/59
48 นาง บญุรักษ ์   นิรันตรกูล 5440004405 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 60 5161/59
49 ส.อ.วชิิต    พาพนัธ์ 5440004493 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 60 5161/59
50 นาย ชาตรี    โยธนิศิริรักษ์ 5440005659 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
51 นาย ยรรยง    ชาญฤทธิ์ 5440006097 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
52 นาย ยุทธภมูิ    ชาญฤทธิ์ 5440006098 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
53 ส.อ.นิพนธ ์   วลุิน 5440007460 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 59 4241/59
54 ส.อ. ณรงค์กร    ศาสนา 5440007479 ธ.ปากเกร็ด ม.ค. 60 5161/59
55 ส.ต.หญิง สศิพร    ยิ้มใย 5440008394 ธ.สุราษฎร์ธานี ม.ค. 60 5161/59
56 นาง นกน้อย    รักอู่ 5440009062 ธ.สุรวงศ์ ม.ค. 60 5161/59
57 ส.อ.วชัรอมร    สุวรรณมีระ 5450001952 ปตอ.1 พนั.7 ธ.ค. 59 4661/59
58 นาง ปรานี    เต๋จ๊ะ 5450005756 ธ.เชียงใหม่ ม.ค. 60 5161/60
59 จ.ส.อ.พงษพ์ฒัน์    เศวตพงษ์ 5450008800 ร.7 พนั.2 ธ.ค. 59 4661/59
60 อส.ทพ.ทองแดง    วรค า 5450009415 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 60 5161/59
61 นาง กุสุมาลี    ทะนิน 5450010870 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 60 5161/59
62 นาง พกิุล    ศรีระบตุร 5450010871 ร.8 พนั.2 ธ.ค. 59 4661/59
63 นาง สมหมาย    ซุ้ยไกร 5450010872 ร.8 พนั.2 ธ.ค. 59 4661/59
64 นาง นาทรัตดา    บวัชุม 5450012047 ธ.เซ็ลทรัล อ.บ. ม.ค. 60 5161/59
65 นาง สอิ้ง    ชนะนาน 5450012831 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
66 นาย วโิรจน์    ภทูอง 5450013513 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 60 5161/59
67 ส.อ.จตุพร    เกียรติวนิชสกุล 5450013846 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 60 5161/59
68 นาย ประหยัด    คนจริง 5450014441 ธ.ถนนติวานนท์ ม.ค. 60 5161/59
69 นาย มงคล    แย้มแสง 5460001155 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 60 5161/59
70 จ.ส.อ.กิตติพงษ ์   คล้ายกมล 5460001737 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ม.ค. 60 5161/59
71 ส.อ.ทรงวฒิุ    ตะโหนดไธสง 5460004514 ธ.ถ.สรงประภา ม.ค. 60 5161/59
72 นาง สมิง    อุ่นจิต 5460007746 พล.ร.6 ธ.ค. 59 4661/59
73 นาง สมถวลิ    เกียรติวนิชสกุล 5460009136 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาย สมเกียรติ    เกียรติวนิชสกุล 5460009137 ธ.ปราจีนบรีุ ม.ค. 60 5161/59
75 นาง วราภรณ์    เยือกเย็น 5460009954 ธ.รามอินทรา กม.4 ม.ค. 60 5161/59
76 นาง ผาดี    วลิาชัย 5460011331 ธ.รามอินทรา กม.4 ม.ค. 60 5161/59
77 นาง สงวน    มานุจ า 5460013190 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 60 5161/59
78 นาย ยืน    อินต๊ะแสน 5460013288 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
79 นาง ศรีค า    อินต๊ะแสน 5460013289 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
80 พล.อส.องอาจ    อยู่แสง 5460014480 ธ.หวัหนิ-ป.ข. ม.ค. 60 5161/59
81 จ.ส.อ. ไพบลูย์    หมวดผา 5470000897 ช.พนั.9 ต.ค. 59 3761/59
82 นาง เพญ็ศิริ    อนุสรณ์ 5470004553 ธ.นครราชสีมา ม.ค. 60 5161/59
83 ส.อ.อิทธพิล    มะโนศรี 5470007626 มทบ.33 ธ.ค. 59 4661/59
84 นาง พวงพศิ    เกษมทบัทมิ 5480000322 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ ม.ค. 60 5161/59
85 นาง บญุสิตา    น้อยสี 5480000498 ศปภอ.ทบ.4 ธ.ค. 59 4661/59
86 นาง บญุชู    กล่ินบวั 5480000777 ธ.สนามเปา้ ม.ค. 60 5161/59
87 นาย โกวทิย์    ตะโหนดไธสง 5480003270 ธ.ถ.สรงประภา ม.ค. 60 5161/59
88 นาง สมบติั    ตะโหนดไธสง 5480003271 ธ.ถ.สรงประภา ม.ค. 60 5161/59
89 ส.อ.เกียรติพงศ์    วเิศษพนัธพ์งศ์ 5480003544 ช.พนั.3 ธ.ค. 59 4661/59
90 นาง พลอยชมพ ู   วไิลพนัธุ์ 5480004038 รร.นส.ทบ. พ.ย. 59 4241/59
91 นาง ประดับ    มาเทศ 5480006293 ธ.เพชรบรีุ ม.ค. 60 5161/59
92 น.ส.ศศินันท ์   ฐิติภวูศิริสกุล 5480007913 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 60 5161/59
93 จ.ส.ต.พฒัธนพงษ ์   ปิ่นแก้ว 5480009015 ป.9 พนั.19 ธ.ค. 59 4661/59
94 นาง เบญจลักษณ์    ประมูลจ่าใส 5480009396 ม.3 ธ.ค. 59 4661/59
95 นาง สมบติั    บ ารุงพชื 5480009900 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
96 อส.ทพ.พรชัย    ขอร่มกลาง 5480011052 กรม ทพ.22 ก.ค. 59 2281/59
97 นาง เทพนคร    ภริมย์ไกรภกัด์ิ 5490000023 ธ.สกลนคร ม.ค. 60 5161/59
98 นาง ทองสุข    สะมะพนัธ์ 5490001068 ธ.โสตัส รังสิต ม.ค. 60 5161/59
99 ส.อ.สุทธศัิกด์ิ    ใจทน 5490003246 รพศ.1 ธ.ค. 59 4661/59
100 นาย ขาว    สรรพค้า 5490005120 ร.14 พนั.2 ธ.ค. 59 4661/59
101 นาย เฉลียว    รัตนา 5490007608 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
102 จ.ส.อ.ชัยวฒัน์    เล็กประยูร 5490008165 ธ.เซนทรัล บางเขน ม.ค. 60 5161/59
103 นาง ศิรัญญา    ชนะนาน 5490008511 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
104 พ.ต.สิริเอก    คงแสงดาว 5490008709 รพ.ค่ายเขตอุดมศักด์ิ ต.ค. 59 3761/59
105 ส.อ.ศุภกฤต    งอนสระน้อย 5490009582 ธ.สุราษฎร์ธานี ม.ค. 60 5161/59
106 ส.อ.เมทนิ    สุทธิ 5490010227 ร.31 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
107 นาง พกิุล    อ่อนมิ่ง 5490010445 ธ.เซนทรัล บางเขน ม.ค. 60 5161/59
108 ส.อ.สุรศักด์ิ    ประทมุศรี 5490011148 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 60 5161/59
109 จ.ส.อ.สุเทพ    ดาเดช 5490012962 ม.พนั.31 พล.ร.15 พ.ย. 59 4241/59
110 นาง สุรภา    ทศันภกัดี 5490013308 ธ.เซนทรัล บางเขน ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 จ.ส.ต.ศุภวฒัน์    เต็มรัตน์ 5500000452 พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง ธ.ค. 59 4661/59
112 นาง สิริลักษณ์    ชื่นอุรา 5500000588 รร.นส.ทบ. ธ.ค. 59 4661/59
113 น.ส.พนิดา    นัยเสถียร 5500002314 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 60 5161/59
114 น.ส.สมพร    ปญัญา 5510000428 ธ.สนามเสือปา่ ม.ค. 60 5161/59
115 ส.อ.วนุชาธปิ    วงัศรีแก้ว 5510000632 ธ.ศรีสะเกษ ม.ค. 60 5161/59
116 ส.อ.วราวฒิุ    เขียววจิิตร 5510002034 ร.152 พนั.1 ธ.ค. 59 4661/59
117 นาย อัศฎางค์    คงสวสัด์ิ 5510002854 ธ.เตาปนู ม.ค. 60 5161/59
118 นาง ศรีฟา้    สิริอนุศาสน์ 5510003241 ธ.สระบรีุ ม.ค. 60 5161/59
119 นาย อภชิาติ    คงสวสัด์ิ 5510003300 ธ.เตาปนู ม.ค. 60 5161/59
120 จ.ส.ต.ยุทธภมูิ    สายสวาท 5510004084 กรม สน.พล.ร.9 ธ.ค. 59 4661/59
121 ส.อ.ธานี    สูนค า 5510004382 ร.19 พนั.1 ธ.ค. 59 4661/59
122 ส.อ.อรรถกร    หรัิญค า 5510004391 ร.19 พนั.3 ธ.ค. 59 4661/59
123 จ.ส.ต.ศุภรักษ ์   นิธธินูเศรษฐ์ 5510004562 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
124 น.ส.ศศิวมิล    คณาชอบ 5520000193 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ม.ค. 60 5161/59
125 ส.อ.ธญัญวทิย์    ฉายอรุณ 5520001564 ร.14 พนั 3 ธ.ค. 59 4661/59
126 ส.อ.ปฐมพงศ์    กรองบญุมา 5520005604 ม.พนั.12 พล.ม.1 ธ.ค. 59 4661/59
127 นาง พานทพิย์    หน่วยจันทกึ 5520006448 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
128 ส.อ.วชิิต    นิรันดี 5520007369 พล.ร.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
129 นาย จิรวฒัน์    เย็นเปี่ยม 5520008421 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ค. 60 5161/59
130 ส.ต.อ.ประพงษ ์   ไชยันโต 5520008710 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 60 5161/59
131 นาย ธทีตั    สุริยาประชานนท์ 5520017135 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั ช.ม. ม.ค. 60 5161/59
132 น.ส.แตงอ่อน    อู่แก้ว 5520018322 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 59 4661/59
133 นาง วสั    ปาปะโก 5520019190 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
134 นาย สมพร    สาโสภา 5520019192 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
135 นาง ฐิตาภรณ์    แก้วตะคุ 5530000099 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 60 5161/59
136 นาย อนันต์    กิมเง็ก 5530000100 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 60 5161/59
137 ส.ท.ธรีะ    วงค์เล็ก 5530003115 ช.พนั.1 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
138 นาย สมคิด    อุตรวเิชียร 5530004826 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 60 5161/59
139 นาย ณัฐพล    แสงเดือน 5530007105 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
140 ส.อ.จีรวฒัน์    จันมา 5530007856 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 60 5161/59
141 อส.ทพ.ชาญชัย    ส่งเสริม 5530008550 กรม ทพ.46 ธ.ค. 59 4661/59
142 นาง จริญญา    นนทวงศ์ 5540000001 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 60 5161/59
143 ส.อ.พเิชษฐ์    เจตนากุล 5540000406 พนั.พฒันา 2 ธ.ค. 59 4661/59
144 ส.ต.หญิง สายใจ    ศรีษาพทุธ 5540000500 สส. ธ.ค. 58 4501/58
145 น.ส.คณาพร    ช่วยชู 5540002679 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ม.ค. 60 5161/59
146 ส.อ.มนัชพล    มณีประกรณ์ 5540004314 ส.1 พนั.102 ก.พ. 59 1/59
147 น.ส.กาหลง    ช่วยชู 5540004817 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาย สง่า    สายสวาท 5540004841 กรม สน.พล.ร.9 ธ.ค. 59 4661/59
149 นาง อุ่นเรือน    สายสวาท 5540004842 กรม สน.พล.ร.9 ธ.ค. 59 4661/59
150 ส.ท.กฤษฎา    พรหมกิ่งแก้ว 5540005581 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ม.ค. 60 5161/59
151 ส.อ.ธรีะพงค์    บญุโนนแต้ 5540005849 รพศ.1 ธ.ค. 59 4661/59
152 อส.ทพ.ธรีะพงศ์    เกิดสมบติั 5540007442 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
153 อส.ทพ.นิวฒัน์    บานเย็น 5550000273 กรม ทพ.22 ธ.ค. 59 4661/59
154 ร.ท.จรเดช    ด ารงสุวรรณ์ 5550000907 ร.21 พนั.3 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
155 น.ส.อัจฉรา    การินทร์ 5550001404 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 60 5161/59
156 อส.ทพ.ญานิน    ช่างเกวยีน 5550002408 กรม ทพ.14 ธ.ค. 59 4661/59
157 อส.ทพ.สุไฮมาน    อับดุลเลาะ 5550002760 กรม ทพ.46 ธ.ค. 59 4661/59
158 นาง กัญญาณัฐ    โชขุนทด 5550004032 พนั.ปจว. ต.ค. 59 3761/59
159 ส.ท.นิติกร    อุทาสวสัด์ิ 5550006175 กรม ทพ.21 ธ.ค. 59 4661/59
160 อส.ทพ.ปรีชา    สีลาบตุร 5550006853 กรม ทพ.26 ธ.ค. 59 4661/59
161 อส.ทพ.ไพรัช    อินทร์ทอง 5550007248 กรม ทพ.46 ธ.ค. 59 4661/59
162 นาย รวง    อินจันทร์ 5550009538 ธ.ล าปาง ม.ค. 60 5161/59
163 ส.ท.วฒิุชัย    อินจันทร์ 5550009539 ธ.ล าปาง ม.ค. 60 5161/59
164 อส.ทพ.ธรีวตัร    มาเฮือน 5550009668 กรม ทพ.21 ธ.ค. 59 4661/59
165 อส.ทพ.พทิกัษ ์   แข็งแกร่ง 5550010210 กรม ทพ.22 ส.ค. 59 2781/59
166 ส.ท.กมลวฒัน์    ดวงภมร 5550011706 ร.21 พนั.2 รอ. พ.ย. 59 4241/59
167 ส.ท.ณัฐกานต์    เปล่ียนอารมณ์ 5550011744 ร.11 พนั.3 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
168 ส.ท.เอกชัย    แจ้งประโคน 5550011906 ร.11 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
169 น.ส.รุ่งนภา    กมลบรูณ์ 5550012394 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 60 5161/59
170 อส.ทพ.ประจวบ    มีแดง 5560003473 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
171 ส.ท.สามิตร    เกิดโภคา 5560003888 ร.29 พนั.3 ธ.ค. 59 4661/59
172 ส.ต.ชัยวฒัน์    สวา่งศรี 5560005253 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
173 ส.ต.ธนวรรธน์    พรหมเกตุ 5560006525 ร.4 พนั.1 ธ.ค. 59 4661/59
174 อส.ทพ.วชัระ    ชูพรหม 5560006621 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
175 อส.ทพ.กิตติ    ทวจีันทร์ 5560009171 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
176 อส.ทพ.เดชชัย    สุขศรีมล 5560009197 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
177 อส.ทพ.ธวชัชัย    ธานีรัตน์ 5560009208 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
178 อส.ทพ.ธรีกุล    ศรีโน 5560009209 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
179 อส.ทพ.เศรษฐวธุ    ด าชื่น 5560009252 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
180 อส.ทพ.เอนกพงศ์    หนูสม 5560009282 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
181 อส.ทพ.สุทธรัิกษ ์   เทศสาลี 5560010259 กรม ทพ.14 ธ.ค. 59 4661/59
182 พลฯ วชัรดนัย    เลิศนา 5560010507 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
183 อส.ทพ.ภาคินัย    ไข่มุกข์ 5560010889 กรม ทพ.46 ธ.ค. 59 4661/59
184 นาง ทองออน    ลาภทวี 5570000205 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาง สุดศิริ    สีมี่ 5570000219 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ค. 60 5161/59
186 ส.ต.จักรกฤช    พฤกษา 5570000670 ม.1 พนั.3 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
187 ส.ต.พชิิตชัย    มนตรีพลิา 5570001600 ส่วนกลาง พ.ย. 59 4241/59
188 นาย ไมตรี    ลาภทวี 5570001602 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ค. 60 5161/59
189 ส.ต.เทวญั    ทองค า 5570001829 ร.11 พนั.3 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
190 ส.ท.ณัฐวรรธน์    ภู่ฉัตร์ 5570003821 กอง พธ.สกอ.ศสพ. ธ.ค. 59 4661/59
191 อส.ทพ.ธรีศักด์ิ    แก้วประสิทธิ์ 5570005184 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
192 ส.ต.พทุธวฒัน์    สินไพศาลชวกุล 5570005625 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
193 อส.ทพ.ภสิูทธิ ์   รักชุม 5570005692 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
194 อส.ทพ.สิทธชิัย    เขียวผอม 5570005698 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
195 จ.ส.อ.นพดล    คงตะโก 5570007022 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
196 อส.ทพ.ทศัพล    อินทบลูย์ 5570007324 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
197 อส.ทพ.เอกลักษณ์    จันปตัถา 5570008385 กรม ทพ.21 ธ.ค. 59 4661/59
198 ส.ต.จรัสพงศ์    สุริยะมณี 5570010851 ร.7 ธ.ค. 59 4661/59
199 อส.ทพ.อนุรักษ ์   ช่วยนุกูล 5570010881 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
200 นาง บวัพนั    บญุโนนแต้ 5570010973 รพศ.1 ธ.ค. 59 4661/59
201 นาย สงวน    บญุโนนแต้ 5570010975 รพศ.1 ธ.ค. 59 4661/59
202 พลฯ ศุภณัฐ    น้อยจันทร์ 5570011624 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
203 พลฯ อธพิงษ ์   สุขเรือง 5570011626 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
204 พลฯ อภรัิกษ ์   อุทศิวฒันะ 5570011628 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
205 ส.ท.ทศพร    นามโสม 5570011727 พนั.ส.ซบร.เขตหลัง มิ.ย. 59 1781/59
206 อส.ทพ.เจนรบ    สมานอมตกุล 5570011753 กรม ทพ.46 ธ.ค. 59 4661/59
207 พลฯ วรีพงษ ์   ก้อนมณี 5570013841 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
208 อส.ทพ.กันตวร์ี    ใบเย็มหมะ 5570014011 กรม ทพ.42 ธ.ค. 59 4661/59
209 นาย ธนชัย    เสียงสัง 5570014986 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
210 อส.ทพ.ฮารีฟ    ด๊ะตอ 5570015164 กรม ทพ.46 ธ.ค. 59 4661/59
211 น.ส.ขวญัฤทยั    รวศิิโรรัตน์ 5580001349 ช.2 ธ.ค. 59 4661/59
212 ส.ต.ฤทธชิัย    ชาแสน 5580001474 มทบ.29 ธ.ค. 59 4661/59
213 ส.ต.ศุภณัฐฐ์    เขียวนนท์ 5580003262 ร.1 พนั.1 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
214 ส.ต.ชานนท ์   จิตติมาตย์ 5580005185 กรม ทพ.21 ธ.ค. 59 4661/59
215 อส.ทพ.เอกชัย    เครือชัยษุ 5580005228 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
216 อส.ทพ.เอกรัตน์    รักษาโสม 5580005229 กรม ทพ.21 ธ.ค. 59 4661/59
217 นาง จันทนา    ปนัฟู 5580005823 ร.17 พนั.2 ธ.ค. 59 4661/59
218 พลฯ รัฐพล    สาริบตุร 5580007965 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
219 พลฯ วฒิุพงษ ์   บตุรทอง 5580007973 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
220 พลฯ ศรัณย์    มัทยัด 5580007975 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
221 พลฯ สานนท ์   สัตตารัมย์ 5580007981 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 พลฯ สิทธชิัย    พรมนุช 5580007983 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
223 พลฯ สุรชัย    เลาหมู่ 5580007985 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
224 พลฯ เสกสรรค์    เศษฤทธิ์ 5580007986 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
225 พลฯ อนุสรณ์    ค าแหลง 5580007989 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
226 พลฯ อัซมิง    กาซอ 5580007995 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
227 พลฯ อับดุลมานาน    ดาราเซะ 5580007996 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
228 พลฯ อานนท ์   สุขศรี 5580007998 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
229 พลฯ ฮากิม    สือแม 5580008000 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
230 ร.ต.หญิง อรพลิน    อิ้งทอง 5580008716 รพ.รร.6 ส.ค. 58 2681/58
231 พลฯ ศราวธุ    วงค์โท 5580009176 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
232 พลฯ สรายุทธ    จิตรนาวี 5580009177 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
233 ส.ต.ปยิวฒัน์    สมแพง 5580010127 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
234 พลฯ สงวน    สมชาติ 5580010740 ร.6 พนั.1 พ.ย. 59 4241/59
235 พลฯ สัจจะ    แสงรุ่ง 5580010741 ร.6 พนั.1 พ.ย. 59 4241/59
236 ส.ท.พงศกร    โพธิพ์ระยา 5580010860 พนั.รพศ.ศสพ. พ.ย. 59 4241/59
237 นาง ขาน    วงษช์าลี 5580010957 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
238 พล.อส.พงศ์ธร    เหล็งไทย 5580012434 พนั.สห.11 ธ.ค. 59 4661/59
239 นาย กิติคุณ    โกนดี 5580012519 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
240 นาย ชัยยศ    เขียวเขิน 5580012520 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
241 นาย ธนะสิน    ฟกัเขียว 5580012522 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
242 นาย ยุรนันท ์   ดอนจินดา 5580012527 ธ.เซ็นทรัล พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
243 นาย วชิรวชิญ์    นาคสิงห์ 5580012528 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
244 นาย วรากร    โพธิโ์ตนด 5580012529 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
245 นาย สมสิทธิ ์   กาเฟย 5580012531 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
246 นาย สายชล    จั่นไผ่ล้อม 5580012532 ธ.เซ็นทรัล พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
247 อส.ทพ.ปญัจพล    พวงทอง 5580013861 กรม ทพ.46 ธ.ค. 59 4661/59
248 น.ส.ธดิาภรณ์    บญุกันหา 5590000591 ส่วนกลาง พ.ย. 59 4241/59
249 ส.ท.ศราสตราวธุ    บญุกันหา 5590000597 ส่วนกลาง พ.ย. 59 4241/59
250 อส.ทพ.เสกสรร    หลวงโป้ 5590002307 กรม ทพ.22 ธ.ค. 59 4661/59
251 นาง วรรณา    ปจัฉิม 5590005398 ธ.อรัญประเทศ ม.ค. 60 5161/59
252 อส.ทพ.หญิง นงนภสั    เสกขา 5590005961 กรม ทพ.22 พ.ย. 59 4241/59
253 นาย วนัชัย    ทะยอม 5590006081 ธ.รามอินทรา กม.4 ม.ค. 60 5161/59
254 นาง ปญัญา    แจ้งประโคน 5590006457 ร.11 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
255 นาง มาลัย    เลแก้ว 5590006458 ร.11 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
256 นาย สมชาย    เลแก้ว 5590006459 ร.11 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
257 นาย เสาะ    แจ้งประโคน 5590006460 ร.11 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
258 พลฯ ยุทธพงษ ์   กรมท ามา 5590006677 พนั.จจ. พ.ย. 59 4241/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 น.ส.จิราวลัย์    ระไหวพรมราช 5590006815 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 60 5161/59
260 นาย ปฏภิาณ    ญาณเนตร 5590008559 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ธ.ค. 59 4661/59
261 นาง เตือนใจ    ศรีจันทร์ทบั 5590009416 กรม ทพ.48 ก.ย. 59 3281/59
262 นาย ศิริศักด์ิ    เนตรเจริญ 5590010744 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
263 อส.ทพ.ภวูนาถ    ปานอ่อน 5590011270 กรม ทพ.46 ธ.ค. 59 4661/59
264 ร.อ.ฐิติพล    ศรีโยธา 5590011676 ส่วนกลาง พ.ย. 59 4241/59
265 นาย แสน    สุขสุมิตร 5590013147 ธ.เมืองทองธานี ม.ค. 60 5161/59
266 ส.อ.สรายุทธ    สุวรรณพงษ์ ต107935/29 ธ.บา้นผือ ธ.ค. 59 4661/59
267 นาง บญุธรรม    เสิดแสงมุข ต109478/29 ธ.พระปฐมเจดีย์ ม.ค. 60 5161/59
268 จ.ส.อ.ชูชาติ    ดีเผือก ต113822/29 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 60 5161/59
269 นาง เพญ็นภา    ผอมสระน้อย ต115682/29 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 60 5161/59
270 นาง ทองดี    พึ่งโรจน์ ต115839/29 ธ.อ่างทอง ม.ค. 60 5161/59
271 นาง สง่า    วฒันทองกูล ต115900/29 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ธ.ค. 59 4661/59
272 จ.ส.อ.อนันต์    วงค์คช ต120463/29 ธ.กระบี่ ม.ค. 60 5161/59
273 นาง บญุมาก    เชยชม ต127441/30 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 60 5161/59
274 จ.ส.ท.มนตรี    ฝีมือดี ต128069/30 ส่วนกลาง พ.ย. 59 4241/59
275 ร.ท.ไพบรูณ์    พรชีวโชติ ต129924/30 ธ.บรีุรัมย์ ม.ค. 60 5161/59
276 จ.ส.อ.สมลักษณ์    ชายคง ต130381/30 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
277 นาง นงเยาว ์   กัลยาณมิตร ต131253/30 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. ม.ค. 60 5161/59
278 นาง รัตนา    บญุลอ ต132965/30 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ธ.ค. 59 4661/59
279 นาง ราตรี    ร่มโพธิท์อง ต136064/30 ธ.พรานนก ม.ค. 60 5161/59
280 พ.ต.อ.กษภิณ    ศิริจันทร์ ต136904/30 ธ.เตาปนู ม.ค. 60 5161/59
281 ร.อ.ศักด์ิสิทธิ ์   ชุมเสน ต13701/14 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 60 5161/59
282 นาง สมคิด    จ าลองเพช็ร์ ต137488/30 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 60 5161/59
283 จ.ส.อ.สิทธชิัย    สุขอุ้ม ต139487/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 60 5161/59
284 จ.ส.อ.อรัญ    ภมูิสวสัด์ิ ต140881/30 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 60 5161/59
285 จ.ส.อ.ส าเนียง    กมลบรูณ์ ต141252/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 60 5161/59
286 นาย ภทัรเวช    ไสยประจ า ต142539/30 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
287 น.ส.ฉววีรรณ    อยู่จ าเนียร ต146041/31 ธ.นครนายก ม.ค. 60 5161/59
288 ร.อ.ชูเกียรติ    จีนากูล ต146775/31 ช.พนั.202 ธ.ค. 59 4661/59
289 จ.ส.อ.สมใจ    สุขธวชั ต149414/31 ธ.เสริมไทย ม.ค. ม.ค. 60 5161/59
290 ร.ท.ศิริชัย    สกุลณี ต152775/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 60 5161/59
291 จ.ส.อ.วทิยา    ปาวไิลย์ ต155193/31 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 59 4661/59
292 น.ส.บญุยวง    เรือนวนิ ต155817/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ม.ค. 60 5161/59
293 ส.ต.อุดม    อาจสูงเนิน ต156539/31 ธ.ปากช่อง ม.ค. 60 5161/59
294 จ.ส.อ.บญัชา    สิริอนุศาสน์ ต159080/31 ธ.สระบรีุ ม.ค. 60 5161/59
295 นาง สุดใจ    เรือนฤทธิ์ ต162183/31 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 นาง สังเวยีน    บญุอยู่ ต16349/15 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 60 5161/59
297 ร.อ.พนัชัย    เจริญผล ต163507/31 มทบ.37 ธ.ค. 59 4661/59
298 ร.ต.จะเด็ด    เดชะวงค์ ต163894/31 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต ม.ค. 60 5161/59
299 นาย สุรศักด์ิ    สิงหค์รุฑ ต164929/31 ธ.เพชรบรูณ์ ม.ค. 60 5161/59
300 นาง ฉลวย    แอ่นาอุ๊ด ต167039/31 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. พ.ย. 59 4241/59
301 นาง จรูญ    พวงมะลิต ต169556/32 ธ.ปากเกร็ด ม.ค. 60 5161/59
302 นาง บญุล้อม    หมิะมาน ต172928/32 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
303 นาง ไพฑูรย์    เวยีงธงสารัตน์ ต174545/32 ธ.กาฬสินธุ์ ม.ค. 60 5161/59
304 นาง ทองค า    พรมจันทกึ ต175670/32 ธ.ปากช่อง ม.ค. 60 5161/59
305 นาง ภาวนา    ไตรวชัราภรณ์ ต176394/32 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
306 น.ส.อ าภา    รอดรัตน์ ต184004/32 ธ.มีนบรีุ ม.ค. 60 5161/59
307 น.ส.น้อย    กลมกล่อม ต186080/32 ธ.ถ.สุขุมวทิ-ส าโรง ม.ค. 60 5161/59
308 ร.ต.ประวนีศักด์ิ    สวสัด์ิวงศ์ไชย ต18697/16 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
309 นาง นาค    ภู่เจริญ ต187262/32 ธ.แคลาย ม.ค. 60 5161/59
310 จ.ส.อ.ศรีนวล    ประทนิ ต190130/32 ธ.สระแก้ว ม.ค. 60 5161/59
311 พ.ท.วสุพล    จูฑะพนัธุ์ ต190469/32 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 60 5161/59
312 นาง สวาท    มูลผล ต191142/32 ธ.ชุมแพ ม.ค. 60 5161/59
313 จ.ส.อ.ทศพร    กาญจนวสุิทธิ์ ต192841/32 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
314 นาง บรรจง    กาญจนวสุิทธิ์ ต192842/32 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
315 นาง สุพฒันา    ค าแสน ต192988/32 ธ.พะเยา ม.ค. 60 5161/59
316 นาง บญุเลิศ    สังขนุช ต194925/32 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
317 นาย มานพ    คงโพธิน์้อย ต195798/33 ธ.ย่อยบางบวั ม.ค. 60 5161/59
318 นาง อมรรัตน์    ดีฉนวน ต197604/33 ธ.พษิณุโลก ม.ค. 60 5161/59
319 นาย เทยีน    ม่วงเย็น ต197613/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
320 จ.ส.อ.บญุเหลือ    ชายคง ต19998/17 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
321 นาย ประกิจ    จินดาเพง็ ต203819/33 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 60 5161/59
322 นาง อุดม    ภมูิสวสัด์ิ ต203820/33 ธ.ศรีย่าน ม.ค. 60 5161/59
323 ร.ต.สังเวยีน    บตุรงาม ต204542/33 ธ.สระแก้ว ม.ค. 60 5161/59
324 นาย ถาวร    พากเพยีร ต207008/33 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ม.ค. 60 5161/59
325 น.ส.ธญัลักษณ์    สงวนใจซ่ือ ต207551/33 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
326 นาง สุพจน์    ปสิีงห์ ต209368/33 ธ.ถ.คฑาธร-ร.บ. ม.ค. 60 5161/59
327 นาง บญุธรรม    เพช็รประไพ ต20981/17 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 60 5161/59
328 จ.ส.อ.ถาวร    กันยานะ ต217207/33 ธ.พะเยา ม.ค. 60 5161/59
329 นาง ปรียา    สุนทราเดชอังกูร ต217368/33 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 60 5161/59
330 นาง ปราณี    สุขสมดาว ต218530/33 ธ.พระปฐมเจดีย์ ม.ค. 60 5161/59
331 นาง สายชล    พงษเ์พยีร ต222060/33 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 60 5161/59
332 นาง อุทยัวรรณ    กล่อมเอี้ยง ต224128/34 ธ.สวนจตุจักร ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นาย ศิริชัย    สายวจิิตร ต224946/34 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
334 นาง ปุ่น    โสโพธิ์ ต225424/34 ธ.ร้อยเอ็ด ม.ค. 60 5161/59
335 นาง ส าริด    นุ่มส ารวย ต226593/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 60 5161/59
336 พ.ท.ประทปี    วทิยารัตน์ ต22861/17 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
337 นาย บญัชา    จันทรักษา ต229060/34 ธ.ราชบรีุ ม.ค. 60 5161/59
338 จ.ส.อ.เด่นชัย    ดีนาน ต230145/34 พบ. ธ.ค. 59 4661/59
339 นาง หนูนา    ปาละวงศ์ ต231920/34 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. ม.ค. 60 5161/59
340 นาง สมพศิ    พสิิฐอมรชัย ต236519/34 ธ.บางล าภู ม.ค. 60 5161/59
341 จ.ส.อ.ประศาสน์    ศิลปวลิาศ ต237700/34 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
342 จ.ส.อ.ประดิษฐ์    โคตรบญุมา ต240239/34 ร.23 พนั.4 ต.ค. 59 3761/59
343 นาง ดวงใจ    คอนดี ต244026/34 ธ.ย่อยบางโพ ม.ค. 60 5161/59
344 นาง สมหมาย    ทรัพย์กญชร ต244985/34 ธ.พระพทุธบาท ม.ค. 60 5161/59
345 นาง ชุติมา    ดีเผือก ต246799/34 ธ.ลพบรีุ ม.ค. 60 5161/59
346 นาง อรุณ    ประทนิ ต251062/35 ธ.สระแก้ว ม.ค. 60 5161/59
347 นาง ประยูร    สวสัด์ิวงศ์ไชย ต253098/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
348 ส.อ.กิตติ    สิทธศัิกด์ิ ต257189/35 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4701/59
349 ส.อ.กายสิทธิ ์   เต๋จ๊ะ ต258490/35 ธ.เชียงใหม่ ม.ค. 60 5161/59
350 นาง วาสนา    สมัครสมาน ต260225/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ม.ค. 60 5161/59
351 นาง ดวงมณี    ช านาญหมอ ต261371/35 ส่วนกลาง พ.ย. 59 4241/59
352 นาง อรกนก    นาชิต ต261375/35 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ม.ค. 60 5161/59
353 นาง พฒันา    เจริญผล ต261530/35 มทบ.37 ธ.ค. 59 4661/59
354 นาง ศยามล    เอี่ยมปา ต261829/35 ธ.อุดมสุข ม.ค. 60 5161/59
355 จ.ส.อ.ปญัญา    สุพลดี ต263303/35 ปตอ.1 พนั.7 ธ.ค. 59 4661/59
356 นาง เสาวลักษณ์    โชติทรัพย์ ต265497/36 ธนาณัติ ธ.ค. 59 5081/59
357 นาง นุชนาถ    บรูณ์เจริญ ต267521/36 ธ.นราธวิาส ม.ค. 60 5161/59
358 นาง หนูทอง    ขันธเสน ต269067/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
359 นาง บญุส่ง    ยวงทอง ต269069/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
360 นาง ทมุมา    เกตุกระสัง ต269462/36 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ธ.ค. 59 4661/59
361 ร.ต.สรคม    บญุยรัตพนัธุ์ ต270395/36 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 60 5161/59
362 นาง สกนธรั์ตน์    สาโสม ต270708/36 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
363 นาง สมัย    ช านาญภมูิ ต272629/36 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ม.ค. 60 5161/59
364 นาย ภริมย์    ไพรณรงค์ ต277338/37 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
365 นาง เผือด    พากเพยีร ต279575/37 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ม.ค. 60 5161/59
366 จ.ส.อ.วนัชัย    นกไธสง ต285794/38 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
367 นาง ประภา    นกไธสง ต285822/38 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
368 นาง ทองสา    อิ่มเอี่ยม ต288028/38 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ม.ค. 60 5161/59
369 นาง มณี    ถาวรศรี ต288325/38 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 นาง สนธยา    นงพยัฆ ต288614/38 ธ.นครนายก ม.ค. 60 5161/59
371 นาง สมบติั    เนื้อทอง ต289726/38 ธ.สิงหบ์รีุ ม.ค. 60 5161/59
372 นาง เพิ่มศรี    อมรชัยวงศ์ ต34451/20 ธ.ถ.ติวานนท์ ม.ค. 60 5161/59
373 นาย ละเอียด    ยิ้มสิน ต38474/21 ธ.สะพานนนทบรีุ ม.ค. 60 5161/59
374 นาง อมรรัตน์    สฤษด์ิ ต39283/21 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ม.ค. 60 5161/59
375 นาง ทองสุก    นวลอินทร์ ต43366/22 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 60 5161/59
376 นาง สมบรูณ์    เนียมทรง ต45862/22 ธ.นครศรีธรรมราช ม.ค. 60 5161/59
377 นาง มาลี    ยิ่งมีอยู่ ต49030/23 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
378 จ.ส.อ.เมธ ี   กัณฑษา ต51706/23 ธ.พจิิตร ม.ค. 60 5161/59
379 จ.ส.อ.ภานุพนัธ ์   แก้วเทศ ต51744/23 ธนาณัติ ธ.ค. 59 4661/59
380 จ.ส.อ.ส ารวม    จิตรีไทย ต53204/23 ธ.สุพรรณบรีุ ม.ค. 60 5161/59
381 นาย วนัชัย    เหนิไชย ต53233/23 ธ.ชุมแพ ม.ค. 60 5161/59
382 นาง ส าอาง    สงวนทอง ต54117/23 ธ.อยุธยา ม.ค. 60 5161/59
383 นาง ฉลวย    ต่วนเทศ ต55748/24 ธ.บิ๊กซี น.ว.(ว-ีสแควร์) ม.ค. 60 5161/59
384 นาง ประมวล    สิงหดี์ ต56147/24 ธ.ปทมุธานี ม.ค. 60 5161/59
385 นาย วโิรจน์    ทองสิน ต59001/24 ธ.ปากช่อง ม.ค. 60 5161/59
386 พ.ต.หญิง ทมุพนั    ปานทอง ต64184/25 ธ.นครปฐม ม.ค. 60 5161/59
387 พ.ท.สมควร    โพธวิฒัน์ ต64973/25 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ม.ค. 60 5161/59
388 ส.อ.สุวรรณ    ฉายศรี ต66328/25 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
389 นาง จ าเนียร    คงสวสัด์ิ ต67108/25 ธ.เตาปนู ม.ค. 60 5161/59
390 นาย เยื้อน    ทรงนวล ต69376/26 ธ.ประชานิเวศน์ 1 ม.ค. 60 5161/59
391 นาย หลงมา    ก าแพงทอง ต73977/26 ธ.ประทาย ม.ค. 60 5161/59
392 จ.ส.อ.พฒันา    กิจสูงเนิน ต75466/26 ธ.สระแก้ว ม.ค. 60 5161/59
393 นาง แสงจันทร์    จันทร์เป้ ต78570/26 ธ.อุตรดิตถ์ ม.ค. 60 5161/59
394 จ.ส.อ.มานะ    ราชแสนเมือง ต79987/26 ส่วนกลาง ธ.ค. 59 4661/59
395 นาย จริต    รุกขเชษฐ์ ต86998/27 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม ธ.ค. 59 4661/59
396 นาง กาญจนา    พงศ์พฒันากร ต93112/28 ธ.สูงเม่น ม.ค. 60 5161/59
397 พ.อ.สันทดั    สมบรูณ์ทรัพย์ ส17237/30 ธ.ฝาง ม.ค. 60 5161/59
398 นาง จรัสศรี    บญุณะ ส17847/30 ส่วนกลาง พ.ย. 59 4241/59
399 นาง สุขวสา    ศรีชราชัย ส24554/36 ธ.ส านักราชด าเนิน ม.ค. 60 5161/59
400 นาง อุษา    ใจรักษ์ ส26234/38 ธ.โลตัส ประชาชื่น ม.ค. 60 5161/59
401 น.ส.อังคนา  อัมระปาล ส.18080/30 ธ.ปทมุธานี เม.ย. 60 861/60 ลาออก
402 นนส.กมลรัตน์  ปรองดอง 5600002175 รร.นส.ทบ. มี.ค. 60 441/60 สมัครซ้ า
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หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน
2. ล าดับที ่401  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก ล าดับที ่402 หมายเลขทะเบียน 5600002175 สมัครซ้ า เนื่องจากเคยสมัครแล้ว  
    และได้  หมายเลขทะเบียน 5580007914
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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