
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง ประหยัด    ทวพีงษ์ 5002007043 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 59 4661/59
2 นาง นิดหน่อย    ฉันทะปรีดา 5396001290 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 60 1701/60
3 นาง รมย์มณี    อรุณรัตน์ 5396001841 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
4 นาง ปราณี    ยอดมณี 5396002319 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
5 นาง นาฏยา    กิจดี 5396002913 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
6 นาย สมศักด์ิ    นาคะรัตน์ 5405000553 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 60 1701/60
7 จ.ส.อ.สายัณห ์   ชุยโล้น 5405020322 ร.1 พนั.1 รอ. เม.ย. 60 861/60
8 นาง จันทวิา    เหมหงษ์ 5406000110 ธ.เลย มิ.ย. 60 1701/60
9 นาง นภา    พมิพพ์นัธ์ 5406001758 ส.1 พนั.102 มี.ค. 60 441/60
10 นาง แสงหล้า    เค้าโคก 5406006044 ธ.เซ็นทรัล-เชียงราย มิ.ย. 60 1701/60
11 นาง แสงจันทร์    ธปิะ 5406006948 ป.9 พนั.109 พ.ค. 60 1301/60
12 นาง อุษา    พทุธมิา 5406007259 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. มิ.ย. 60 1701/60
13 นาง วนัทา    พนัธลุา 5406007865 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 60 1701/60
14 นาย บญุเบา    พนัธลุา 5406007866 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 60 1701/60
15 นาง ค าปุ๋ย    ยอดเหล็ก 5406009641 ธ.น่าน มิ.ย. 60 1701/60
16 นาง สุทธพิร    จับมั่น 5406013654 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 60 1701/60
17 นาง อุไรวรรณ    เอี่ยมสงวน 5410001352 สลก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
18 ร.ท.ธวชัชัย    คุ้มชนม์ 5410002652 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 60 1701/60
19 นาง บงัอร    จันทร์ดิษฐ์ 5410003641 ธ.ปกัธงชัย มิ.ย. 60 1701/60
20 จ.ส.อ.บญุมี    สุดท า 5410009576 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
21 น.ส.มณีรัตน์    พึ่งสติ 5410012425 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
22 จ.ส.อ.สมโชค    พรมพลิา 5410015457 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 60 1701/60
23 พ.ต.หรัิญ    เพช็รศรี 5410016407 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
24 ร.ต.นิวฒัน์    นวลคีรี 5410016729 ธ.หาดใหญ่ มิ.ย. 60 1701/60
25 จ.ส.อ.สัญญา    ยะค าปลูก 5410019963 ร.31 พนั.1 รอ. พ.ค. 60 1301/60
26 จ.ส.อ.พเิชษฐ์    กันอินทร์ 5410020057 ธ.น่าน มิ.ย. 60 1701/60
27 ร.ต.เลิศมงคล    จินะเปง็กาศ 5410021493 ธ.ล าปาง มิ.ย. 60 1701/60
28 จ.ส.อ.ปรีชา    ยิ้มใหญ่ 5410022223 นทพ. ม.ค. 60 5161/59
29 นาง ศิรินันท ์   บางชมภู 5420000864 ธ.อุทยั-อยุธยา มิ.ย. 60 1701/60
30 นาง อารีย์    ทศันา 5420002826 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
31 นาง ประคอง    วรรณสังข์ 5420003398 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
32 ส.อ.วชัระ    สีชมภู 5420005546 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. มิ.ย. 60 1701/60
33 พ.ต.หญิง มนเทยีน    วอ่งไว 5420005715 รพ.ค่ายสรรพสิทธปิระสงค์ พ.ค. 60 1301/60
34 นาง เมขลา    ด าเนินงาม 5420005988 ธ.โรบนิสัน ส.ร. มิ.ย. 60 1701/60
35 นาง สมรู้    ขวญัทองหา้ว 5420006452 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 60 1701/60
36 ส.อ.วรุิฬห ์   พนัทะนี 5420007488 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 นาย รัตนพล    พนัธพุล 5420008453 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
38 นาย เทพฤดี    สุมมาตร 5430000240 วศ.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
39 นาง ต๋ิม    ยะค าปลูก 5430001086 ร.31 พนั.1 รอ. พ.ค. 60 1301/60
40 นาง ลักขณา    เหมือนศรี 5430002665 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 60 1701/60
41 นาง ดารานาถ    ล้ิมแก้ว 5430002765 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
42 นาง ปราณี    แก้วบณัฑิตย์ 5430003872 พล.พฒันา 4 พ.ค. 60 1301/60
43 นาง สมพร    พรมจารีย์ 5430004919 พนั.สร.6 พ.ค. 60 1301/60
44 นาง พศิเพลิน    เชื้อจันทกึ 5430006210 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 60 1701/60
45 นาง ปราณี    นิราสค า 5430006597 ธ.ถ.โพศรี-อ.ด. มิ.ย. 60 1701/60
46 ส.อ.ชัยวฒัน์    มากร 5430006899 ร.31 พนั.3 รอ. เม.ย. 60 861/60
47 นาง ส าเร็จ    พนูไนย์ 5430007944 ธ.โรบนิสัน ส.ร. มิ.ย. 60 1701/60
48 นาง สุนงค์    เรืองวเิศษ 5430009737 ส.1 พนั.102 มี.ค. 60 441/60
49 นาย ธชัชัย    มันเทศ 5430009978 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
50 นาง สุนทรา    สุวรรณพรหม 5440000416 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 60 1701/60
51 นาย พทิกัษพ์งศ์    รินนายรักษ์ 5440000472 ธ.ตลาดไทย มิ.ย. 60 1701/60
52 นาง สมจิตร    ไชยคุณ 5440001453 ธ.ถ.คฑาธร-ร.บ. มิ.ย. 60 1701/60
53 ส.อ.สิวะ    สุคันธี 5440002054 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ส.บ. มิ.ย. 60 1701/60
54 นาย มโนฤทธิ ์   โตวจิิตร 5440004134 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 60 1701/60
55 นาง มลฤดี    โตวจิิตร 5440004143 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 60 1701/60
56 น.ส.จตุรพร    ไกรวเิวก 5440006473 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
57 นาง อาทชิา    พรมพลิา 5440006801 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 60 1701/60
58 ส.อ.จ าเริญ    แกล้วกล้า 5440007185 ทน.2 พ.ค. 60 1301/60
59 น.ส.บวัสวรรค์    สีสวย 5440008586 รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
60 ส.อ.เฉลิมศักด์ิ    ลาดเสนา 5440009039 ธ.นครราชสีมา มิ.ย. 60 1701/60
61 นาง เพญ็แข    พกุสุข 5440009288 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
62 นาย พฒันา    อารี 5440009568 ธ.อยุธยา มิ.ย. 60 1701/60
63 นาง ศรีประภา    ทองฟกั 5440010449 ธ.มีนบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
64 นาง จัญญาพร    ไชยหงส์สา 5440011052 ศปภอ.ทบ.1 พ.ค. 60 1301/60
65 อส.ทพ.พล    นาหวา้ 5450002878 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
66 ร.อ.หญิง ชุติมา    อดุลยานนท์ 5450003847 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 60 1701/60
67 นาง คูณ    แกล้วกล้า 5450003956 ทน.2 พ.ค. 60 1301/60
68 ส.อ.ธนกฤต    ข าด า 5450004689 กพ.ทบ. ธ.ค. 59 4661/59
69 นาง บตุรี    แสงต้น 5450004935 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 60 1701/60
70 นาง ค าปนั    โพธิก์ัน 5450005851 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 60 1701/60
71 นาง ดี    พนมใส 5450006551 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 60 1701/60
72 จ.ส.อ.ชานนทร์    อยู่ญาติมาก 5450006847 ร.5 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
73 น.ส.เจนจิรา    ปจัฉิมาเอกพล 5450008950 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 ส.ต.ภานุวฒัน์    สุขสบาย 5450010819 ธ.สถาบนัราชภฎัเพชรบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
75 น.ส.รินรดา    สวนม่วง 5450011481 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
76 ส.อ.ชูชัย    เกษมทบัทมิ 5450013864 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ มิ.ย. 60 1701/60
77 นาง อังคณาภรณ์    เชื้อสกุล 5460000031 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ มิ.ย. 60 1701/60
78 นาง จันทร์    ดวงชมภู 5460001428 ธ.เซ็นทรัล-ล.ป. มิ.ย. 60 1701/60
79 จ.ส.อ.ภชระ    หล้าสูงเนิน 5460002265 ม.3 พนั.13 พ.ค. 60 1301/60
80 ส.อ.นัฐวฒิุ    สอนพงษ์ 5460004641 ธ.กระทุ่มแบน มิ.ย. 60 1701/60
81 ส.อ.จักรพงศ์    คูนาแก 5460005205 ธ.สุโขทยั มิ.ย. 60 1701/60
82 จ.ส.อ.รังสรรค์    ภทูอง 5460005283 ม.พนั.30 พล.ร.2 รอ. พ.ค. 60 1301/60
83 จ.ส.อ.มนต์ทพิย์    ทวเีมือง 5460005599 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
84 นาง ไกล่    อุดมศิลป์ 5460005945 ธ.ฝาง มิ.ย. 60 1701/60
85 นาง ชูอนงค์    กาญจนานิจ 5460006227 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน มิ.ย. 60 1701/60
86 นาย จรัส    พรหมรัตน์ 5460006380 ธ.หลังสวน มิ.ย. 60 1701/60
87 น.ส.ชลัยภรณ์    บตุรฟองค า 5460010008 ส.พนั.9 พ.ค. 60 1301/60
88 จ.ส.อ.สุพรชัย    สุวรรณสิงห์ 5460011333 ธ.ส านักราชด าเนิน มิ.ย. 60 1701/60
89 ส.อ.เอกภพ    โพธพิฤกษ์ 5460014462 ธ.ล าพนู มิ.ย. 60 1701/60
90 ส.อ.สุริยา    ใจซ่ือ 5470002537 มทบ.39 เม.ย. 60 861/60
91 ส.อ.ศรชัย    อบสุนทร 5470003036 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. เม.ย. 60 861/60
92 ร.อ.หญิง อภญิญา    สีมืด 5470003092 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 60 1701/60
93 นาง ขวญัยืน    อรชร 5470004727 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
94 นาย กมล    ศรีเสน 5470005762 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 60 1701/60
95 น.ส.พไิลวรรณ    ศรีเสน 5470005772 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 60 1701/60
96 นาง ธานี    สีสวย 5480000432 รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
97 ส.อ.พลสัณห ์   หงษว์เิศษ 5480001698 ธ.นางรอง มิ.ย. 60 1701/60
98 นาง ปราณี    ด่านลี 5480003976 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 60 1701/60
99 นาย สง่า    ด่านลี 5480003987 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 60 1701/60
100 นาง สุมณฑา    บญุมีรอด 5480005502 ช.พนั.52 ช.1 รอ. เม.ย. 60 861/60
101 ส.อ.อ านาจ    บญุพรม 5480007695 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 60 1701/60
102 นาง จุฑารัตน์    มีชัย 5480008003 รพ.ค่ายสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ฯ พ.ค. 60 1301/60
103 น.ส.สุภาภรณ์    หล้าเนตร 5490000322 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 60 1701/60
104 ส.อ.ณรงค์ศักด์ิ    ณรงค์รอน 5490000643 มทบ.16 เม.ย. 60 861/60
105 นาง เสาวณีย์    โสภนราพงษ์ 5490001166 ร้อย.ช.ซบร.สนาม ก.พ. 60 01/60
106 นาง ค าหน้อย    สุธรรม 5490001580 ธ.ลาดพร้าว 6 มิ.ย. 60 1701/60
107 จ.ส.อ.เรืองสุข    ปิ่นสุวรรณ 5490001835 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ค. 60 1301/60
108 นาย เจริญฤทธิ ์   แก้วปรีชาชาญ 5490004489 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. มิ.ย. 60 1701/60
109 นาง สุพร    ปิ่นสุวรรณ 5490008825 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ค. 60 1301/60
110 พ.ต.เอกสิทธ ิ   นงนุช 5490010018 พล.1 รอ. ก.พ. 60 01/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 ส.อ.ดารากร    ทพัขวา 5490011411 ร.12 พนั.1 รอ. พ.ย. 59 4241/59
112 ส.อ.นโรดม    ทสิา 5490012096 ธ.นครศรีธรรมราช มิ.ย. 60 1701/60
113 ส.อ.ศราวฒิุ    ทมิาไชย 5500001102 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 60 1701/60
114 ส.อ.สุดใจ    ดีทอง 5500001174 ร.151 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
115 นาย สมพงษ ์   สอนพงษ์ 5500001327 ธ.กระทุ่มแบน มิ.ย. 60 1701/60
116 พ.ต.นิรุตต์ิ    สมศรี 5500001646 พนั.ขส.กรม สน.พล.ร.9 เม.ย. 60 861/60
117 ส.ต.อภรัิตน์    รังษรุิจิ 5500002306 กรม ทพ.33 พ.ค. 60 1301/60
118 นาย นพรัตน์    นกเจริญ 5500002716 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 60 1701/60
119 ส.อ.เมืองสิงห ์   อยู่สุข 5500003591 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. เม.ย. 60 861/60
120 ส.อ.ด ารงค์รักษ ์   เกตุภงูา 5500004006 รร.ช.กช. พ.ย. 59 4241/59
121 พ.ต.สาวติร    ทรรทรานนท์ 5500004691 มทบ.17 พ.ค. 60 1301/60
122 ส.อ.หญิง ชลินี    บษุบา 5500004910 ทภ.4 พ.ค. 60 1301/60
123 นาย ปยิพร    ธปิะ 5500006179 ป.9 พนั.109 พ.ค. 60 1301/60
124 น.ส.อรปภา    ชัยสุขพลิาส 5500007465 ช.พนั.1 รอ. เม.ย. 60 861/60
125 ส.อ.ศักด์ิชาญ    ศิริเวชกุล 5510002122 ร.23 พนั.4 พ.ค. 60 1301/60
126 นาย สมควร    เรืองผิว 5510002424 ร้อย.ช.ซบร.สนาม ก.พ. 60 01/60
127 นาง วรรณนิภา    ทดัเทยีม 5510002802 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว มิ.ย. 60 1701/60
128 ส.อ.อรรคพล    ขาววงษ์ 5510004095 ธ.เสริมไทย- ม.ค. มิ.ย. 60 1701/60
129 ส.อ.หญิง ปาณิศา    สมวงค์ 5510007003 ทภ.4 พ.ค. 60 1301/60
130 นาง ฟองค า    ยะฟู 5510007074 นทพ. มี.ค. 60 441/60
131 จ.ส.อ.อุดม    ยะฟู 5510007082 นทพ. มี.ค. 60 441/60
132 ด.ต.จิตติ    ดรหมั่น 5520000361 ร.12 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
133 น.ส.นาฎศิลป ์   ดรหมั่น 5520000362 ร.12 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
134 นาง อุทยัพร    ดรหมั่น 5520000365 ร.12 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
135 ส.อ.พสิิฐ    ศรีดา 5520000368 ร.12 พนั.3 รอ. ก.พ. 60 01/60
136 ส.อ.อนุสรณ์    ศฤงคาร 5520000583 นทพ. มี.ค. 60 441/60
137 ส.อ.อนุวฒัน์    สวา่งฉาย 5520000630 ขส.ทบ. เม.ย. 60 861/60
138 ส.อ.วนิัย    บอืขุนทด 5520001885 ร.111 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
139 ส.อ.ววิฒัน์    พพิฒันเสน 5520001892 ร.5 พนั.2 พ.ค. 60 1301/60
140 น.ส.นภสัสรณ์    จริต้น 5520002406 ธ.รามอินทรา กม.4 มิ.ย. 60 1701/60
141 นาย เชนทร์    ฉายแสง 5520002684 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
142 นาง เตือน    ฉายแสง 5520002685 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
143 ส.อ.วชัรินทร์    ฉายแสง 5520002689 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
144 นาย สุรพล    เอี่ยมสงวน 5520003139 สลก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
145 ส.อ.ณัฐวฒิุ    ชัยทอง 5520005450 ร.8 พนั.2 พ.ค. 60 1301/60
146 ส.อ.สิทธชิัย    นาเวยีง 5520005914 ธ.ปากช่อง มิ.ย. 60 1701/60
147 นาย อุดมศักด์ิ    แตงพวง 5520007698 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาย สนิท    หงษว์เิศษ 5520007728 ธ.นางรอง มิ.ย. 60 1701/60
149 นาย ดวง    ปิ่นสุวรรณ 5520008626 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ค. 60 1301/60
150 นาย ไพศาล    สูงเจริญ 5520010304 ธ.เทเวศร์ มิ.ย. 60 1701/60
151 นาย ววิฒัน์    เนียมโสภา 5520010639 ธ.ถ.สรงประภา มิ.ย. 60 1701/60
152 นาย จักรกริช    ขันธแก้ว 5520013000 ธ.เพชรบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
153 นาง พศิมัย    ค าเมืองคุณ 5520013825 ธ.ปากเกร็ด พ.ค. 60 1301/60
154 นาย กิตติพงษ ์   พหโุล 5520014090 ธ.โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 60 1701/60
155 ส.ท.วชัระ    พทุธมิา 5520014229 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. มิ.ย. 60 1701/60
156 น.ส.กนกพร    มณีเอี่ยม 5520015445 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 60 1701/60
157 น.ส.ประกายมาศ    มณีเอี่ยม 5520015456 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 60 1701/60
158 น.ส.กาญจนา    ชังข า 5520016442 ธ.สุพรรณบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
159 ส.อ.อดิศักด์ิ    สิทธโิชค 5520018119 ส่วนกลาง เม.ย. 60 861/60
160 นาง ปราณี    สินทรัพย์ 5520018548 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 60 1701/60
161 นาง ป ี   ศรีจันทร์ 5520018549 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 60 1701/60
162 ส.อ.จิราวธุ    หวันา 5530002941 ร.7 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
163 นาง วเิชียร    พรมชาติ 5530004318 ธ.ปากช่อง มิ.ย. 60 1701/60
164 นาย ทองพนู    บอืขุนทด 5530004791 ร.111 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
165 นาง ส้มเปร้ียว    บอืขุนทด 5530004796 ร.111 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
166 น.ส.อังคณา    ศุภฤกษ์ 5530006105 ธ.หนองคล้า มิ.ย. 60 1701/60
167 อส.ทพ.ฉัตรชัย    เงินไกร 5530008534 กรม ทพ.46 พ.ค. 60 1301/60
168 น.ส.จิราภรณ์    พรรัตน์ 5530008866 ธ.โลตัส โคราช 2 มิ.ย. 60 1701/60
169 ส.อ.ณัฐวตัร    จันทร์ใจ 5540000848 ร.17 พ.ค. 60 1301/60
170 ส.อ.เกรียงไกร    ชิณพรม 5540002048 ร.29 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
171 ส.อ.บริุนทร์    จันทร์เหลือง 5540005979 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
172 ส.ต.หญิง บณุยวร์ี    ศรีจันทร์ 5540007374 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 60 1701/60
173 นาย เอกราช    ทบันนท์ 5540007776 ธ.โลตัส โคราช 2 มิ.ย. 60 1701/60
174 อส.ทพ.ทรงเดช    บง้พรม 5550000180 ทพ.22(อส.ทพ.) พ.ค. 60 1301/60
175 ส.ท.พศิิษฐ์    แผ้วพลสง 5550001712 ร.12 พนั.2 รอ. พ.ย. 59 4241/59
176 อส.ทพ.วรีะศักด์ิ    ใบบวั 5550002381 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
177 อส.ทพ.พรชัย    แสนวเิศษ 5550002597 กรม ทพ.44 พ.ค. 60 1301/60
178 อส.ทพ.นฤพนธ ์   แสงวรราช 5550006129 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
179 อส.ทพ.ประวทิย์    พนัธะไชย 5550006131 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
180 อส.ทพ.พทิกัษช์ัย    กวดขัน 5550006139 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
181 อส.ทพ.สมโชค    เซ็นนอก 5550006150 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
182 อส.ทพ.สราวฒิุ    ทองทาบ 5550006152 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
183 ส.ท.ปณัณรุจน์    โกสินปฐมพงศ์ 5550006422 ม.1 พนั.1 รอ. พ.ค. 60 1301/60
184 อส.ทพ.ชัชชัย    ดาวบริสุทธิ์ 5550006613 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 อส.ทพ.ชัยณรงค์    ชีวโภคากุล 5550006616 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
186 อส.ทพ.ชัยวชัร    อาจหยุด 5550006618 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
187 อส.ทพ.ชาญชัย    พลชุมแสง 5550006620 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
188 อส.ทพ.ประสาร    มนทกานติ 5550006654 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
189 อส.ทพ.ปริญญา    ตระกูลทมุ 5550006658 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
190 อส.ทพ.อัศนัย    ศรีม่วง 5550006729 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
191 อส.ทพ.อัศนี    รักเจริญกิจ 5550006730 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
192 ส.ต.ณัฐวฒิุ    จ่าทา่ 5550007376 ส.พนั.6 พ.ค. 60 1301/60
193 นาย ชาญยุทธ    ชินกร 5550009200 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 60 1701/60
194 อส.ทพ.ธรีะวฒิุ    คงใหม่ 5550009991 กรม ทพ.46 พ.ค. 60 1301/60
195 นาง ทองมี    จ่าทา่ 5550011151 ส.พนั.6 พ.ค. 60 1301/60
196 นาย เล็ง    จ่าทา่ 5550011152 ส.พนั.6 พ.ค. 60 1301/60
197 ส.ท.ศุภกิจ    ประยูรหาญ 5550011489 มทบ.12 พ.ค. 60 1301/60
198 ส.อ.ทนากรณ์    จันโย 5550012485 ธ.ล าปาง มิ.ย. 60 1701/60
199 อส.ทพ.พทิกัษ ์   พทิยาพรชัย 5560000894 กรม ทพ.33 พ.ค. 60 1301/60
200 อส.ทพ.สุทนิ    วริิยะพนัธ์ 5560001092 กรม ทพ.33 พ.ค. 60 1301/60
201 ส.ต.ลิขิต    ไชยมัชชิม 5560001536 พล.ร.6 พ.ค. 60 1301/60
202 อส.ทพ.ประสิทธิศั์กด์ิ    ราชเมืองทอง5560003474 กรม ทพ.42 พ.ค. 60 1301/60
203 ส.อ.พลาวฒิุ    กนกพนิิจ 5560004319 รพศ.2 พนั.2 พ.ค. 60 1301/60
204 อส.ทพ.อดิศักด์ิ    นุชนารถ 5560005878 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
205 ส.ต.กิติศักด์ิ    สีเสือ 5560007696 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 60 1701/60
206 นาย วรัิตน์    สีเสือ 5560007735 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 60 1701/60
207 นาง สายร้วน    สีเสือ 5560007745 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 60 1701/60
208 อส.ทพ.หญิง จรุงจิต    เจียมใจ 5560008113 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
209 อส.ทพ.หญิง พชิยาณีย์    เช่งสุน 5560008130 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
210 อส.ทพ.ยงยุทธ    แก้วแววน้อย 5560008624 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
211 อส.ทพ.ธรีะวฒัน์    จรเจนเกียรติ 5560009212 กรม ทพ.42 พ.ค. 60 1301/60
212 อส.ทพ.ศักด์ิมงคล    ประสมพนัธ์ 5560009927 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
213 อส.ทพ.อนุรักษ ์   จวงประโคน 5560009933 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
214 อส.ทพ.อภชิัย    วาแวนิ 5560010899 กรม ทพ.46 พ.ค. 60 1301/60
215 อส.ทพ.ภาสกร    ประกาศแก่นทราย 5560011057 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
216 อส.ทพ.ธวชัชัย    ค าด้วง 5560011079 กรม ทพ.22 พ.ค. 60 1301/60
217 อส.ทพ.สะบอืรี    มากาซา 5560011323 กรม ทพ.46 พ.ค. 60 1301/60
218 อส.ทพ.เอนกวชิชา    กาวนิค า 5560011392 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
219 อส.ทพ.อนุพนัธ ์   พลูจันทร์ 5560012162 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
220 นาย พมิาย    ทบัทมิเทศ 5560012262 ธ.งามวงศ์วาน มิ.ย. 60 1701/60
221 อส.ทพ.สนทะยา    แถลงกัน 5560012811 กรม ทพ.21 พ.ค. 60 1301/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 อส.ทพ.บญัชา    อ่วมทอง 5560013833 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
223 อส.ทพ.ธนัวา    โสภณพศิ 5570001217 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
224 อส.ทพ.มะสุกรี    เจะยอ 5570001231 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
225 อส.ทพ.กิตติพงษ ์   รอดยัง 5570003167 กรม ทพ.46 พ.ค. 60 1301/60
226 ส.อ.ณัฐพล    คันธชิต 5570003493 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. มิ.ย. 60 1701/60
227 อส.ทพ.หญิง รุ่งนภา    หอมชื่น 5570004143 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
228 อส.ทพ.หญิง ฤทยัรัตน์    สิริ 5570004144 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
229 อส.ทพ.ทองใบ    น้อยรุณ 5570005653 กรม ทพ.21 พ.ค. 60 1301/60
230 พล.อส.เสน่ห ์   ศรีงาม 5570006234 พนั.สท. พ.ค. 60 1301/60
231 อส.ทพ.พสิิทธพิคัฐ์    เรณุมาศ 5570006950 กรม ทพ.42 พ.ค. 60 1301/60
232 อส.ทพ.มะกอซี    กาหม๊ะ 5570007587 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
233 ส.ต.สิทธชิัย    สืบสาร 5570008244 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
234 ส.ต.ศุภชัย    ชุมค า 5570009689 ม.1 รอ. พ.ค. 60 1301/60
235 อส.ทพ.วรวทิย์    หมัดสี 5570010141 กรม ทพ.46 พ.ค. 60 1301/60
236 ส.ท.เจษฎา    กาญจนพนัธ์ 5570010597 ร.19 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
237 ส.ท.ธนาเนตร    ปิ่นทอง 5570010618 ร.19 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
238 อส.ทพ.ธนพล    ทองเรือง 5570010820 กรม ทพ.42 เม.ย. 60 861/60
239 อส.ทพ.อับดุลฮากิง    บลูกาลาเต๊ะ 5570012703 กรม ทพ.46 พ.ค. 60 1301/60
240 อส.ทพ.อารยะ    เสนเมือง 5570012705 กรม ทพ.46 พ.ค. 60 1301/60
241 นาง บญุพร้ิง    ทบัทมิเศษ 5570013250 ธ.ก าแพงเพชร มิ.ย. 60 1701/60
242 ส.ต.ธนวฒัน์    ทองใบจิตร์ 5570014342 กอง พธ.สกอ.ศสพ. พ.ค. 60 1301/60
243 ส.ต.อธวิฒัน์    จิตรสังข์ 5570015425 พล.ร.6 พ.ค. 60 1301/60
244 อส.ทพ.อารีซี    มะดีเย๊าะ 5570015633 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
245 ส.ต.ชูชัย    ชั้นงาม 5580002512 ร.13 พ.ค. 60 1301/60
246 อส.ทพ.สุนา    กงล้อม 5580005218 กรม ทพ.21 พ.ค. 60 1301/60
247 อส.ทพ.อาคม    วะทา 5580005516 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
248 อส.ทพ.จีรศักด์ิ    บวัเผียน 5580007337 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
249 อส.ทพ.ซัมรี    อาแว 5580007345 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
250 อส.ทพ.ต่วนอีซัน    ลอนิ 5580007353 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
251 พลฯ ทศพร    บญุเชิด 5580007511 ป.5 พนั.25 พ.ค. 60 1301/60
252 พลฯ รัฐศาสตร์    พรหมมา 5580007512 ป.5 พนั.25 พ.ค. 60 1301/60
253 นาง จ ารวย    ภยัมณี 5580007852 ธ.ส านักราชด าเนิน มิ.ย. 60 1701/60
254 อส.ทพ.จตุรงค์    เสือชาวปา่ 5580008066 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
255 อส.ทพ.อภริมย์    พรมโกฎ์ 5580008116 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
256 อส.ทพ.ทวชีัย    โสประดิษฐ 5580008590 กรม ทพ.21 พ.ค. 60 1301/60
257 ส.ต.วชัระ    จันทร์เปล่ียน 5580009052 มทบ.14 ม.ค. 60 5161/59
258 พลฯ จักรกฤษ    สระแสง 5580010669 ร.6 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 พลฯ ณัฐกิตต์    สายเรียง 5580010671 ร.6 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
260 พลฯ นิรันดร์    พนัธข์าว 5580010673 ร.6 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
261 พลฯ นิรันดร์    สารัตน์ 5580010674 ร.6 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
262 พลฯ พงษพ์นัธุ ์   เอี่ยมบณัฑิต 5580010679 ร.6 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
263 พลฯ ศักดา    โกศล 5580010685 ร.6 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
264 พลฯ สุทธพิงษ ์   จิตจันทร์ 5580010686 ร.6 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
265 นาย ภวูเดช    ศรีวงษ์ 5580012384 ธ.เดอะมอลล์ บางกะปิ มิ.ย. 60 1701/60
266 พลฯ เข็มชาติ    ลมูลศิลป์ 5580012758 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
267 พลฯ ค ารณ    คงวงษ์ 5580012759 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
268 พลฯ เจษฏา    ปริุสา 5580012760 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
269 พลฯ ชยางกูร    แดงอรุณ 5580012761 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
270 พลฯ ชาคริต    จรรยา 5580012762 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
271 พลฯ ชาญณรงค์    ดวงพรชัย 5580012763 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
272 พลฯ ณัฐวฒัน์    แก้ววนั 5580012764 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
273 พลฯ ณัฐวฒิุ    หนูพล 5580012765 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
274 พลฯ ต่อศักด์ิ    ดาสาลี 5580012766 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
275 พลฯ ทวชีัย    ศรีสวสัด์ิ 5580012767 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
276 พลฯ ธนพงษ ์   ทรัพย์ไทย 5580012768 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
277 พลฯ ธนพล    เร่ืองฤทธิ์ 5580012769 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
278 พลฯ ธนพล    สมค า 5580012770 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
279 พลฯ ธนวฒัน์    อินราช 5580012771 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
280 พลฯ ธนากร    อัศวโสตถิ์ 5580012772 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
281 พลฯ ธนัวา    อารีราษฎร์ 5580012773 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
282 พลฯ ธร์ีปรัช    ไชยวฒัน์ 5580012775 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
283 พลฯ ธรีะศักด์ิ    นาเหนือ 5580012776 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
284 พลฯ นพดล    มาจาด 5580012779 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
285 พลฯ นริน    แสงหา 5580012780 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
286 พลฯ นิเวศน์    จันดัด 5580012782 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
287 พลฯ ปฏศัิกด์ิ    เวชศาสตร์ 5580012784 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
288 พลฯ พงศกร    เขียววจิิตร 5580012785 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
289 พลฯ พสุธร    ยะอารี 5580012788 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
290 พลฯ พรีพล    เมืองแดง 5580012790 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
291 พลฯ พรีะดลย์    มรกตจักษพุนัธ์ 5580012791 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
292 พลฯ ภทัรชัย    สุวรรณอัคระเดชา 5580012792 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
293 พลฯ มนตรี    ช่างกลึงดี 5580012793 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
294 พลฯ เมฆินทร์    ค ากอง 5580012794 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
295 พลฯ รัตนชัย    เหกิขุนทด 5580012796 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 พลฯ วฑูิรย์    นิลตะโก 5580012801 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
297 พลฯ วรีะพงษ ์   เกียรติกุลเจริญ 5580012802 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
298 พลฯ ศักดา    สุทธแิก้ว 5580012804 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
299 พลฯ ศักด์ิชาย    จอมพงษ์ 5580012805 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
300 พลฯ สาญัณห ์   หนัสาริกร 5580012809 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
301 พลฯ สิทธโิชค    พฒัอินทร์ 5580012810 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
302 พลฯ สุชิน    ไทรสังข์ดุษฏ์ 5580012811 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
303 พลฯ โสภณ    อินทร์งาม 5580012815 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
304 พลฯ อดิลักษณ์    สังข์ทอง 5580012816 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
305 พลฯ อธคิม    สุนทรวร 5580012817 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
306 พลฯ อนันต์    ทิ้งโคตร์ 5580012818 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
307 พลฯ อนุศาสน์    ปานมัจฉา 5580012819 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
308 พลฯ อภชิาติ    ใจฉลาด 5580012820 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
309 พลฯ อภวิฒัน์    ผลอินทร์ 5580012822 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
310 พลฯ อภสิิทธิ ์    เหลืองวไิล 5580012823 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
311 พลฯ อัฐพล    จวงครุฑ 5580012824 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
312 พลฯ อ านาจ    บุ้นเฮียง 5580012827 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
313 พลฯ เอกลักษณ์    ร่านบา้นแพว้ 5580012830 ร.19 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
314 พลฯ กฤษฎา    ธปูจันทร์ 5580012880 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
315 พลฯ ก้องเกียรติ    คะอังกุ 5580012881 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
316 พลฯ จริวฒัน์    สุวรรณสิงห์ 5580012883 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
317 พลฯ จักรกฤษ    ยอดนิล 5580012885 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
318 พลฯ โชคชัย    พรมสอน 5580012886 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
319 พลฯ ณัฐดนัย    จันชา 5580012887 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
320 พลฯ ทกัษณิ    บญุจันทร์ 5580012889 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
321 พลฯ ธนวนัต์    ศรีสมโยค 5580012890 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
322 พลฯ ธนัยากรณ์    คะเรรัมย์ 5580012891 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
323 พลฯ ธรีพงษ ์   ร่มกลาง 5580012892 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
324 พลฯ ธรีวฒัน์    จันทเขียน 5580012893 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
325 พลฯ ธรีะพล    เมืองเเก้ว 5580012894 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
326 พลฯ นิตินัย    ค าหงษา 5580012895 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
327 พลฯ บญัชา    รุณราศรี 5580012896 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
328 พลฯ บญุหลาย    เหี้ยมเหนิ 5580012897 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
329 พลฯ ประพล    อ้วนศิริ 5580012898 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
330 พลฯ ประสิทธิ ์   กันยาสุด 5580012899 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
331 พลฯ ปริญญา    สุพนินา 5580012900 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
332 พลฯ พงษศั์กด์ิ    แพงค าฮัก 5580012901 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 พลฯ พะเยา    สระแก้ว 5580012902 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
334 พลฯ ภาคภมูิ    อุดมสุข 5580012903 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
335 พลฯ ภานุวตั    ใจหาญ 5580012904 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
336 พลฯ ยุทธพล    เบา้ทองหล่อ 5580012905 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
337 พลฯ รัตน์พร    ทวิาพฒัน์ 5580012906 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
338 พลฯ วชัระ    ชาวตัร์ 5580012907 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
339 พลฯ วรีะศักด์ิ    ศรีบวัลา 5580012908 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
340 พลฯ วฒิุชัย    ไชยราช 5580012909 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
341 พลฯ สากล    จันทร์เรืองศรี 5580012912 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
342 พลฯ สุนทร    เถื่อนม่วง 5580012913 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
343 พลฯ สุนัย    ผ่านชมภู 5580012914 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
344 พลฯ อดิศักด์ิ    ประวรัิตน์ 5580012916 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
345 พลฯ อภวิฒัน์    ไชยราช 5580012917 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
346 พลฯ อัมพร    นอกเมือง 5580012918 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
347 พลฯ อาทติย์    ขันแข็ง 5580012919 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
348 พลฯ ค ามี    อุดมสุวรรณ 5580013462 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
349 พลฯ จตุรงค์    ธชิา 5580013463 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
350 พลฯ จีรภทัร    สมัคร์ราช 5580013464 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
351 พลฯ จีรศักด์ิ    บญุเลิศ 5580013465 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
352 พลฯ ชัยยุทธ ์   พนิิจมนตรี 5580013466 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
353 พลฯ ณัชพล    จันแดง 5580013467 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
354 พลฯ ธนพล    เทพอาจ 5580013468 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
355 พลฯ ธนากร    แก้วก่อง 5580013469 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
356 พลฯ ธรีรัช    ถ าวาปี 5580013470 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
357 พลฯ ธวุานนท ์   สุขส าราญ 5580013472 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
358 พลฯ นพพร    บวักระสัง 5580013473 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
359 พลฯ นิรุตต์    สินทรา 5580013475 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
360 พลฯ นิวฒัน์    สาขะสิงห์ 5580013476 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
361 พลฯ พยงค์    สิงหสั์ตย์ 5580013478 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
362 พลฯ พฒิุพงษ ์   สงบภยั 5580013479 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
363 พลฯ เมธ ี   โพธิห์ล้า 5580013481 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
364 พลฯ รุ่งเรืองศักด์ิ    แสงมณี 5580013482 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
365 พลฯ รุ่งโรจน์    สมบรูณ์ 5580013483 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
366 พลฯ เรืองวทิย์    กองสุวรรณ์ 5580013484 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
367 พลฯ วลัลพ    ไชยชนะ 5580013486 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
368 พลฯ วรีภทัร    อัมวนั 5580013487 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
369 พลฯ วรียุทธ    ผ่านจังหาร 5580013488 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
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370 พลฯ วรีะพงษ ์   ปนุระมี 5580013489 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
371 พลฯ วรีะศักด์ิ    บดุดีค า 5580013490 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
372 พลฯ ศราวธุ    พนัธห์นองค้า 5580013491 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
373 พลฯ ศักด์ิชัย    เศรษฐรักษา 5580013492 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
374 พลฯ สุทธศัิกด์ิ    ไตรโยธี 5580013493 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
375 พลฯ สุพร    แข็งฤทธิ์ 5580013494 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
376 พลฯ แสงอรุณ    จันทร์แดง 5580013496 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
377 พลฯ อาจณรงค์    อุ่นอารีย์กุล 5580013498 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
378 พลฯ อาทรณ์    สุพงัโค 5580013499 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
379 พลฯ อ านวย    ทองค า 5580013500 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
380 น.ส.ศรีไพล    พสูิตร์ 5580013522 กรม ทพ.11 พ.ค. 60 1301/60
381 ส.ต.คมสันต์    เด่นสมบรูณ์ 5590000700 ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
382 น.ส.ธดิาภรณ์    ล้ าเลิศ 5590000948 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 60 1701/60
383 น.ส.จิราภรณ์    กลเรียน 5590002371 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 60 1701/60
384 นาย ต่อศักด์ิ    เกิดเจริญ 5590002377 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 60 1701/60
385 นาง อาลิศรา    บสุอน 5590002392 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 60 1701/60
386 ส.ต.ชรินทร    แก่นสาร 5590003076 ช.11 เม.ย. 60 861/60
387 นาย เขียว    อัยกา 5590004104 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
388 นาง จันดา    อัยกา 5590004105 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
389 ส.ต.ทนงศักด์ิ    อัยกา 5590004106 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
390 นาย พรเทพ    ต้ังถาวรกิจ 5590005563 รร.ช.กช. พ.ย. 59 4241/59
391 พลฯ กองสิน    สีงาม 5590005612 ช.พนั.8 พ.ค. 60 1301/60
392 พลฯ เชิดศักด์ิ    มงคลช่วง 5590005613 ช.พนั.8 พ.ค. 60 1301/60
393 ส.ต.รนกฤต    ตันตรา 5590007718 ส.พนั.6 ม.ค. 60 5161/59
394 พลฯ กิตติพงษ ์   เพชรปอ้ 5590009292 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
395 พลฯ กิตติพงษ ์   อินทรส 5590009293 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
396 พลฯ ชาญณรงค์    นวมโคกสูง 5590009296 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
397 พลฯ ณเรศ    จันทร์ประสงค์ 5590009298 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
398 พลฯ ณัฐพงษ ์   อินอ่อน 5590009299 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
399 พลฯ ธรีะวฒัน์    สมศรี 5590009303 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
400 พลฯ พชัรพล    เก่งทนัชะการ 5590009307 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
401 พลฯ พลัลภ    สิงหอ์ าพล 5590009308 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
402 พลฯ พชิิตโชค    เงินโฉม 5590009309 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
403 พลฯ โยธนิ    ฟกัทอง 5590009313 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
404 พลฯ วานุ    ศรีมงคล 5590009314 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
405 พลฯ วชิัย    นาชัยราญ 5590009315 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
406 พลฯ วรีะพล    พมิเสน 5590009317 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
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407 พลฯ วรีะยุทธ    แก้วคง 5590009318 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
408 พลฯ ศราวธุ    สุขเกษม 5590009320 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
409 พลฯ สมบรูณ์    ก้อนสันทะ 5590009321 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
410 พลฯ สุขเกษม    ชมโฉม 5590009322 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
411 พลฯ สุมนัส    ทองพร 5590009324 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
412 พลฯ อดิศร    เกิดนาน 5590009325 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
413 พลฯ อภวิชิญ์    ภเูขียว 5590009327 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
414 พลฯ อาทติย์    จันอ้น 5590009328 พล.ม.1 พ.ค. 60 1301/60
415 นาง ซ่อนกล่ิน    ศรีบตุร 5590010266 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 60 1701/60
416 ส.ต.สุระสร    วรีะศักด์ิ 5590010278 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 60 1701/60
417 ร.ต.กฤตนัย    บอ่เพทาย 5590012554 ร.12 พนั.2 รอ. ม.ค. 60 5161/59
418 ร.ต.กฤษฎิ์    ทพัวนานต์ 5590012556 ร.12 พนั.3 รอ. ม.ค. 60 5161/59
419 ร.ต.ทศพร    วงศ์ศรีสังข์ 5590012604 ธ.นครนายก มิ.ย. 60 1701/60
420 ร.ต.พฤทธพิงค์    พนัหลง 5590012648 ร.17 พนั.3 ม.ค. 60 5161/59
421 ร.ต.ภทัระ    รัตนะดี 5590012665 ร.7 พนั.2 ม.ค. 60 5161/59
422 ร.ต.ราเมศวร์    ต้ังวไิล 5590012682 ร.4 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
423 อส.ทพ.ตุแววลิายัต    นิเน 5590012955 กรม ทพ.41 พ.ค. 60 1301/60
424 พลฯ ชัยอนันต์    ตรุวรรณ 5590013371 ร.6 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
425 นาง สมภาร    ถวลิไพร 5600000245 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
426 ส.ต.สุรศักด์ิ    ถวลิไพร 5600000252 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
427 อส.ทพ.เธยีรวทิติ    แสนประสิทธิ์ 5600001424 กรม ทพ.21 พ.ค. 60 1301/60
428 พลฯ ปฏญิาน    ราษี 5600001644 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
429 พลฯ พลัลภ    แก้วดอนโมง 5600001646 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
430 พลฯ พพิฒัน์พงศ์    แซ่จึง 5600001647 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
431 พลฯ มณเฑียร    สมเพช็ร 5600001651 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
432 พลฯ รัฐพล    พนัธเสน 5600001653 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
433 พลฯ วรีชัย    ศรีสมบติั 5600001658 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
434 พลฯ วรีพงศ์    หงษเ์พชร 5600001659 ร.23 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
435 นาง อนงค์    เชื้อจันทกึ ต101348/28 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 60 1701/60
436 ส.อ.ธนาโชติรัชต์    มานุจ า ต103340/28 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มิ.ย. 60 1701/60
437 นาง สุทมา    จันทะแสน ต103917/28 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 60 1701/60
438 ส.อ.พชร    บญุรัตน์ ต104470/28 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
439 นาง เพญ็ประภา    พรมมาลุน ต107924/29 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 60 1701/60
440 นาง ภาวนา    มหรรณพ ต109216/29 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
441 จ.ส.อ.เฉลิม    โสภกัดี ต111499/29 ร.11 พนั.1 รอ. มี.ค. 60 441/60
442 นาง สังวาลย์    นกเจริญ ต114984/29 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 60 1701/60
443 นาย ศักด์ิสิทธิ ์   พุ่มปรีดา ต115095/29 ธ.ถ.เศรษฐกิจ 1-ส.ค. มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 จ.ส.อ.ตระกูล    ศิริวรีะศิลป์ ต118462/29 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
445 นาง สุภาวดี    ท าสะอาด ต126731/30 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
446 นาง ศรีพลอย    นันชัย ต127060/30 ธ.ตลาดไทย มิ.ย. 60 1701/60
447 จ.ส.อ.วรีะสิทธิ ์   บญุจักษุ ต128777/30 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 60 1701/60
448 จ.ส.อ.สมพร    ธปิะ ต132060/30 ป.9 พนั.109 พ.ค. 60 1301/60
449 นาง เวช    อินเสน ต136470/30 ธ.นครพนม มิ.ย. 60 1701/60
450 นาง ค าสร้อย    น้อยดา ต136555/30 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
451 นาง สายันต์    สิงหส์ถิตย์ ต137903/30 ธ.เซนทรัล บางเขน มิ.ย. 60 1701/60
452 นาย บญุแทน    สินมา ต145964/31 ธ.ถ.หลวง-วรจักร มิ.ย. 60 1701/60
453 นาง ล าเพย    พรมนนท์ ต152160/31 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
454 นาย บณัฑิต    มาลาวงศ์ ต163490/31 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 60 1701/60
455 ร.ต.ชโสธร    สินทรัพย์ ต164931/31 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 60 1701/60
456 นาง บญุญาพร    ณรงค์รอน ต170668/32 มทบ.16 เม.ย. 60 861/60
457 จ.ส.อ.ปยิะ    อรมัง ต171460/32 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
458 นาง สงวน    รอดบญุธรรม ต175425/32 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 60 1701/60
459 นาง กรระว ี   สารสมบรูณ์ ต176993/32 ธ.มหาพฤฒาราม มิ.ย. 60 1701/60
460 ร.ต.สุทนิ    สุขเกษม ต182209/32 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
461 นาง วงเดือน    ศิริวรีะศิลป์ ต182535/32 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
462 นาง สิมมา    มั่นใจ ต182712/32 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
463 นาง ทองจันทร์    เฉลิมหมู่ ต182925/32 ธ.เซนทรัล บางเขน มิ.ย. 60 1701/60
464 นาง บญุเตือน    ร่ืนกวี ต183885/32 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
465 ร.ท.สุชาติ    รางทอง ต190018/32 ธ.เสนานิคม มิ.ย. 60 1701/60
466 จ.ส.อ.สรรเพช็ร    ช่องวารินทร์ ต194485/32 ธ.กาญจนบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
467 จ.ส.อ.สรวศิ    เถื่อนบญุ ต200101/33 นทพ. มี.ค. 60 441/60
468 นาง สาคร    เรียบจันทกึ ต202172/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 60 1701/60
469 จ.ส.อ.สมัคร    แก้วบโูฮม ต208169/33 นรด.(รด.) เม.ย. 60 861/60
470 นาย ปลด    ก าแพงทอง ต210710/33 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 60 1701/60
471 นาย สวงิ    เรืองฉาย ต210986/33 ธ.ส านักราชด าเนิน มิ.ย. 60 1701/60
472 นาง กี    ค าบุ่ง ต214212/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มิ.ย. 60 1701/60
473 นาง เธยีรสิน    รัตถิกุล ต216802/33 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง มิ.ย. 60 1701/60
474 นาง ชวนพศิ    สุขเกษม ต219211/33 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
475 นาย สุรพงษ ์   พนูน้ าเพชร ต220544/33 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ มิ.ย. 60 1701/60
476 นาง ปราณี    พนัธพุล ต220872/33 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
477 นาง สุจรรยา    พนูน้ าเพชร ต224846/34 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ มิ.ย. 60 1701/60
478 นาง สมปอง    ศรีเสน ต226303/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 60 1701/60
479 ส.อ.หญิง จิตต์ภสัสร    ศรีโพธิ์ ต227393/34 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 60 1701/60
480 ร.ต.ชูชีพ    โก่งกระโทก ต22856/17 ธ.ถ.ประชาอุทศิ มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
481 นาง สุดใจ    เปรมจันทร์วงษ์ ต234527/34 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. มิ.ย. 60 1701/60
482 ส.อ.ภานุพงศ์    มั่นนุช ต235859/34 ธ.แม่สอด มิ.ย. 60 1701/60
483 นาง ศรศิริ    แปน้รอด ต236584/34 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
484 นาย เสนาะ    พนัธรัุตน์ ต241852/34 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
485 นาง แสวง    พนัธรัุตน์ ต241853/34 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
486 นาง จันทร์นิตย์    มีสุข ต243643/34 ธ.พะเยา มิ.ย. 60 1701/60
487 นาง ชุติมา    ลือแผ่ ต250058/35 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต มิ.ย. 60 1701/60
488 นาง สุวะนา    ทองลือ ต250746/35 ธ.อรัญประเทศ มิ.ย. 60 1701/60
489 นาย เดือน    ฉันทะปรีดา ต254419/35 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 60 1701/60
490 นาย มนู    สารสมบรูณ์ ต254698/35 ธ.มหาพฤฒาราม มิ.ย. 60 1701/60
491 ส.อ.โชคสถิตย์    หติะรัตน์ ต255745/35 ธ.ถ.เบญจมราชูทศิ-จ.บ. มิ.ย. 60 1701/60
492 นาง ยุพา    สุจริต ต256550/35 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 60 1701/60
493 จ.ส.อ.เดชาพล    ด าเนินงาม ต260452/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มิ.ย. 60 1701/60
494 นาง นิภาวรรณ    ชื่นหทยั ต260958/35 นรด.(ศสร) เม.ย. 60 861/60
495 นาง นงเยาว ์   พลูสมบติั ต261711/35 ธ.นครนายก มิ.ย. 60 1701/60
496 นาง บงัอร    เมฆบตุร ต262371/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 60 1701/60
497 นาง เสาวลักษณ์    โชติทรัพย์ ต265497/36 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
498 นาย ธชัพล    ตู้สมบติั ต268187/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 60 1701/60
499 นาง เสาวณีย์    เพิ่มทรัพย์ ต271135/36 ธนาณัติ มี.ค. 60 441/60
500 นาง จันทร์ค า    เขื่อนเพช็ร์ ต274199/37 ธ.แพร่ มิ.ย. 60 1701/60
501 นาง สุชาดา    เที่ยงธรรม ต278991/37 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. มิ.ย. 60 1701/60
502 นาง เสาวคล    ปอ้งพาล ต280687/37 ธ.อรัญประเทศ มิ.ย. 60 1701/60
503 จ.ส.อ.ศราวธุ    อังคุระษี ต286927/38 ธ.อ านาจเจริญ มิ.ย. 60 1701/60
504 จ.ส.อ.ประพจน์    นกเจริญ ต30626/19 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 60 1701/60
505 นาง แสวง    เนติปรีชา ต33379/20 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ มิ.ย. 60 1701/60
506 นาง มิ่ง    พลูบางยุง ต34771/20 ธ.โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 60 1701/60
507 นาง ศรีชาติ    อิ่มบวั ต36998/21 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 60 1701/60
508 พ.ท.รุจิโรจน์    พลันสังเกตุ ต40289/21 ธ.ด่านนอก มิ.ย. 60 1701/60
509 นาง บญุชอบ    เปล่งปล้ืม ต42364/22 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 60 1701/60
510 จ.ส.อ.สมศักด์ิ    ศรีเสน ต46808/22 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 60 1701/60
511 นาง โคตะมี    อมรสิน ต52432/23 ธ.ตระการพชืผล มิ.ย. 60 1701/60
512 นาง ต๋ิว    อารี ต54129/23 ธ.อยุธยา มิ.ย. 60 1701/60
513 นาง ปทัมา    ทบัเทยีมสุข ต56128/24 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 60 1701/60
514 นาง โชติกา    กาญจนสุนทร ต57316/24 ธ.โลตัส โคราช 2 มิ.ย. 60 1701/60
515 นาย วโิรจน์    ทองสิน ต59001/24 ธ.ปากช่อง มิ.ย. 60 1701/60
516 นาง ขาน    เพิ่มมาผล ต60235/25 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
517 จ.ส.อ.วสิิษฐ์    อรุณเพง็ ต65203/25 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
518 จ.ส.อ.อุดมศักด์ิ    รินนายรักษ์ ต65210/25 ธ.ตลาดไทย มิ.ย. 60 1701/60
519 นาง บญุเชิญ    สิงหว์งษ์ ต66983/25 ธ.สิงหบ์รีุ มิ.ย. 60 1701/60
520 นาย เล็ก    ภู่กัน ต72454/26 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 60 1701/60
521 ส.ท.อดิเรก    ศาลา ต74153/26 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 60 1701/60
522 จ.ส.อ.จิตรกัณฐ์    ปานขลิบ ต74341/26 ธ.ส านักพหลโยธนิ มิ.ย. 60 1701/60
523 นาง จรูญ    คล้ายฤทธิ์ ต74621/26 ธ.สาขากล้วยน้ าไท มิ.ย. 60 1701/60
524 นาง ประเทอืง    จ าปาทอง ต74786/26 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 60 1701/60
525 นาง สวาท    น้อยหนองวุง้ ต77101/26 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
526 นาง แสงจันทร์    จันทร์เป้ ต78570/26 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 60 1701/60
527 จ.ส.อ.อาจิน    ค ากรฤาชา ต78961/26 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 60 1701/60
528 นาง ประดิษฐ    สุขน้อย ต80294/27 ธ.ย่อยตล่ิงชัน มิ.ย. 60 1701/60
529 นาง ชวลัภา    เขตตานิม ต81226/27 ธ.อยุธยา มิ.ย. 60 1701/60
530 นาย เกิน    สารพนัธ์ ต81283/27 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
531 นาย ถวลิ    โทนทอง ต84831/27 ธ.ปทมุธานี มิ.ย. 60 1701/60
532 นาง กองแก้ว    เขียวจ ารัส ต88833/27 ธ.ย่อยบางพลัด มิ.ย. 60 1701/60
533 นาง ส ารวย    สนใจ ต91450/27 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 60 1701/60
534 นาง บวัน า    ผิวค า ต93108/28 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 60 1701/60
535 นาง สุวรรณี    พาจันดี ต97163/28 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 60 1701/60
536 นาง อาภรณ์    พลเตชะ ต97530/28 ธ.บา้นไผ่ มิ.ย. 60 1701/60
537 ร.อ.พนัธศั์กด์ิ   วงศ์อนุ 5470006209 ธ.ถ.สรงประภา ก.ย. 60 3081/60 ลาออก
538 น.ส.เรวดี   สุขกรี 5540006344 ธ.เตาปนู ก.ย. 60 3081/60 ลาออก
539 นาง ศุภชัญญา   วงศ์อนุ 5550011512 ธ.ถ.สรงประภา ก.ย. 60 3081/60 ลาออก

หมำยเหตุ

1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั

2. ล าดับที่ 537,538,539  ขอลาออกจากการเปน็สมาชิก 

3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ

    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ

    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว

    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    

    ใบส าคัญความเหน็แพทย์, ค าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออก)

4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ

    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ

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

5. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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