
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง วรรณาพร    สุวรรณาคี 5392001279 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ก.ค. 60 2141/60
2 นาย สุวทิย์    จุดาสิงห์ 5392003315 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 60 2141/60
3 น.ส.โยธชิา    แก้วจันทร์ 5396002661 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.ค. 60 2141/60
4 นาง เฉลียว    มีประทปี 5396003567 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ ก.ค. 60 2141/60
5 นาง วนิดา    รัตนบษุย์ 5396004394 ธ.วงัม่วง ก.ค. 60 2141/60
6 น.ส.รัตนากร    ฉุนฉลาด 5402012062 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.22 ก.ค. 60 2141/60
7 ส.อ.สมพร    เหล่าสมบติั 5405015975 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
8 ส.อ.จีระชาย    พรรณขาม 5405019383 ธ.สกลนคร ก.ค. 60 2141/60
9 จ.ส.อ.มนูญ    โคตรบรรเทา 5405019723 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 60 2141/60
10 นาง ชลดา    ญาติบ าเรอ 5406000109 ธ.เลย ก.ค. 60 2141/60
11 น.ส.นรภทัร    อยู่ฤทธิ์ 5406001682 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
12 นาง เกษร    อรชุน 5406002946 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 60 2141/60
13 นาง ศรัณยาพร    บริจินดา 5406005902 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
14 ส.ท.วโิรจน์    ทองน้อย 5410001353 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 60 2141/60
15 จ.ส.อ.สนิท    คงทอง 5410001912 ธ.ปตัตานี ก.ค. 60 2141/60
16 นาง วรนุช    บญุเล็ก 5410002459 ธ.สะพานเหลือง ก.ค. 60 2141/60
17 นาง ทองเผ่ือ    อุ่มสวสัด์ิ 5410003713 ธ.ปากช่อง ก.ค. 60 2141/60
18 ร.ท.แหลม    บญุศรี 5410004636 ธ.คลองปาง ก.ค. 60 2141/60
19 นาง อารีย์    หวงัเสถียร 5410007578 กส.ทบ. มิ.ย. 60 1701/60
20 ร.ต.เฉลิม    ผดุงกิจ 5410008686 ธ.คลองปาง ก.ค. 60 2141/60
21 จ.ส.อ.บญุลือ    เพชรศรีช่วง 5410009539 ธ.ตรัง ก.ค. 60 2141/60
22 จ.ส.ต.บญัฑิต    ทรัพย์มากมี 5410013109 กชฝ.กช.กวก.กช. มิ.ย. 60 1701/60
23 นาง เด่นดวง    กุตตะนันท์ 5410018356 ธ.หนองมน ก.ค. 60 2141/60
24 นาง ประพศิ    ยิ่งยืน 5410018901 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ก.ค. 60 2141/60
25 จ.ส.อ.สุรพล    ชาวส้ีแสน 5410019439 พล.พฒันา 3 มิ.ย. 60 1701/60
26 จ.ส.อ.วชิิตชัย    ดีอุดมพร 5410019978 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
27 น.ส.รพพีร    หาญดี 5410020687 ธ.บิ๊กซี ล าพนู ก.ค. 60 2141/60
28 พล.อส.เชษฐา    แก้วอินทร์ 5420000145 มทบ.43 พ.ค. 60 1301/60
29 นาง ธติิมา    โสมพนัธุ์ 5420000684 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.ค. 60 2141/60
30 นาย รัตน์    ใจเที่ยง 5420001281 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
31 นาง หนิง    ไชยโชติ 5420001715 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 60 2141/60
32 นาง พชัรินทร์    ไชยมงค์ 5420002017 ร.12 พนั.2 รอ. เม.ย. 60 861/60
33 น.ส.ลักขณา    เย็นฉ่ า 5420002768 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 60 2141/60
34 พ.ต.จักรพงศ์    สมบรูณ์ 5420004532 มทบ.13 มิ.ย. 60 1701/60
35 จ.ส.อ.ทองใบ    พฒุเขียว 5420004792 ธ.สะพานควาย ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
36 ส.อ.บญัญัติ    ก้อนทอง 5420005481 ธ.ระนอง ก.ค. 60 2141/60
37 นาง พรรณทพิย์    พงษเ์กษมศิริ 5420005674 ธ.ปากช่อง ก.ค. 60 2141/60
38 นาง จันทร์เพญ็    ดวงตา 5420006276 ธ.น่าน ก.ค. 60 2141/60
39 นาง กมลวรรธน์    ผลาปรีย์ 5420006773 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 60 2141/60
40 นาง มอญ    จงแพร 5420006806 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 60 2141/60
41 นาง พรทพิย์    ปั้นนาค 5420007177 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
42 พ.ต.โกเมนทร์    ทอ่ทพิย์ 5420007993 ทภ.4 มิ.ย. 60 1701/60
43 จ.ส.อ.หญิง เกวลี    หนิพลอย 5420009266 ธ.เมืองทองธานี ก.ค. 60 2141/60
44 จ.ส.อ.ทศพร    บญุญานิติพงษ์ 5430001780 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
45 นาง น้ าค้าง    ดีผิว 5430002850 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 60 2141/60
46 ส.อ.วบิลูย์ศักด์ิ    เสาวพานต์ 5430004630 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
47 น.ส.อารีรัตน์    ม่วงทรัพย์สม 5430004787 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล ก.ค. 60 2141/60
48 นาย สันติวฒัน์      วทิยารัตน์ 5430006296 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
49 นาง วชัรินทร์    สิทธสิาตร 5430006897 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
50 ร.อ.หญิง สุภาวดี    พวงมะเด่ือ 5430007197 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
51 นาง ปรีดา    ใหมเฝือก 5430008416 ธ.กระบี่ ก.ค. 60 2141/60
52 นาง ฑิติยา    อ่อนหา้งหวา้ 5430008673 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 60 2141/60
53 นาง ณิชานันทน์    นฤชัยธนวชิญ์ 5440002216 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
54 นาง พนอ    แดงเจริญ 5440003327 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 60 2141/60
55 นาย สมพงษ ์   น้อยคูณ 5440004083 ธ.เมืองพล ก.ค. 60 2141/60
56 นาย อนันต์    แซ่ลอ 5440004318 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 60 2141/60
57 น.ส.กรณ์วกิา    ชัยบตุร 5440005264 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
58 นาง กชกร    เมืองงาม 5440009247 ร.1 พนั.1 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
59 นาง วกิานดา    แจ่มจ ารัส 5440010123 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 60 2141/60
60 พ.ต.นันทพล    พงศ์รัตนามาน 5450006837 รพ.รร.6 มิ.ย. 60 1701/60
61 จ.ส.อ.ชนท ี   พริะชัย 5450007591 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
62 จ.ส.อ.ปยิะ    กุลมณี 5450008543 ธ.สระบรีุ ก.ค. 60 2141/60
63 ส.อ.เอกลักษณ์    อมรแก้ว 5450008966 ธ.ชุมพร ก.ค. 60 2141/60
64 ส.อ.เชาวลิต    ทพิผล 5450008998 ธ.ชลบรีุ ก.ค. 60 2141/60
65 นาย อาณัฐ    อารี 5450010455 ธ.อยุธยา ก.ค. 60 2141/60
66 นาง ยุพนิ    อักษร 5450010541 ธ.ย่อยบางบวั ก.ค. 60 2141/60
67 นาง ชณัญช์ภคั    อักษร 5450010542 ธ.ย่อยบางบวั ก.ค. 60 2141/60
68 นาย สมชาย    เทศธรรม 5450011243 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
69 นาง ลภสัรดา    อู่ขลิบ 5460000019 ธ.พจิิตร ก.ค. 60 2141/60
70 นาง สกาวเดือน    บสุยา 5460001073 ธ.ถ.หว้ยแก้ว-ช.ม. ก.ค. 60 2141/60
71 นาง เครือแก้ว    อักษรพมิพ์ 5460003788 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
72 ร.ท.ธนภณ    อนุสนธิ์ 5460005235 ธ.บก.กองทพัไทย ก.ค. 60 2141/60
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73 นาง ส าลี    ทองเต็ม 5460006207 ธ.ปากช่อง ก.ค. 60 2141/60
74 นาง เบา    สุระพมิพ์ 5460006775 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
75 น.ส.โสภารัตน์    แซ่เล้า 5460006779 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
76 นาง ล าดวน    อุปฮาด 5460007849 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ก.ค. 60 2141/60
77 นาง นงเยาว ์   ศรทอง 5460008031 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. ก.ค. 60 2141/60
78 นาง ศิริภสัสร    สุทธปิระเสริฐ 5460009469 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 60 2141/60
79 นาย สมจิตร์    เหล่าสมบติั 5460010416 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
80 พล.อส.ประยุทธ    ปนัวาละ 5460010434 กรม ทพ.32 มิ.ย. 60 1701/60
81 นาง ชลอ    เอกปาน 5460011027 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
82 น.ส.บญุพั่ว    คงพุ่ม 5460013569 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 60 2141/60
83 นาง สุขุมาลย์    สองเมือง 5460013570 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 60 2141/60
84 นาง สุวรรณา    สร้อยน้อย 5460014197 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
85 นาย อ านาจ    สร้อยน้อย 5460014198 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
86 น.ส.สิรีธร    อยู่ฤทธิ์ 5470000017 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
87 ส.อ.จักรพนัธ ์   แฟน้ประโคน 5470001542 ป.5 พนั.15 มิ.ย. 60 1701/60
88 จ.ส.อ.ซ้องชัย    ขันติวงค์ 5470001632 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 60 2141/60
89 นนส.ถนอมศักด์ิ    ด้วงนิล 5470001686 ช.พนั.401 มิ.ย. 60 1701/60
90 จ.ส.อ.พทิกัษ ์   ทองงาม 5470002013 มทบ.14 มิ.ย. 60 1701/60
91 จ.ส.อ.วชิัย    ชะเอม 5470002198 ร.31 พนั.2 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
92 จ.ส.อ.ส่งศักด์ิ    ทรัพย์สระนิตร์ 5470002554 พล.ร.4 พ.ค. 60 1301/60
93 นาง ธริาพร    สร้อยน้อย 5470003268 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
94 นาง พรพรรณ    ชาวบา้นเกาะ 5470003269 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
95 นาง แสงจันทร์    เรียบจันทกึ 5470004399 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
96 จ.ส.อ.กฤษณพนัธ ์    ชุณหสุวรรณ 5470007474 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ค. 60 2141/60
97 น.ส.วนัดี    โพธิม์าก 5480000220 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
98 ส.อ.กิตติชัย    ชัยพนัด 5480003048 ร.31 พนั.2 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
99 นาง หนูปิ่น    ผดาวนั 5480004119 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
100 นาง อรอนงค์    กังวานรัตน์ 5480007853 ธ.ยโสธร ก.ค. 60 2141/60
101 นาง ฐิติชญา    หอมสุวรรณ์ 5480009741 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
102 นาง ณัฐภรณ์    สร้อยสนธิ 5480011434 ธนาณัติ มิ.ย. 60 2001/60
103 นาง กองเงิน    ชินเวช 5490000366 ธ.โพธาราม ก.ค. 60 2141/60
104 นาย โช้ง    จีระ 5490000368 ธ.โพธาราม ก.ค. 60 2141/60
105 นาง มาริสา    ชินเวช 5490000370 ธ.โพธาราม ก.ค. 60 2141/60
106 น.ส.ชรินรัตน์    ดาราจร 5490004270 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 60 2141/60
107 นาง ภควรรณ    จงแพร 5490005022 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 60 2141/60
108 นาง พรรณี    วเิศษ 5490005729 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
109 นาย อนิรุจน์    พรหมส าลี 5490007340 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 60 2141/60
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110 นาย ท า    บวัแก้ว 5490007543 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 60 2141/60
111 นาง อุไรวรรณ    สิงหธวชั 5490008291 ธ.อุดรธานี ก.ค. 60 2141/60
112 นาย ยุทธศักด์ิ    ครองยุติ 5490008716 ธ.น่าน ก.ค. 60 2141/60
113 ส.อ.ทรงพล    เปล่ียนนุช 5490008725 ยบ.ทหาร มิ.ย. 60 1701/60
114 นาง กาญจนา    อยู่ดี 5490008845 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 60 2141/60
115 ร.ท.ธรีภทัร์    ใจประสาท 5490009330 รพ.รร.6 มิ.ย. 60 1701/60
116 จ.ส.อ.สมาน    ทองหมื่น 5490009588 ร.151 พนั.3 มิ.ย. 60 1701/60
117 พ.ต.อนุกูล    พวงทอง 5490010552 ช.21 พ.ค. 60 1301/60
118 นาง บญุช่วย    พวงมะเด่ือ 5500002512 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
119 น.ส.วรันต์ภรณ์    วทิยารัตน์ 5500004062 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
120 ร.อ.อนุวฒัน์    วลัลภาพนัธุ์ 5500004676 รพ.รร.จปร. มิ.ย. 60 1701/60
121 นาง ดวงนภา    พริะชัย 5500005305 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
122 นาย สมศักด์ิ    พริะชัย 5500005310 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
123 ส.อ.แวหาเบ    แวมายิ 5500006071 กรม ทพ.45 พ.ค. 60 1301/60
124 นาย ศุภชาญ    ณ ปอ้มเพชร์ 5500007348 ธ.ย่อยตล่ิงชัน ก.ค. 60 2141/60
125 นาย ณรงค์ฤทธิ ์   บรูณะดิษ 5510000334 ธ.ลาดพร้าว 124 ก.ค. 60 2141/60
126 นาย ส ารอง    ขันติวงค์ 5510000392 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 60 2141/60
127 นาง สุภร์ี    ขันติวงค์ 5510000393 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 60 2141/60
128 นาง ส ารวย    ท าเนา 5510001161 ธ.ประจันตคาม ก.ค. 60 2141/60
129 ส.อ.รัตนชัย    คุ้มครอง 5510002015 ทภ.4 มิ.ย. 60 1701/60
130 ส.อ.ศิวยศ    บญุเอื้อ 5510002134 ร.1 พนั.3 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
131 ส.อ.สิทธกิร    กากแก้ว 5510002201 ร.1 พนั.3 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
132 ส.อ.ฮิลมีย์    กุลาม 5510002405 ร.152 พนั.1 มิ.ย. 60 1701/60
133 นาง ชนกนันท ์   กุลมณี 5510005015 ธ.สระบรีุ ก.ค. 60 2141/60
134 น.ส.ณัฐวรรณ    อยู่ฤทธิ์ 5510005279 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
135 ส.อ.หญิง ขวญัชนก    กันโต 5510005378 มทบ.18 มิ.ย. 60 1701/60
136 จ.ส.ท.สุภกิจ    ค าน่วม 5510006464 ร.11 พนั.3 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
137 น.ส.ศศิวมิล    คณาชอบ 5520000193 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ค. 60 2141/60
138 ส.อ.เกียรติกูล    มาตขาว 5520000559 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
139 นาง ละมัย    ทพิย์สันเทยีะ 5520000684 ธ.ถ.พบิลูสงคราม ก.ค. 60 2141/60
140 นาย ดีปวิ    โชคสกุลปญัญา 5520000769 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 60 2141/60
141 ส.ท.สนิท    สาระวลัย์ 5520000860 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
142 นาง จิราพร    ยิ่งยืน 5520001118 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ก.ค. 60 2141/60
143 นาง สมบรูณ์    ภสูมศรี 5520001132 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ก.ค. 60 2141/60
144 ส.อ.ศิวดล    เพง็จันทร์ 5520001941 ร.29 พนั.2 มิ.ย. 60 1701/60
145 นาง ฐิติมา    เนตรประสม 5520002396 ธ.รังสิต-คลอง 3 ก.ค. 60 2141/60
146 นาย จ านง    เกษมสุข 5520002759 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
147 ส.อ.ด ารง    คิดถูก 5520005462 ร.25 พนั.3 มิ.ย. 60 1701/60
148 นาย เทพาทพิย์    มลิวลัย์ 5520006278 ธ.ลาดหญ้า ก.ค. 60 2141/60
149 ส.อ.ชาญวทิย์    ค ายี่ 5520008189 กรม ทพ.41 มิ.ย. 60 1701/60
150 น.ส.มยุรี    พนัแพง 5520011483 ธ.ลาดพร้าว 6 ก.ค. 60 2141/60
151 นาง วนัเพญ็    เปล่ียนนุช 5520012002 ยบ.ทหาร มิ.ย. 60 1701/60
152 ส.อ.อานนท ์   กวางทะวาย 5520012079 ร.15 พนั.4 พ.ค. 60 1301/60
153 นาย บญุสม    ธญัญาดี 5520012963 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ก.ค. 60 2141/60
154 นาง ประทมุ    ธญัญาดี 5520012964 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ก.ค. 60 2141/60
155 นาย อเนต    เปล่ียนนุช 5520013193 ยบ.ทหาร มิ.ย. 60 1701/60
156 ส.อ.สมทรง    สมสะอาด 5520018029 ร.21 พนั.3 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
157 ส.อ.อนุพล    หล้ีแซม 5520018128 ร.7 มิ.ย. 60 1701/60
158 น.ส.แตงอ่อน    อู่แก้ว 5520018322 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
159 นาง สมบติั    บญุจันทา 5520019017 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 60 2141/60
160 ส.ท.ธวชั    ประเกาทนัฑ์ 5530001420 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
161 นาง สุกัญญา    ประเกาทนัฑ์ 5530001451 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
162 นาย สมรรถ    ประเกาทนัฑ์ 5530002455 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
163 นาย ค าจร    เงาศรี 5530002710 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 60 2141/60
164 นาง ค ามวล    กุลค า 5530002711 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 60 2141/60
165 นาย จ าป ี   กุลค า 5530002712 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 60 2141/60
166 ส.ต.ณัฐพงษ ์   แผ่นผา 5530003023 ร.8 พนั.2 มิ.ย. 60 1701/60
167 นาย บญุทนั    เล่ือยกระโทก 5530006308 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
168 นาง สายสวาท    บรรจงปรุ 5530006312 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
169 ส.อ.นิรันดร    แจ่มดอน 5530006383 ป.72 พนั.723 มิ.ย. 60 1701/60
170 นาย อนุรักษ ์   แสงเดือน 5530007123 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
171 อส.ทพ.สุนทร    นิยม 5530009243 กรม ทพ.46 มิ.ย. 60 1701/60
172 น.ส.เยาวมาลย์    ประวาลวรรณ 5540000222 ธ.ชลบรีุ ก.ค. 60 2141/60
173 นาย สมชาย    ทพิผล 5540000223 ธ.ชลบรีุ ก.ค. 60 2141/60
174 ส.อ.ดิษกร    แก้วอัด 5540000856 ร.4 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
175 ส.อ.สุรยุทธ    ช่างท า 5540001317 ร.11 พนั.3 รอ. พ.ค. 60 1301/60
176 ส.อ.ชัยสมพล    คุณเดช 5540002130 มทบ.36 มิ.ย. 60 1701/60
177 น.ส.รัตนาภรณ์    อินทร์ปรุง 5540004422 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
178 ส.อ.ณัฐพล    พรมไชยะ 5540004583 สง.สด.จว.น.น. มิ.ย. 60 1701/60
179 ส.อ.เดโช    เงกสอนอ 5540007238 ทน.3 มิ.ย. 60 1701/60
180 อส.ทพ.ธเนศศิลป ์   ลาลิตร์ 5540009277 กรม ทพ.21 มิ.ย. 60 1701/60
181 อส.ทพ.รุ่งโรจน์    กิรัมย์ 5550000450 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 60 2141/60
182 อส.ทพ.วทิยา    สวนสมุด 5550000514 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
183 อส.ทพ.สกุลพงษ ์   สุขสมบติั 5550000584 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
184 ส.ท.พงศ์เทพ    ภมูิเลิศ 5550002045 ร.151 พนั.3 มิ.ย. 60 1701/60
185 ส.อ.ดุจเทพ    เสือค าราม 5550003129 ม.2 มิ.ย. 60 1701/60
186 ส.ต.วศิวตุ    สุขเสริม 5550003173 ม.5 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
187 ส.อ.ลิขิต    จันทมนตรี 5550004880 ร.11 พนั.1 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
188 ส.ต.เอกชัย    นางวงษ์ 5550005486 พนั.สท. พ.ค. 60 1301/60
189 อส.ทพ.ภาคภมูิ    ค าขวญั 5550006144 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
190 อส.ทพ.เผด็จศักด์ิ    ถิ่นล าปาง 5550006182 ธ.เลย ก.ค. 60 2141/60
191 อส.ทพ.เทพนิมิตร    เรืองสุขสุด 5550006630 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
192 อส.ทพ.ธวชัชัย    คล้ายชูกุล 5550006637 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
193 อส.ทพ.ปริวติั    เนินบก 5550006659 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
194 อส.ทพ.ปวริศร์    รินทา 5550006660 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
195 นาย เทยีนชัย    คุณาสุธรัีตน์ 5550008433 พนั.ซบร.บ.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
196 นาง บญุมา    คุณาสุธรัีตน์ 5550008434 พนั.ซบร.บ.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
197 น.ส.อรชา    จิตต์ศิลป์ 5550008435 พนั.ซบร.บ.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
198 ส.ท.ธนธรณ์    อ่อนละเอียด 5550008759 ร.11 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
199 ส.อ.วนัเสด็จ    ปารมณ์ 5550008825 ร.17 พนั.3 มิ.ย. 60 1701/60
200 ส.ต.ธรีพงษ ์   ประทงัค า 5560000066 ร.12 พนั.1 รอ. เม.ย. 60 861/60
201 อส.ทพ.ด ารงศักด์ิ    เฉยพว่ง 5560000247 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
202 อส.ทพ.นิพนธ ์   กิตติมา 5560001061 กรม ทพ.33 มิ.ย. 60 1701/60
203 อส.ทพ.สุวทิย์    อินทร์พมิพ์ 5560003219 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
204 ส.ต.ไชยา    ทบัธานี 5560005160 ร.21 พนั.1 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
205 ส.ท.พงษพ์ฒัน์    จันท ามา 5560005748 ปตอ.2 พนั.4 พ.ค. 60 1301/60
206 ส.ท.ทวิตัถ์    แก้วประภา 5560006735 รพศ.5 พนั.1 มิ.ย. 60 1701/60
207 อส.ทพ.ณัฐวฒิุ    ทรวงโพธิ์ 5560010300 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
208 อส.ทพ.ยงยุทธ    กุลแก้ว 5560010340 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1741/60
209 อส.ทพ.พพิฒัน์    ดวงแก้ว 5560010888 กรม ทพ.46 มิ.ย. 60 1701/60
210 อส.ทพ.ฟรุกอน    บนิบดิีง 5560012250 กรม ทพ.46 มิ.ย. 60 1701/60
211 น.ส.จินตหรา    ร่วมรักษ์ 5560012296 ธ.ท-ีสแควร์ ก.ค. 60 2141/60
212 อส.ทพ.ก้องนภา    ก้องกังวาลย์ 5560012594 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
213 อส.ทพ.เจนณรงค์    แสงจันทร์ 5560012599 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
214 อส.ทพ.ณรงค์ศักด์ิ    วงศ์ทอง 5560012607 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
215 อส.ทพ.ปฏวิธั    รุจาคม 5560012617 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
216 อส.ทพ.ปฐมพงษ ์   เคนโพธิ์ 5560012618 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
217 อส.ทพ.ประณต    ดอนไชย 5560012619 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
218 อส.ทพ.ประเสริฐ    บญุจันทร์ 5560012622 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
219 อส.ทพ.มะกอรี    หะมะ 5560012632 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
220 อส.ทพ.มังกร    ภกัดีอ านาจ 5560012633 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
221 อส.ทพ.ศตวรรษ    เคนโพธิ์ 5560012639 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
222 อส.ทพ.อนนท ์   ซ้อนเติม 5560012652 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
223 อส.ทพ.วทิยาพร    ศิลาอ่อน 5560012693 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
224 อส.ทพ.สุวรรณ    จันทรโชติ 5560012698 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
225 ส.ท.นิมิตร    แก้วชา 5560012954 ธ.เทเวศร์ ก.ค. 60 2141/60
226 นาง สงัด    แก้วชา 5560012970 ธ.เทเวศร์ ก.ค. 60 2141/60
227 นาย วสันต์    ศรีแสงเมฆ 5560013594 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 60 2141/60
228 นาง ค าปาน    ภาเรือง 5560013647 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 60 2141/60
229 อส.ทพ.จักรกฤษ    ทมิไม้ 5570000007 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
230 อส.ทพ.นริศ    ชาตินาฮี 5570000025 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
231 อส.ทพ.พรพทิกัษ ์   จ านงค์ทรัพย์ 5570000029 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
232 อส.ทพ.สุพจน์    ชมหอม 5570000051 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
233 อส.ทพ.ธนศักด์ิ    บานแย้ม 5570000131 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
234 อส.ทพ.พทิกัษ ์   สายทอง 5570000136 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
235 อส.ทพ.พพิฒัน์    สาบก 5570000137 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
236 อส.ทพ.วงศกร    ฟกับวั 5570000144 มทบ.22 มี.ค. 60 441/60
237 อส.ทพ.ศักด์ิดา    พนัสี 5570000325 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
238 อส.ทพ.สมนิด    สมคณะ 5570000326 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
239 อส.ทพ.สุระศักด์ิ    เส่ียงบญุ 5570000328 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
240 อส.ทพ.สุวรรณ์    สีตอง 5570000329 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
241 อส.ทพ.อุเทน    ฉลองกลาง 5570000332 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
242 อส.ทพ.อาทติย์    วนัทา 5570000800 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
243 ส.ท.สุรสิทธิ ์   เจริญธรรม 5570000851 มทบ.18 มิ.ย. 60 1701/60
244 ส.ต.ปภนิวชิ    ศรีใส 5570002818 ร.151 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
245 นาง พรทพิย์    สุดโต 5570003252 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
246 นาย กฤติภทัร    อยู่เอี่ยม 5570003551 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล ก.ค. 60 2141/60
247 นาย ธริาช    สุดโต 5570003716 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
248 อส.ทพ.กรกฎ    เงินชื่น 5570003878 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
249 อส.ทพ.นิรัตน์    แสงค า 5570003886 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
250 อส.ทพ.เรืองศักด์ิ    ผาบแก้ว 5570003890 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
251 อส.ทพ.ศิริ    จ้อยเจริญ 5570003891 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
252 อส.ทพ.อภวิฒัน์    อุดมพร 5570003896 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
253 อส.ทพ.มะสาพ ี   ดือราแม 5570003922 กรม ทพ.46 มิ.ย. 60 1701/60
254 อส.ทพ.วทญัญู    เพช็รัตน์ 5570003923 กรม ทพ.46 มิ.ย. 60 1701/60
255 อส.ทพ.พงษเ์พชร    เอี่ยมละออง 5570004136 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
256 อส.ทพ.หญิง รพพีร    รวมอยู่ 5570004141 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
257 อส.ทพ.อรรพงศ์    กาต้ัง 5570005191 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
258 อส.ทพ.นท ี   สุรินต๊ะ 5570005691 กรม ทพ.42 มิ.ย. 60 1701/60
259 นาย แช่ม    กองสุข 5570006019 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
260 นาง พมิพป์ระไพ    กองสุข 5570006020 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
261 น.ส.อัญชลี    กองสุข 5570006021 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
262 อส.ทพ.นิรุต    เอมสมบรูณ์ 5570006548 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
263 อส.ทพ.พชิัย    เทพจันตา 5570006552 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
264 อส.ทพ.พรีะพฒัน์    สมบญุนา 5570006554 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
265 อส.ทพ.พทุธรักษ ์   ข าวจิิตร 5570006555 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
266 อส.ทพ.ยุทธภมูิ    จันทร์ล้ า 5570006560 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
267 อส.ทพ.ศักด์ิศรี    เส็งประโคน 5570006562 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
268 อส.ทพ.อนุวฒัน์    ทองค า 5570006573 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
269 น.ส.นัทฬิกา    มาตรา 5570006651 พธ.ทบ. มิ.ย. 60 1701/60
270 อส.ทพ.สรายุทธ    พนูคล้าย 5570006956 กรม ทพ.42 มิ.ย. 60 1701/60
271 อส.ทพ.กษด์ิิเดช    แสวงดี 5570007109 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
272 อส.ทพ.เกียรติศักด์ิ    จิตจ าลอง 5570007111 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
273 อส.ทพ.ไกรวทิย์    ศรีบวัรินทร์ 5570007112 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
274 อส.ทพ.ชัยรัตน์    เจนเขตร์การ 5570007114 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
275 อส.ทพ.ณัฐพงษ ์   หมอน้อย 5570007119 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
276 อส.ทพ.วนิัย    ประสาท 5570007138 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
277 อส.ทพ.สุรสิทธิ ์   ศรีโพธิช์ัย 5570007153 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
278 อส.ทพ.เอกพรรณ    พลอาษา 5570007159 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
279 อส.ทพ.พชิัย    คูณกลาง 5570007220 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
280 อส.ทพ.เอกชัย    บวังาม 5570007468 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
281 อส.ทพ.ตะวนั    คงประชุด 5570007875 กรม ทพ.42 มิ.ย. 60 1701/60
282 พล.อส.ภานุวฒัน์    พึ่งโต 5570008231 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
283 นาง อนงค์นาถ    ไทรชมภู 5570008251 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
284 ส.ท.อดิศร    ศรีวงษอ์อน 5570008379 กรม ทพ.21 มิ.ย. 60 1701/60
285 อส.ทพ.ฉัตรชัย    ก้านเรือง 5570009703 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
286 ส.ต.ธนสรณ์    ฤทธิสุ์วรรณ 5570010723 ร.11 พนั.3 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
287 อส.ทพ.คนิล    เค็นแพง 5570011125 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
288 อส.ทพ.ชัยยันต์    แก่นมุย 5570011133 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
289 อส.ทพ.ณัฐพงษ ์   เพชรภาน 5570011136 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
290 อส.ทพ.ธงชัย    สิงหด์า 5570011140 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
291 อส.ทพ.ธนา    พว่งทอง 5570011141 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
292 อส.ทพ.ธรีพนัธ ์   ทววีงษ์ 5570011144 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
293 อส.ทพ.พลวฒัน์    ยศบญุเรือง 5570011155 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
294 อส.ทพ.ไพศาล    เจ๊ะแว 5570011157 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
295 อส.ทพ.ศักด์ิสิทธิ ์   สอาดเอี่ยม 5570011167 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
296 อส.ทพ.สามารถ    นิเกต 5570011171 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
297 อส.ทพ.เสกสันต์    มะลิวนั 5570011177 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
298 อส.ทพ.อภยัรูล    แวยูโซ๊ะ 5570012202 กรม ทพ.46 มิ.ย. 60 1701/60
299 อส.ทพ.สมศักด์ิ    สุขคติ 5570012693 กรม ทพ.46 มิ.ย. 60 1701/60
300 อส.ทพ.ธรีวฒิุ    หมื่นกูด 5570013078 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
301 อส.ทพ.ราชศักด์ิ    เปี่ยมทา่น 5570013089 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
302 อส.ทพ.วรวฒิุ    อินทร์โพธิ์ 5570013090 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
303 นาง ขวญัแก้ว    มีชัยรัมย์ 5570013625 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
304 ส.ท.พนม    มีชัยรัมย์ 5570013635 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
305 อส.ทพ.ไสว    กุสะวโิร 5570014022 กรม ทพ.42 มิ.ย. 60 1701/60
306 นาง ชลธร    ยอดค า 5570014058 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 60 2141/60
307 นาง กมลลักษณ์    เจนวรรธนะกุล 5570014271 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
308 ส.ท.ณัฐภมูิ    วงศ์บตุร 5570014615 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.9 มิ.ย. 60 1701/60
309 ส.ต.ปรีชญา    หอ้งสุคนธ์ 5570015035 ม.4 พนั.5 รอ. เม.ย. 60 861/60
310 นาย อิศรา    วดัวงั 5570015782 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ค. 60 2141/60
311 ส.อ.ธรียุทธ    บรรพโต 5570015842 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 60 2141/60
312 นาง วจิิตรา    วเิชียร 5580001459 กรม ทพ.22 พ.ค. 60 1301/60
313 ส.ต.ธรีพฒัน์    ปยิะชาตินันท์ 5580004312 พนั.ปจว. มิ.ย. 60 1701/60
314 อส.ทพ.ณัฐวฒิุ    สมฤทธิ์ 5580005878 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
315 ส.ต.ธนวฒัน์    แสงก่ า 5580005980 พนั.รพศ.ศสพ. มิ.ย. 60 1701/60
316 ส.ต.อนุพงศ์    จิตต์ใจ 5580006067 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี มิ.ย. 60 1701/60
317 น.ส.ชญากานท ์   อินทร์ปรุง 5580006105 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
318 อส.ทพ.พฒันา    ค าเสมอ 5580006258 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
319 ส.ต.ทพัไทย    สุริยมาตร 5580006294 ร.1 พนั.4 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
320 พล.อส.วฒิุพงศ์    ธงชัย 5580006975 พนั.สท. มิ.ย. 60 1701/60
321 น.ส.พรรณทพิา    จันทร์เด่นแสง 5580007016 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ค. 60 2141/60
322 อส.ทพ.ธรีพงศ์    อาวธุพนัธ์ 5580007632 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
323 อส.ทพ.ประภาส    ทวศัีกด์ิ 5580007635 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
324 อส.ทพ.ปริญญา    ภพูรมมา 5580007636 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
325 ส.ต.พชิชานนท ์     กิตติพนัธรัุตน์ 5580007833 รพศ.5 พนั.1 มิ.ย. 60 1701/60
326 พลฯ อนิวรรต    ศรีพรม 5580007987 ธนาณัติ พ.ค. 60 1301/60
327 ร.ต.หญิง พรหมประทาน    เหมวรวงษ์5580008691 รพ.รร.6 ส.ค. 58 2681/58
328 อส.ทพ.ธรีวร์ี    ตันย้ง 5580010476 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
329 นาย เกรียงไกร    แสงก่ า 5580011115 พนั.รพศ.ศสพ. มิ.ย. 60 1701/60
330 นาง ประดับศรี    แสงก่ า 5580011119 พนั.รพศ.ศสพ. มิ.ย. 60 1701/60
331 อส.ทพ.นคร    คล้ายสังข์ 5580011850 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
332 อส.ทพ.กฤตนัย    ทองบญุ 5580012450 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
333 อส.ทพ.สัญชัย    จีนพานิช 5580012464 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
334 อส.ทพ.อิทธพิล    ยี่สุ่นเทศ 5580012466 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
335 ร.ต.ไปรโรจน์    โกวฒันะ 5580013083 ศรภ. พ.ค. 60 1301/60
336 พล.อส.กว ี   พาพรมลิด 5580013124 ร.1 พนั.4 รอ. พ.ค. 60 1301/60
337 น.ส.สุจิตรา    คณาวงษ์ 5580013200 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
338 ส.ต.กฤษฎา    วรรณาลัย 5580013405 พนั.ปจว. มิ.ย. 60 1701/60
339 ส.ต.นันทพงษ ์   ภาระเวช 5580013887 ศสพ. มิ.ย. 60 1701/60
340 อส.ทพ.สุทธศัิกด์ิ    แก้วเจือ 5580014009 กรม ทพ.41 มิ.ย. 60 1701/60
341 นาง ชัญญาภคั    ภชูิตภทัรชัย 5590000627 มทบ.19 พ.ค. 60 1301/60
342 นาย เลิศเดช    ภชูิตภทัรชัย 5590000631 มทบ.19 พ.ค. 60 1301/60
343 นาง กุหลาบ    ตามวสัิย 5590002078 ม.2 มิ.ย. 60 1701/60
344 น.ส.ขนิษฐา    ลบช้าง 5590002142 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
345 อส.ทพ.ณัฐพล    แก้วกันเนตร 5590002253 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
346 อส.ทพ.ทวศัีกด์ิ    แก้ววงษา 5590002259 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
347 อส.ทพ.อนิรุตน์    สงวนรัมย์ 5590002308 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
348 น.ส.กัญญา    สมประสงค์ 5590002368 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
349 น.ส.ศิรินันท ์   แดงวงัสะโม 5590002386 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
350 ส.ท.มารุต    หนูเกล้ียง 5590002468 ร.15 พนั.2 มิ.ย. 60 1701/60
351 ส.ต.นราธปิ    สุขประเสริฐ 5590002946 ร.151 พนั.3 พ.ค. 60 1301/60
352 ส.ต.ดนุนัย    ราชวงษา 5590003992 พล.ปตอ. มิ.ย. 60 1701/60
353 ส.ต.เอกรัตน์    เพง็บรูณ์ 5590008213 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 พ.ย. 59 4241/59
354 อส.ทพ.อ าพล    รักชาติ 5590009761 กรม ทพ.11 มิ.ย. 60 1701/60
355 อส.ทพ.ธรีเดช    ทานาวนิ 5590011149 กรม ทพ.22 มิ.ย. 60 1701/60
356 น.ส.วรางคนา    มาเรียน 5590011259 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
357 ร.ต.จักรกฤษณ์    ช่วงเปยี 5590012567 พล.ร.3 ม.ค. 60 5161/59
358 ร.ต.พรีะพงษ ์   มีชัยดี 5590012659 ร.13 พนั.3 ม.ค. 60 5161/59
359 นาย ธนยศ    ทยศยิ่งยง 5590012861 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ก.ค. 60 2141/60
360 น.ส.มนัญญา    หนิพลอย 5590012865 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ก.ค. 60 2141/60
361 น.ส.พชิญา    พฒัโนทยั 5600000227 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) มิ.ย. 60 1701/60
362 น.ส.สมศรี    พฒัโนทยั 5600000246 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) มิ.ย. 60 1701/60
363 น.ส.ยุวลี    ธริาไทย 5600000567 ธ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ก.ค. 60 2141/60
364 อส.ทพ.สุทธศัิกด์ิ    บทศรี 5600004593 กรม ทพ.41 มิ.ย. 60 1701/60
365 อส.ทพ.อนันต์    จันทร์สม 5600004598 กรม ทพ.41 มิ.ย. 60 1701/60
366 อส.ทพ.พรรษวฒิุ    พลภเูมือง 5600004988 กรม ทพ.46 พ.ค. 60 1301/60
367 น.ส.สุนัย    จันมา ต100270/28 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
368 จ.ส.อ.สาคร    จันทะแสน ต103916/28 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
369 นาง จรรยา    โฉมทอง ต104594/28 ธ.ย่อยถ.เจริญนคร ก.ค. 60 2141/60
370 จ.ส.อ.อภชิา    ค าบญุเรือง ต106295/28 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
371 นาง สมหมาย    พึ่งเกษม ต106715/28 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ก.ค. 60 2141/60
372 ร.ต.ทศพล    มณีดา ต108370/29 ธ.เลย ก.ค. 60 2141/60
373 นาง สังคร    ฤทธิอ์ าพนั ต108474/29 ธ.เลย ก.ค. 60 2141/60
374 นาง ธนภรณ์    ขาวข า ต111504/29 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
375 จ.ส.อ.วชิัย    ใหมเผือก ต120467/29 ธ.กระบี่ ก.ค. 60 2141/60
376 นาง อมร    รักษาวงษ์ ต120509/29 ธ.เลย ก.ค. 60 2141/60
377 นาง มาลี    ทรงประเสริฐ ต12142/13 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
378 นาย ทองดี    ช้ามะเริง ต12312/14 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. ก.ค. 60 2141/60
379 จ.ส.อ.สุบนิ    สุนันทา ต127003/30 ธ.เชียงราย ก.ค. 60 2141/60
380 นาง สะอาด    ทองสา ต130204/30 ธ.หล่มสัก ก.ค. 60 2141/60
381 จ.ส.ต.สายยันต์    เรียบจันทกึ ต130509/30 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
382 นาย ไชยพร    มิศิลา ต131442/30 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 60 2141/60
383 นาง จรีย์    มิศิลา ต131454/30 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 60 2141/60
384 นาง หนู    แสงนูญ ต133268/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 60 2141/60
385 นาง ส าเริง    สาสนสนธิ์ ต13441/14 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ค. 60 2141/60
386 ร.ท.ประกอบ    ศรีทองเพช็ร ต134604/30 พนั.สท. มิ.ย. 60 1701/60
387 นาง ราตรี    ร่มโพธิท์อง ต136064/30 ธ.พรานนก ก.ค. 60 2141/60
388 นาง อมราวดี    เพยีเฮียง ต136698/30 ธ.เลย ก.ค. 60 2141/60
389 นาง สงัด    มั่นสูงเนิน ต13911/14 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
390 นาง วลัภา    จิตรีมิตร์ ต140742/30 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ค. 60 2141/60
391 ส.อ.เสน่ห ์   ยากองโค ต143317/30 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
392 นาง สามารถ    ใจพนิิจ ต149386/31 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 60 2141/60
393 จ.ส.อ.สมชาย    กิจดี ต150774/31 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
394 นาง ทองนาค    ชื่นอารมย์ ต151229/31 ธ.อ่างทอง ก.ค. 60 2141/60
395 จ.ส.อ.หนูเติม    มาลัย ต152449/31 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 60 2141/60
396 จ.ส.อ.ปรีชา    แจ้งเขวา้ ต154313/31 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
397 นาย สมัคร    พึ่งเกษม ต159895/31 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ก.ค. 60 2141/60
398 นาง บญุใจ    พึ่งเกษม ต159896/31 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ก.ค. 60 2141/60
399 นาย มนตรี    ศิลาพนัธ์ ต162566/31 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
400 น.ส.หทยา    งามญาติ ต162855/31 ธ.ย่อยเมืองทองธานี ก.ค. 60 2141/60
401 นาง บญุรอด    พวงมณี ต164551/31 ธ.ล าปาง ก.ค. 60 2141/60
402 นาง ทองสา    เพยีงเกษ ต171841/32 ธ.อุดรธานี ก.ค. 60 2141/60
403 นาง ทมุมี    ค าผาลา ต172184/32 ธ.อ านาจเจริญ ก.ค. 60 2141/60
404 นาย สวาด    เม็งจันทกึ ต175043/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
405 นาง สมบญุ    เซียรัมย์ ต176398/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
406 จ.ส.อ.ไพทรูย์    ยาหะ ต178427/32 ร.12 พนั.2 รอ. มี.ค. 60 441/60
407 นาง บญุนาค    อุปราช ต179064/32 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 60 2141/60
408 นาง จันจิรา    ค าหวา่น ต179216/32 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 60 2141/60
409 นาย ยม    จาบประโคน ต18179/16 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 60 2141/60
410 จ.ส.อ.ชวลิต    บวับาน ต183017/32 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 60 2141/60
411 พ.ท.ปฐม    จาบประโคน ต184383/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 60 2141/60
412 นาง นภาเพญ็    จาบประโคน ต184384/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 60 2141/60
413 นาง วมิลรัตน์    ทองคู่ ต184555/32 ธ.ถ.สายลวด-ส.ป. ก.ค. 60 2141/60
414 นาย สมศักด์ิ    บวรวงศ์พทิกัษ์ ต185828/32 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ก.ค. 60 2141/60
415 นาง ทองมา    บวรวงศ์พทิกัษ์ ต185829/32 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ก.ค. 60 2141/60
416 นาง ศิริกุล    บกทะเล ต187415/32 ส่วนกลาง พ.ค. 60 1301/60
417 นาง วไิล    แซ่ต้ัง ต188510/32 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 60 2141/60
418 จ.ส.อ.อนงค์    ทบัทมิเศษ ต188946/32 ธ.ก าแพงเพชร ก.ค. 60 2141/60
419 ร.ต.พนม    ต๊ิบปะละวงศ์ ต189212/32 ธ.ล าปาง ก.ค. 60 2141/60
420 จ.ส.อ.สุรพล    พลูกล่ิน ต189978/32 ธ.นครนายก ก.ค. 60 2141/60
421 จ.ส.อ.ศรีนวล    ประทนิ ต190130/32 ธ.สระแก้ว ก.ค. 60 2141/60
422 นาง อ าพล    แซ่ฮ่าน ต190517/32 ธ.ชุมพร ก.ค. 60 2141/60
423 นาง อุดมพร    กิจสีรี ต191107/32 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ก.ค. 60 2141/60
424 นาง อุษา    วรรณสิทธิ์ ต191108/32 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ก.ค. 60 2141/60
425 นาง มณี    ยากองโค ต191541/32 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
426 นาง นุจนาจ    ยากองโค ต191542/32 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
427 จ.ส.อ.สุภาพ    จันทร์สุนทร ต192649/32 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 60 2141/60
428 นาง บญุศิริ    อินทร ต192899/32 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.ค. 60 2141/60
429 นาง สุพฒันา    ค าแสน ต192988/32 ธ.พะเยา ก.ค. 60 2141/60
430 นาง อุเทน    โกยชัย ต196372/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ส.บ. ก.ค. 60 2141/60
431 นาง นวลอนงค์    กิ่งโก้ ต201044/33 ธ.อุดรธานี ก.ค. 60 2141/60
432 จ.ส.อ.เอกลักษณ์    จันทร์ดิษฐ์ ต201956/33 ธ.ปกัธงชัย ก.ค. 60 2141/60
433 นาง ดาหวนั    โคตรมณี ต203280/33 ธ.อุดรธานี ก.ค. 60 2141/60
434 จ.ส.อ.สันติภพ    โคตรสุโพธิ์ ต204594/33 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ก.ค. 60 2141/60
435 จ.ส.อ.ธรีนันท ์   กิ่งโก้ ต205617/33 ธ.อุดรธานี ก.ค. 60 2141/60
436 จ.ส.อ.มนตรี    ธนาวฒิุ ต206150/33 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 60 2141/60
437 นาง จินดาทพิย์    ธริาไทย ต206219/33 ธ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ก.ค. 60 2141/60
438 นาง ณัฐกมล    อ่องสิทธิ ต206240/33 ธ.รังสิต-คลอง 3 ก.ค. 60 2141/60
439 นาง จนารัตน์    ช านาญกิจ ต209351/33 ธ.พระปฐมเจดีย์ ก.ค. 60 2141/60
440 นาง ค าปน    ศรีมุกดา ต211704/33 ธ.สกลนคร ก.ค. 60 2141/60
441 นาย ประสาน    พยุงทั้ง ต212161/33 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแก่น ก.ค. 60 2141/60
442 นาย ทวชีัย    ผัสดี ต213168/33 ธ.เซนทรัล-บางเขน ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
443 นาง ล าพนัธ ์   สีหาบตุร ต219967/33 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 60 2141/60
444 นาง ดวงจันทร์    ปานิเสน ต219968/33 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 60 2141/60
445 น.ส.ฤทยั    สุวรรณสาย ต220610/33 ธ.เตาปนู ก.ค. 60 2141/60
446 ส.อ.จิตติ    ช่างแกะ ต220696/33 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ก.ค. 60 2141/60
447 ร.ต.มานะ    กิตติเมธกีุล ต220989/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ส.บ. ก.ค. 60 2141/60
448 นาย ทว ี   ซันนาวา ต224139/34 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
449 นาง รมณีย์ณัฏฐ    ชูชวลิต ต225337/34 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
450 นาง ปุ่น    โสโพธิ์ ต225424/34 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
451 จ.ส.อ.ค ารนยุทธ    วเิศษ ต225591/34 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
452 นาง ด้วง    อินแต้ม ต228777/34 ธนาณัติ เม.ย. 60 861/60
453 นาย อนุชาติ    กรีโรจนีย์ ต230764/34 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
454 น.ส.ฑัฏศิณีย์    กรีโรจนีย์ ต230765/34 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
455 นาย ต๋ี    เพดิขุนทด ต231131/34 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
456 นาง ทองค า    พรปฏมิาพนัธ์ ต23188/18 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 60 2141/60
457 นาง เพญ็ศรี    พว่งเรือ ต232116/34 ธนาณัติ มิ.ย. 60 2001/60
458 นาง ไพรวรรณ    กระจ่างสุต ต232938/34 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 60 2141/60
459 จ.ส.อ.สุวทิย์    พรหมบญุแก้ว ต237379/34 ธ.ชุมพร ก.ค. 60 2141/60
460 นาง อุบล    พรหมบญุแก้ว ต237380/34 ธ.ชุมพร ก.ค. 60 2141/60
461 ส.อ.สถิต    เรืองเดช ต238289/34 ธ.อ านาจเจริญ ก.ค. 60 2141/60
462 นาง บญุเหล่ือม    โพธิแ์ก้ว ต241253/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 60 2141/60
463 นาง บาหยัน    พนัธพุาน ต242463/34 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ก.ค. 60 2141/60
464 นาง กาบทอง    วงศ์พริิยะกุล ต243667/34 ธ.พะเยา ก.ค. 60 2141/60
465 น.ส.สมคิด    ชิงดวง ต244710/34 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 60 2141/60
466 นาง ดวงกมล    ผ้าแดง ต245923/34 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.ค. 60 2141/60
467 นาง ศิริขวญั    แสนแก้ว ต248221/35 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 60 2141/60
468 นาง อรุณ    ประทนิ ต251062/35 ธ.สระแก้ว ก.ค. 60 2141/60
469 นาง จินดา    สีแตง ต252517/35 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 60 2141/60
470 นาง สุคนธ ์   เกียงตระกูล ต252690/35 ธ.นครนายก ก.ค. 60 2141/60
471 นาง กฤษณา    วงัมูล ต253392/35 ธ.น่าน ก.ค. 60 2141/60
472 นาย ยรรยง    ปวิรบตุร ต254794/35 ธ.เสนานิคม ก.ค. 60 2141/60
473 นาง ราตรี    เครือวรรณ ต259785/35 ธ.งามวงศ์วาน ก.ค. 60 2141/60
474 นาย ศรัทธา    ซ่ือสัตย์ ต260171/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 60 2141/60
475 นาย สนม    สาตะโยธนิ ต261563/35 ธ.พญาไท ก.ค. 60 2141/60
476 นาย อมรศักด์ิ    อมรสิน ต262629/35 ธ.ตระการพชืผล ก.ค. 60 2141/60
477 นาง ทองอยู่    สุขจอย ต2644/09 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
478 นาง ผ่าน    ผัสดี ต266348/36 ธ.เซนทรัล-บางเขน ก.ค. 60 2141/60
479 นาย ทองใสย์    กะตะศิลา ต266663/36 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
480 ร.ต.สมพาน    แสงหมื่น ต267044/36 ร.12 พนั.2 รอ. ต.ค. 59 3761/59
481 จ.ส.อ.เสาร์    ไชยมงค์ ต267072/36 ร.12 พนั.2 รอ. เม.ย. 60 861/60
482 นาง สุพนิตย์    บตุรวไิล ต271559/36 ธ.เลย ก.ค. 60 2141/60
483 นาง บงัอร    ถึงค าภู ต275115/37 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 60 2141/60
484 นาง ปยิะทพิย์    อยู่เอี่ยม ต277347/37 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล ก.ค. 60 2141/60
485 จ.ส.อ.สุขอนันต์    เพยีรทอง ต277983/37 ร.12 พนั.2 รอ. ต.ค. 59 3761/59
486 นาง สมคิด    เพยีรทอง ต277984/37 ร.12 พนั.2 รอ. ต.ค. 59 3761/59
487 น.ส.อรพนิ    ผิวจันทกึ ต279888/37 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.ค. 60 2141/60
488 ร.อ.เจษฎาภรณ์    มูลสงวน ต279968/37 พนั.ร.มทบ.11 มิ.ย. 60 1701/60
489 นาง ไสว    มาลัย ต280663/37 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 60 2141/60
490 นาง กาญจนา    จิ๋วจู ต280793/37 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 60 2141/60
491 นาง ศรีญา    ยาหะ ต280816/37 ร.12 พนั.2 รอ. มี.ค. 60 441/60
492 นาง รัตนธร    เถื่อนวถิี ต283501/38 ธ.รังสิต-คลอง 3 ก.ค. 60 2141/60
493 นาง สุจิตต์    จูประไพ ต28381/18 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
494 นาง แสงทพิย์    สวา่งศรี ต284220/38 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 60 2141/60
495 จ.ส.อ.พรีพงษ ์   อ่ าทอง ต284470/38 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
496 นาง กนกวรรณ    บญุรังษี ต284660/38 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 60 2141/60
497 จ.ส.อ.พฤทธิ ์   บรรจงเมือง ต285121/38 สลก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
498 จ.ส.อ.วนั    จันทรี ต290180/38 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 60 2141/60
499 นาง บญุสืบ    สมาคม ต290232/38 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 60 2141/60
500 นาย พชิิต    จารุวสัตร์ ต35255/20 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
501 นาง ศรีบตุร    ม่วงทรัพย์สม ต35284/20 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล ก.ค. 60 2141/60
502 นาง จันทร์กนก    ผดุงชีพ ต36070/21 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 60 2141/60
503 นาง สุนีย์    วงษบ์ตุร ต38963/21 ธ.สระบรีุ ก.ค. 60 2141/60
504 จ.ส.อ.บญุโกย    ยื่นเครือ ต43834/22 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 60 2141/60
505 นาย สายันต์    ศิริจันทร์ ต45061/22 ธ.เตาปนู ก.ค. 60 2141/60
506 จ.ส.อ.บญัชา    บโูฮม ต51305/23 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 60 2141/60
507 นาย พนิิจ    อารี ต53952/23 ธ.อยุธยา ก.ค. 60 2141/60
508 นาง โต๊ะ    นิลดอนขวาง ต59130/24 ธ.ปากช่อง ก.ค. 60 2141/60
509 นาง อ่ า    มีมานะ ต59131/24 ธ.ปากช่อง ก.ค. 60 2141/60
510 นาง วนัชลอ    กรีโรจนีย์ ต61484/25 ส่วนกลาง มิ.ย. 60 1701/60
511 นาง สมสุข    บญุรอด ต64049/25 ธ.เตาปนู ก.ค. 60 2141/60
512 จ.ส.อ.ปราโมทย์    ทาริยา ต66415/25 ธ.บก.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
513 ร.ต.เล็ก    มณีวลัย์ ต71158/26 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
514 นาง ทองใบ    อรุณเพง็ ต78594/26 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
515 จ.ส.อ.สนั่น    พนูไนย์ ต79064/26 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 60 2141/60
516 นาย ศุภฤกษ ์   รอนยุทธ ต80658/27 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 60 2141/60
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517 นาง มณี    ใจกันทะ ต83097/27 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
518 ร.ต.วริิยะ    สุขบรรจง ต85297/27 ธ.กาญจนบรีุ ก.ค. 60 2141/60
519 ร.ต.สมัย    ปานิเสน ต85882/27 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 60 2141/60
520 นาง เสง่ียม    ศรีคล้าย ต88101/27 ธ.บา้นไผ่ ก.ค. 60 2141/60
521 นาง ประกอบ    ย้อนโคกสูง ต90642/27 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
522 นาง ชูศรี    ศิรินันทชาติ ต91755/27 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 60 2141/60
523 ส.อ.เรืองชัย    ธริาไทย ต92126/27 ธ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ก.ค. 60 2141/60
524 จ.ส.อ.บญุมี    บวัค าโคตร ต97447/28 ธ.เลย ก.ค. 60 2141/60
525 น.ส.รัชนี    กมลวาทนิ ส14528/27 ธ.พทัยา ก.ค. 60 2141/60
526 นาง ฉอ้อน    สุขพร้อม ส16443/29 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 60 2141/60
527 พ.อ.อัครวชิญ์    เจริญพร ส24223/35 ธ.ฝาง ก.ค. 60 2141/60
528 นาย วรพล    ขะชาตย์ ส24528/36 ธ.ถ.หลวง-วรจักร ก.ค. 60 2141/60
529 นาง วไิลลักษณ์    ทา้วนาง ส25729/38 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ค. 60 2141/60
530 นาง เพญ็ศรี    บรรจงเมือง ส25843/38 สลก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
531 นาง ณัฐปวยี์    วทิยารัตน์ ส26355/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
532 นาง นพพร    เกิดริมสมุทร ส4760/15 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. ก.ค. 60 2141/60
533 ส.ท.สาธติ  ศรีสุกใส 5590002490 ธ.ถ.สรงประภา ก.ย. 60 3081/60 ลาออก
534 น.ส.มลทพิย์  เตชะลิขิตกุล 5590002485 ธ.ถ.สรงประภา ก.ย. 60 3081/60 ลาออก

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 533 และ 534   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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