
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง ศศิมา    ทองพวง 5396001880 กรม ทพ.45 ก.ค. 60 2141/60
2 นาง ละออง    ชมเชี่ยวชาญ 5396002434 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
3 นาง บวักี    สุขส าราญ 5396003665 ธ.สระบรีุ ก.ค. 60 2141/60
4 นาง เจียม    บวัทอง 5396004558 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
5 นาง บวัศรี    เมตตาจิตร 5396004591 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
6 พ.อ.ณัฎฐ์    กาญจนโหติ 5401018160 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
7 นาย ครรชิต    ทวศีรี 5402000277 ธ.บา้นโปง่ ส.ค. 60 2641/60
8 น.ส.สินีนาต    ทวศีรี 5402000278 ธ.บา้นโปง่ ส.ค. 60 2641/60
9 นาง ณัฐพร    บญุลาภ 5402012674 ธ.โชคชัย 4 ส.ค. 60 2641/60
10 จ.ส.อ.จ ารัส    ญาณะโรจน์ 5405003963 ธ.ฮอด ส.ค. 60 2641/60
11 จ.ส.อ.กิตติธร    ค านนท์ 5405017499 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
12 จ.ส.อ.สรรเสริญ    นิลก าแหง 5405017655 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
13 นาง จรรยา    เกษบรูณะ 5405018471 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 60 2641/60
14 นาง กาญจนา    รอดแตง 5405019044 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
15 นาง สุนีย์    บญุเกื้อหนุน 5406001531 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
16 นาง ธมลวรรณ    ญาณะโรจน์ 5406003974 ธ.ฮอด ส.ค. 60 2641/60
17 นาย เปร่ือง    หวงัดี 5406006804 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
18 นาง อมเรศ    พรรณชลา 5406007194 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
19 นาง ชัยวรรณ์    ไชยศิริ 5406009649 ธ.น่าน ส.ค. 60 2641/60
20 นาง สมปอง    ฉววีงษ์ 5406015985 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
21 จ.ส.อ.เทวญั    วรรณวไิล 5410000956 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 60 2641/60
22 จ.ส.ท.ทนัสมัย    บรรจง 5410002431 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 60 2641/60
23 นาง รุ่งฤทยั    สกิดใจ 5410008109 ช.พนั.51 ก.ค. 60 2141/60
24 จ.ส.อ.วรีะ    สิทธกิาล 5410009297 ร.1 พนั.1 รอ. ก.ค. 60 2141/60
25 พ.ท.เอกราช    ข าวงศ์ 5410009392 ธ.นางรอง ส.ค. 60 2641/60
26 น.ส.พจนา    แตงสอาด 5410009818 ธ.ชลบรีุ ส.ค. 60 2641/60
27 จ.ส.อ.อนันต์    ศรทอง 5410011103 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. ส.ค. 60 2641/60
28 พ.อ.พเิศษ กฤษดา    เร้าเสถียร 5410011740 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
29 พ.อ.ชวลิต    จารุกลัส 5410013507 ธ.บางบวัทอง ส.ค. 60 2641/60
30 ร.อ.ชวลิต    มะกรูดอินทร์ 5410014062 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
31 จ.ส.อ.ไมตรี    ถวาย 5410014236 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 60 2641/60
32 จ.ส.ท.ชัยชนะ    แก่นนาค 5410015827 ธ.ชลบรีุ ส.ค. 60 2641/60
33 นาง นัฐวดี    ดีอรัญ 5410017478 วศ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
34 จ.ส.อ.พรเทพ    วชัรนันทวศิาล 5410019216 พนั.สบร.23 บชร.3 มิ.ย. 60 1701/60
35 จ.ส.อ.ประสาร    ศรีเหรา 5410019655 ร.1 รอ. มิ.ย. 60 1701/60
36 นาง นงนุช    กาต๊ิบ 5410021537 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ส.ค. 60 2641/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 ส.ท.เสฏฐวฒิุ    พว่งชาวนา 5410021814 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
38 ร.ต.สมชาย    สุนทรวงค์ 5410022596 มทบ.15 เม.ย. 60 861/60
39 นาง สมศรี    สิทธกิาล 5420000280 ร.1 พนั.1 รอ. ก.ค. 60 2141/60
40 นาง ศิรินันท ์   บางชมภู 5420000864 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
41 จ.ส.อ.สิทธกิร    เสาสูง 5420001011 ธ.เซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ ส.ค. 60 2641/60
42 น.ส.กาญจนา    แสงสุวรรณ 5420001641 ธ.สามง่าม ส.ค. 60 2641/60
43 น.ส.อรสา    วรรณาวงค์ 5420002034 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. ส.ค. 60 2641/60
44 นาง ไพทนู    ต้ังใจ 5420003341 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ส.ค. 60 2641/60
45 ส.อ.ปรีชา    ทาโพธิ์ 5420005351 ธ.อุดรธานี ส.ค. 60 2641/60
46 นาง อรุณี    ด่านศิริวฒันกุล 5420005954 ธ.ตลาดถนอมมิตร วชัพล ก.ค. 60 2141/60
47 น.ส.นุชจรินทร์    อินผ้ึง 5420006011 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 60 2641/60
48 นาง วนิดา    ดอนศรีแก้ว 5420006051 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 60 2641/60
49 ส.ต.สมบติั    ปญัญาใส 5420007915 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 60 2141/60
50 พล.อส.ชัยยนต์    พื้นชนะ 5420008858 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 60 2641/60
51 นาง วรารัตน์    ปงิยศ 5420009706 ธ.สามง่าม ส.ค. 60 2641/60
52 จ.ส.อ.หญิง มัญทนีย์    ปานทอง 5420009977 ธ.ถนนติวานนท์ ส.ค. 60 2641/60
53 ร.ท.หญิง ณัฐณิชา    อ่อนค า 5430001462 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
54 นาง ตุลยามาศ    จารุกลัส 5430001704 ธ.บางบวัทอง ส.ค. 60 2641/60
55 นาง สายจักร    ข าเขวา้ 5430003433 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
56 นาง ยิ้ม    หวงัดี 5430004047 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
57 ส.อ.สายยันต์    ไปแดน 5430005455 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
58 ส.ต.นราวธุ    ชุมภทูอง 5430006026 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
59 ส.ต.ธนภมูิ    ภวูงค์ผา 5430006047 ธ.ถ.มิตรภาพ ข.ก. ส.ค. 60 2641/60
60 นาง ม่วน    มนกลาง 5430007510 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
61 นาง รัตนาพร    สังสกุล 5430007512 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
62 นาง ศรีสวสัด์ิ    มงคลนนท์ 5430007942 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 60 2641/60
63 จ.ส.อ.วฒิุพงษ ์   ครุฑพงษ์ 5430008005 ศอว.ศอพท. พ.ค. 60 1301/60
64 นาง พรรณี    วรนาม 5430008598 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 60 2641/60
65 นาง ศิริรัตน์    ตระกูลทองอยู่ 5430008950 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ส.ค. 60 2641/60
66 ส.อ.สุชัย    ไตรยขันธ์ 5430009859 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
67 นาง อุไร    ลีสม 5440000745 ร.23 ก.ค. 60 2141/60
68 นาง ละออ    ชัยเชื้อ 5440003488 พล.ร.5 ก.ค. 60 2141/60
69 นาง เนื่อง    จันทร์เมืองไทย 5440003725 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
70 นาง พทุธชาติ    ทาไธสงค์ 5440004045 ธ.เสริมไทย ม.ค. ส.ค. 60 2641/60
71 นาย วเิลิศ    ไปแดน 5440004108 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
72 นาง จันลา    ไปแดน 5440004109 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
73 นาย จรูญ    ประสิทธิ์ 5440004495 ธ.พนัสนิคม ส.ค. 60 2641/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง ล าพงึ    ประสิทธิ์ 5440004519 ธ.พนัสนิคม ส.ค. 60 2641/60
75 นาย ธนศักด์ิ    สิงหร์าชวฒันกุล 5440005118 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 60 2641/60
76 นาง วารุณี    ประจงกาญจน์ 5440006842 ธ.อุดรธานี ส.ค. 60 2641/60
77 จ.ส.อ.ถนอม    ทาทอง 5440007680 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
78 จ.ส.อ.รักชาติ    เพง็หนู 5440007682 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
79 จ.ส.อ.ประดิพทัธ ์   เสน่หดี์ 5440007709 พนั.พฒันา 3 ก.ค. 60 2141/60
80 จ.ส.อ.หญิง อรอุมา    ผดาวนั 5440008471 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 60 2641/60
81 ส.อ.เฉลิมศักด์ิ    ลาดเสนา 5440009039 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 60 2141/60
82 นาย สิทธชิัย    รายะเลข 5440009586 ธ.อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
83 ส.อ.อนุชา    ฉิมเจริญ 5440009719 ธ.หล่มสัก ส.ค. 60 2641/60
84 นาง นวลนิ่ม    ดีโอสถ 5440009748 ธ.ย่อยบางบวั ส.ค. 60 2641/60
85 นาง ศรีประภา    ทองฟกั 5440010449 ธ.มีนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
86 นาง ขวญัเมือง    สุขรัตน์ 5450000989 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
87 นาง ปญัญา    พรส่ีภาค 5450002855 ธ.ปากเกร็ด ส.ค. 60 2641/60
88 นาย ค านึง    แสงจันทร์เอื้อน 5450002939 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
89 นาง สาธติ    ทาทอง 5450004399 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
90 นาง ปรานี    เต๋จ๊ะ 5450005756 ธ.เชียงใหม่ ส.ค. 60 2641/60
91 พ.ท.ชุมโชค    จิ๋วเจริญ 5450005945 ธ.โชคชัย 4 ส.ค. 60 2641/60
92 ส.อ.จวน    เพยีรภายลุน 5450006340 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
93 จ.ส.อ.พรีกิต์ิ    ธบิรูณ์บญุ 5450006850 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 60 2641/60
94 อส.ทพ.ใจ    ล้ีพล 5450007492 ธ.ศรีสะเกษ ส.ค. 60 2641/60
95 จ.ส.ต.จิรโรจน์    เครืออนันต์ 5450007828 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
96 จ.ส.ท.ภมูิรพ ี   บญุข า 5450007830 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
97 นาง ทองมาก    ปนุไธสง 5450007860 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
98 จ.ส.อ.ประยูร    หงษา 5450008492 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 60 2641/60
99 นาย พนัธุเ์ทพ    วฑุฒยากร 5450009399 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
100 นาง ธนกร    พลบรีุ 5450009585 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 60 2641/60
101 จ.ส.อ.พชัรวฒัน์    เพช็รอาภรณ์ 5450010193 ธ.ถนนสรงประภา ส.ค. 60 2641/60
102 นาง พลูทรัพย์    เกลียวพนัธรั์ศมี 5450012615 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ส.ค. 60 2641/60
103 นาย ประพาส    ปานทอง 5450012817 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 60 2641/60
104 นาง ลออ    อ่อนค า 5450012836 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
105 ส.อ.ทศพร    แอบเงิน 5450014074 พล.ร.7 ก.ค. 60 2141/60
106 นาง บรรจง    เทยีนดี 5450014371 กรม บ. ก.ค. 60 2141/60
107 นาง สุทธวิรรณ    เดชแพ 5460000069 กรม บ. ก.ค. 60 2141/60
108 นาง สุทธนิัน    สุทธกิุล 5460000800 มทบ.46 ก.ค. 60 2141/60
109 นาง ขัตติยา    แสงทอง 5460000825 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 60 2641/60
110 นาย จิรพฒัน์พงษ ์   เสนาบตุร 5460000841 ธ.ล าปาง ส.ค. 60 2641/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาง บญุเสริม    บญุข า 5460000882 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
112 จ.ส.อ.สาธร    บญุแสง 5460002675 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
113 นาง กฤตพร    สมณะ 5460003413 ธ.พะเยา ส.ค. 60 2641/60
114 จ.ส.อ.ไชยศิริ    แซ่เตีย 5460005390 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 60 2641/60
115 จ.ส.อ.มนต์ทพิย์    ทวเีมือง 5460005599 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 60 2641/60
116 นาย ดิษฐ    มนกลาง 5460006009 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
117 นาง พรทพิย์    คลังทรัพย์ 5460006593 ช.11 มิ.ย. 60 1701/60
118 นาย สุวรรณ    ใจชุ่ม 5460006600 ช.11 มิ.ย. 60 1701/60
119 นาง ณัฐกานต์    ภวูงศ์ผา 5460006717 ธ.ถ.มิตรภาพ ข.ก. ส.ค. 60 2641/60
120 นาง จ าเปน็    ถวาย 5460006864 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 60 2641/60
121 นาง มณธชิา    บญุญประภา 5460007535 รร.สธ.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
122 นาย นาคินทร์    วงค์ปญัญา 5460008880 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 60 2641/60
123 นาย เมธาว ี   ดีอรัญ 5460009868 วศ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
124 นาง วราภรณ์    เยือกเย็น 5460009954 ธ.รามอินทรา กม.4 ส.ค. 60 2641/60
125 นาง ฐิตาพร    เงินไทย 5460009976 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 60 2641/60
126 นาง พมิพภ์ทัรา    ศรีสุวรรณ 5460010149 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 60 2641/60
127 นาย ป ี   ภวูงศ์ผา 5460010413 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ส.ค. 60 2641/60
128 นาง ผาน    ภวูงศ์ผา 5460010414 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ส.ค. 60 2641/60
129 นาย ส าเกลียว    อ่อนค า 5460011385 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
130 นาง แสงจันทร์    อภวิงค์ 5460012949 ธ.แพร่ ส.ค. 60 2641/60
131 นาง รุจี    พลูแย้ม 5460013869 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 60 2641/60
132 นาง จันทา    พลบรีุ 5460014354 ธ.บก.ทบ. ส.ค. 60 2641/60
133 นาง พลอยนิศา    เพช็รอาภรณ์ 5460014697 ธ.ถ.สรงประภา ส.ค. 60 2641/60
134 จ.ส.ท.วาด    อุดมสุข 5460015129 ธ.สูงเม่น ส.ค. 60 2641/60
135 นาง ยุพาวดี    เต็นเกิดผล 5460015436 ธ.อิมพเีรียล เวลิด์ ส าโรง ส.ค. 60 2641/60
136 น.ส.นวรัตน์    เอี่ยมส าลี 5460015618 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
137 นาง ปวณีา    ทองสกุลพนัธ์ 5460015619 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
138 นาง อรุณี    ม่วงสอน 5460015620 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
139 ส.อ.สิทธพิล    รุ่งเรือง 5460016095 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
140 น.ส.องุ่น    อยู่ฤทธิ์ 5470000015 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
141 ส.อ.ชัยพฤกษ ์   ยอดเจริญ 5470001597 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 60 2641/60
142 ส.ต.วรีศักด์ิ    ไชยชมภู 5470002231 ร.153 พนั.3 ก.ค. 60 2141/60
143 ส.อ.เจษจรัส    นามอาษา 5470002737 ธ.ปราจีนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
144 ส.อ.เสรี    บวัทอง 5470002792 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
145 นาย สุรชัย    สุวรรณรงค์ 5470003248 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
146 นาง อรวรรณ    ตรีภาค 5470003256 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
147 จ.ส.อ.เชิดศักด์ิ    แวน่ประทมุ 5470003708 ปตอ.2 พนั.4 ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาง อัจฉรา    ศรีสังวาลย์ 5470003728 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ส.ค. 60 2641/60
149 นาง สมัย    นิลรักษา 5470004551 ธ.นางรอง ส.ค. 60 2641/60
150 พ.ต.หญิง สุพรรษา    งามวทิย์โรจน์ 5470006478 รพ.รร.6 พ.ค. 60 1301/60
151 นาย สกล    วไิลวรรณ 5470007218 ธ.ชัยภมูิ ส.ค. 60 2641/60
152 นาง แปลก    ชูมณี 5480000265 ธ.กระบี่ ส.ค. 60 2641/60
153 นาย มะโน    ชูมณี 5480000268 ธ.กระบี่ ส.ค. 60 2641/60
154 จ.ส.อ.พลวฒัน์    สุพร 5480001697 ร.153 ก.ค. 60 2141/60
155 นาง ศรัณยา    วเิศษหอม 5480002506 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ส.ค. 60 2641/60
156 จ.ส.อ.สิทธพิงษ ์   วงค์กองแก้ว 5480003119 ร.25 พนั.3 ก.ค. 60 2141/60
157 นาง พงัดี    ทาโพธิ์ 5480004033 ธ.อุดรธานี ส.ค. 60 2641/60
158 นาย สมัย    ทาโพธิ์ 5480004036 ธ.อุดรธานี ส.ค. 60 2641/60
159 นาง จอมมะณี    จันทรเสนา 5480004074 ธ.อุดรธานี ส.ค. 60 2641/60
160 นาง วนัทา    เสาสูง 5480004561 ธ.เซ็นทรัล  แจ้งวฒันะ ส.ค. 60 2641/60
161 นาง ปราณี    บวันาค 5480004602 พล.ร.9 ก.ค. 60 2141/60
162 นาย สุรินทร์    บวันาค 5480004615 พล.ร.9 ก.ค. 60 2141/60
163 นาง ธมลวรรณ    เกตุทพิย์ 5480007724 มทบ.13 ก.ค. 60 2141/60
164 นาง อิสรีย์    ธรหาญ 5480008294 ธ.อุดรธานี ส.ค. 60 2641/60
165 นาง จิรอร    กีรติบวรธชั 5480009365 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ส.ค. 60 2641/60
166 นาย สุดตา    ใจชื่น 5480010621 ธ.หล่มสัก ส.ค. 60 2641/60
167 นาง จันค า    สิงหท์อง 5490000215 ธ.หล่มสัก ส.ค. 60 2641/60
168 นาง สาวติรี    ฉิมเจริญ 5490000231 ธ.หล่มสัก ส.ค. 60 2641/60
169 นาง เกษร    พนัรัตน์ 5490000235 มทบ.15 ก.ค. 60 2141/60
170 นาย เข็มเพช็ร    หล้าเนตร 5490000282 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
171 นาง สายทอง    หล้าเนตร 5490000316 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
172 นาง ทองค า    อร่ามชัย 5490001446 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
173 นาย สมัย    โพธเิพชร 5490001495 ธ.สกลนคร ส.ค. 60 2641/60
174 นาย โทน    บญุข า 5490001515 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
175 จ.ส.อ.ณรงค์เดช    กอบแก้ว 5490002238 ม.3 พนั.26 ก.ค. 60 2141/60
176 นาง สนธยา    ค านนท์ 5490004061 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
177 นาย เจริญชัย    พึ่งจิตต์ตน 5490006198 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
178 นาย ด าเนิน    รอดแตง 5490006400 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
179 นาง ดาลาวลัย์    สุทาราม 5490006786 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 60 2641/60
180 น.ส.จินตนา    รัตนอุทยัพร 5490006831 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 60 2641/60
181 นาง เจ็น    อุดมสุข 5490006999 ธ.สูงเม่น ส.ค. 60 2641/60
182 นาง ประสงค์    พลไธสง 5490007007 ธ.บา้นไผ่ ส.ค. 60 2641/60
183 นาง รัตนาพร    พทุธจักร 5490008220 ธ.บา้นไผ่ ส.ค. 60 2641/60
184 ส.อ.สัตยา    อุดมรัตน์ 5490008819 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาง พยอม    สาภริาช 5490010226 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
186 นาง สุพชิฌาย์    ณ กาฬสินธุ์ 5490010309 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
187 พ.ต.พศิาล    บรูณะกนก 5490010794 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
188 น.ส.ธนัยบรูณ์    หงษโ์ต 5490011053 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
189 จ.ส.อ.ธรีะพงษ ์   ค าหาญพล 5490012047 ร.15 พนั.1 ก.ค. 60 2141/60
190 ส.อ.พงษพ์พิฒัน์    เกตุศักด์ิ 5490012282 ทน.4 มิ.ย. 59 1781/59
191 ส.อ.สุชาติ    พงษโ์ภชน์ 5500000334 มทบ.11 มิ.ย. 60 1701/60
192 น.ส.บวัพนัธ ์   ผิวทอง 5500002150 รร.ร.ศร. ก.ค. 60 2141/60
193 นาง สาวติรี    กอบแก้ว 5500003590 ม.3 พนั.26 ก.ค. 60 2141/60
194 นาย ทองสุข    วรรณสิงห์ 5500004038 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.ค. 60 2141/60
195 นาย ธนัวา    กองพนัธุ์ 5500004447 ธ.แจ้งวฒันะ ส.ค. 60 2641/60
196 ส.อ.ธรีะพล    ศรีเมือง 5500004495 ร.151 พนั.2 ก.ค. 60 2141/60
197 นาง เตรียมจิตร    สีมาลา 5500006603 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
198 ส.อ.ศุภชัย    ยิ้มเสง่ียม 5500006719 กอง พธ.พล.ร.3 ก.ค. 60 2141/60
199 นาง บญุเล่ือน    คงศรี 5500007064 ธ.เซนทรัล บางเขน ส.ค. 60 2641/60
200 ส.อ.อนุรักษ ์   ถิ่นเดช 5500007122 กรม สน.พล.ร.15 ก.ค. 60 2141/60
201 นาย สมพงษ ์   สีกล่ า 5500007350 ธ.บางบวัทอง ส.ค. 60 2641/60
202 นาง จันท ี   ใจชุ่ม 5510001061 ช.11 มิ.ย. 60 1701/60
203 นาย วทิวสั    เสนาบตุร 5510001092 ธ.ล าปาง ส.ค. 60 2641/60
204 ส.อ.ญัตติพงค์    รุ่งโชติ 5510001659 ศฝ.นศท.มทบ.23 ก.ค. 60 2141/60
205 ส.อ.ศรัญ    บญุลือ 5510002110 ร.29 พนั.2 ก.ค. 60 2141/60
206 นาง อัญชลี    อุทยัรักษ์ 5510002474 ธ.พะเยา ส.ค. 60 2641/60
207 นาย ฉัตรชัย    วงษส์วรรค์ 5510003740 ธ.ถนนติวานนท์ ส.ค. 60 2641/60
208 อส.ทพ.ปริญญา    เหมทานนท์ 5510006811 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
209 ร.อ.ประชาทาส    ธรศรี 5510007421 ร.1 รอ. พ.ค. 60 1301/60
210 ส.อ.อรรถพล    พทิกัษ์ 5510007749 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
211 นาง เรืองแก้ว    วงัภสิูทธิ์ 5510008277 ธ.อุดรธานี ส.ค. 60 2641/60
212 นาง เกษรา    โทนสี 5520000764 ธ.พนัสนิคม ส.ค. 60 2641/60
213 นาง สมพศิ    โชคสกุลปญัญา 5520000771 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 60 2641/60
214 ส.อ.ธนวฒัน์    สมตัว 5520000837 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
215 จ.ส.อ.ณรงค์    ชินพร 5520001468 ร.19 พนั.1 ก.ค. 60 2141/60
216 ส.ต.ธวชัชัย    คงเทพ 5520001556 ร.153 ก.ค. 60 2141/60
217 ส.อ.ศุภชัย    วงศ์งาม 5520001948 ร.7 พนั.1 ก.ค. 60 2141/60
218 ส.อ.พงษพ์ฒัน์    เอกวงษา 5520002306 ส.พนั.15 ก.ค. 60 2141/60
219 นาย ดนัย    ม่วงไหม 5520002509 ธ.มวกเหล็ก ส.ค. 60 2641/60
220 นาง นวล    ม่วงไหม 5520002512 ธ.มวกเหล็ก ส.ค. 60 2641/60
221 นาง ร าไพ    ใจเรือง 5520003487 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 60 2641/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 นาย สมพงษ ์   ใจเรือง 5520003488 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 60 2641/60
223 นาง ทองปาน    ลอยลม 5520004199 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 60 2641/60
224 นาง บบุผา    มีถาวร 5520004343 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
225 นาง ธารารัตน์    ไพรสันต์ 5520004452 รร.การบนิ ทบ. ก.ค. 60 2141/60
226 ส.อ.เอกสิทธิ ์   อุค า 5520005168 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 60 2641/60
227 นาย อนันต์    เกิดยิ้ม 5520007295 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 60 2641/60
228 น.ส.เบญจมาพร    ไชยันโต 5520008709 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
229 นาง บญุลาภ    ปราบปญัจะ 5520008764 ธ.พทัลุง ส.ค. 60 2641/60
230 จ.ส.อ.วจิิตร    รองสวสัด์ิ 5520008767 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 60 2641/60
231 นาย สมนาม    มีถาวร 5520008879 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
232 นาง เนิ้ม    หงษา 5520009097 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 60 2641/60
233 จ.ส.อ.ปพน    สุวรรณวฒันะ 5520010121 ธ.ระยอง 2 ส.ค. 60 2641/60
234 นาง จันทร์ทติ    เพยีรภายลุน 5520010230 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
235 นาง พมิทอง    หวงัสุข 5520010631 ธ.แพร่ ส.ค. 60 2641/60
236 น.ส.เพยีงธาร    เอกบศุย์ 5520011350 ธ.โชคชัย 4 ส.ค. 60 2641/60
237 นาง ทพิย์ลดา    สนิทอินทร์ 5520012156 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 60 2641/60
238 นาย บญุเที่ยง    สนิทอินทร์ 5520012157 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 60 2641/60
239 น.ส.จันทร์จิรา    พนัธุเ์กตุ 5520012454 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
240 นาย เฉลิมชัย    พนัธุเ์กตุ 5520012455 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
241 นาง สนิท    พนัธุเ์กตุ 5520012456 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
242 นาง พรรณพร    ซับมัน 5520013623 มทบ.45 พ.ค. 60 1301/60
243 นาง สงวนศรี    ถึกจีน 5520013710 ธ.กระทรวงกลาโหม ส.ค. 60 2641/60
244 นาง ประสงค์    ถนอมพชื 5520014017 ธ.สะพานนนทบรีุ ส.ค. 60 2641/60
245 น.ส.อมรรัตน์    เงินอ่อน 5520014207 พธ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
246 ร.อ.ประดิษฐ์    ยินดี 5520014420 บชร.3 มิ.ย. 60 1701/60
247 นาง จารุวรรณ    ปฎญิญาวฒัน์ 5520014838 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
248 นาย ชัชพสิิฐ    เสถียรชาติวงษ์ 5520016444 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
249 ส.ท.ภวูนนท ์   วลัิย 5520017907 ร.1 พนั.1 รอ. ก.ค. 60 2141/60
250 ส.อ.เกียรติยศ    แก่นสิงห์ 5530001550 มทบ.46 ก.ค. 60 2141/60
251 ส.อ.กันตพงศ์    วงค์ค าจันทร์ 5530002880 ป.9 พนั.9 ก.ค. 60 2141/60
252 ส.อ.มัฆวาลบญุ    บญุกอง 5530003784 ร.31 รอ. ก.ค. 60 2141/60
253 นาง รัตนา    สุขใจ 5530004168 ธ.ปราจีนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
254 นาง ประนอม    บวัพล 5530004490 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. ส.ค. 60 2641/60
255 น.ส.ประพมิพนัธ ์   สุมณี 5530004491 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. ส.ค. 60 2641/60
256 นาย วฒิุชัย    บวับล 5530004495 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. ส.ค. 60 2641/60
257 ส.ต.หญิง ณัฐชาภคั    แย้มพนัธุ์ 5530005910 พนั.สห.11 เม.ย. 59 861/59
258 ส.ท.ไสว    พมิพา 5530006009 ม.1 พนั.17 รอ. ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 ส.อ.ณัฐวตัรยชญ์    ดวงตา 5530008076 ร.19 พนั.1 ก.ค. 60 2141/60
260 นาย ยุทธการ    กิตติศักด์ิชัย 5530008131 ธ.ปกัธงชัย ส.ค. 60 2641/60
261 ส.อ.นัทพงษ ์   ขามกิ่ง 5530008900 ศฝ.นศท.มทบ.21 ก.ค. 60 2141/60
262 อส.ทพ.ไพทลู    ระเวยี 5530009094 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
263 อส.ทพ.อดิศักด์ิ    สุโพธิ์ 5530009275 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
264 นาย กรกฤศ    สุวรรณวฒันะ 5530009642 ธ.ระยอง 2 ส.ค. 60 2641/60
265 นาง นัทธห์ทยั    สุวรรณวฒันะ 5530009643 ธ.ระยอง 2 ส.ค. 60 2641/60
266 น.ส.กาญจนา    จันทราภริมย์ 5540000508 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 60 2641/60
267 อส.ทพ.ธรีะเดช    บญุญา 5540003219 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
268 นาย สวาท    ปดัสาโก 5540003779 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
269 นาง นภาพร    สนามทอง 5540004382 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 60 2641/60
270 ส.ท.อานนท ์   เค่ียมขาว 5540005293 กรมพฒันา 4 ก.ค. 60 2141/60
271 นาย ณกรณ์    อุดร 5540006328 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
272 นาย ธนากร    กลางจอหอ 5540006329 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
273 ส.อ.ธวชัชัย    แดงพราม 5540006798 ม.พนั.28 พล.ม.1 ก.ค. 60 2141/60
274 อส.ทพ.ทรงวธุ    สมล่ า 5540006996 ธ.เมกาบางนา ส.ค. 60 2641/60
275 พล.อส.ประวทิย์    รามศรี 5540007034 มทบ.18 มิ.ย. 60 1701/60
276 ส.อ.สุทธโิชค    ไพเราะ 5540007159 ม.พนั.2 พล.ร.2 รอ. ก.ค. 60 2141/60
277 นาง ละมัย    อยู่พงษ์ 5540007185 มทบ.15 เม.ย. 60 861/60
278 ส.ท.รชทศิ    ฉิมคราม 5540007879 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
279 อส.ทพ.ทกิ    ครบอยู่ 5540008961 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
280 ส.ท.สราวธุ    ข าสุนทร 5540009234 กรม ทพ.13 ก.ค. 60 2141/60
281 อส.ทพ.รัตนพงษ ์   ขันทะคีรี 5540009287 กรม ทพ.21 ก.ค. 60 2141/60
282 ส.อ.อภสิิทธิ ์   ชินกร 5540009381 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
283 ส.ท.พเิชษฐ์    เพช็รเกิด 5540009383 ร.11 พนั.2 รอ. ก.ค. 60 2141/60
284 อส.ทพ.หญิง จินตนา    กะชา 5550000075 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
285 อส.ทพ.พชิาญ    เจริญรัมย์ 5550000352 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
286 อส.ทพ.สุนทร    เศษประโคน 5550000673 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
287 นนร.สิริเลิศ    ธติิกุล 5550001031 ขกท. มิ.ย. 60 1701/60
288 ส.ท.สกลไกร    ขันทอง 5550001852 ร.6 พนั.2 ก.ค. 60 2141/60
289 อส.ทพ.สุทธชิัย    รัชนี 5550002649 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
290 อส.ทพ.มะอูเซ็ง    สะมะแอ 5550002739 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
291 อส.ทพ.วนัเฉลิม    ทองคง 5550002747 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
292 อส.ทพ.สมศักด์ิ    บญุมา 5550002757 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
293 ส.ท.ชลธศิ    กันคล้าย 5550003708 รร.นส.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
294 ส.ท.ทรงวฒิุ    พาทอง 5550003758 ร.17 พนั.2 ก.ค. 60 2141/60
295 ส.ต.ธรีะวฒัน์    ธนที 5550003799 ร.6 พนั.1 ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 ส.อ.จักรพงศ์    พรมปลอด 5550004415 ร.153 พนั.2 พ.ค. 60 1301/60
297 ส.ท.ภมูิชัย    ชูอิฐจีน 5550004823 ร้อย.ฝรพ.2 ก.ค. 60 2141/60
298 ส.ท.ทวศัีกด์ิ    ปิ่นทะศิริ 5550005951 ร.151 พนั.2 ก.ค. 60 2141/60
299 อส.ทพ.เทพนิมิตร    แก้วเรือง 5550006127 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
300 อส.ทพ.ประมวล    มาเหง่า 5550006130 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
301 ร.ต.เจษฎา    วดัโคก 5550006506 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ส.ค. 60 2641/60
302 นาย สายันต์    ฝอยทอง 5550008132 กฌป.สก.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
303 นาง อุบล    ชินกร 5550009201 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
304 ส.ท.ศุภฤกษ ์   กรมขันธ์ 5550009971 กอง สพบ.พล.ร.6 ก.ค. 60 2141/60
305 ส.ต.พงศธร    พนัธุเ์พง็ 5550011789 พล.ร.2 รอ. ก.ค. 60 2141/60
306 นาง เล่ือน    กลางจอหอ 5550012232 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
307 นาย สมนึก    กลางจอหอ 5550012233 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
308 นาย ถวลั    พลูเงิน 5550012330 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 60 2641/60
309 น.ส.ปยินุช    รุ่งเรือง 5560001239 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
310 ร.ท.เฉลิมพล    กวางแก้ว 5560002878 พนั.บ.21 ก.ค. 60 2141/60
311 พล.อส.สุริยัณห ์   ชัยบนิ 5560005557 มทบ.15 ก.ค. 60 2141/60
312 นาง พกิุล    แก้วโทน 5560007130 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
313 ส.ต.สิทธพิล    วฒิุวรการ 5560007414 ช.พนั.9 พล.ร.9 ก.ค. 60 2141/60
314 น.ส.นวลมณี    พาศรี 5560007809 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 60 2641/60
315 ส.ต.ปยิะณัฐ    หอมจันทร์ 5560008953 ร.5 พนั.1 ก.ค. 60 2141/60
316 อส.ทพ.ทวรัีตน์    อุไรรัตน์ 5560009203 รร.ร.ศร. พ.ค. 60 1301/60
317 ส.ต.ธติิวฒิุ    นามเสถียร 5560009736 ร.13 พนั.1 ก.ค. 60 2141/60
318 ส.ท.สมมาศ    เรียงรัมย์ 5560009773 ร.31 พนั.1 รอ. ก.ค. 60 2141/60
319 อส.ทพ.อภชิัย    บตุรเนียม 5560009934 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
320 อส.ทพ.นันทกาล    ประทมุแพง 5560010319 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
321 อส.ทพ.วรีะพงษ ์   แก้วพลิา 5560010351 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
322 อส.ทพ.หญิง อรอุมา    ประเสริฐสังข์ 5560010465 ธ.ยะลา ส.ค. 60 2641/60
323 ส.อ.จตุรณต์    ปดีแก้ว 5560011577 ธ.คลองปาง ส.ค. 60 2641/60
324 อส.ทพ.สหภพ    บญุเสริม 5560011937 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
325 อส.ทพ.พงศกร    ผลผลา 5560012139 กรม ทพ.41 ก.ค. 60 2141/60
326 นาง ภทัธริา    แดงพราม 5560012454 ม.พนั.28 พล.ม.1 ก.ค. 60 2141/60
327 นาย สมนึก    แดงพราม 5560012492 ม.พนั.28 พล.ม.1 ก.ค. 60 2141/60
328 อส.ทพ.เฉลิมพล    คุ้มจิตรรักษ์ 5560012600 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
329 อส.ทพ.เกื้อกูล    เพญ็เขียว 5560013203 กรม ทพ.42 ก.ค. 60 2141/60
330 ส.ต.วนัสัน    มุมบา้นเช่า 5560013333 กรม ทพ.42 มิ.ย. 60 1701/60
331 อส.ทพ.ภานุเดช    สังฆะมะโน 5560013340 กรม ทพ.42 ก.ค. 60 2141/60
332 นาย มนูญ    ภาเรือง 5560013648 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 ส.ต.เชษฐาวฒิุ    ทองประดับ 5570000342 มทบ.46 ก.ค. 60 2141/60
334 นาง รัตนาภรณ์    เสียงลอย 5570001607 ธ.เสนานิคม ส.ค. 60 2641/60
335 นาย วชิัย    มีศิริ 5570001610 ธ.น่าน ส.ค. 60 2641/60
336 นาง วภิาวรรณ    ณ น่าน 5570001612 ธ.น่าน ส.ค. 60 2641/60
337 ส.ต.ไกรฤกษ ์   จันทร์สุข 5570002133 ร.11 รอ. ก.ค. 60 2141/60
338 ส.ต.ผดุงศักด์ิ    ทรัพย์พนัแสน 5570002270 ร.11 รอ. ก.ค. 60 2141/60
339 ส.ท.วรัญญู    กล้าคง 5570002304 ร.153 พนั.3 มิ.ย. 60 1701/60
340 ส.ต.สิทธโิชค    ลมุล 5570002342 ร.5 พนั.3 ก.ค. 60 2141/60
341 ส.ท.กฤษดา    ภจูันทกึ 5570002406 ร.153 พนั.3 ก.ค. 60 2141/60
342 ส.ต.อาคม    บญุเฮียง 5570002568 ร.11 รอ. ก.ค. 60 2141/60
343 น.ส.ยุภาภรณ์    กงซุย 5570003554 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
344 น.ส.วมิล    ชุมดาวงษ์ 5570003555 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
345 นาย สมศรี    กงซุย 5570003556 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
346 ส.ท.ภาขินัย    กาวชิัย 5570003646 พนั.ขส. 23 บชร.3 ก.ค. 60 2141/60
347 อส.ทพ.สถาพร    พนัธบ์ตุร 5570005188 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
348 นาย พอเหมาะ    เนียมพลอย 5570005621 ธ.อ้อมใหญ่ ส.ค. 60 2641/60
349 อส.ทพ.วนิัย    ไชยช านาญ 5570006864 กรม ทพ.41 ก.ค. 60 2141/60
350 อส.ทพ.อภวิฒัน์    พึ่งเจียม 5570006896 กรม ทพ.41 ก.ค. 60 2141/60
351 อส.ทพ.รังสรรค์    สุขประดิษฐ 5570007135 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
352 อส.ทพ.สิทธพิร    ผมรี 5570007148 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
353 อส.ทพ.วรีะศักด์ิ    ยะมา 5570007165 กรม ทพ.21 ก.ค. 60 2141/60
354 นาย ธนากร    เส็งสันต์ 5570007938 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
355 ส.ท.ภาคภมูิ    ฤทธฤิาดี 5570009007 พนั.ปฐบ. ก.ค. 60 2141/60
356 นาง ประสาร    สัตย์ธรรม 5570009549 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ส.ค. 60 2641/60
357 อส.ทพ.ธนาธรณ์    สุขสวสัด์ิ 5570009644 กรม ทพ.42 ก.ค. 60 2141/60
358 อส.ทพ.อรรถพล    สรรเพช็ร 5570010044 กรม ทพ.42 ก.ค. 60 2141/60
359 อส.ทพ.อดิศักด์ิ    เลขสม 5570010392 กรม ทพ.42 ก.ค. 60 2141/60
360 ส.ท.บญุญฤทธิ ์   สีทอง 5570010916 กรม ทพ.48 ก.ค. 60 2141/60
361 อส.ทพ.คมกริช    คงประโคน 5570011126 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
362 อส.ทพ.ณัฐนัน    นาสวรรค์ 5570011135 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
363 อส.ทพ.ธงชัย    ทองหล่อ 5570011139 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
364 จ.ส.ต.จักรพงศ์    ณ ชาตรี 5570011783 มทบ.43 ก.ค. 60 2141/60
365 อส.ทพ.ไชยยันต์    เข็มทอง 5570012905 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
366 อส.ทพ.ดุสิต    สิงหม์ณี 5570012907 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
367 อส.ทพ.นิมิตร    จันทร์คุ้ม 5570012908 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
368 อส.ทพ.ประสานสวสัด์ิ    ศรีเพช็ร์ 5570012911 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
369 อส.ทพ.ปราโมทย์    ปดุประโคน 5570012912 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 อส.ทพ.พรเทพ    สีหะราช 5570012914 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
371 อส.ทพ.วฒิุไกร    ขันทะโส 5570012917 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
372 อส.ทพ.ชวพล    วงศ์ตาผา 5570013069 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
373 อส.ทพ.ณัฐวฒิุ    ราชตัน 5570013073 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
374 อส.ทพ.วรีวฒัน์    บญุประคม 5570013094 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
375 อส.ทพ.วรีะศักด์ิ    สุรินทราโช 5570013095 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
376 อส.ทพ.สิทธชิัย    พฒุสี 5570013100 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
377 อส.ทพ.สุรเดช    แก้วพรม 5570013102 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
378 อส.ทพ.อนิวฒัน์    มหาสังข์ 5570013103 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
379 อส.ทพ.สุธ ี   กาหลง 5570013338 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
380 อส.ทพ.บญัชา    วรรณประเสริฐ 5570014218 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
381 อส.ทพ.ปยิะ    กรแสง 5570014221 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
382 อส.ทพ.ภทัรพงษ ์   มังพรมราช 5570014223 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
383 อส.ทพ.สุทธพิงษ ์   เครือกร่ิง 5570014231 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
384 น.ส.วริษา    หอสูติสิมา 5570014272 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
385 อส.ทพ.วรุดน์    พทุหาร 5570015267 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
386 อส.ทพ.นรินร์    กาสุวรรณ์ 5570015556 กรม ทพ.41 ก.ค. 60 2141/60
387 อส.ทพ.มาโนช    สุนทรสารทลู 5570015577 กรม ทพ.41 ก.ค. 60 2141/60
388 น.ส.โชติกา    มากวจิิตร์ 5580000005 ธ.พรานนก ส.ค. 60 2641/60
389 นาง จงกล    จันทเวช 5580000399 ธ.ถ.สรงประภา ส.ค. 60 2641/60
390 ส.ต.นันทโชติ    จันทเวช 5580000525 ธ.ถ.สรงประภา ส.ค. 60 2641/60
391 นาง จ าปา    สมุทรรัตน์ 5580002003 ม.พนั.19 พล.ร.9 มิ.ย. 60 1701/60
392 ส.ต.นฤเบศ    อยู่บ ารุง 5580002775 ร.11 รอ. ก.ค. 60 2141/60
393 ส.ต.อเนก    นวลดี 5580003588 ร.5 พนั.1 ก.ค. 60 2141/60
394 ส.ต.เขมศักด์ิ    ชิตอักษร 5580004063 ร.153 พนั.3 ก.ค. 60 2141/60
395 ส.ต.ณัฐพงศ์    บญุสังข์ 5580004197 ศปภอ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
396 อส.ทพ.อัครพล    สนั่นเมือง 5580005887 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
397 อส.ทพ.อาทร    ช านาญปนื 5580005943 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
398 พลฯ ขวญัเมือง    แก้วนารินทร์ 5580005946 กรม สน.พล.ร.9 ก.ค. 60 2141/60
399 อส.ทพ.กุมภา    จิตเมตตา 5580005950 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
400 อส.ทพ.คุณานนต์    สุขแก้ว 5580005953 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
401 อส.ทพ.อรรถพงษ ์   ดรกันหา 5580005962 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
402 ส.ต.จตุรพธิ    นาวาศิริ 5580006126 ส.พนั.6 ก.ค. 60 2141/60
403 อส.ทพ.สุรศักด์ิ    ผ่องแผ้ว 5580006279 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
404 อส.ทพ.อภศัิกด์ิ    ไชยลาด 5580006281 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
405 อส.ทพ.มะนาว ี   เจ๊ะดือราแม 5580006736 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
406 อส.ทพ.ธนัวา    บญุแคล้ว 5580006884 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60

11



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 อส.ทพ.พรชัย    มุขแสง 5580006886 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
408 อส.ทพ.ศาสตรา    อินเรือน 5580006889 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
409 อส.ทพ.สิทธานต์    เกิดสิน 5580006890 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
410 อส.ทพ.อนุรัตน์    บญุรักษ์ 5580006895 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
411 อส.ทพ.กิตติศักด์ิ    ถาวะรัตน์ 5580007330 กรม ทพ.41 ก.ค. 60 2141/60
412 นาง ญี่ปุ่น    วงษน์้อยศรี 5580007498 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ ส.ค. 60 2641/60
413 นาง จ ารวย    ภยัมณี 5580007852 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
414 ส.ต.กฤษณพงษ ์   สุทธจ้อย 5580008553 ร.1 พนั.1 รอ. ก.ค. 60 2141/60
415 ส.อ.ศุภกร    กิตติภญิโญชัย 5580009057 มทบ.36 ก.ค. 60 2141/60
416 ส.ต.อิทธพิล    หล่อร่มไทร 5580009072 พนั.ขส. 23 บชร.3 ก.ค. 60 2141/60
417 ส.ต.ศตวรรษ    กันทะเวช 5580010162 ร.13 ก.ค. 60 2141/60
418 ส.ต.สุวทิย์    เทพสกุล 5580010185 ร.13 ก.ค. 60 2141/60
419 อส.ทพ.ธณาวธุ    งามส าโรง 5580010303 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
420 อส.ทพ.วรพงศ์    ธนิตย์เดชานันท์ 5580010479 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
421 อส.ทพ.ธวชัชัย    ส้อด า 5580011346 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
422 น.ส.เมณุกา    คงบญุ 5580011521 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
423 อส.ทพ.ต้นปอ    เกตุชม 5580011680 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
424 อส.ทพ.นันติศักด์ิ    แก้วล้ า 5580011690 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
425 อส.ทพ.นิคม    ปอ้งที 5580011691 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
426 อส.ทพ.ศุภชัย    รินไชยสงค์ 5580011722 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
427 อส.ทพ.สุรศักด์ิ    แก้วหลวง 5580011734 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
428 อส.ทพ.อภเิษก    แซ่คู 5580011741 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
429 อส.ทพ.นนทวิรรธน์    ไล้เลิศ 5580011851 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
430 อส.ทพ.นพพร    พึ่งพกั 5580011852 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
431 อส.ทพ.นาวนิ    ศรีแก้ว 5580011853 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
432 อส.ทพ.พงษศั์กด์ิ    สงวนรัมย์ 5580011858 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
433 อส.ทพ.พษิณุ    สุราฤทธิ์ 5580011859 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
434 อส.ทพ.วชัรา    จันทะลุน 5580011862 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
435 อส.ทพ.วศิรุต    กุลศิริ 5580011864 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
436 อส.ทพ.สากล    ขาเหล็ก 5580011868 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
437 อส.ทพ.สีหกฤษ    วงิวร 5580011870 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
438 อส.ทพ.อาทติย์    ช านาญปา่ 5580012202 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
439 อส.ทพ.เกรียงไกร    นาคโชติ 5580012453 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
440 อส.ทพ.เจษฎา    ศรีคุณ 5580012455 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
441 อส.ทพ.วราวฒิุ    แสนทวี 5580012463 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
442 พล.อส.วรีะวร    แสนเสร็จ 5580013148 มทบ.15 ก.ค. 60 2141/60
443 อส.ทพ.ธวฒัน์ชัย    ผลมาลี 5580013275 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 อส.ทพ.วชัรพงษ ์   ทรัพย์มณี 5580013314 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
445 อส.ทพ.อรรคพงษ ์   เหล่าสมบติั 5580013349 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
446 อส.ทพ.คธาสิทธิ ์   เชื้อพนัธ์ 5580013799 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
447 ส.ต.วรายุทธ    คร้ืมค้างพลู 5590000043 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 60 2641/60
448 อส.ทพ.ณัฏฐพล    จตุรพธิพรรัตน์ 5590000151 กรม ทพ.46 ก.ค. 60 2141/60
449 อส.ทพ.ธวชัชัย    ค าจวง 5590002151 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
450 อส.ทพ.เชิดศักด์ิ    ผ่องกระโทก 5590002249 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
451 นาย ชญานิน    ต้นใส 5590002374 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 60 2641/60
452 นาง รัชนี    ศรีวนัดี 5590003738 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
453 ส.ต.มนตรี    อรรคฮาด 5590004111 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
454 น.ส.วรัิชตา    อุปพนัธ์ 5590004116 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
455 นาง บญุสม    เหลาดวงดี 5590004797 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
456 พล.อส.พรีวฒัน์    ชูพนิิจ 5590004930 พนั.สห.11 ก.ค. 60 2141/60
457 นาย พฒันะ    รมณีปชูนียะ 5590005503 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
458 พลฯ พทิกัษ ์   ปราบบ ารุง 5590005741 ร.23 พนั.3 ก.ค. 60 2141/60
459 นาย อาทร    สานนท์ 5590006264 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 60 2641/60
460 ส.ท.ปริพฒัน์    หมีนิ่ม 5590007791 พล.ร.4 ก.ค. 60 2141/60
461 อส.ทพ.ณัฐพงษ ์   นามคุณ 5590008109 กรม ทพ.11 ก.ค. 60 2141/60
462 ส.ต.หญิง ทศพร    เมฆส่อน 5590009192 รพ.ค่ายภาณุรังษี พ.ค. 60 1301/60
463 ส.ต.วรวฒิุ    วเิวกวรรณ 5590010663 ร.19 ก.พ. 60 01/60
464 ส.ต.ณัชพล    ขวบสูงเนิน 5590010796 ช.พนั.15 พล.ร.15 มิ.ย. 60 1701/60
465 อส.ทพ.ธรีะชัย    มีลาภ 5590011150 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
466 อส.ทพ.อนุชา    พสัดร 5590011173 กรม ทพ.22 ก.ค. 60 2141/60
467 พล.อส.สิทธชิัย    จันอบ 5590012060 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/60
468 ส.ต.หญิง ณัชริน    ชมมิ่งขวญั 5590012282 พนั.สห.11 ก.ค. 60 2141/60
469 ส.ต.หญิง สุภคัศิณี    เทพวงค์ 5590012288 พนั.สห.11 ก.ค. 60 2141/60
470 ร.ต.จตุรฤทธิ ์   ขาวกระจ่าง 5590012566 ร.21 พนั.3 รอ. ม.ค. 60 5161/59
471 อส.ทพ.กิตติลักษณ์    เกียรตินฤมล 5590013433 กรม ทพ.41 ก.ค. 60 2141/60
472 นาย ชล า    รักพว่ง 5600000213 ธ.ปากเกร็ด ส.ค. 60 2641/60
473 น.ส.นวลจันทร์    ปทัมินทร 5600000557 ธ.ตรีเพชร ส.ค. 60 2641/60
474 น.ส.ณฐพร    ธรรมสละ 5600000907 รพ.รร.6 ก.ค. 60 2141/60
475 นาย นิตย์    นุ้ยสุด 5600001929 ร.151 พนั.1 มี.ค. 60 441/60
476 ส.ท.อนันต์    นุ้ยสุด 5600001935 ร.151 พนั.1 มี.ค. 60 441/60
477 นาง อาภรณ์    นุ้ยสุด 5600001936 ร.151 พนั.1 มี.ค. 60 441/60
478 นนส.ปวริศร    แสงเคลือบ 5600004165 ร.19 พนั.2 พ.ค. 60 1301/60
479 อส.ทพ.นันทกานต์    ยอดไพสง 5600004955 กรม ทพ.23 มิ.ย. 60 1701/60
480 อส.ทพ.ณัฐวฒิุ    อุบลเผ่ือน 5600006166 กรม ทพ.41 ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
481 นาง หนูพดั    โนรี ต100930/28 ธ.สกลนคร ส.ค. 60 2641/60
482 นาง รัตนา    กล่ ากล่ิน ต102280/28 ธ.เซ็นทรัล พ.ล. ก.ค. 60 2141/60
483 ร.ท.ณัฏฐพล    ทาไธสงค์ ต103614/28 ธ.เสริมไทย ม.ค. ส.ค. 60 2641/60
484 จ.ส.อ.ศิริ    ดาวเรือง ต104477/28 ธ.พนัสนิคม ส.ค. 60 2641/60
485 นาย เยื้อน    สืบทอง ต104687/28 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ก.ค. 60 2141/60
486 จ.ส.อ.พสิิฐ    เพยีรการ ต105767/28 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
487 นาง จรัสศรี    ค าบญุเรือง ต106296/28 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
488 นาง เทยีมตา    กระธง ต106297/28 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
489 นาง กรุณา    แย้มโอษฐ์ ต107109/29 ธ.ปทมุธานี ส.ค. 60 2641/60
490 นาง สุภาภรณ์    ชุ่มชูศาสตร์ ต109790/29 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ค. 60 2141/60
491 นาง พยุง    ขันธนันท์ ต113169/29 ธ.บางบาล ส.ค. 60 2641/60
492 นาย จม    ชมภู ต116675/29 ธ.ชุมแพ ส.ค. 60 2641/60
493 นาง นาง    ชมภู ต116676/29 ธ.ชุมแพ ส.ค. 60 2641/60
494 ร.ท.หญิง ชวนชื่น    อุณหะนันท์ ต12252/13 ธ.ส านักพหลโยธนิ ส.ค. 60 2641/60
495 นาง นัทธมน    เกษณีย์บตุร ต123094/29 ธ.เดอะมอลล์  บางกะปิ ส.ค. 60 2641/60
496 ร.ต.พเิชษฐ    ปทัมินทร ต123325/29 ธ.ตรีเพชร ส.ค. 60 2641/60
497 จ.ส.อ.ทวศัีกด์ิ    ก าทอง ต127109/30 ธ.เซ็นทรัล เชียงราย ส.ค. 60 2641/60
498 ส.ต.มนัส    สีหบตุร ต127581/30 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
499 นาง อ่อนสา    สมนึก ต128517/30 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
500 พ.ท.ชลอ    เกิดแก้ว ต128970/30 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ส.ค. 60 2641/60
501 นาง ละเอียด    เจริญสุข ต131233/30 ธ.ปทมุธานี ส.ค. 60 2641/60
502 นาย ถวลัย์    สาสนสนธิ์ ต13446/14 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ส.ค. 60 2641/60
503 นาง จตุพร    ศิริวฒิุ ต13528/14 ธนาณัติ ก.ค. 60 2601/60
504 นาง ศันสนีย์    พรหมเพญ็ ต135683/30 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
505 นาง ส าอางค์    กระจ่างจันทร์ ต136732/30 ธ.พนัสนิคม ส.ค. 60 2641/60
506 จ.ส.ท.ประสงค์    เมืองมูล ต139851/30 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
507 นาง จันสม    เมืองมูล ต139853/30 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
508 นาง อรพนิ    เกิดยิ้ม ต140705/30 ธ.ถนนติวานนท์ ส.ค. 60 2641/60
509 นาง ร าพรรณ    นามวเิศษ ต141257/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 60 2641/60
510 ร.ต.อานุภาพ    มงคลนนท์ ต141264/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 60 2641/60
511 นาง เสริมศรี    มงคลนนท์ ต141268/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 60 2641/60
512 นาง สุกิจ    แข็งแรง ต141362/30 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
513 นาง รันดร    มีศิริ ต143171/30 ธ.น่าน ส.ค. 60 2641/60
514 ร.ต.บวัผัน    พมิพช์ัยศรี ต144174/30 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
515 นาง สวา่ง    ต้อมทอง ต148670/31 ธ.ชุมแพ ส.ค. 60 2641/60
516 นาง ปั่น    พมิพช์ัยศรี ต148812/31 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
517 นาง วมิลศักด์ิ    เปรมปรีด์ิ ต150624/31 ธ.สิงหบ์รีุ ส.ค. 60 2641/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
518 นาง ปาณิสรา    วาปี ต152413/31 ธ.สุรวงศ์ ส.ค. 60 2641/60
519 นาง นวนจันทร์    ขันอาสี ต153396/31 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
520 นาย สมภพ    สุทธธิรรม ต154639/31 ธ.บางบวัทอง ส.ค. 60 2641/60
521 จ.ส.อ.เข็มชาติ    พงษพ์านิช ต155712/31 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
522 น.ส.บญุยวง    เรือนวนิ ต155817/31 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ส.ค. 60 2641/60
523 นาย จันทร์    ค าอินต๊ะ ต159679/31 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย ส.ค. 60 2641/60
524 ร.ต.ถวลิ    ไชยศิริ ต159809/31 ธ.น่าน ส.ค. 60 2641/60
525 จ.ส.อ.ชาญ    ส าโรงบริบรูณ์ ต160278/31 ธ.บา้นสวน-ชลบรีุ ส.ค. 60 2641/60
526 นาย รุ่งโรจน์    ถนอมพชื ต162356/31 ธ.สะพานนนทบรีุ ส.ค. 60 2641/60
527 นาง จ าเนียร    เต็มกันทา ต163123/31 ธ.อุตรดิตถ์ ส.ค. 60 2641/60
528 นาง จรูญ    ฤกษอ์รุณ ต164943/31 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
529 นาง พจมาน    สนธปิญัญา ต165403/31 ธ.พรานนก ส.ค. 60 2641/60
530 นาง สุรางค์    พนัธุส์บาย ต168386/32 ธ.พาราไดซ์พาร์ค ส.ค. 60 2641/60
531 นาง บญุมี    เต็กมารักษ์ ต169565/32 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
532 จ.ส.อ.เจตภาณุ    บงกชทพิย์ ต169828/32 ธ.กล้วยน้ าไท ส.ค. 60 2641/60
533 นาง พมิล    บงกชทพิย์ ต170116/32 ธ.กล้วยน้ าไท ส.ค. 60 2641/60
534 นาง จรินทร์    สวยงาม ต171279/32 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ส.ค. 60 2641/60
535 นาง สมถวลิ    อนันตโสภณ ต171484/32 ธ.อุดรธานี ส.ค. 60 2641/60
536 นาง อารีรัตน์    เกิดแก้ว ต172983/32 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ส.ค. 60 2641/60
537 นาง นัฐฐินัน    สุขส าราญ ต173431/32 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 60 2641/60
538 น.ส.ตาบทพิย์    คล้ายเผ่าพงษ์ ต173534/32 ธ.พรานนก ส.ค. 60 2641/60
539 จ.ส.อ.ประกอบ    ชูรอดวาด ต174742/32 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
540 นาย เข็มทอง    ปราณี ต177294/32 ธนาณัติ ก.ค. 60 2201/60
541 ร.ท.ทองอยู่    สุขอ านวย ต180891/32 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
542 นาง แสงจันทร์    กระสาทอง ต182550/32 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 60 2641/60
543 ส.อ.สมควร    ราษฎรเจริญ ต182901/32 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 60 2641/60
544 นาง ล าชี    หลาบหลบ ต184568/32 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 60 2641/60
545 นาย อภชิาติ    การสูงเนิน ต185041/32 ธ.ปากช่อง ส.ค. 60 2641/60
546 นาง ประเสริฐ    เหลาบญุมา ต185802/32 ธ.เตาปนู ส.ค. 60 2641/60
547 นาง บงัอร    ทบัทมิ ต187197/32 ธ.บรีุรัมย์ ส.ค. 60 2641/60
548 นาง สุนันท ์   ปราณี ต187462/32 ธนาณัติ ก.ค. 60 2201/60
549 นาง รัชนี    ปราณี ต187463/32 ธนาณัติ ก.ค. 60 2201/60
550 จ.ส.อ.สมพงษ ์   สาแหรกทอง ต187490/32 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 60 2141/60
551 นาย บรีุ    วทุธพินัธุ์ ต187547/32 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
552 จ.ส.อ.กชพฒัน์    แก้วเปรม ต189976/32 พล.ปตอ. ก.ค. 60 2141/60
553 จ.ส.อ.ธติิวฒิุ    เหนียวจันทกึ ต190180/32 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
554 พ.ท.วสุพล    จูฑะพนัธุ์ ต190469/32 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
555 นาง ค าแสง    ข าเขวา้ ต193404/32 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
556 นาง ส าลี    วชิัยโย ต193405/32 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
557 นาย สุนา    วชิัยโย ต193406/32 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
558 นาง สุภาวดี    คงโพธิน์้อย ต195214/32 ธ.ย่อยบางบวั ส.ค. 60 2641/60
559 นาย มานพ    คงโพธิน์้อย ต195798/33 ธ.ย่อยบางบวั ส.ค. 60 2641/60
560 นาง บบัพา    บวัค าโคตร ต198760/33 ธ.เลย ส.ค. 60 2641/60
561 ร.อ.สิทธชิัย    ดีอด ต199818/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
562 นาง เกษร    สุขค า ต201232/33 ธ.ถ.ติวานนท์ ส.ค. 60 2641/60
563 นาง สมบติั    ศรีมงคล ต202836/33 ธนาณัติ มิ.ย. 60 2481/60
564 นาง นาถ    บญุมา ต203199/33 ธ.อุดรธานี ส.ค. 60 2641/60
565 น.ส.กมนพร    สนม ต204607/33 ธ.นครนายก ส.ค. 60 2641/60
566 นาง วรรณา    บญุรัตน์ ต205362/33 ธ.ล าปาง ส.ค. 60 2641/60
567 นาง สีไพวรรณ์    บญุพนัธ์ ต205570/33 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
568 นาง ทมุมา    ประภาสัย ต205694/33 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
569 ร.ท.พรเทพ    นิลชะเอม ต206144/33 ธ.นครศรีธรรมราช ส.ค. 60 2641/60
570 นาง บวัลี    พลยางนอก ต206898/33 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 60 2641/60
571 นาย วชิัย    อุ่นค า ต207171/33 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 60 2641/60
572 ร.ต.พติรพบิลู    บญุส่งศรี ต209464/33 ธ.น่าน ส.ค. 60 2641/60
573 นาง ลด    อุ่นค า ต209833/33 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 60 2641/60
574 นาง บญุมี    แขสวา่ง ต209834/33 ธ.ตระการพชืผล ส.ค. 60 2641/60
575 นาง ลัดดาวลัย์    มีบญุ ต210159/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
576 ส.อ.อุดม    กาต๊ิบ ต212276/33 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ส.ค. 60 2641/60
577 นาย ค ามา    ต๊ิบใจ ต214770/33 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
578 นาง จันทร์ทอง    ต๊ิบใจ ต214771/33 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
579 นาง แบน    ไพรสารพงษ์ ต215578/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 60 2141/60
580 น.ส.อัมพร    ค าทะแจ่ม ต216561/33 ธ.ล าปาง ส.ค. 60 2641/60
581 นาง สายชล    พงษเ์พยีร ต222060/33 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
582 น.ส.จริยา    ศรีพงษ์ ต224272/34 ธ.พญาไท ส.ค. 60 2641/60
583 นาง สิริภทัร์    โพธิท์อง ต224492/34 ธ.พรานนก ส.ค. 60 2641/60
584 น.ส.ณภสัสรณ์    มิลินบญุญาพชัร์ ต224756/34 ธ.เซ็นทรัล แจ้งวฒันะ ส.ค. 60 2641/60
585 นาย ไกรภพ    ใหญ่มีศักด์ิ ต224872/34 ธ.ส านักพหลโยธนิ ส.ค. 60 2641/60
586 นาง ทองแดง    ผ่องราศรี ต224975/34 ธ.ถ.พบิลูสงคราม ส.ค. 60 2641/60
587 นาง เพญ็จันทร์    ชัยรัตน์ ต225081/34 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ส.ค. 60 2641/60
588 ร.ต.มานะ    บรรเทงิจิตร์ ต225186/34 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
589 นาง ล าพงึ    พน้ภยั ต226791/34 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
590 น.ส.สุวตรี    จริต้น ต227164/34 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ส.ค. 60 2641/60
591 นาง สมนึก    เนียมราช ต228247/34 ธ.บา้นโปง่ ส.ค. 60 2641/60
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592 นาง แหม่ม    สระสูงเนิน ต232187/34 ธ.สูงเนิน ส.ค. 60 2641/60
593 นาง สุนันท ์   พนัธด์ารา ต237130/34 ธ.ย่อยหนองแค ส.ค. 60 2641/60
594 นาง สุข    ทพัทวี ต237343/34 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) ส.ค. 60 2641/60
595 น.ส.สุริน    เกตุไร้ ต238122/34 ธ.ปากเกร็ด ส.ค. 60 2641/60
596 นาง พชัรา    พลึิก ต238216/34 ธ.หว้ยไคร้ ส.ค. 60 2641/60
597 ส.ท.วรภพ    จันทรเนตร ต238373/34 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
598 นาง นิภา    โรจนุตมะ ต238646/34 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
599 นาง ดวงจันทร์    ภสิูมมา ต239634/34 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 60 2641/60
600 นาง เต็มดวง    สุขเกษม ต239681/34 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ส.ค. 60 2641/60
601 นาง พเยาว ์   สุขเกษม ต239682/34 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ส.ค. 60 2641/60
602 นาง สวย    คุ้มปากพงิ ต243260/34 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 60 2641/60
603 น.ส.ประทมุ    พบหรัิญ ต244127/34 ธ.อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
604 นาง สนิท    ชูศรี ต244991/34 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 60 2641/60
605 ร.ต.(ทอ.)ละมูล    จุริทะโย ต247867/35 ธ.เทสโก้ ประชาชื่น ส.ค. 60 2641/60
606 นาง ชุติมา    ลือแผ่ ต250058/35 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ส.ค. 60 2641/60
607 นาง สุวทิย์    แปลงไธสง ต250709/35 ธ.อรัญประเทศ ส.ค. 60 2641/60
608 นาง ทพิวรรณ    บญุมี ต252954/35 ธ.น่าน ส.ค. 60 2641/60
609 นาง ทองม้วน    กล่ินศรีสุข ต254200/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
610 นาง ทบัทมิ    ทบัทมิธงไชย ต254272/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
611 นาง เตียม    ใจกวา้ง ต254415/35 ธ.เทงิ ส.ค. 60 2641/60
612 นาง วนั    ศรีวเิศษ ต257883/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 60 2141/60
613 ส.อ.กายสิทธิ ์   เต๋จ๊ะ ต258490/35 ธ.เชียงใหม่ ส.ค. 60 2641/60
614 น.ส.พรศรี    จิตรดา ต258622/35 ธ.ราชภฎัจันทร์เกษม ส.ค. 60 2641/60
615 นาย พชิัย    โนนจุ้ย ต259406/35 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
616 นาง จุรีมาศ    ทองสุข ต260526/35 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
617 ส.อ.สุพฒัน์    ลีอินทร์ ต261245/35 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
618 น.ส.มาลี    นูเนตร ต261265/35 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
619 นาง แดง    ส้ิวอินทร์ ต261303/35 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
620 นาง นงเยาว ์   พลูสมบติั ต261711/35 ธ.นครนายก ส.ค. 60 2641/60
621 นาย ณัติพงค์    ภกัตรนิกร ต261747/35 ธ.ชลบรีุ ส.ค. 60 2641/60
622 นาง ทองคูณ    เฮียงโฮม ต262293/35 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 60 2641/60
623 นาง บงัอร    เมฆบตุร ต262371/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 60 2141/60
624 จ.ส.อ.จรงค์    ปราบปญัจะ ต263489/35 ธ.พทัลุง ส.ค. 60 2641/60
625 นาง ปราณี    เหนียวจันทกึ ต264638/36 ธ.กาญจนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
626 นาง สังวาลย์    ฤทธวิชัร ต268695/36 ธ.ขอนแก่น ส.ค. 60 2641/60
627 นาย สมพงษ ์   ตรีเมฆ ต269933/36 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
628 ร.ต.พทิกัษพ์งศ์    พรมมาลุน ต272033/36 ธ.บรีุรัมย์ ส.ค. 60 2641/60
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629 นาง ไพรวลัย์    พรมมาลุน ต272059/36 ธ.บรีุรัมย์ ส.ค. 60 2641/60
630 นาง บญุธรรม    เทพดวง ต272885/36 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
631 นาง บญุทอง    งามข า ต274664/37 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ส.ค. 60 2641/60
632 นาย อนันต์    ค าภา ต275902/37 ธ.พษิณุโลก ส.ค. 60 2641/60
633 นาง วรัญญา    ก าทอง ต275939/37 ธ.เซ็นทรัล ช.ร. ส.ค. 60 2641/60
634 นาง บานเย็น    วงศ์ใหญ่ ต276695/37 ธ.พะเยา ส.ค. 60 2641/60
635 ส.อ.เอนก    ดาด้วง ต276813/37 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ส.ค. 60 2641/60
636 ร.ท.สุรัตน์    จงแพร ต277523/37 ธ.สนามเปา้ ส.ค. 60 2641/60
637 จ.ส.อ.อ านวย    ศรีสุวรรณ ต277723/37 ช.พนั.402 ก.ค. 60 2141/60
638 นาง ราตรี    แก้วพงศา ต281937/37 ธ.ราชบรีุ ส.ค. 60 2641/60
639 นาง จ ารัส    บญุข า ต282165/37 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 60 2641/60
640 นาย เล็ก    โพธิว์งั ต282167/37 ธ.ปราณบรีุ ส.ค. 60 2641/60
641 จ.ส.อ.ธรีะวทิย์    กองแก้ว ต283425/38 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
642 นาง จินตนา    กตัญญู ต284320/38 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
643 ส.อ.ภาสวรณ์    จิตต์สม ต284681/38 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
644 นาง นันทยิา    กองแก้ว ต284983/38 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
645 นาง ปราณีต    เภรีวงษ์ ต285359/38 ธ.ปทมุธานี ส.ค. 60 2641/60
646 นาง ราตรี    นวลใส ต285879/38 ธ.ปราจีนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
647 นาง สมัย    สีน้ าผ้ึง ต290355/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
648 นาง บวัไข    เจริญราช ต290410/38 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
649 นาย ประถม    เจริญราช ต290411/38 ธ.ร้อยเอ็ด ส.ค. 60 2641/60
650 นาง บญุธรรม    สุขจันทกึ ต31468/19 ธ.สนามเสือปา่ ส.ค. 60 2641/60
651 นาง แสวง    เนติปรีชา ต33379/20 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ส.ค. 60 2641/60
652 ร.อ.ฉลาด    มีบญุ ต37968/21 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
653 นาง กะรัต    ช้างเสวก ต39250/21 ธ.เตาปนู ส.ค. 60 2641/60
654 นาง จงกล    ฉายพดุซา ต42925/22 ธ.บกิซี ถ.พระรามที่ 2 ส.ค. 60 2641/60
655 ร.ต.สอาด    ลายเสมา ต43995/22 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
656 นาย สมเดช    แดงประเสริฐ ต44490/22 ธ.โพธาราม ส.ค. 60 2641/60
657 นาง สุปรีดา    คงมณี ต44520/22 ธ.โลตัส ประชาชื่น ส.ค. 60 2641/60
658 ร.ท.ทวศัีกด์ิ    พนัธพุาน ต46264/22 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ส.ค. 60 2641/60
659 นาง สัมฤทธิ ์   ปอ้มปกัษา ต49387/23 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ส.ค. 60 2641/60
660 จ.ส.อ.ถวาย    ศรีวนัดี ต49401/23 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
661 จ.ส.อ.พงษพ์นัธ ์   แสงเพชร ต50788/23 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ส.ค. 60 2641/60
662 นาง เฉลา    ส าราญรัตน ต53359/23 ส่วนกลาง ก.ค. 60 2141/60
663 นาง รักงาม    เอี่ยมส าลี ต54061/23 ธ.อุทยั-อยุธยา ส.ค. 60 2641/60
664 นาย น้อย    ชื่นชม ต54890/24 ธ.นครราชสีมา ส.ค. 60 2641/60
665 จ.ส.อ.อุทยั    นามวเิศษ ต57013/24 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 60 2641/60
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666 ร.ต.สุฤทธิ ์   รัตนภู ต5790/10 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
667 จ.ส.อ.มนตรี    ปานเชียงวงศ์ ต58848/24 ธนาณัติ ก.ค. 60 2481/60
668 นาง บญุภา    ค าชื่น ต62090/25 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ส.ค. 60 2641/60
669 นาง สนิท    เจือทอง ต62649/25 ธ.สระบรีุ ส.ค. 60 2641/60
670 ร.ต.เชื้อ    หมื่นชนะ ต64113/25 ธ.ศรีย่าน ส.ค. 60 2641/60
671 นาง สมหมาย    ทาแก้ว ต65701/25 ธ.รามอินทรา กม.8 ส.ค. 60 2641/60
672 นาย จรัญ    ดวงตา ต65984/25 ธ.น่าน ส.ค. 60 2641/60
673 จ.ส.อ.มนตรี    โรจนุตมะ ต68239/26 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
674 นาง สิริพร    ญาณจินดา ต70052/26 ธนาณัติ มิ.ย. 60 1701/60
675 ร.ต.มาลัย    จันทร์อยู่ ต71693/26 ธ.เพชรบรีุ ส.ค. 60 2641/60
676 นาง ตุ่น    ศรีพงษ์ ต72868/26 ธ.พญาไท ส.ค. 60 2641/60
677 นาง วไิล    สืบน้อย ต73441/26 ธ.ถ.คฑาธร-ร.บ. ส.ค. 60 2641/60
678 นาง นวลจันทร์    พุ่มเกิด ต74111/26 ธ.ย่อยบางบวั ส.ค. 60 2641/60
679 นาง สุภรณ์    สิทธถิาวร ต75543/26 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
680 นาง ชม    ม้วนน้อย ต76591/26 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ส.ค. 60 2641/60
681 จ.ส.อ.วฒันา    เพญ็ปญัญา ต77296/26 ธ.ลพบรีุ ส.ค. 60 2641/60
682 พ.ต.ชุบ    วรรณุวาส ต79874/26 ธ.สวนจตุจักร ส.ค. 60 2641/60
683 ร.ต.ประมวล    ไชยโชติ ต85005/27 ธ.อรัญประเทศ ส.ค. 60 2641/60
684 น.ส.สุรีรัตน์    อินทอง ต88586/27 ธ.บา้นสวน-ชลบรีุ ส.ค. 60 2641/60
685 จ.ส.อ.สมจิต    ข าเขวา้ ต89153/27 ธนาณัติ ก.ค. 60 2141/60
686 นาย บญุเลิศ    ฤกษอ์รุณ ต93817/28 ธ.เพชรบรูณ์ ส.ค. 60 2641/60
687 ร.ต.ด ารงค์    รัชอินทร์ ต94230/28 ธ.อรัญประเทศ ส.ค. 60 2641/60
688 นาย เรืองศรี    มีบญุ ต95286/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
689 นาง ล า    มีบญุ ต95301/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ส.ค. 60 2641/60
690 ร.ต.นพดล    วรามิตร์ ต96211/28 ธ.บรีุรัมย์ ส.ค. 60 2641/60
691 นาง วราพร    แสงเพชร ต98159/28 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ส.ค. 60 2641/60
692 จ.ส.อ.อรรถ    ดีโอสถ ต98183/28 ธ.ย่อยบางบวั ส.ค. 60 2641/60
693 นาง ลมูล    ดีโอสถ ต98184/28 ธ.ย่อยบางบวั ส.ค. 60 2641/60
694 พ.ท.สมพร    โสพศิวง ส11034/25 ธ.บรีุรัมย์ ส.ค. 60 2641/60
695 นาง ประจวบ    วรามิตร์ ส11913/26 ธ.บรีุรัมย์ ส.ค. 60 2641/60
696 พ.ท.สุวรรณ    สิงหท์อง ส1264/09 ธ.ถ.ประจักษ์-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
697 นาง นงเยาว ์   ศรีจ านอง ส20101/32 ธ.ส านักราชด าเนิน ส.ค. 60 2641/60
698 นาง สมจิตร    รอดรักษา ส22258/33 ธ.ปราจีนบรีุ ส.ค. 60 2641/60
699 นาง ทศันีย์    จรัณยานนท์ ส22957/34 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.ค. 60 2141/60
700 นาง หนูแพว    ขวญัถาวร ส26129/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ส.ค. 60 2641/60
701 นาง หนูกล่ิน    ใจเอื้อ ส7329/18 ธ.อุบลราชธานี ส.ค. 60 2641/60
702 ร.ต.โสภาค   ชนะพนัธศ์รี 5410008629 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 60 3501/60 ลาออก
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หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่  702  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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