
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 จ.ส.อ.วบิลูย์    พมิพา 5395006104 สลก.ทบ. ก.ค. 60 2141/60
2 นาง รมย์มณี    อรุณรัตน์ 5396001841 ธ.ปราจีนบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
3 นาง ฉลวย    เพง็พนัธุ์ 5396001926 ป.2 พนั.12 รอ. พ.ย. 60 3981/60
4 นาง สายฝน    กิจทรัพย์ 5396004638 ธ.สุราษฎร์ธานี ธ.ค. 60 4421/60
5 พ.ต.หญิง ขวญัโศภษิฐ์    ล าเจียก 5401019714 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 60 4421/60
6 ส.อ.สมพร    เหล่าสมบติั 5405015975 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
7 น.ส.สุมลทา    เทยีกพา 5405017210 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
8 จ.ส.อ.สุมิตร    ต๊ะวนั 5405019943 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
9 นาย เรียง    บวัทอง 5406001274 ธ.นครนายก ธ.ค. 60 4421/60
10 นาง บญุรอบ    บางศรี 5406003446 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ธ.ค. 60 4421/60
11 นาง เอื้ออารีย์    ทบัทมิไสย 5406005871 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ธ.ค. 60 4421/60
12 นาง สุทนิ    คุ้มญาติ 5406006097 ธนาณัติ ต.ค. 60 3921/60
13 นาง วนัดี    ชัยชนะ 5406006254 มทบ.35 ต.ค. 60 3501/60
14 นาง รัตน์สุดา    ศรีระวงษ์ 5406011219 ธ.เพชรบรูณ์ ธ.ค. 60 4421/60
15 นาง ศิวภา    หล้าอินเชื้อ 5406012285 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 60 4421/60
16 นาง วนัวสิาข์    ศรีพรหมมา 5406012374 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 60 4421/60
17 นาง ระพ ี   เมืองนาค 5406012643 สลก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
18 นาย นิติภมูิ    เหมือนพระ 5406015859 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
19 ส.อ.สังวาล    ไวยโภคี 5410003122 ศปภอ.ทบ. ส.ค. 60 2641/60
20 พ.อ.สมโชค    ไกรศิริ 5410004016 ธ.สนามเสือปา่ ธ.ค. 60 4421/60
21 จ.ส.อ.นิยม    ทองอยู่ 5410005141 พล.ร.4 พ.ย. 60 3981/60
22 ส.อ.บญุใย    ลักษณาวงศ์ 5410005557 ธ.หาดใหญ่ ธ.ค. 60 4421/60
23 ร.ต.บญุช่วย    ทนันชัย 5410007877 ธ.แม่สาย ธ.ค. 60 4421/60
24 จ.ส.อ.ประเสริฐ    ศิริรัตน์ 5410013000 ธ.นครศรีธรรมราช ธ.ค. 60 4421/60
25 ส.ท.อุทยั    ผลเอก 5410013570 มทบ.310 พ.ย. 60 3981/60
26 จ.ส.อ.มีชัย    จันทรววิฒัน์ 5410014184 ทภ.1 ต.ค. 60 3501/60
27 นาง เข็มพร    เสนาชัย 5410014985 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 60 4421/60
28 ส.อ.มานะ    นุสันรัมย์ 5410015454 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 60 4421/60
29 นาย อนุรักษ ์   โสสลาม 5420000038 ธ.ถนนสุขาภบิาล 3 ธ.ค. 60 4421/60
30 นาง อ าพนัธ ์   ปรีชาชัย 5420003152 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
31 นาย เหลือ    ก่อศิลป์ 5420004549 ธ.พะเยา ธ.ค. 60 4421/60
32 นาง ณัฐยา    แก้วประเพณี 5420005007 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 60 4421/60
33 นาง สมรู้    ขวญัทองหา้ว 5420006452 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
34 นาง ละแวง    ก่อศิลป์ 5420007313 ธ.พะเยา ธ.ค. 60 4421/60
35 พ.ท. สมศักด์ิ    สวนตะโก 5420008473 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 60 4421/60
36 นาย กฤษณพล    ค ามาเมือง 5430000237 วศ.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 จ.ส.อ.อุดร    ช่างไชย 5430000988 ส่วนกลาง พ.ย. 60 3981/60
38 นาง บวัค า    แก้วกล้า 5430003926 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 60 4421/60
39 ส.อ.วรีะพชิญ์    คณาศรี 5430006624 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 60 4421/60
40 ส.อ.สายันต์    เสนาแสง 5430009036 พนั.สร.3 พ.ย. 60 3981/60
41 ส.อ.รดชรัชฌ์    สุขเอี่ยม 5430009593 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
42 นาง รัตนา    ส าเริง 5440000743 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
43 นาง อดินุช    จันตะเภา 5440001020 สลก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
44 นาย ยี    ทองอยู่ 5440001704 พล.ร.4 พ.ย. 60 3981/60
45 นาง เมี้ยน    ทองอยู่ 5440001713 พล.ร.4 พ.ย. 60 3981/60
46 นาง ค าพอก    จ าวงศ์ลา 5440003369 ธ.สกลนคร ธ.ค. 60 4421/60
47 จ.ส.อ.พเิชฎฐ์    ชุ่มบญุชู 5440003885 ร.19 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
48 นาง สุจรี    เขียนนอก 5440005677 ร้อย.ม.(ลว.) 3 ต.ค. 60 3501/60
49 นาย สุพรรณ    เสนาแสง 5440005825 พนั.สร.3 พ.ย. 60 3981/60
50 นาง แรม    เสนาแสง 5440005829 พนั.สร.3 พ.ย. 60 3981/60
51 นาง รินภา    นุสันรัมย์ 5440006747 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 60 4421/60
52 จ.ส.อ.ครรชิต    ใสสะอาด 5440009161 ม.5 พนั.23 รอ. พ.ย. 60 3981/60
53 นาย สุบนิทร์    ประจันทะ 5450004875 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 60 4421/60
54 นาง ทว ี   นุสันรัมย์ 5450004881 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 60 4421/60
55 นาง สุกัลยา    ประจันทะ 5450004891 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 60 4421/60
56 นาง ค าเกล้ียง    รัตนบรูะ 5450005652 ร.14 พนั 3 ต.ค. 60 3501/60
57 นาง เนาวรัตน์    ด าค า 5450005657 ร.14 พนั 3 ต.ค. 60 3501/60
58 นาง ปรานี    เต๋จ๊ะ 5450005756 ธ.เชียงใหม่ ธ.ค. 60 4421/60
59 นาง ปทัมา    มู้จันทร์ 5450006021 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 60 4421/60
60 นาง กุลรภสั    เบกิบาน 5450006513 ธ.พระพทุธบาท ธ.ค. 60 4421/60
61 ส.อ.ประชัญ    สุธงษา 5450006552 ธ.เพชรบรูณ์ ธ.ค. 60 4421/60
62 น.ส.มะลิวลัย์    แสงรุจี 5450006822 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม ต.ค. 60 3501/60
63 อส.ทพ.ใจ    ล้ีพล 5450007492 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 60 4421/60
64 นาง ลออง    คงภกัดี 5450007548 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 60 4421/60
65 นาง วรารัตน์    ศาลางาม 5450007761 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ธ.ค. 60 4421/60
66 จ.ส.อ.กฤษณะ    เย็นสบาย 5450008852 พนั.บ.9 ต.ค. 60 3501/60
67 นาย บญุส่ง    อักษร 5450010537 ธ.ย่อยบางบวั ธ.ค. 60 4421/60
68 นาง ชณัญช์ภคั    อักษร 5450010542 ธ.ย่อยบางบวั ธ.ค. 60 4421/60
69 นาง สุภาพร    ค าผาง 5450010915 มทบ.23 ต.ค. 60 3501/60
70 นาย ระพนิ    สุขสวสัด์ิ 5450011471 ธ.รามอินทรา กม.4 ธ.ค. 60 4421/60
71 นาง พลูทรัพย์    เกลียวพนัธรั์ศมี 5450012615 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ธ.ค. 60 4421/60
72 นาง นัยนา    สุทธสิานนท์ 5450012711 รร.สพ.สพ.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
73 นาย ประวติั    ศรีคนนท์ 5460000332 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ธ.ค. 60 4421/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 จ.ส.ท.วรีะยุทธ    หมื่นนุช 5460002497 สส. พ.ย. 60 3981/60
75 จ.ส.ท.อิทธพิล    ถือสมบติั 5460002928 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
76 จ.ส.ท.อนุพงศ์    ไทยเขียว 5460005742 ร.31 พนั.1 รอ. พ.ย. 60 3981/60
77 น.ส.พศิมัย    ขันธแก้ว 5460006434 ธ.เพชรบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
78 นาง เบา    สุระพมิพ์ 5460006775 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
79 น.ส.โสภารัตน์    แซ่เล้า 5460006779 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
80 ส.อ.ปญัญา    ดีเพญ็ 5460007400 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 60 4421/60
81 นาง นภา    โชคค้า 5460009548 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 60 4421/60
82 นาย สมจิตร์    เหล่าสมบติั 5460010416 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
83 นาง บญุเหลือ    นนทะโคตร 5460011765 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
84 อส.ทพ.ศักด์ิติกร    นิกรบวั 5460011790 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
85 นาง แสงจันทร์    อภวิงค์ 5460012949 ธ.แพร่ ธ.ค. 60 4421/60
86 จ.ส.อ.พรชัย    อัฐนาค 5470001983 ร.2 พนั.1 รอ. พ.ย. 60 3981/60
87 จ.ส.อ.พลกฤษณ์    ศรีกะพา 5470001995 พนั.บ.9 ต.ค. 60 3501/60
88 จ.ส.อ.สมหมาย    วงษอ์ุดม 5470002401 ธ.ปราจีนบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
89 นาง อรวรรณ    ตรีภาค 5470003256 ธ.อุทยั-อยุธยา ธ.ค. 60 4421/60
90 นาง เดือนเพญ็    จิราพงษ์ 5470003567 นทพ. ต.ค. 60 3501/60
91 ส.อ.วรัิช    โคกเปอืย 5470003825 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
92 นาง อุทยัวรรณ    มะโนมัย 5470004552 ธ.นางรอง ธ.ค. 60 4421/60
93 นาง อังชัน    รักษาสีมันต์ 5470004834 ธ.สิงหบ์รีุ ธ.ค. 60 4421/60
94 จ.ส.ท.สายสืบ    กองแก้ว 5470005131 ปตอ.1 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
95 นาง สุคนธา    โทไข 5470007471 ธ.สระบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
96 น.ส.ปรินทร    บทมูล 5480000661 ธ.เดอะมอลล์ 3 รามค าแหง ธ.ค. 60 4421/60
97 จ.ส.อ.จีระศักด์ิ    ชัยอาสน์กุล 5480001255 ร.31 พนั.1 รอ. พ.ย. 60 3981/60
98 จ.ส.อ.อภศัิกด์ิ    ศรีค า 5480002322 กรม ทพ.48 พ.ย. 60 3981/60
99 ส.อ.สุวชิ    อุระโลก 5480003394 มทบ.11 ก.พ. 60  1/60
100 ส.อ.อโศก    เสนานคร 5480005977 มทบ.28 พ.ย. 60 3981/60
101 นาง หนูเจียม    พรมศักด์ิ 5480006182 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 60 4421/60
102 นาง ฉัตรฤดี    พรมกลาง 5480006593 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 60 4421/60
103 นาย ชาคริต    ฟกับาง 5480006760 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ธ.ค. 60 4421/60
104 นาง ทองมา    กองผกามาศ 5480009496 ม.5 พนั.23 รอ. พ.ย. 60 3981/60
105 นาง ทศันีย์    ใสสะอาด 5480009498 ม.5 พนั.23 รอ. พ.ย. 60 3981/60
106 นาย สวสัด์ิ    กองผกามาศ 5480009522 ม.5 พนั.23 รอ. พ.ย. 60 3981/60
107 นาง สกล    ศรีระอุดม 5490001819 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
108 นาย สุชาติ    ศรีระอุดม 5490001820 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
109 ส.อ.ภชูิต    เฟื่องอารมย์ 5490002771 ธ.ชลบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
110 นาง กัญญา    สอนสวสัด์ิ 5490003786 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาง รุ่งนภา    ก่อศิลป์ 5490004674 ธ.พะเยา ธ.ค. 60 4421/60
112 นาง พรทพิา    ธวีรีะพนัธ์ 5490004775 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 60 4421/60
113 นาย พรศักด์ิ    สายยุเขตต์ 5490006238 ธ.ถ.สายลวด-ส.ป. ธ.ค. 60 4421/60
114 นาย สรยุทธ    อยู่เอี่ยม 5490007337 ธนาณัติ ส.ค. 60 3041/60
115 ส.ต.เอนก    เอื้ออารีย์ 5490009536 ธ.ก าแพงเพชร ธ.ค. 60 4421/60
116 ส.อ.นิรุตน์    ผิวผัน 5490010997 สตน.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
117 จ.ส.ท.ธนกุล    ทองหนองบวั 5490011980 ร.9 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
118 ส.ท.ขจร    มัยตุง 5500000237 พนั.สร.6 ต.ค. 60 3501/60
119 ส.อ.ธนพจน์    ทมิสวสัด์ิ 5500001622 รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ต.ค. 60 3501/60
120 ส.อ.เกียรติรันทร์    มุขแก้ว 5500006447 ร.25 พนั.3 ต.ค. 60 3501/60
121 ส.อ.ทววีฒิุ    เครือบตุร 5510001718 ร.6 พนั.2 พ.ย. 60 3981/60
122 อส.ทพ.จเร    เสือน้อย 5510003529 กรม ทพ.45 พ.ย. 60 3981/60
123 นาย นภวฒิุ    มีศรี 5510005726 ธ.บก.ทบ. ธ.ค. 60 4421/60
124 นาย กิติภมูิ    จิตนันท์ 5510006954 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 60 3981/60
125 ส.อ.วรีพงศ์    นวลขาว 5520001897 ร.25 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
126 ส.อ.กิตติศักด์ิ    ไชยศรี 5520002265 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 60 4421/60
127 นาง อัจฉรา    ปณุฑริกกุล 5520002457 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 60 4421/60
128 ส.อ.สิทธชิัย    ทองถึง 5520002584 กรม ทพ.45 พ.ย. 60 3981/60
129 พล.อส.พษิณุ    ทบัน้อย 5520005207 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
130 อส.ทพ.ธนพนธ ์   เมา 5520009263 กรม ทพ.14 พ.ย. 60 3981/60
131 นาง สาริณี    สุนทรนันท 5520010183 ส่วนกลาง พ.ย. 60 3981/60
132 นาง พมิทอง    หวงัสุข 5520010631 ธ.แพร่ ธ.ค. 60 4421/60
133 นาย วนัดี    เกิดบญุ 5520010638 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 60 4421/60
134 น.ส.พชิญรดา    แทนสา 5520011821 ธ.เชียงราย ธ.ค. 60 4421/60
135 นาง สุกัญญา    มูลศรี 5520016394 ธ.ฝาง ธ.ค. 60 4421/60
136 นาง จุฑารัตน์    ค าดี 5520016750 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 60 4421/60
137 นาง วสั    ปาปะโก 5520019190 ส่วนกลาง พ.ย. 60 3981/60
138 นาย สมพร    สาโสภา 5520019192 ส่วนกลาง พ.ย. 60 3981/60
139 ส.อ.ปธานิน    โชติวงษ์ 5530000567 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
140 นาย พบธรรม    น้ าเพชร 5530002448 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ธ.ค. 60 4421/60
141 นาย ฉกรรจ์    ธวีรีะพนัธ์ 5530002584 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 60 4421/60
142 ส.อ.ประเสริฐ    มุมทอง 5530002663 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
143 ส.อ.เทพอภรัิกษ ์   ไกรยา 5530003075 ร.11 รอ. พ.ย. 60 3981/60
144 ส.อ.ธรีพงษ ์   มาแก้ว 5530003107 ร.23 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
145 นาง ฐานิศวร์    ภกัดีธนาเศรษฐ์ 5530004919 วศ.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
146 นาย ยุทธการ    กิตติศักด์ิชัย 5530008131 ธ.ปกัธงชัย ธ.ค. 60 4421/60
147 อส.ทพ.สมชาย    แสงจันทร์ 5530008743 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 อส.ทพ.สันติ    โต๊ะมะยิ 5530009222 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
149 อส.ทพ.สุริยัณ    สินแดง 5530009257 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 60 4421/60
150 นาง จริญญา    นนทวงศ์ 5540000001 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
151 ส.อ.เอกชัย    ทองสี 5540001835 ร.14 พนั.2 พ.ย. 60 3981/60
152 อส.ทพ.บชัรู    มะรุดิง 5540003227 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
153 อส.ทพ.หญิง กนกวรรณ    พฒุนิล 5540003327 ทภ.4 พ.ย. 60 3981/60
154 อส.ทพ.จรัญ    รกไพร 5540006073 ธ.ย่อยทา่วงัผา ธ.ค. 60 4421/60
155 ส.ท.ณัฐวธุ    แสงจันทร์ 5540006791 ม.4 รอ. พ.ย. 60 3981/60
156 ส.อ.ทอสิทธิ ์   บญุพรุิณ 5540006793 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 60 3981/60
157 ส.ท.หญิง พกิุลพร    ส าราญสม 5540008803 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 60 4421/60
158 อส.ทพ.จินตะการ    แก้วมงคล 5540008909 กรม ทพ.21 พ.ย. 60 3981/60
159 นาง ฐิตาภรณ์    หวานล้ า 5540009137 ร.31 พนั.2 รอ. พ.ย. 60 3981/60
160 ส.ท.ฤทธิร์งณ์    อาจวชิัย 5550002059 พนั.สร.3 พ.ย. 60 3981/60
161 อส.ทพ.สุกรี    สาแม 5550002646 กรม ทพ.44 พ.ย. 60 3981/60
162 นาง ส าราญ    ชุ่มบญุชู 5550003033 ร.19 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
163 อส.ทพ.เรืองศักด์ิ    นนทะโคตร 5550003335 กรม ทพ.21 พ.ย. 60 3981/60
164 ส.ต.ธรีะยุทธ    นามวงษ์ 5550003798 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
165 ส.ท.ดุลยกิตต์ิ    พรมมิราช 5550004521 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 60 3981/60
166 ส.ท.นัฐวตุ    แก้วบณัฑิต 5550004654 ช.พนั.3 พล.ร.3 พ.ย. 60 3981/60
167 นาง นพมล    เคนแสน 5550005688 สพ.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
168 อส.ทพ.สมบรูณ์    นารี 5550006200 ธ.เลย ธ.ค. 60 4421/60
169 นาย สมพงษ ์   บมขุนทด 5550007539 มทบ.23 พ.ย. 60 3981/60
170 นาง อนงค์    บมขุนทด 5550007541 มทบ.23 พ.ย. 60 3981/60
171 ส.ต.อานันท ์   บมขุนทด 5550007543 มทบ.23 พ.ย. 60 3981/60
172 นาง หนูชอบ    โคกเปอืย 5550007834 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
173 นาง กนกทพิย์    วชิัยค า 5550009644 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 60 4421/60
174 ส.ต.เพชร    กุลเก้า 5550011374 ม.7 พนั.14 พ.ย. 60 3981/60
175 ส.ต.บญุจริง    บญุกระจ่าง 5550011782 ร.11 พนั.1 รอ. พ.ย. 60 3981/60
176 อส.ทพ.จารึก    เคนชาติ 5560000291 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
177 อส.ทพ.ประเสริฐ    สุวรรณ์พานทอง 5560000295 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
178 นาย กนกศักด์ิ    ส าราญสม 5560003292 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 60 4421/60
179 นาง ทองยศ    ส าราญสม 5560003293 ธ.รพ.รร.6 ธ.ค. 60 4421/60
180 พล.อส.สุรนิตย์    เทยีงดี 5560004465 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 60 4421/60
181 พล.อส.วฒิุศรา    นาชัยภมูิ 5560005554 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 60 4421/60
182 อส.ทพ.สุรศักด์ิ    ชูรักษ์ 5560006628 กรม ทพ.42 พ.ย. 60 3981/60
183 ส.ต.ณัฐวฒิุ    แนบสนิท 5560006725 พล.ร.2 รอ. พ.ย. 60 3981/60
184 ส.ท.ปยิภทัร์    อนันต๊ะ 5560007616 ร.14 พนั.2 พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ด.ต.อดิศักด์ิ    มณีสวสัด์ิ 5560008233 นทพ. ต.ค. 60 3501/60
186 พล.อส.เพชร    สุทธพินัธ์ 5560010106 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 60 4421/60
187 อส.ทพ.หญิง กัลยกร    กุลทวี 5560010431 ทภ.4 พ.ย. 60 3981/60
188 พลฯ อาทติย์    พรมนนท์ 5560010527 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
189 จ.ส.อ.วริะ    เรืองแก้ว 5560011503 สง.สด.จว.ส.ฎ. ต.ค. 60 3501/60
190 พล.อส.คุณากร    อบเชย 5560011958 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
191 พล.อส.วนิัทธชัย    โคตรอาษา 5560011968 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
192 พล.อส.ศิริพงษ ์   แสนแก้ว 5560011970 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
193 พล.อส.สราวธุ    ศรีขาวผ่อง 5560011971 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
194 อส.ทพ.จิระชัย    จันทรสะโร 5560012068 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
195 อส.ทพ.ชัยยา    บานใจ 5560013394 กรม ทพ.33 พ.ย. 60 3981/60
196 อส.ทพ.ทวโีชค    ซ่ือสัตย์ 5560013617 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
197 อส.ทพ.ชนะชัย    แซ่สอง 5570003318 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
198 อส.ทพ.วทิวฒัน์    เล็กพุ่ม 5570003375 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
199 อส.ทพ.วเิชียร    สงฆ์เทพ 5570005449 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
200 อส.ทพ.วฒิุพงศ์    เผือกจีน 5570007602 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
201 นาง สุวรรณา    ลาบบุผา 5570009826 ธ.ศรีสะเกษ ธ.ค. 60 4421/60
202 พล.อส.วราวฒิุ    ชูสุวรรณ์ 5570011295 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 60 3981/60
203 พลฯ ชัยกฤษณ์    เหลืองลาวณัย์ 5570011606 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
204 พลฯ พชร    ปลัดศรีช่วย 5570011617 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
205 พลฯ อมรพงศ์    ชอบเจริญ 5570011630 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
206 นาง จิดาภา    มะลิวลัย์ 5570011884 มทบ.41 ต.ค. 60 3501/60
207 นาย วโิรจน์    มะลิวลัย์ 5570011897 มทบ.41 ต.ค. 60 3501/60
208 ส.อ.เอกชัย    มะลิวลัย์ 5570011913 มทบ.41 ต.ค. 60 3501/60
209 พล.อส.ชนะวทิย์    วุน่ศรี 5570012496 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
210 พล.อส.บณัฑิต    บญุชู 5570012505 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
211 พลฯ โชคชัย    อ้นเอี่ยม 5570012933 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
212 จ.ส.อ.สมศักด์ิ    เอียดเสน 5570013014 ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ ธ.ค. 60 4421/60
213 พล.อส.ชลกร    ลอยคลัง 5570013172 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
214 พล.อส.ภาณุวนั    ชวดอิ่ม 5570013180 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
215 น.ส.บญุธรรม    บญุปก 5570013313 สพ.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
216 พลฯ จักราวธุ    พลสาย 5570013829 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
217 พล.อส.ธเนศ    สินแก้ว 5570013915 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
218 อส.ทพ.พฤหสั    พรหมณี 5570014018 กรม ทพ.42 พ.ย. 60 3981/60
219 อส.ทพ.หญิง ขวญัทพิย์    วงค์นคร 5570014211 กรม ทพ.11 พ.ย. 60 3981/60
220 พล.อส.สุรพล    จันทมิา 5570014798 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
221 ส.ท.วงศกรณ์    ศรีวรุิฒ 5570015497 รพศ.2 พนั.2 พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 อส.ทพ.วรีพล    ดวงแก้ว 5570015949 กรม ทพ.42 พ.ย. 60 3981/60
223 นาง มณีพรรณ    โคตรบตุร 5580000178 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 60 4421/60
224 นาง สุนิสา    สุขสวสัด์ิ 5580000436 ธ.รามอินทรา กม.4 ธ.ค. 60 4421/60
225 นาย สุนทร    ศรีนวล 5580000661 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
226 น.ส.สมภาร    ยศประสงค์ 5580001390 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
227 นาง ส ารวย    ศรีนวล 5580001391 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
228 พล.อส.ปยิะ    แสงแก้ว 5580001670 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
229 นาง ศศิวภิา    พราวศรี 5580001672 ธ.ส านักพหลโยธนิ ธ.ค. 60 4421/60
230 ส.ต.วสันต์    ชัยอ่อน 5580001678 ร.4 พนั.1 พ.ค. 60 1301/60
231 อส.ทพ.ประคุณ    อัมโร 5580002245 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
232 ส.ต.นนทวรรษ    ปดัจันทกึ 5580002746 ร.11 พนั.1 รอ. พ.ย. 60 3981/60
233 ส.ต.นัครินทร์    ดีสันเทยีะ 5580002781 ร.11 พนั.1 รอ. พ.ย. 60 3981/60
234 ส.ต.วษิณุ    นามดี 5580003169 ร.11 พนั.1 รอ. พ.ย. 60 3981/60
235 ส.ท.พฤกฒินันท ์   ปรึกษาเกตุ 5580004446 ป.9 พนั.19 พ.ย. 58 4041/58
236 ส.ต.วทิวฒัน์    กันเกียว 5580004614 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
237 อส.ทพ.เมธาว ี   ศรีคชไกร 5580005486 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
238 พล.อส.ทศันะ    ภแูช่มโชติ 5580005908 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
239 พล.อส.วรินทร    กุลจิราชนธติ 5580006004 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
240 ร.ต.หญิง ดอกไม้    นามสิงห์ 5580006367 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
241 อส.ทพ.วษิณุ    น่วมมณี 5580006617 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
242 อส.ทพ.อนุชิต    สิงหส์ าราญ 5580007392 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
243 พลฯ เกียรติสกุล    ขันธุส์ะอาด 5580007918 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
244 พลฯ จรูญ    พยุงดาวเรือง 5580007923 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
245 พลฯ จิรายุทธ    สร้อยสุวรรณ 5580007928 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
246 พลฯ ชัยณรงค์    ปอ้งสี 5580007933 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
247 พลฯ นนทนันท ์   อุส่าหดี์ 5580007949 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
248 พลฯ นพดล    บางขุนทด 5580007950 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
249 พลฯ นฤชา    พานทวปี 5580007952 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
250 พลฯ พงษพ์ฒัน์    อ่อนสิงห์ 5580007958 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
251 พลฯ วรพล    เปล่ียนสีบวั 5580007967 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
252 พลฯ วชิัย    แพโต 5580007969 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
253 พลฯ วฒิุพงษ ์   อิ่มบญุสุ 5580007974 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
254 พลฯ อภนิันท ์   หรุ่มวสัิย 5580007991 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
255 พลฯ อภสิิทธิ ์   ภาแก้ว 5580007993 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
256 ส.ต.พงษพ์ฒัน์    หนูอยู่ 5580008573 สตน.ทบ. พ.ย. 60 3981/60
257 ส.ต.ปรีชา    เควงิ 5580009042 ทภ.2 พ.ย. 60 3981/60
258 ส.ต.หญิง อรทยั    ปานจันทร์ 5580009067 มทบ.41 พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 พลฯ ธวชัชัย    สายใจเริงทรัพย์ 5580009174 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
260 พลฯ ปรีชา    กิจเจริญชัยกูล 5580009175 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
261 ส.ต.ศาสตราวธุ    กาเหวา่ 5580009915 ช.1 รอ. พ.ย. 60 3981/60
262 ส.ต.นันทยุทธ    ดีเจริญกุล 5580010108 ร.15 มิ.ย. 60 1701/60
263 นาย สุทธวิฒัน์    มีพกัตร 5580010880 รร.สพศ.ศสพ. พ.ย. 60 3981/60
264 นาง บญุเพง็    ปอ้งบญุจันทร์ 5580011056 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
265 นาย ประหยัด    ปอ้งบญุจันทร์ 5580011057 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
266 น.ส.เมธาพร    บญุเลิศ 5580011168 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 60 4421/60
267 น.ส.ยุพเรศ    สินสกุลววิฒัน์ 5580011169 ธ.น่าน ธ.ค. 60 4421/60
268 พลฯ เอกราช    ยศประเสริฐ 5580013036 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
269 พล.อส.ประดิษฐ์    พชืสิงห์ 5580013139 ธ.รพ.พญาไท ธ.ค. 60 4421/60
270 อส.ทพ.เมธสั    แซ่เล่ียง 5580013994 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
271 นาง วรรณา    นาทสีทา 5590000595 ธ.ศรีย่าน ธ.ค. 60 4421/60
272 พลฯ โกวทิย์    เทยีนสวา่ง 5590001389 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
273 พลฯ จักรพนัธุ ์   สีเผือก 5590001390 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
274 พลฯ ณัฐพงษ ์   หงษป์ระสิทธิ์ 5590001392 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
275 พลฯ ทนงศักด์ิ    ไชยพนั 5590001395 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
276 พลฯ ธนพงษ ์   ศรีละคร 5590001396 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
277 พลฯ ธวชัชัย    ขวญัดิษฐ์ 5590001397 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
278 พลฯ นท ี   เจนจบ 5590001399 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
279 พลฯ ปฎพิงษ ์   อ่อนวนั 5590001400 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
280 พลฯ ยุทธนา    จันทร์อ่อน 5590001404 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
281 พลฯ อ าพล    คงจีน 5590001408 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
282 อส.ทพ.สุทธดิา    นัยเนตร 5590002302 กรม ทพ.22 พ.ย. 60 3981/60
283 พลฯ นัทฐวฒิุ    สุวรรณเชษฐ 5590003375 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
284 พลฯ พทิกัษ ์   แก้วกิ่งจันทร์ 5590003376 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
285 พลฯ วสันต์    นคร 5590003377 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
286 พลฯ วทิยา    สีฟอง 5590003378 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
287 พลฯ ศราวธุ    หมอแพทย์ 5590003379 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
288 พลฯ สุภาพ    สายทอง 5590003381 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
289 พลฯ สุรศักด์ิ    ศิริบญุ 5590003382 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
290 พลฯ อภสิิทธิ ์   สายค าต่ิง 5590003386 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
291 พลฯ กีณติ    วงค์วนัดี 5590003667 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
292 พลฯ ฉัตรณรงค์    ค าลอย 5590003669 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
293 พลฯ ทนิกร    วงัทอง 5590003671 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
294 พลฯ ทปีกร    พรมโสภา 5590003672 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
295 พลฯ ธนาพงษ ์   บญุเติม 5590003673 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 พลฯ ภานุพงศ์    ไชยเสริฐ 5590003676 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
297 พลฯ ยุทธพงษ ์   สีแสด 5590003678 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
298 พลฯ วนิัย    ทองกัลยา 5590003679 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
299 พลฯ ศรายุทธ    รินทร์จันทร์ 5590003681 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
300 พลฯ สมบรูณ์    โกศล 5590003682 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
301 พลฯ สรวศิ    เชื้อทองค า 5590003683 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
302 พลฯ สันติภาพ    หลวงแก้ว 5590003684 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
303 พลฯ สุรสิทธิ ์   ทองสอาด 5590003685 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
304 พลฯ อนันชนินทร์    สีมอม 5590003686 ร.6 พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
305 นาง อรพนิ    ค ามุงคุณ 5590004491 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 60 3981/60
306 พลฯ เกียรติศักด์ิ    ศรีวงษไ์พร 5590004947 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
307 พลฯ จีรศักด์ิ    ไชยค าหาญ 5590004948 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
308 พลฯ ฐปรัตน์    ตะเวที 5590004949 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
309 พลฯ ณัฐิวฒิุ    ศรีนารา 5590004950 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
310 พลฯ ด ารงศักด์ิ    พนามวงั 5590004951 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
311 พลฯ ทนงชัย    เทพราม 5590004952 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
312 พลฯ ธนากร    สังเงิน 5590004953 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
313 พลฯ ธรีะชัย    ลากุล 5590004954 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
314 พลฯ วชิระ    พลรักษา 5590004957 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
315 พลฯ วรพงษ ์   วชิัย 5590004958 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
316 พลฯ วสันต์    นาคละคร 5590004959 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
317 พลฯ วสันต์    วงค์ละคร 5590004960 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
318 พลฯ วทิยา    เปาสูงเนิน 5590004962 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
319 พลฯ วรีะพงษ ์   ผาพรหม 5590004963 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
320 พลฯ วฒิุนันท ์   พฒันสาร 5590004964 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
321 พลฯ ศราวฒิุ    โสดาพฒัน์ 5590004965 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
322 พลฯ ศุกภวธุิ ์   สมานรัตน์ 5590004966 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
323 พลฯ ศุภนัย    ศรีภกัด์ิ 5590004967 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
324 พลฯ สกลกิจ    สมผดุง 5590004969 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
325 พลฯ สันติภาพ    ภสีูน้ า 5590004970 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
326 พลฯ สุขสันต์    โพธสิาร 5590004971 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
327 พลฯ สุรชัย    หงษป์ระดิษฐ์ 5590004972 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
328 พลฯ อดิศร    ผ่องเสียง 5590004974 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
329 พลฯ อาณัฐ    ประกอบกิจ 5590004977 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
330 พลฯ อานนท ์   สองศรี 5590004978 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
331 พลฯ กิตติพงษ ์   วนัโย 5590005728 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
332 พลฯ เกรียงศักด์ิ    แก้วสลับ 5590005729 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 พลฯ จักรกฤษณ์    ก าลังเหลือ 5590005730 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
334 พลฯ จีระยุทธ    พาภกัดี 5590005731 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
335 พลฯ ณรงค์    โคตรแสนลี 5590005733 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
336 พลฯ บญัฑิต    จันทวงษ์ 5590005735 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
337 พลฯ บณัฑิต    สุรันกูล 5590005736 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
338 พลฯ ปฏกิรณ์    ทา้วจ่าค า 5590005737 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
339 พลฯ ปญัญา    ตองอ่อน 5590005738 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
340 พลฯ พงษศิ์ริ    ปางสุข 5590005739 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
341 พลฯ พจนะ    บรรณสาร 5590005740 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
342 พลฯ เมืองสยาม    เจริญสุข 5590005743 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
343 พลฯ ลิขิต    มะลิโส 5590005744 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
344 พลฯ วสุวฒัน์    พลธรัิกษา 5590005745 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
345 พลฯ วทิวสั    มาตโสภา 5590005746 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
346 พลฯ วศิรุต    เล่หก์ล 5590005747 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
347 พลฯ วรีพล    เบา้ศรี 5590005748 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
348 พลฯ วรีพล    วชิัยวงษ์ 5590005749 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
349 พลฯ วฒิุพงศ์    ไกรสันเทยีะ 5590005750 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
350 พลฯ ศุภวฒัน์    นาสิงหข์ันธ์ 5590005752 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
351 พลฯ ศุภวฒัน์    วรรณธานี 5590005753 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
352 พลฯ สราวฒิุ    ค าสุขดี 5590005754 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
353 พลฯ สุบนิ    จันทคาม 5590005755 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
354 พลฯ สุรไกร    จันทะเสน 5590005757 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
355 พลฯ เสถียร    อังคพนมไพร 5590005758 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
356 พลฯ อดิศักด์ิ    เทศสิงห์ 5590005759 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
357 พลฯ อนุวฒัน์    แก้วพลงาม 5590005760 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
358 พลฯ อรัญ    ปานวเิศษ 5590005761 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
359 พลฯ อาทติย์    สุระดะนัย 5590005762 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
360 พล.อส. กฤษฎา    ม่วงทรัพย์สม 5590006545 มทบ.17 พ.ย. 60 3981/60
361 พลฯ กิตติชัย    สิทธรัิกษ์ 5590006659 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
362 พลฯ จตุรภพ    เสือค าราม 5590006661 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
363 พลฯ ธวชัชัย    จิตร์วขิาม 5590006671 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
364 พลฯ บดินทร์    ชะนู 5590006673 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
365 พลฯ ปณัญ์    ค าหวาน 5590006674 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
366 พลฯ พฒันพล    สีลา 5590006675 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
367 พลฯ วรวฒิุ    เรือนตุ่ม 5590006679 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
368 พลฯ ศราวฒิุ    กวดขุนทด 5590006684 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
369 พลฯ แสงพร    ยาจิ 5590006690 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 พลฯ อนุสร    ปะวะรัง 5590006691 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
371 พลฯ เข็มชาติ    พรมนอก 5590007178 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
372 พลฯ เอกบรุุษ    มั่นเขตกรณ์ 5590007179 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
373 นาง อรอนงค์    ศรียัง 5590007290 ธ.พษิณุโลก ธ.ค. 60 4421/60
374 พลฯ จตุพร    เดชประสิทธิ์ 5590007533 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
375 พลฯ ธนากร    นครไทย 5590007538 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
376 พลฯ พงศกร    เทนิสระเกษ 5590007540 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
377 พลฯ อริยะ    สาน้อย 5590007555 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
378 ส.ต.ฐิติวฒิุ    วรรักษ์ 5590008356 ป.2 พนั.2 รอ. ต.ค. 60 3501/60
379 พลฯ ธนัชิต    พานไธสงค์ 5590009302 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
380 พลฯ ศรราม    หอมหวาน 5590009319 พล.ม.1 พ.ย. 60 3981/60
381 พลฯ ทนิกร    ราชฐาน 5590009440 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
382 ส.ต.ธนภมูิ    วชิาพจน์ 5590009441 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
383 พลฯ พงษพ์นา    จันมูล 5590009444 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
384 พลฯ ไพทรูย์    โสจันทร์ 5590009445 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
385 นาง บวัเลียน    ลีราช 5590009806 ร.13 พนั.2 พ.ย. 60 3981/60
386 ส.ท.วเิชียร    ลีราช 5590009810 ร.13 พนั.2 พ.ย. 60 3981/60
387 พล.อส.ชุติวตั    ภริมย์ศรี 5590010136 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
388 พล.อส. ประโมทย์    ข าจิตร 5590010139 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
389 นาย วทิยา    กันเกียว 5590011519 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
390 นาง สมจิตร    กันเกียว 5590011520 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
391 พล.อส.นาทพงษ ์   ครุธพนัธ์ 5590011932 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
392 พล.อส.รัชชานนท ์   คชนันทน์ 5590012058 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
393 พล.อส.สุธากร    เล้าสมบรูณ์ 5590012154 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
394 พล.อส.ประสาร    แก้วทอง 5590013007 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
395 พล.อส.สมัย    มะหารัน 5590013011 ธ.สนามเปา้ ธ.ค. 60 4421/60
396 นนส.ภริูนทร์    เมธพีริิยะ 5600002722 รร.นส.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
397 ส.ต.ธนิก    ศรส าราญ 5600004134 ศร.พนั.1 พ.ย. 60 3981/60
398 อส.ทพ.พชิัย    ศรีชะตา 5600004408 กรม ทพ.23 ต.ค. 60 3501/60
399 พลฯ โชคชัย    หมั่นศึกษา 5600005359 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
400 พลฯ ภาณุ    มั่นสลุง 5600005372 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
401 พลฯ เอกวทิย์    มุริชุน 5600005387 พนั.จจ. พ.ย. 60 3981/60
402 พลฯ กัมปนาท    สมหวงั 5600005633 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
403 พลฯ ทศพร    พงษสุ์ระ 5600005641 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
404 พลฯ นิรันดร์    เนื้อกล้า 5600005648 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
405 พลฯ ไพฑูลย์    เกษี 5600005652 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
406 พลฯ ฤทธพิร    แสงจันทร์ 5600005654 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 พลฯ วทิยา    จันด า 5600005655 ร.23 พนั.3 พ.ย. 60 3981/60
408 อส.ทพ.เมมรุธ    วงศ์นคร 5600006175 กรม ทพ.41 พ.ย. 60 3981/60
409 ส.ต.วชิรพนัธุ ์   อินทวงศ์ 5600008899 กรม ทพ.43 พ.ย. 60 3981/60
410 อส.ทพ.ปญัญา    สีทอง 5600009587 กรม ทพ.21 ต.ค. 60 3501/60
411 อส.ทพ.มูฮัมหมัดบสัรี    ดอเล๊าะแช 5600011227 กรม ทพ.46 พ.ย. 60 3981/60
412 จ.ส.อ.สมมรรค    กั้วพศิมัย ต103280/28 ธ.บรีุรัมย์ ธ.ค. 60 4421/60
413 จ.ส.อ.ประเสริฐ    กองพล ต103486/28 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 60 4421/60
414 น.ส.จรูณ    มันตระเวณ ต104620/28 ธนาณัติ พ.ย. 60 4161/60
415 นาย สมหวงั    พรมจันทกึ ต111625/29 ธ.ปากช่อง พ.ย. 60 3981/60
416 นาง วเิชียร    คุ้มทรัพย์ ต112869/29 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
417 จ.ส.อ.จิรพนัธ ์   รัตนภู ต114056/29 ธ.หว้ยยอด ธ.ค. 60 4421/60
418 จ.ส.อ.สุพรรณ    ปอ้สาย ต114370/29 ธ.ล าปาง ธ.ค. 60 4421/60
419 นาง ส าลี    วนัโพนทอง ต114445/29 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
420 จ.ส.อ.ประทวน    คงพนัธุรั์ตนา ต114635/29 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
421 นาง แสงเดือน    เล้ียวเรียน ต116442/29 ธ.ล าปาง ธ.ค. 60 4421/60
422 ร.ท.ไพบรูณ์    พรชีวโชติ ต129924/30 ธ.บรีุรัมย์ ธ.ค. 60 4421/60
423 จ.ส.อ.สมัย    แก้วพลิา ต130139/30 ธ.เพชรบรูณ์ ธ.ค. 60 4421/60
424 จ.ส.อ.ปรีชา    ปั้นสุรินทร์ ต131544/30 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 60 4421/60
425 นาง ชุติมา    แช่มชื่น ต131581/30 ธ.อรัญประเทศ ธ.ค. 60 4421/60
426 นาง หนู    แสงนูญ ต133268/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ธ.ค. 60 4421/60
427 นาง อมราวดี    เพยีเฮียง ต136698/30 ธ.เลย ธ.ค. 60 4421/60
428 ส.อ.ประพฒัน์    เพง็ประพนัธ์ ต137726/30 พนั.สห.41 ต.ค. 60 3501/60
429 จ.ส.อ.บรรดิษฐ    ระวชิัย ต139503/30 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 60 3081/60
430 นาง เกษร    ขวญัยาใจ ต140300/30 ธ.สิงหบ์รีุ ธ.ค. 60 4421/60
431 นาง คูณ    ชิณมาตย์ ต142219/30 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ธ.ค. 60 4421/60
432 นาง สวา่ง    ต้อมทอง ต148670/31 ธ.ชุมแพ ธ.ค. 60 4421/60
433 ร.ต.สมหมาย    นาคทอง ต150598/31 มทบ.13 ต.ค. 60 3501/60
434 นาย ผัน    ชิณมาตย์ ต153229/31 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ธ.ค. 60 4421/60
435 นาง จันทร์ฉาย    ขุนทอง ต158304/31 ธ.โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 60 4421/60
436 นาง วชัรี    เอี่ยมจ้อย ต161493/31 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ธ.ค. 60 4421/60
437 ส.อ.สุรชัย    สร้อยทองพงศ์ ต161700/31 ธนาณัติ พ.ย. 60 4021/60
438 นาง สุดใจ    เรือนฤทธิ์ ต162183/31 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 60 3501/60
439 นาย ประทวน    สร้อยทองพงศ์ ต164307/31 ธนาณัติ พ.ย. 60 4021/60
440 นาง พศิมร    สุขสาด ต164377/31 มทบ.38 ต.ค. 60 3501/60
441 นาย แกะ    ค าอุ่น ต164399/31 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 60 4421/60
442 นาง แก้วภา    วทิยรัตน์ ต166007/31 ธ.ล าพนู ธ.ค. 60 4421/60
443 นาง ทองสุข    ทองเหลือ ต166365/31 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
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444 นาง ผ่องใส    กุลอ่อน ต168027/31 ธ.โลตัส ประชาชื่น ธ.ค. 60 4421/60
445 นาย ครอง    ทะวนัเวทย์ ต168724/32 ส่วนกลาง พ.ย. 60 3981/60
446 นาง หนูกร    ทะวนัเวทย์ ต168725/32 ส่วนกลาง พ.ย. 60 3981/60
447 ส.อ.ฉัตรชัย    จันทร์นวล ต171588/32 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 60 4421/60
448 จ.ส.อ.สุวนา    ศิริเทพ ต172879/32 ธ.เชียงราย ธ.ค. 60 4421/60
449 นาง เคน    เครือแวงมล ต174654/32 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
450 นาง ทองสี    ทมัทมิไสย ต175877/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ธ.ค. 60 4421/60
451 นาย บดุดี    ทมัทมิไสย ต175878/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ธ.ค. 60 4421/60
452 นาง สมบญุ    วสัิยเพยีร ต176089/32 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
453 นาง กฤษณา    สราทธพนัธ์ ต177409/32 ธ.เซนทรัล-บางเขน ธ.ค. 60 4421/60
454 นาง ชิ้น    เฉลิมวฒิุ ต177504/32 ธ.อ่างทอง ธ.ค. 60 4421/60
455 นาง หอ้ย    ฉัตรจะโปะ๊ ต180620/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 60 4421/60
456 นาง สุฎารัตน์    คลล้ า ต184639/32 ส่วนกลาง พ.ย. 60 3981/60
457 นาง นิดา    อุปชิต ต184822/32 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ธ.ค. 60 4421/60
458 นาย อภชิาติ    การสูงเนิน ต185041/32 ธ.ปากช่อง ธ.ค. 60 4421/60
459 นาง อรุณี    มหาไชย ต187221/32 ธ.จรัลสนิทวงศ์ ธ.ค. 60 4421/60
460 จ.ส.อ.จ าลอง    ขัดวาลย์ ต18771/16 ธ.พษิณุโลก ธ.ค. 60 4421/60
461 จ.ส.อ.เกษม    ศรีพรหมมา ต188867/32 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 60 4421/60
462 จ.ส.อ.สมาน    กสิวฒันา ต190428/32 ธ.ชุมพร ธ.ค. 60 4421/60
463 นาย อุทยั    งานไว ต190806/32 ธ.ชุมแพ ธ.ค. 60 4421/60
464 จ.ส.อ.นรินทร์    ค าผาง ต191135/32 มทบ.23 ต.ค. 60 3501/60
465 นาง อุบล    ศรีพรหมมา ต191223/32 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 60 4421/60
466 นาง นฤมล    แก้วกลม ต194769/32 ส่วนกลาง พ.ย. 60 3981/60
467 นาง สุภาวดี    คงโพธิน์้อย ต195214/32 ธ.ย่อยบางบวั ธ.ค. 60 4421/60
468 นาย บญุเลิศ    บริบรูณ์ ต201434/33 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 60 4421/60
469 นาง ทอง    ปญัญาปรุ ต201779/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ธ.ค. 60 4421/60
470 จ.ส.อ.พฒันา    เขียนนอก ต202020/33 ร้อย.ม.(ลว.) 3 ต.ค. 60 3501/60
471 นาง อุมาวรรณ    ไตรภมูิ ต202557/33 ธ.ปราณบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
472 นาง สมบติั    ศรีมงคล ต202836/33 ธนาณัติ พ.ย. 60 4041/60
473 จ.ส.อ.อนิรุทธ    อุดม ต207403/33 สง.สด.จว.ข.ก. พ.ย. 60 3981/60
474 ส.อ.ดุสิต    เนตรเจริญ ต208245/33 ธ.ปราจีนบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
475 นาง ประทวน    เนตรเจริญ ต208246/33 ธ.ปราจีนบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
476 ร.ท.ทรงศักด์ิ    เทพวลัย์ ต208888/33 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 60 3981/60
477 นาย วศิิษฐ์    ชัญญานุวตัร ต212836/33 ธ.ช่องนนทรี ธ.ค. 60 4421/60
478 นาง สุวรรณี    ชัญญานุวตัร ต212837/33 ธ.ช่องนนทรี ธ.ค. 60 4421/60
479 นาง ทว ี   ศรีอินทร์ ต217338/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ต.ค. 60 3501/60
480 นาง พรทนา    ต้ังตัว ต218813/33 ธ.งาว ธ.ค. 60 4421/60
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481 พ.ท.บวั    เอี่ยมรักษา ต2200/09 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
482 นาย วชิัย    ไชยเสน ต221188/33 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ พ.ย. 60 3981/60
483 นาง จ าปา    โพธิเ์งิน ต221501/33 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
484 ส.ท.สาโรจน์    สวา่งศรี ต222242/33 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ธ.ค. 60 4421/60
485 จ.ส.อ.วรีะศักด์ิ    แก้วไทรเกตุ ต227381/34 ส่วนกลาง พ.ย. 60 3981/60
486 น.ส.จุฬารัตน์    รัตนพนัธุ์ ต228543/34 ธ.นครราชสีมา ธ.ค. 60 4421/60
487 นาง ส าอางค์    แจ้งสุข ต230365/34 ธ.บรีุรัมย์ ธ.ค. 60 4421/60
488 นาย ศรัณยู    โพธิม์ั่น ต234522/34 ธ.ปากเกร็ด ธ.ค. 60 4421/60
489 นาง ยุวดี    แบคสตรอม ต236450/34 ธ.ส านักราชด าเนิน ธ.ค. 60 4421/60
490 น.ส.นทกีาญจน์    ค าสวสัด์ิ ต237047/34 มทบ.29 พ.ย. 60 3981/60
491 นาย พชิิต    จีนเมือง ต237290/34 ธ.บางบวัทอง ธ.ค. 60 4421/60
492 นาง มณฑา    มุกสง ต237537/34 ธ.ปตัตานี ธ.ค. 60 4421/60
493 นาง ค าปน    อินตะ ต239567/34 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 60 4421/60
494 นาง มะลิ    กั้วพศิมัย ต240200/34 ธ.บรีุรัมย์ ธ.ค. 60 4421/60
495 นาง พรทพิย์    โสดกลาง ต241904/34 ธ.ปากช่อง พ.ย. 60 3981/60
496 นาง สวรรค์    ยาทองไชย ต242579/34 ธ.สกลนคร ธ.ค. 60 4421/60
497 จ.ส.อ.ประสินธ ์   ไชยบาล ต243671/34 ธ.พะเยา ธ.ค. 60 4421/60
498 นาง สุนิษา    ทรัพย์ราน ต244584/34 ธ.ปทมุธานี ธ.ค. 60 4421/60
499 นาง สนิท    ชูศรี ต244991/34 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
500 นาง อรุณลักษณ์    สุระดะนัย ต245497/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 60 4421/60
501 นาง บญุยรัตน์    สอนมาก ต247693/34 ธ.สมุทรสาคร ธ.ค. 60 4421/60
502 นาย รังสรรค์    ตีระแพทย์ ต248066/35 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ธ.ค. 60 4421/60
503 นาง แก้วดี    ดังดี ต248552/35 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 60 4421/60
504 จ.ส.อ.สมศักด์ิ    หมอยาดี ต249121/35 ธ.เมืองคง ธ.ค. 60 4421/60
505 นาง จินดา    สีแตง ต252517/35 ธ.สนามเสือปา่ ธ.ค. 60 4421/60
506 นาง ทบัทมิ    ทบัทมิธงไชย ต254272/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ธ.ค. 60 4421/60
507 นาง ลัดดาวลัย์    พลูทรัพย์ ต254721/35 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ ธ.ค. 60 4421/60
508 นาง จันทา    ธารพพิษิ ต256592/35 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
509 ส.อ.กายสิทธิ ์   เต๋จ๊ะ ต258490/35 ธ.เชียงใหม่ ธ.ค. 60 4421/60
510 จ.ส.อ.หทยั    ชุนประวติั ต260022/35 มทบ.310 พ.ย. 60 3981/60
511 จ.ส.อ.มณฑป    พทิกัษท์รัพย์ ต261620/35 ธ.เตาปนู ธ.ค. 60 4421/60
512 นาง เจียมจิต    นุ่นโชติ ต262012/35 ธ.ชลบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
513 นาง กรรณิการ์    นิยมปทัมะ ต268322/36 ธ.ถ.พบิลูสงคราม ธ.ค. 60 4421/60
514 นาง สมนึก    วสัิยเพยีร ต269092/36 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
515 นาง ทมุมา    เกตุกระสัง ต269462/36 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ธ.ค. 60 4421/60
516 นาง อารีย์    สุขใส ต269812/36 ธ.ปากช่อง ธ.ค. 60 4421/60
517 นาง พศินา    ค าสวสัด์ิ ต270759/36 มทบ.29 พ.ย. 60 3981/60
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518 นาง อ่อนศรี    ตาพล ต272190/36 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
519 นาง แดง    ระวชิัย ต272197/36 ธ.ขอนแก่น ก.ย. 60 3081/60
520 พ.ท.หญิง ภริญา    นภาศรีเจริญ ต273391/36 ธ.กระทรวงกลาโหม ธ.ค. 60 4421/60
521 จ.ส.อ.บญุเพง็    ฉิวเฉิด ต278023/37 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
522 นาง ศิราภรณ์    ใหญ่ยงค์ ต278494/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 60 4421/60
523 นาง จิตรา    ภู่สุวรรณ์ ต278512/37 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ ธ.ค. 60 4421/60
524 ร.ต.อานุภาพ    อุทาสา ต280445/37 นทพ. ต.ค. 60 3501/60
525 นาง จารุณี    ฉิวเฉิด ต282173/37 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
526 นาง เยาวภา    มหาละออง ต283943/38 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ พ.ย. 60 3981/60
527 นาง กานติมา    เสวกฉิม ต284663/38 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
528 นาง ทองทรัพย์    คดีรักษ์ ต286319/38 ธ.ชลบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
529 จ.ส.อ.เอนก    ปรีชาชัย ต286612/38 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
530 ส.อ.หญิง ผ่องพรรณ    ชอระชาญ ต287165/38 ธ.ส านักราชด าเนิน ธ.ค. 60 4421/60
531 นาง พรลภสั    วเิศษสุข ต287180/38 ธ.โรบนิสัน ส.ป. ธ.ค. 60 4421/60
532 นาง สมใจ    ด้วงชมภู ต36763/21 ธ.บรีุรัมย์ ธ.ค. 60 4421/60
533 นาง สมัย    ศรีสิงห์ ต37719/21 ธ.อุบลราชธานี ธ.ค. 60 4421/60
534 นาง จรูญ    ถึกสกุล ต38732/21 ธ.จันทบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
535 พ.ท.รุจิโรจน์    พลันสังเกตุ ต40289/21 ธ.ด่านนอก พ.ย. 60 3981/60
536 ส.ต.วรัิติ    ธนะรัตน์ ต43988/22 ธ.อยุธยา ธ.ค. 60 4421/60
537 นาย ไพฑูรย์    คุ้มทรัพย์ ต48190/23 ธ.กาญจนบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
538 ร.ท.สมพชิ    ชัยชนะ ต53395/23 มทบ.35 ต.ค. 60 3501/60
539 ร.ต. อุบล    ศิริภกัด์ิ ต61936/25 ธ.อุดรธานี ธ.ค. 60 4421/60
540 นาง บญุศรี    สุขัง ต63790/25 ธ.ส านักราชด าเนิน ธ.ค. 60 4421/60
541 นาง สมปอง    พลวี ต63991/25 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
542 จ.ส.อ.สุธรรม    สุขสาด ต72882/26 มทบ.38 ต.ค. 60 3501/60
543 จ.ส.อ.เข็มพร    ขันตี ต73118/26 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 60 4421/60
544 นาง นริศ    ขันตี ต73119/26 ธ.ขอนแก่น ธ.ค. 60 4421/60
545 นาย ประสาน    ม้วนน้อย ต76590/26 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ธ.ค. 60 4421/60
546 จ.ส.อ.เสง่ียม    จันทร์สดี ต77251/26 ธ.ลพบรีุ ธ.ค. 60 4421/60
547 ร.ต.พงศ์พนัธ ์   ขวญัทองหา้ว ต78997/26 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
548 นาง ฉว ี   ขวญัทองหา้ว ต78998/26 ธ.ร้อยเอ็ด ธ.ค. 60 4421/60
549 นาง พยอม    แดงลมัย ต79172/26 ธ.ปากช่อง ธ.ค. 60 4421/60
550 น.ส.กิมไน้    เทยีมอุทยั ต83048/27 ธ.นครปฐม ธ.ค. 59 4661/59
551 นาง ดาวประกาย    ดอนทราย ต87433/27 ธ.ถ.สรงประภา ธ.ค. 60 4421/60
552 นาง ประกอบ    ย้อนโคกสูง ต90642/27 ธนาณัติ พ.ย. 60 3981/60
553 จ.ส.อ.ณรงค์    จ าปามูล ต92904/28 ธ.หนองกี่ ธ.ค. 60 4421/60
554 นาง สมบญุ    ปานสุวรรณ ส11651/25 ธ.โลตัส ศรีนครินทร์ ธ.ค. 60 4421/60
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555 นาง สมจิตต์    ทรัพย์สวสัด์ิ ส14299/27 ธ.ปทมุธานี ธ.ค. 60 4421/60
556 พ.อ.คมทตั    ร่มโพธิ์ ส15930/29 ธ.ยอ่ยกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจง้วัฒนะ ธ.ค. 60 4421/60
557 นาง ฉอ้อน    สุขพร้อม ส16443/29 ธ.อุตรดิตถ์ ธ.ค. 60 4421/60
558 น.ท.ชินรัตน์    ร่มโพธิ ์รน. ส17300/30 ธ.บก.กองทพัไทย ธ.ค. 60 4421/60
559 พ.ท.หญิง ภานี    กนกนุวตัร์ ส18639/31 ธ.ลาดพร้าว 6 ธ.ค. 60 4421/60
560 นาง วนิดา    สิทธปิระสงค์ ส23236/34 ธ.บก.กองทพัไทย ธ.ค. 60 4421/60
561 พ.ท.อรุณ    ศรีสุวรรณ ส24262/35 นทพ. ต.ค. 60 3501/60
562 พ.อ.พเิศษหญิง สุนานันท ์   ใจมั่ง ส25680/37 วศ.ทบ. ต.ค. 60 3501/60

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน
2. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกจิ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกดัต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถ่กูถอนชื่อออกจากทะเบียน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ,   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
    และ  ใบส าคัญความเห็นแพทย์
3. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบียบ ทบ .ฯ     ให้ถอืการสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอน
    สภาพจงึขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอยีดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพ 
    ให้ติดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัขอ้ 2
4. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถงึแกก่รรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน
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