
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง นงค์เยาว ์   สีฟา้ 5396003132 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 59 3761/59
2 นาง ทองใบ    ศรีอินทร์มาตร 5396003369 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
3 นาย เคน    ศรีอินทร์มาตร 5396003370 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
4 นาง เฉลียว    มีประทปี 5396003567 ธ.สระบรีุ ต.ค. 59 3761/59
5 นาง สมพจน์    เอนกศิลป์ 5396003734 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
6 นาง ศรี    นุชนารถ 5396004825 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 59 3761/59
7 นาง ฉลอง    คงโสภา 5396004975 ธ.หวัหนิ-ป.ข. ต.ค. 59 3761/59
8 น.ส.พรรณิภา    แต้เถา 5405000372 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
9 ร.ต.นัฐพงษ ์   รักเดช 5405000380 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
10 จ.ส.อ.วรัิตน์    โคตรค า 5405004070 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
11 ส.อ.สายชล    เอกตาแสง 5405005113 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
12 ส.อ.สมพร    เหล่าสมบติั 5405015975 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
13 ร.ต.นพพร    กนิษฐชาต 5405020501 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
14 นาง วาสนา    บญุมาเครือ 5406004530 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 59 3761/59
15 นาง ลบ    เอกตาแสง 5406005126 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
16 นาง สาล่ี    จูศิริ 5406005928 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
17 นาง สุนีย์    ไชยแสง 5406007140 ธ.ปตัตานี ต.ค. 59 3761/59
18 นาง มนัสวนิีย์    รอดรักษาทรัพย์ 5406007804 ธ.น่าน ต.ค. 59 3761/59
19 นาง ปราณี    บวัขาว 5406008288 ธ.สกลนคร ต.ค. 59 3761/59
20 นาง สายเพชร    ใจจะดี 5406009661 ธ.น่าน ก.ย. 59 3281/59
21 นาง ขันแก้ว    คุ้มภยั 5406010882 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 59 3761/59
22 นาง กาหลง    อินผ้ึง 5406011304 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ต.ค. 59 3761/59
23 นาง ส ารวย    พรรณจิตต์ 5406013524 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
24 น.ส.วยิกุล    พรรณจิตต์ 5406013572 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
25 นาง สมศิริ    ทานกระโทก 5406013645 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
26 นาง สุทธพิร    จับมั่น 5406013654 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
27 นาง บวัพนัธ ์   เหล่าสมบติั 5406016144 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
28 นาง นพพนิ    ชัยสกุล 5410001016 ธ.รังสิต ต.ค. 59 3761/59
29 จ.ส.อ.สาโรจน์    คงประจันทร์ 5410001401 ธ.ย่อยบิ๊กซี-ส.ฎ. ต.ค. 59 3761/59
30 ร.ต.ณรงค์ศักด์ิ    กอมณี 5410002130 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
31 นาง วรนุช    บญุเล็ก 5410002459 ธ.สะพานเหลือง ต.ค. 59 3761/59
32 ส.อ.ธรีะวฒัน์    บตุรทศ 5410002720 ธ.โรบนิสัน-ม.ห. ต.ค. 59 3761/59
33 จ.ส.อ.เฟื่องศักด์ิ    นิราศภยั 5410003174 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
34 จ.ส.อ.ลิขสิทธิ ์   สีทองใส 5410005576 ธ.ถ.จุติอนุสรณ์-หาดใหญ่ ต.ค. 59 3761/59
35 จ.ส.อ.สมศักด์ิ    พรหมสมบติั 5410005586 ธ.ถ.จุติอนุสรณ์-หาดใหญ่ ต.ค. 59 3761/59
36 จ.ส.อ.ศุภชัย    ชัยเนตร 5410008881 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 จ.ส.อ.บญุลือ    เพชรศรีช่วง 5410009539 ธ.ตรัง ต.ค. 59 3761/59
38 จ.ส.อ.ประชิด    สุขขะ 5410011378 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 59 3761/59
39 นาง นิภาภรณ์    อุตรมาตย์ 5410012115 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
40 นาย ไพฑูรย์    เจียมตน 5410012325 ธ.ปทมุธานี ต.ค. 59 3761/59
41 นาง เข็มพร    เสนาชัย 5410014985 ธ.อุดรธานี ต.ค. 59 3761/59
42 ร.อ.หญิง ลดาวลัย์    อาจหาญ 5410015006 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
43 นาย ศิริพงษ ์   กองวเิศษ 5410017471 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
44 นาง เด่นดวง    กุตตะนันท์ 5410018356 ธ.หนองมน ต.ค. 59 3761/59
45 น.ส.รพพีร    หาญดี 5410020687 ธ.บิ๊กซี ล าพนู ต.ค. 59 3761/59
46 จ.ส.อ.เกษม    จินะเปง็กาศ 5410021493 ธ.ล าปาง ต.ค. 59 3761/59
47 นาง บญุทยั    มั่นกตัญญู 5410021616 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ต.ค. 59 3761/59
48 พลฯ พรีะพล    ชุมภอูินทร์ 5420000576 ธ.แพร่ ต.ค. 59 3761/59
49 นาง ประคอง    วรรณสังข์ 5420003398 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
50 นาย หม่าน    บตุรทศ 5420003419 ธ.โรบนิสัน-ม.ห. ต.ค. 59 3761/59
51 นาง ทองม้วน    สมอ่อน 5420004238 ธ.โรบนิสัน ส.ร. ต.ค. 59 3761/59
52 นาง ระทวิรรณ    เวฬุวนารักษ์ 5420004846 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
53 นาง พวงพศิ    มัชฐารักษ์ 5420005957 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 59 3281/59
54 นาง พเยาว ์   ค าแหงพล 5420006436 ช.พนั.6 ก.ย. 59 3281/59
55 นาง บรรจบ    แสนยะบตุร 5420006834 ธ.ยโสธร ต.ค. 59 3761/59
56 นาง พรทพิย์    ปั้นนาค 5420007177 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ต.ค. 59 3761/59
57 นาง กนกพชิญ์    วงษแ์ต้ม 5420007240 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
58 นาง ณัฐชาพร    แก้วเกล้ียง 5420007747 ธ.เตาปนู ต.ค. 59 3761/59
59 จ.ส.ท.ปรีชา    โฉมอินทรีย์ 5420007761 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 59 3761/59
60 ส.ต.สุรชัย    จ านงเวช 5420009741 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 59 3761/59
61 นาง สายพณิ    กนิษฐชาต 5420009862 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
62 นาง จิราพร    จันทรา 5430002115 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
63 นาง อ าภรณ์    โพธวิฒัน์ 5430002470 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 59 3761/59
64 นาง พจนีย์    วฒิุ 5430004944 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
65 นาง สมทรง    รัตนศฤงค์ 5430006005 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
66 นาง กาบแก้ว    ใจประเสริฐ 5430007068 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
67 ส.อ.มานะ    ฉิมน้ าจันทร์ 5430009880 ธ.หนองบวัล าภู ต.ค. 59 3761/59
68 นาย สมโภชน์    เพยีรพร้อม 5440000023 ธ.ตราด ต.ค. 59 3761/59
69 นาง เส่ง    เพยีรพร้อม 5440000026 ธ.ตราด ต.ค. 59 3761/59
70 นาง พชัรพร    จูมพระบตุร 5440000115 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 59 3761/59
71 น.ส.เสวยีน    แสงทองดี 5440001027 ธ.โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 59 3761/59
72 นาง อ านวย    ทอดเสียง 5440001797 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 59 3761/59
73 นาง ส ารวม    คงคุ้ม 5440001986 ธ.สระบรีุ ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง อารมย์    ทองศักด์ิ 5440003024 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 59 3761/59
75 นาง ละมัย    บญุทรัพย์ 5440003697 ธ.ยโสธร ต.ค. 59 3761/59
76 ส.อ.ประกิจ    พรหมมา 5440003914 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
77 นาง นลยา    โพธิใ์จ 5440004417 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
78 นาง มะลิ    ชัยเนตร 5440004614 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
79 นาง รัตนา    อัตตะสาระ 5440005426 ธ.สระแก้ว ต.ค. 59 3761/59
80 นาง สัจพร    สีแสด 5440005801 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
81 จ.ส.อ.จักรกฤษ    นิลก าแหง 5440008213 ธ.ตาก ต.ค. 59 3761/59
82 ส.อ.จักรพนัธุ ์   วรรณจรรยา 5440009238 ธ.แพร่ ต.ค. 59 3761/59
83 นาง วรวรรณี    ณ พทัลุง 5450000772 ธ.ปากเกร็ด ต.ค. 59 3761/59
84 นาง ส าเนียง    สุขทองหลาง 5450002264 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
85 นาง ชลธชิา    ขันผง 5450002370 ธ.สุโขทยั ต.ค. 59 3761/59
86 นาง วรรณนา    เคล้าเครือ 5450004042 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
87 นาง กัลยา    กาญจนสุวรรณ 5450005758 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
88 นาง ประกอบ    รัตนบรีุ 5450006024 ธ.ถนนแจ้งวฒันะ ต.ค. 59 3761/59
89 ส.อ.สมยศ    ปดิเมือง 5450008033 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 59 3761/59
90 น.ส.ศรีสุภา    บตุรสิงห์ 5450012147 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
91 นาง สุปราณี    สุริยันต์ 5450013943 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
92 นาง อรอนงค์    มีทอง 5460000161 ธ.ถ.สรงประภา ต.ค. 59 3761/59
93 นาย ทว ี   บญุมี 5460003962 ธ.สุโขทยั ต.ค. 59 3761/59
94 จ.ส.อ.นิติกรณ์    นิลเกตุ 5460005512 ธ.โพนพสัิย ต.ค. 59 3761/59
95 น.ส.ณัฐนรินทร์    ลับแล 5460008209 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
96 นาง เรืองศรี    อินต๊ะ 5460008314 ธ.พรานนก ต.ค. 59 3761/59
97 นาง ศศิธร    ปานกล่ า 5460008702 ธ.โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 59 3761/59
98 ส.อ.กฤษณะ    มั่งเจริญ 5460008905 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
99 นาง อุดร    กุณณา 5460010709 ธ.เซ็นทรัล ช.ร. ต.ค. 59 3761/59
100 นาง อรุญณี    นิลก าแหง 5460011058 ธ.ตาก ต.ค. 59 3761/59
101 นาง ภากมล    โคตรวชิัย 5460011779 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
102 นาง ประยูร    โยธารักษ์ 5460012642 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
103 นาย อภสิิทธิ ์   นิ่มปรางค์ 5460012653 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
104 นาง ฉววีรรณ    สร้อยสีหา 5460013776 ธ.โรบนิสัน ส.ร. ต.ค. 59 3761/59
105 นาง ประชัน    บญุมี 5460015100 ธ.สุโขทยั ต.ค. 59 3761/59
106 นาง ประมัย    แสนทวสุีข 5460015299 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
107 น.ส.นวรัตน์    เอี่ยมส าลี 5460015618 ธ.อุทยั-อยุธยา ต.ค. 59 3761/59
108 นาง ปวณีา    ทองสกุลพนัธ์ 5460015619 ธ.อุทยั-อยุธยา ต.ค. 59 3761/59
109 นาง อรุณี    ม่วงสอน 5460015620 ธ.อุทยั-อยุธยา ต.ค. 59 3761/59
110 พล.อส.อุดมศักด์ิ    นาวเิศษ 5460016098 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 จ.ส.อ.นิวฒัน์    ปั้นพพิฒัน์ 5470000188 พล.ร.9 ก.ย. 59 3281/59
112 จ.ส.อ.ฑีปงักร    ทพัผ้ึง 5470001637 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
113 พ.ต.นท ี   ทองปลิว 5470003776 ขส.ทบ. พ.ค. 59 1321/59
114 นาง สาหร่าย    จุลพนัธ์ 5470004608 ช.พนั.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
115 จ.ส.ต.สมาน    แก้วจันทร์ 5470004914 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 59 3761/59
116 นาง สมคิด    ล้ินจี่ขาว 5470005817 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 59 3761/59
117 นาง ข่าย    ขันชัย 5480000901 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 59 3761/59
118 ส.อ.กรกรด    ศรีพละธรรม 5480001112 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
119 จ.ส.ท.ธวชั    สบายจิตร 5480001484 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
120 นาย ธรีะพงษ ์   สูงเจริญ 5480001523 ธ.เทเวศร์ ต.ค. 59 3761/59
121 นาง ชนิดา    ไถ้เงิน 5480002477 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ย. 59 3281/59
122 นาง จันทร์ธร    นิลเกตุ 5480002756 ธ.โพนพสัิย ต.ค. 59 3761/59
123 นาย อ านวย    นิลเกตุ 5480002761 ธ.โพนพสัิย ต.ค. 59 3761/59
124 นาย เอกชัย    วอ่งประเสริฐ 5480003039 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 59 3761/59
125 ส.อ.เดชนิพล    จรบรุมย์ 5480003289 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 59 3761/59
126 นาง ทวาย    วงษเ์วช 5480004122 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
127 จ.ส.อ.ชาญชัย    ร่วมสันเทยีะ 5480005315 ธ.ฮอด ต.ค. 59 3761/59
128 นาย ภริูทตั    แก้วเกษ 5480006566 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 59 3761/59
129 น.ส.ธนวรรณ    ดีที่สุด 5480006675 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
130 น.ส.เพญ็แข    ดีที่สุด 5480006678 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
131 นาง รัตนาพร    บษุษะ 5480006943 ธ.ถ.ทหาร-อ.น. ก.ย. 59 3281/59
132 นาย ประทปี    ทนัสูตร 5480008675 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
133 นาง อรุณรัตน์    แก้วเกษ 5490001375 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 59 3761/59
134 นาง ประครอง    โง่นใจรักษ์ 5490001540 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 59 3281/59
135 ส.อ.ลือชัย    กัลยาประสิทธิ์ 5490002867 พนั.สร.4 ก.ย. 59 3281/59
136 จ.ส.อ.สุเมธ    ทนะขวา้ง 5490003275 ร.17 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
137 นาง อุษา    นาคแก้ว 5490003678 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 59 3761/59
138 นาง จ านงค์    กลัดสมบรูณ์ 5490003798 ธ.บก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
139 พล.อส.พรพรหม    มะลิซ้อน 5490004643 มทบ.310 ก.ย. 59 3281/59
140 น.ส.วรินพร    กล้าหาญ 5490004646 มทบ.310 ก.ย. 59 3281/59
141 นาง เปี่ยน    ผลาผล 5490005122 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
142 นาย สุพรรณ์    ผลาผล 5490005123 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
143 นาง บญุส่ง    ขึ้นกลาง 5490005651 ธ.พนัสนิคม ต.ค. 59 3761/59
144 นาย สมัย    เสาระโส 5490006536 ธ.เสนานิคม ต.ค. 59 3761/59
145 นาง จันทร์เพญ็    ไชยพพิฒัน์ 5490006696 ธ.พนัสนิคม ต.ค. 59 3761/59
146 จ.ส.อ.สันติ    จันทร์พวง 5490006931 ธ.ถ.สรงประภา ต.ค. 59 3761/59
147 นาง อรอุมา    บตุรทศ 5490007275 ธ.โรบนิสัน-ม.ห. ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาง จินตนา    กันหยุย 5490007677 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ต.ค. 59 3761/59
149 นาย ณัฐดรัณภพ    พรหมเมศร์ 5490007705 ธ.แพร่ ต.ค. 59 3761/59
150 จ.ส.อ.เจนณรงค์    ค าชนะ 5490009776 นทพ. ส.ค. 59 2781/59
151 จ.ส.ท.สง่า    โกษา 5490009988 ร.7 พนั.1 ส.ค. 59 2781/59
152 น.ส.พนิดา    นัยเสถียร 5500002314 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
153 น.ส.ขวญัลดาพร    วรรณสิงห์ 5500004037 ช.พนั.6 ก.ย. 59 3281/59
154 นาย เอกสิทธิ ์   เบา้ทอง 5500004630 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 59 3281/59
155 ส.อ.วนิัย    คงสมคิด 5500004932 กรม ทพ.42 ก.ย. 59 3281/59
156 ส.ท.ธาดา    ดาวมณี 5500007152 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
157 ส.อ.ณัฐพล    คงศรี 5510001673 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
158 ส.อ.สมบติั    จันทร์ดี 5510002523 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
159 จ.ส.อ.นิรันดร์    เสาวก์ุล 5510002666 ธ.บก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
160 นาง กนกกาญจน์    โสมประยูร 5510004357 ธ.อุดรธานี ต.ค. 59 3761/59
161 นาง ร าพรรณ    อุบลแสงจันทร์ 5510007816 ธ.โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 59 3761/59
162 นาง ศิริพร    อุบลแสงจันทร์ 5510007817 ธ.โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 59 3761/59
163 นาง จุฑามาศ    อินทรมณเฑียร 5520001119 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
164 ส.อ.วชิัย    สิงทอง 5520001873 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
165 นาง แก้วฟา้    น่านโพธิศ์รี 5520003563 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
166 นาง ค าฮวย    สาระพาน 5520003580 ธ.อ านาจเจริญ ก.ย. 59 3281/59
167 อส.ทพ.ย้อม    น่านโพธิศ์รี 5520003707 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
168 นาง นุชรี    ศรีสวสัด์ิ 5520004607 ธ.สระบรีุ ต.ค. 59 3761/59
169 นาง พชัรา    สอนเมือง 5520004842 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 59 3761/59
170 ส.อ.ธรีะพงษ ์   อัตติยะ 5520005009 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ก.ย. 59 3281/59
171 ส.อ.นิกร    พนัโซ่ 5520005584 กส.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
172 นาง จินตนา    อุดร 5520006770 ธ.สะพานควาย ต.ค. 59 3761/59
173 อส.ทพ.เข็น    ละเม็ก 5520006816 ธ.ศรีสะเกษ ต.ค. 59 3761/59
174 นาง บวัแก้ว    ทองค า 5520008004 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ต.ค. 59 3761/59
175 นาง จรรยา    สายจันทร์ 5520008242 ขส.ทบ. ส.ค. 59 2781/59
176 นาง ไฉไล    ช่อมณี 5520008245 ขส.ทบ. ส.ค. 59 2781/59
177 ส.อ.อนันต์    อินเอี่ยม 5520008703 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 59 3761/59
178 น.ส.มยุรี    พนัแพง 5520011483 ธ.ลาดพร้าว 6 ต.ค. 59 3761/59
179 นาง ศรีสอางค์    ณ  สงขลา 5520011935 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 59 3761/59
180 นาย ผิน    ผาสุขศรี 5520012711 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
181 นาย ชูชาติ    อุดร 5520014066 ธ.สะพานควาย ต.ค. 59 3761/59
182 นาง มุกดาวรรณ    สมสุพรรณ 5520014076 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
183 น.ส.มลิสา    สุคันธ์ 5520016205 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
184 นาย วรชัย    สิงทอง 5520016208 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาย วชิัย    สุคันธ์ 5520016209 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
186 นาง อุทยั    สุคันธ์ 5520016210 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
187 นาย ชัชพสิิฐ    เสถียรชาติวงษ์ 5520016444 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
188 น.ส.มิรันตรี    เสถียรชาติวงษ์ 5520016462 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
189 นาย อรรถวชิญ์    เสถียรชาติวงษ์ 5520016480 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
190 นาง บญุเสริม    แก้วไทรเกตุ 5520016700 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
191 จ.ส.อ.วรีะพงศ์    ไกรกิจราษฏร์ 5530000079 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ต.ค. 59 3761/59
192 น.ส.ชุลีกร    นิลสนธิ 5530000451 มทบ.31 ส.ค. 59 2781/59
193 นาย ศุภนันท ์   เกิดสุวรรณ 5530000876 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
194 อส.ทพ.ทองสุข    จรัสแสง 5530000973 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
195 ส.อ.พล    อ่อนทอง 5530001431 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.22 ต.ค. 59 3761/59
196 นาง อุไร    อ่อนทอง 5530001458 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.22 ต.ค. 59 3761/59
197 ส.ต.ปยิวฒัน์    ขุนรัง 5530003200 ธนาณัติ ก.ย. 59 3661/59
198 ส.ท.วนัฉัตร    สิงหภมูิ 5530003341 ร.11 พนั.2 รอ. ก.ย. 59 3281/59
199 น.ส.บญุญาดา    พุ่มไสว 5530007068 ธ.รพ.รร.6 ก.ย. 59 3281/59
200 นาง ระเบยีบ    ขอจงดี 5530007317 ธ.โรบนิสัน ส.ร. ต.ค. 59 3761/59
201 พลฯ พสุิทธิ ์   วภกัด์ิเพช็ร 5530007661 ธ.สกลนคร ต.ค. 59 3761/59
202 อส.ทพ.สุพฒั    หนูนุ่น 5530009251 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
203 จ.ส.อ.วษิณุกร    ไชยศิลป์ 5540003186 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
204 ร.ท.พพิฒัน์พน    อิงคนนท์ 5540004955 พล.ร.15 ส.ค. 59 2781/59
205 ส.ท. สุวทิย์    บญุมา 5540006311 สง.สด.จว.ร.ย. ก.ย. 59 3281/59
206 อส.ทพ.หญิง มณฑากานต์    สุทธวงค์ 5540006934 ธ.เทงิ ต.ค. 59 3761/59
207 อส.ทพ.วฒิุพงค์    ทพิย์กองลาศ 5540007457 กรม ทพ.42 ก.ย. 59 3281/59
208 ส.อ.เทยีนชัย    หนูทองรักษ์ 5550000831 กรม ทพ.44 ก.ย. 59 3281/59
209 ส.อ.ศราวฒิุ    ไชยสาลี 5550000835 กรม ทพ.44 ก.ย. 59 3281/59
210 อส.ทพ.สุริยา    มิ่งขวญั 5550002657 กรม ทพ.44 ก.ย. 59 3281/59
211 ส.อ.สมประสงค์    โก่นสันเทยีะ 5550003937 ร.31 พนั.2 รอ. ก.ย. 59 3281/59
212 อส.ทพ.อิบรอเฮม    บนิยูโซะ 5550007257 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
213 อส.ทพ.ศักครินทร์    ทองมี 5550008142 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
214 นาย ชาญยุทธ    ชินกร 5550009200 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
215 นาง อุบล    ชินกร 5550009201 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
216 ร.ท.หญิง ศศิมา    อ่ าครองธรรม 5550009618 รพ.อ.ป.ร. ส.ค. 59 2781/59
217 ส.ท.จ าเริญชัย    ใจเครือ 5550011993 มทบ.12 ก.ค. 59 2281/59
218 นาย ทองสุข    ใจเครือ 5550012220 มทบ.12 ก.ค. 59 2281/59
219 นาง นกแก้ว    ใจเครือ 5550012221 มทบ.12 ก.ค. 59 2281/59
220 นาง ด าเนิน    พลูเงิน 5550012329 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 59 3761/59
221 อส.ทพ.สุทธพิงษ ์   ใจค า 5560001090 กรม ทพ.33 ก.ย. 59 3281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 นาย แก้วไว    สีหลัก 5560004390 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. ต.ค. 59 3761/59
223 นาง เพลงผ่อง    สีหลัก 5560004391 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. ต.ค. 59 3761/59
224 อส.ทพ.อภสัินต์    ปลิกะพนัธ์ 5560006635 กรม ทพ.42 ก.ย. 59 3281/59
225 ส.ต.กฤษดา    มารศรี 5560007257 ช.พนั.402 ก.ย. 59 3281/59
226 อส.ทพ.ทวศัีกด์ิ    แก้วสอง 5560009204 กรม ทพ.42 ก.ค. 59 2281/59
227 ส.ท.พฒันพงษ ์   ฟองมนต์ 5560011247 ร.16 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
228 ส.อ.สาคร    พละเสน 5560011527 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 59 3761/59
229 อส.ทพ.หญิง ละอองดาว    กองแก้ว 5560013134 ทภ.4 ก.ค. 59 2281/59
230 อส.ทพ.ปฎวิติั    สุริพนัธ์ 5570001219 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
231 อส.ทพ.ธรีะพงษ ์   นิติภมูิธารากิจ 5570003342 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
232 ส.ต.ทศพล    ภแูสงศรี 5570004965 ร.16 ก.ย. 59 3281/59
233 น.ส.นาตยา    อดกล้ัน 5570005735 พธ.ทบ. ก.ย. 59 3281/59
234 อส.ทพ.ไซนูรี    มะดาโอะ 5570006636 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
235 อส.ทพ.นิอิลฮัม    แยนา 5570006640 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
236 น.ส.วรรณนิสา    ทพัฤทธิ์ 5570006969 พธ.ทบ. ก.ย. 59 3281/59
237 อส.ทพ.ภาคภมูิ    ทองเหลือง 5570007585 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
238 นาง ขวญัศิริ    เวชอุไร 5570008783 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 59 3761/59
239 นาง นิยม    แมดพมิาย 5570009242 ธ.ชลบรีุ ต.ค. 59 3761/59
240 นาย เกรียงไกร    พึ่งคล้าย 5570009516 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 59 3761/59
241 นาง กัลยา    สิงหธ์ร์ี 5570009844 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
242 อส.ทพ.ดนุวตั    บญุรัตน์ 5570010132 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
243 อส.ทพ.ทรงเกียรติ    พรหมวงค์ 5570010133 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
244 ส.ต.ภเิดช    การะนุช 5570010736 ร.12 พนั.3 รอ. ก.ย. 59 3281/59
245 น.ส.สุจิตรา    สินประเสริฐ 5570011237 ธ.สระแก้ว ต.ค. 59 3761/59
246 อส.ทพ.ไกวลั    พรมปญัญา 5570011348 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
247 นาง นฤมล    ทองกุล 5570011709 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
248 ส.ท.นาว ี   เรืองอร่าม 5570012384 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
249 นาย สมพงษ ์   เรืองอร่าม 5570012394 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
250 นาง อุษา    เรืองอร่าม 5570012401 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
251 นาง ไพรวลัย์    แซ่เฮง 5570012647 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
252 นาย ยุทธศักด์ิ    อาจกล้า 5570013384 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
253 อส.ทพ.สราวฒิุ    หมิรัตน์ 5570013421 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
254 นาย ราชพล    ไชยพนัธ์ 5570015428 พนั.ซบร.22 บชร.2 ก.ย. 59 3281/59
255 ส.ต.ศรัญญู    เหมือนชู 5580001492 ป.พนั.19 ก.ย. 59 3281/59
256 ส.ต.ทรงสิทธิ ์   ช่วยนา 5580002614 ร.29 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
257 น.ส.กิตติยาพร    ลอยจัตุรัส 5580005362 รพ.ค่ายสุรนารี ก.ย. 59 3281/59
258 อส.ทพ.ประพฒัน์พงษ ์   ใจสุข 5580005476 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 ส.ต.วสุิทธิ ์   ดีโซ๊ะ 5580005666 สก.ทบ. ก.ย. 59 3281/59
260 อส.ทพ.อ านาจ    ขาวสังข์ 5580005728 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
261 อส.ทพ.พงศธร    แก่นแก้ว 5580005785 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
262 ส.ท.ก้องภพ    จันทร์ทะครุฑ 5580006324 ธ.พระประแดง ต.ค. 59 3761/59
263 อส.ทพ.อาหวนั    เปาะแม 5580006758 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
264 อส.ทพ.กันจนาถ    มูสิกะสง 5580007327 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
265 น.ส.ปรียาภรณ์    ภยัมณี 5580007473 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 59 3761/59
266 พลฯ อนิวรรต    ศรีพรม 5580007987 พนั.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. ก.ค. 59 2281/59
267 อส.ทพ.อภเิชษฐ    เทศแก้ว 5580008115 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
268 อส.ทพ.ภชูิสส์    อุนอก 5580008138 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
269 น.ส.สุภาพร    เขียวบตุร 5580011179 ธ.แพร่ ต.ค. 59 3761/59
270 พลฯ ณัฐพร    จันทร์ศรี 5580013594 ม.3 ก.ย. 59 3281/59
271 พลฯ เมธาวฒิุ    แก้วสร 5580013596 ม.3 ก.ย. 59 3281/59
272 พลฯ สุทศัน์    บวัลอย 5580013597 ม.3 ก.ย. 59 3281/59
273 พลฯ พงษศั์กด์ิ    รองสาลี 5580013737 ร.23 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
274 อส.ทพ.อาซัม    หวนัสู 5580014020 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
275 นาง เกศินี    เสาวงษ์ 5590000039 ธ.บางบวัทอง ต.ค. 59 3761/59
276 นาง ดารุณี    ช่วงชัย 5590000457 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 59 3761/59
277 นาง วรรณดี    หงษอ์ุดร 5590000674 ช.พนั.6 ก.ย. 59 3281/59
278 ส.ต.ศรเพชร    จันทร์ละมูล 5590000716 มทบ.44 ก.ย. 59 3281/59
279 นาย สมปอง    ฮาดคะดี 5590000728 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
280 น.ส.กัลย์สุดา    อรุณแสงศรี 5590002369 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 59 3761/59
281 ส.ต.ณรงค์ฤทธิ ์   เชื้อบญัฑิต 5590002897 ธ.สัตหบี ต.ค. 59 3761/59
282 ส.ต.ภานุวฒัน์    คุ้มครอง 5590004292 ส.พนั.12 รอ. พ.ค. 59 1321/59
283 อส.ทพ.เฉลิมชัย    ยิ่งด านุ่น 5590005622 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
284 อส.ทพ.ไพศาล    วงัหลวงอิน 5590005626 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
285 อส.ทพ.ศักด์ิชัย    ล าดับพงัค์ 5590005627 กรม ทพ.46 พ.ค. 59 1321/59
286 นาง ณัฏฐฤทยั    เกตะสิทธิ์ 5590005928 ธ.รพ.ภมูิพลฯ ต.ค. 59 3761/59
287 อส.ทพ.ธวชัชัย    สงอนุรักษ์ 5590006092 กรม ทพ.46 มิ.ย. 59 1781/59
288 อส.ทพ. นพดล    โม้ลันโท 5590006094 กรม ทพ.46 ก.ย. 59 3281/59
289 อส.ทพ.สุเฟยีน    เจ๊ะเต๊ะ 5590006104 กรม ทพ.46 มิ.ย. 59 1781/59
290 นาย อัครพนธ ์   ยาแก้ว 5590006427 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 59 3761/59
291 ส.ต.หญิง ชนัดดา    กล่ินมาหอม 5590006928 สธน.ทบ. ก.ค. 59 2281/59
292 ส.ต.หญิง กัณฐิกา    สุภาเลิศ 5590007081 นรด.(ศสร) ก.ย. 59 3281/59
293 พล.อส.ประยูร    โพธกิมล 5590007144 ส่วนกลาง ก.ค. 59 2281/59
294 นาง จารุณี    มอญใต้ 5590009236 ธ.พระประแดง ต.ค. 59 3761/59
295 จ.ส.อ.ประเสริฐ    คล้อยเอี่ยม ต101123/28 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 นาง นิสาชล    ช านาญวงษ์ ต101317/28 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 59 3761/59
297 จ.ส.อ.ยศิวรา    ทองกุล ต101617/28 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
298 นาย ประดิษฐ    จูศิริ ต102033/28 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
299 นาง เจียม    วชิาพร ต102099/28 ธ.บา้นฉาง ต.ค. 59 3761/59
300 ร.ต.แนบเนียน    อ่อนแก้ว ต103885/28 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
301 จ.ส.อ.วรพล    คะเณศรี ต104002/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
302 นาง เติมใจ    คะเณศรี ต104003/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
303 จ.ส.อ.ประยูร    ภกูองชนะ ต104076/28 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
304 นาง วชัราภรณ์    ภกูองชนะ ต104077/28 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
305 จ.ส.อ.สมพงษ ์   สิงหธ์ร์ี ต104090/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
306 นาง ล าพงึ    สังข์จันทร์ ต105217/28 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 59 3761/59
307 จ.ส.อ.สมบรูณ์    วฒิุ ต105299/28 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
308 ร.ต.ไพวลัย์    กล่ินแก้ว ต106459/28 ธ.พะเยา ต.ค. 59 3761/59
309 นาง ฉววีรรณ    เพช็รเล่ือม ต107361/29 ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 59 3761/59
310 ส.อ.สรายุทธ    สุวรรณพงษ์ ต107935/29 ธ.บา้นผือ ต.ค. 59 3761/59
311 นาง หนูนิล    ทองกุล ต108247/29 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
312 จ.ส.อ.ประเทอืง    สินธบุญุ ต110668/29 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 59 3761/59
313 นาย เรือง    เพยีรธญัญกรรม ต111189/29 ธ.อุทยัธานี ต.ค. 59 3761/59
314 ร.ต.วบิลูย์    นิ้วทอง ต114762/29 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
315 นาง ขันทอง    เฟื่องฟุ้ง ต114941/29 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 59 3761/59
316 จ.ส.อ.จ านงค์    สร้อยสีหา ต118151/29 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 59 3761/59
317 นาง สมคิด    จ าปาหอม ต118671/29 ธ.ม.ราชภฎัเลย ต.ค. 59 3761/59
318 จ.ส.อ.ชนินทร์    จุนโกเศศ ต118869/29 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
319 จ.ส.อ.นริศ    รอดรักษาทรัพย์ ต120584/29 ธ.น่าน ต.ค. 59 3761/59
320 ส.อ.ถวลิ    เกษสุพรรณ์ ต123519/29 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
321 นาง กระแสร์    เย็นใจ ต124064/29 ธ.สระบรีุ ต.ค. 59 3761/59
322 จ.ส.อ.วเิชียร    งามฤทธิ์ ต125056/29 ธ.ระยอง 2 ต.ค. 59 3761/59
323 นาง อุทยั    พทุธสังข์ ต126127/30 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 59 3761/59
324 จ.ส.อ.ทอง    นิ่มนวล ต127085/30 ธ.ล าปาง ต.ค. 59 3761/59
325 นาย จันทร์    สิงหธ์ร์ี ต129129/30 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
326 นาย ทองพลู    ปกัเขตานัง ต130444/30 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ต.ค. 59 3761/59
327 จ.ส.อ.พจน์    สินประเสริฐ ต131897/30 ธ.สระแก้ว ต.ค. 59 3761/59
328 นาง หนู    แสงนูญ ต133268/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ต.ค. 59 3761/59
329 นาง ส ารีบ    เกลียวทอง ต135309/30 ธนาณัติ ก.ย. 59 3341/59
330 นาง ราตรี    ร่มโพธิท์อง ต136064/30 ธ.พรานนก ต.ค. 59 3761/59
331 นาย ส าเริง    จันทะ ต137547/30 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 59 3761/59
332 นาง ศิริพร    นิ่มสุดใจ ต137553/30 ธ.รพ.ภมูิพลฯ ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นาย สอน    เศรษฐา ต142152/30 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 59 3761/59
334 ร.ต.บญุ    เวฬุวนารักษ์ ต14253/14 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
335 นาง มาลัย    เดชะบญุ ต143270/30 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ล.ป. ต.ค. 59 3761/59
336 นาย บญุชู    เพลิดพลอย ต143909/30 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
337 จ.ส.ต.ไพศาล    ชัยสกุล ต146453/31 ธ.รังสิต ต.ค. 59 3761/59
338 พ.ท.เฉลิม    นาคแก้ว ต146525/31 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 59 3761/59
339 นาง พรจิตต์    กรรณบรูพา ต148593/31 ธ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ค. 59 3761/59
340 นาย พนั    บานขุนทด ต149649/31 ธ.ปทมุธานี ต.ค. 59 3761/59
341 นาง วไิล    อาจหาญ ต150253/31 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
342 นาง จ าลอง    ชุ่มเกตุ ต150794/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 59 3761/59
343 นาง มาลี    กุลบา่ง ต151689/31 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
344 นาง เยาวรัตน์    เพช็ร์รัตน์ ต155557/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ต.ค. 59 3761/59
345 นาง เปรม    มโนธรรม ต155558/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ต.ค. 59 3761/59
346 จ.ส.อ.ไมตรี    สมอ่อน ต157792/31 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 59 3761/59
347 นาง บวัผัน    ดุจนาดี ต158203/31 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 59 3761/59
348 นาง บญุเทยีม    ด้วงประยูร ต159235/31 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
349 วา่ที่ ร.ต.สุธน    ด้วงมหาสอน ต160266/31 ธ.บางนา ต.ค. 59 3761/59
350 นาง ระนงค์    เสนามาตร ต161262/31 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
351 นาง สุวมิล    ประทมุพนัธ์ ต161268/31 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
352 นาง ฉลวย    ฉ่ าไกร ต161943/31 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ย. 59 3281/59
353 นาง สุดใจ    เรือนฤทธิ์ ต162183/31 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
354 ร.อ.สานิตย์    ไชยพพิฒัน์ ต163195/31 ธ.พนัสนิคม ต.ค. 59 3761/59
355 นาง เรไร    ชูเวช ต164699/31 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 59 3761/59
356 จ.ส.อ.เจษฎา    อัตตะสาระ ต168228/31 ธ.สระแก้ว ต.ค. 59 3761/59
357 จ.ส.อ.ธวชัชัย    เกตุดา ต169060/32 ธ.เลย ต.ค. 59 3761/59
358 นาง ค าเพยีร    เกตุดา ต169061/32 ธ.เลย ต.ค. 59 3761/59
359 นาง ทดั    วะหมิ ต169062/32 ธ.เลย ต.ค. 59 3761/59
360 จ.ส.อ.ถาวร    หลวงไกร ต170499/32 ธ.เพชรบรีุ ต.ค. 59 3761/59
361 จ.ส.อ.อาสา    โสมประยูร ต171590/32 ธ.อุดรธานี ต.ค. 59 3761/59
362 นาย บญุจันทร์    คาระวะ ต172130/32 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
363 นาง อรุณี    นิ้วทอง ต174557/32 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
364 จ.ส.อ.ประกอบ    ชูรอดวาด ต174742/32 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
365 นาง นกแก้ว    หวดัสูงเนิน ต17589/16 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
366 นาง สุนทรี    บญุเมือง ต176804/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
367 นาง สุนันทา    จันทรสมัย ต18274/16 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
368 จ.ส.อ.วชิัย    วงศ์อ่อนศรี ต184270/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
369 นาย เพิ่มวทิย์    ประทมุพนัธ์ ต184649/32 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 จ.ส.อ.สมภพ    ช่วงชัย ต187114/32 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 59 3761/59
371 นาง สุมาลี    ช่วงชัย ต187115/32 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 59 3761/59
372 นาง บญุส่ง    ครองราชย์ ต18772/16 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 59 3761/59
373 นาง นิตยา    จันลาวงศ์ ต188265/32 ธ.สกลนคร ต.ค. 59 3761/59
374 จ.ส.อ.วฒันา    ภกูาล ต190139/32 ธ.ด าเนินสะดวก ต.ค. 59 3761/59
375 ร.อ.ปกรณ์    บลูการ ต190353/32 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 59 3761/59
376 นาง ฌานิกา    บลูการ ต190354/32 ธ.ทุ่งสง ต.ค. 59 3761/59
377 นาง เอรวรรณ    สิทธิ ต190911/32 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 59 3761/59
378 นาง มาไทย    ยตะโคตร ต191760/32 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 59 3761/59
379 นาง นพพร    รอดเจริญ ต194002/32 ม.พนั.26 ก.ย. 59 3281/59
380 จ.ส.อ.วรพจน์    สุดสวาท ต194621/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
381 นาย ไฉน    ชาวเหนือ ต194725/32 ธ.พะเยา ต.ค. 59 3761/59
382 นาย สมบรูณ์    มั่งสมบรูณ์ ต194921/32 ธ.สาธปุระดิษฐ์ ต.ค. 59 3761/59
383 นาง ทอง    ขุนสูงเนิน ต195959/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ต.ค. 59 3761/59
384 ร.ท.สุเมธ    กลัดสมบรูณ์ ต196393/33 ธ.บก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
385 จ.ส.อ.ธรียุทธ    เมฆมูสิก ต196975/33 ธ.พทัลุง ต.ค. 59 3761/59
386 นาย ชนาธปิ    วเิวกวรรณ์ ต197305/33 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 59 3761/59
387 นาง วไิลลักษณ์    ค าดีผล ต197377/33 ธ.โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 59 3761/59
388 นาง ทศันีย์    วงศ์เขียว ต197676/33 ธ.ตาก ต.ค. 59 3761/59
389 นาง สมศรี    นิ่มนวล ต198269/33 ธ.ล าปาง ต.ค. 59 3761/59
390 นาง นภาพร    จุนโกเศศ ต200941/33 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
391 น.ส.หนั    เหล่าบญุ ต202349/33 ธ.เทสโก้ โคราช 2 ต.ค. 59 3761/59
392 นาง ทองเล่ือน    พลศรี ต203080/33 ธ.ถ.ทหาร-อ.ด. ต.ค. 59 3761/59
393 ร.ต.อวยชัย    โตลาภ ต203986/33 สพ.ทบ. ม.ค. 59 4961/59
394 จ.ส.อ.สิทธ ิ   บญุมาเครือ ต204688/33 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 59 3761/59
395 นาง สีไพวรรณ์    บญุพนัธ์ ต205570/33 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
396 นาง ล ามัย    ลีทอง ต205688/33 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
397 นาง แสงจันทร์    สัตนาโค ต205739/33 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
398 นาย กฤษณ์ชานนท ์   อุทยัเล้ียง ต206640/33 ธ.ถ.โพศรี-อ.ด. ต.ค. 59 3761/59
399 จ.ส.อ.อวยชัย    แสนยะบตุร ต207329/33 ธ.ยโสธร ต.ค. 59 3761/59
400 นาง ลด    อุ่นค า ต209833/33 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
401 นาง อ่อนศรี    บษุบนิ ต209899/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
402 นาย เสง่ียม    แนบสุข ต210279/33 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
403 นาย วศิิษฐ    ดุจนาคี ต210653/33 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 59 3761/59
404 นาง ล้วน    ติวเฮียง ต212176/33 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. ต.ค. 59 3761/59
405 ส.อ.สมคิด    ช้งเจริญ ต212667/33 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ต.ค. 59 3761/59
406 ร.ต.หญิง สุดาพศิ    ครองราชย์ ต213071/33 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 59 3761/59
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407 ส.อ.อุทยั    ผักหวาน ต213506/33 ธ.ย่อยหางดง ต.ค. 59 3761/59
408 นาง บญุทวน    ผักหวาน ต213507/33 ธ.ย่อยหางดง ต.ค. 59 3761/59
409 ส.อ.วนิัย    ยูรขุนทด ต213940/33 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ต.ค. 59 3761/59
410 ส.อ.สมศักด์ิ    ขันติจิระวฒันกุล ต215954/33 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
411 นาง ฉอ้อน    มั่งพงษ์ ต217503/33 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
412 นาย ถนอม    ศิริสาร ต217962/33 ธ.น่าน ต.ค. 59 3761/59
413 นาง วรัิตน์    หมาดทอง ต219914/33 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
414 จ.ส.อ.วรีะเดช    ทองสาร ต220408/33 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
415 นาง มัยตรี    ทองสาร ต220409/33 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
416 นาย วชิัย    ไชยเสน ต221188/33 ธ.บก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
417 นาย สมบญุ    ดวงวรรณะ ต221189/33 ธ.บก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
418 นาง หลงมา    สอนนา ต221669/33 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
419 นาง วรรณา    สิราวตัถุ ต225143/34 ธ.แคลาย ก.ย. 59 3281/59
420 นาง รัชนีพร    รอดรัตน์ ต226298/34 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
421 ร.ต.กัมพล    วงศ์สวสัด์ิ ต227127/34 ธ.นครศรีธรรมราช ต.ค. 59 3761/59
422 จ.ส.อ.วรีะศักด์ิ    แก้วไทรเกตุ ต227381/34 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
423 ร.ต.เดชา    นิ่มสอาด ต228607/34 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
424 นาง ส าเนียง    พลจันทร์ ต229091/34 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 59 3761/59
425 นาง สมัย    เมฆสุวรรณ ต231867/34 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
426 จ.ส.อ.ชัยศร    บษุบรรณ ต232775/34 ธ.ฮอด ต.ค. 59 3761/59
427 น.ส.วรรณวร์ี    ศรีบณุยรัตน์ ต233287/34 ธ.ถ.สุขาภบิาล 2 ต.ค. 59 3761/59
428 นาง จิตสุภา    ผดุงเจริญ ต233349/34 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 59 3761/59
429 จ.ส.อ.นิพนธ ์   อยู่สถิตย์ ต23539/18 ธ.พทัลุง ต.ค. 59 3761/59
430 นาง วรรณา    ชัยวเิชียร ต238297/34 ธ.ถ.เทพารักษ์ ต.ค. 59 3761/59
431 นาง นันทา    วชัรานุทศัน์ ต240406/34 ธ.ปทมุธานี ต.ค. 59 3761/59
432 ส.อ.ดุษติ    นครังสุ ต241181/34 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
433 นาง วราภรณ์    ปิ่นแก้ว ต242589/34 ธ.สกลนคร ต.ค. 59 3761/59
434 นาง บญุยวง    สินธบุญุ ต243104/34 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 59 3761/59
435 นาง วไิล    ชาวโพธิเ์อน ต244549/34 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
436 นาง ประทนิ    โมลี ต245009/34 ธ.ทา่เรือ ต.ค. 59 3761/59
437 นาง สมศรี    เกลาฉีด ต247323/34 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 59 3761/59
438 ร.ต.ละมูล    จุริทะโย ต247867/35 ธ.เทสโก้ ประชาชื่น ต.ค. 59 3761/59
439 นาง ปราณี    นามโต ต248464/35 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 59 3761/59
440 จ.ส.อ.กิติศักด์ิ    จันทรา ต250524/35 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
441 จ.ส.อ.สุริยน    เอื้อเฟื้อ ต250655/35 ธ.สระแก้ว ต.ค. 59 3761/59
442 จ.ส.อ.ไสว    ทานกระโทก ต253709/35 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
443 ส.อ.ทศัดี    ทอนเทพ ต254546/35 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 นาง บญุสวน    คาระวะ ต257437/35 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
445 นาง อนัตตา    ฉลาดล้น ต257441/35 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
446 นาง สุภาพ    รัดสีสม ต257477/35 ธ.ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
447 นาง ล าจวน    ศรีค าดี ต257654/35 ธ.บางววั ต.ค. 59 3761/59
448 นาย พเิศษ    บริสุทธิ์ ต260266/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 59 3761/59
449 นาง นารี    บริสุทธิ์ ต260267/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 59 3761/59
450 ร.ต.จรัญ    ฤทธิม์าก ต260493/35 ธ.ตรัง ต.ค. 59 3761/59
451 นาง พะเยาว ์   ค าพานิช ต261054/35 ธ.ตราด ต.ค. 59 3761/59
452 นาง นิภา    พมิทนต์ ต26140/18 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 59 3761/59
453 จ.ส.อ.มณฑป    พทิกัษท์รัพย์ ต261620/35 ธ.เตาปนู ก.ย. 59 3281/59
454 นาง สุพนิดา    ศรีบญุเรือง ต262553/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
455 นาง ทองอยู่    สุขจอย ต2644/09 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ต.ค. 59 3761/59
456 น.ส.ไพรินทร์    วรรณกี้ ต264847/36 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 59 3761/59
457 นาย ยุทธนา    เงินแพ ต265866/36 ธ.เทอมินอล 21 สุขุมวทิ ต.ค. 59 3761/59
458 จ.ส.อ.จ าปา    แก้วพานทอง ต266130/36 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
459 นาง วงเดือน    แวน่ไธสง ต268864/36 ธ.โลตัส โคราช 2 ต.ค. 59 3761/59
460 นาย กฤษฎิ์    นาทองพนู ต269803/36 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
461 นาง เยาวภา    ค ากาชาลี ต270661/36 ร.13 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
462 นาง จรัสศรี    ภนูาเพชร ต270888/36 ธ.นครพนม ต.ค. 59 3761/59
463 นาง ทองมี    บญุสอน ต273076/36 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ต.ค. 59 3761/59
464 นาง เฉลิมศรี    แซ่เซียว ต273791/36 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 59 3761/59
465 นาง พรทพิย์    บษุบรรณ ต279311/37 ธ.ฮอด ต.ค. 59 3761/59
466 นาง อลิสา    แก้วโกมล ต279893/37 ธ.ถนนสามัคคี ต.ค. 59 3761/59
467 นาย ศุภฤกษ ์   แก้วโกมล ต279894/37 ธ.ถนนสามัคคี ต.ค. 59 3761/59
468 ร.อ.ทวิ    บญุวงค์ ต280422/37 ธ.ฝาง ต.ค. 59 3761/59
469 นาง มัณฑนา    ศรีโยธี ต280680/37 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 59 3761/59
470 จ.ส.อ.มนูญ    นิ่มสุดใจ ต28571/18 ธ.รพ.ภมูิพลฯ ต.ค. 59 3761/59
471 จ.ส.อ.ผ่าน    นาระสิน ต286857/38 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 59 3761/59
472 นาง สายทอง    นาระสิน ต286877/38 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 59 3761/59
473 ส.อ.หญิง ผ่องพรรณ    ชอระชาญ ต287165/38 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 59 3761/59
474 นาง ประไพพศิ    รูปสวย ต287905/38 ธ.เสนานิคม ต.ค. 59 3761/59
475 นาง สุรีรัตน์    สัตตวธุ ต287937/38 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 59 3761/59
476 นาง อัมคา    ทองอาสา ต287939/38 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 59 3761/59
477 ร.อ.โสภณ    เกลาฉีด ต289302/38 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 59 3761/59
478 นาง ปราณี    ทองน้อย ต2996/09 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
479 นาง สุรางค์    ภาระสิงห์ ต3004/09 ธ.ถนนสามัคคี ต.ค. 59 3761/59
480 ส.ท.เหรียญชัย    ค าสอน ต30651/19 ธ.อุบลราชธานี ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
481 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ    บญุสอาด ต34061/20 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 59 3761/59
482 นาง สุรินทร์    จันทร์น้อย ต43830/22 ธ.พระโขนง ต.ค. 59 3761/59
483 นาง พฒุทยัวรรณ    อยู่ดี ต44790/22 ธ.เซนทรัล บางเขน ต.ค. 59 3761/59
484 จ.ส.อ.หญิง ปราณีต    มากพนัธ์ ต47151/22 ธ.อุตรดิตถ์ ต.ค. 59 3761/59
485 จ.ส.อ.แฉล้ม    แปน้แก้ว ต47360/22 ธ.ปากเกร็ด ต.ค. 59 3761/59
486 นาง พรทพิย์    เฟื่องอารมย์ ต48143/23 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 59 3761/59
487 ร.ต.ระว ิ   พรรณจิตต์ ต49023/23 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
488 นาย ประยูร    พรมวงศ์ ต49978/23 ธ.อุดรธานี ต.ค. 59 3761/59
489 นาย พงษศั์กด์ิ    อินทรน้อย ต51541/23 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
490 นาง ฉลอม    บญุให้ ต51596/23 ธ.เมืองเอก-รังสิต ต.ค. 59 3761/59
491 ร.ท.ชาญณรงค์    ล้ินจี่ขาว ต53122/23 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 59 3761/59
492 นาง เฉลา    ส าราญรัตน ต53359/23 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
493 จ.ส.อ.ววิ    มณีศิริ ต54141/23 ธ.สระบรีุ ต.ค. 59 3761/59
494 นาง กาหลง    สวยสม ต63766/25 ธ.รามอินทรา กม.4 ต.ค. 59 3761/59
495 ร.ต.ธนวรรธน์    วงศ์สิงหข์ันธ์ ต65070/25 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ต.ค. 59 3761/59
496 นาง จุฑาภรณ์    โนนจุ้ย ต65187/25 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ต.ค. 59 3761/59
497 นาง ประทมุ    ปาละสิทธิ์ ต6666/10 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
498 นาง ทองเล่ือน    ร่วมสันเทยีะ ต69951/26 ธ.ฮอด ต.ค. 59 3761/59
499 จ.ส.อ.สัมพนัธ ์   มีประทปี ต70691/26 ธ.สระบรีุ ต.ค. 59 3761/59
500 นาย หยาด    ตรวจนอก ต72312/26 ธ.บา้นฉาง ต.ค. 59 3761/59
501 จ.ส.อ.พรมมา    ปกักาโร ต72826/26 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 59 3761/59
502 นาย มาลัย    น้ าวน ต74463/26 ธ.อยุธยา ต.ค. 59 3761/59
503 นาง มุกดา    กล้าหาญ ต7471/11 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ต.ค. 59 3761/59
504 นาย ไพบลูย์    อั่วหงวน ต76560/26 ธ.บิ๊กซี นว.(ว-ีสแควร์) ต.ค. 59 3761/59
505 ร.ต.วสุธร    บญุชิต ต77698/26 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 59 3281/59
506 ร.ต.เสทอืน    นุชนารถ ต78332/26 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 59 3761/59
507 นาง น้อย    นุชนารถ ต78333/26 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 59 3761/59
508 จ.ส.อ.จินดา    สุคันธตุล ต81034/27 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ต.ค. 59 3761/59
509 น.ส.สมบญุ    โพธวิรรณ์ ต81267/27 ธ.อยุธยา ต.ค. 59 3761/59
510 พ.ต.เพิ่มพล    การศิริ ต82569/27 ธ.น่าน ต.ค. 59 3761/59
511 ร.ต.สมศักด์ิ    เต็มช านาญ ต83756/27 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 59 3761/59
512 นาง อนงค์    จันทรา ต84163/27 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
513 จ.ส.อ.สง่า    ศรีสวสัด์ิ ต87864/27 ธ.สระบรีุ ต.ค. 59 3761/59
514 ร.ท.สุเมฆ    ขาวงาม ต90649/27 ธ.โรบนิสัน ส.ร. ก.ย. 59 3281/59
515 นาย ส าราญ    ขาวงาม ต90655/27 ธ.โรบนิสัน ส.ร. ก.ย. 59 3281/59
516 นาย ประพนัธ ์   มาทวี ต91113/27 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
517 นาง ร าไพ    มาทวี ต91114/27 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
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518 นาง ทเุรียน    จัตุเนตร์ ต91873/27 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 59 3761/59
519 จ.ส.อ.วเิชียร    นามโต ต92627/27 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 59 3761/59
520 นาง สุพร์ี    เนียมใจอาจ ต95160/28 ธ.เตาปนู ต.ค. 59 3761/59
521 จ.ส.อ.โอสถ    แสนทวสุีข ต95309/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ต.ค. 59 3761/59
522 นาง สมพนัธ ์   พรมวงศ์ ต97301/28 ธ.อุดรธานี ต.ค. 59 3761/59
523 นาย สมโภชน์    เคารพธรรม ต97681/28 ธ.ชัยนาท ต.ค. 59 3761/59
524 จ.ส.อ.ธวชัชัย    ชุ่มเกตุ ต98719/28 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ต.ค. 59 3761/59
525 นาง พกิุล    อู่ทรัพย์ ส16176/29 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
526 นาง ยุลา    อมาตยกุล ส2368/10 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
527 พ.ท.วฑูิรย์    ขันแข็ง ส9563/22 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 59 3761/59
528 นาย สุวรรณ  หนูโทน 5590013787 พธ.ทบ. ม.ค. 60 5161/59 ***

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 528  (***)  ถึงแก่กรรมก่อนขึ้นทะเบยีน
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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