
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 พ.ท.พยนต์    พมิทนต์ 4965011052 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
2 จ.ส.อ.ชิต    อินทลักษณะ 5065017163 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
3 จ.ส.ท.ชลธ ี   ขัดแก้ว 5395001618 ธ.ตรีเพชร พ.ย. 59 4241/59
4 นาง อนงค์    ไพเราะ 5396003722 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
5 นาง ฉัตรมณี    ศรนรินทร์ 5396004567 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 59 4241/59
6 นาง สุภาพร    ชื่นกมล 5402001370 ธนาณัติ ต.ค. 59 3761/59
7 นาง จันทร์เพญ็    ถึงแสง 5402010218 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
8 นาง อนุรักษ ์   นครไธสง 5402013099 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
9 จ.ส.อ.ภธัภาม    ทองมีสิทธิ์ 5405000044 ธ.กลาโหม ต.ค. 59 3761/59
10 ร.ต.อัมพร    ฤทธิช์ารี 5405004050 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
11 ส.อ.ระวนิ    กันจาด 5405012805 นทพ. ต.ค. 59 3761/59
12 จ.ส.อ.ส าราญ    กลับทอง 5405014710 ทน.4 ต.ค. 59 3761/59
13 ส.ท.สกล    สุนทรพฤกษ์ 5405017255 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 59 4241/59
14 ร.อ.สุรพล    หรัิญงาม 5405017358 ม.1 รอ. ต.ค. 59 3761/59
15 ร.ท.บญุนวย    มากทอง 5405017678 กรม ทพ.42 ต.ค. 59 3761/59
16 จ.ส.อ.วนัชัย    สิงหราชวฒันกุล 5405020541 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 59 4241/59
17 ส.อ.วฒิุ    แจกัน 5405020563 ศฝ.นศท.มทบ.33 ต.ค. 59 3761/59
18 ส.อ.สมศักด์ิ    รักสม 5405020614 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 59 4241/59
19 นาย โชติ    ประดิษฐ 5405020637 ธ.อุดรธานี พ.ย. 59 4241/59
20 นาง ประคอง    อ๊อกตลาด 5406001063 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 59 3761/59
21 นาง ประทปี    แจกัน 5406003459 ศฝ.นศท.มทบ.33 ต.ค. 59 3761/59
22 นาง จุฑารัตน์    สะอาดยวง 5406005437 ธนาณัติ ต.ค. 59 4061/59
23 นาง ณัฐจพร    ทองเยื้อน 5406005793 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
24 นาง นิตยา    พลอยเอี่ยม 5406006970 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 59 4241/59
25 นาย วฒิุพงษ ์   ดวงใจ 5406007983 ธ.ปากช่อง พ.ย. 59 4241/59
26 นาง ดวงใจ    พรายแก้ว 5406008590 ร.153 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
27 นาง สุภารัก    แก้วพลิา 5406009691 ร.3 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
28 นาง อ าพร    หลอดเงิน 5406011488 มทบ.22 ต.ค. 59 3761/59
29 นาง ประสาร    จันเสนา 5406011749 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 59 4241/59
30 นาง มณฑาทพิย์    ฤกขะเมธ 5406011967 ทภ.3 ต.ค. 59 3761/59
31 นาง พศิราภรณ์    จันแหล่ 5406012696 พนั.ร.มทบ.21 ต.ค. 59 3761/59
32 นาย สุวทิย์    อาบสุวรรณ์ 5406013465 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
33 นาง ศิริพร    พลูสอน 5406014029 ธ.พะเยา ต.ค. 59 3761/59
34 นาง เนาวรัตน์    อนุสรณ์คีรี 5406014499 มทบ.45 ก.ย. 59 3281/59
35 นาง ทองพนู    จ าเริญลาภ 5406015428 ช.พนั.202 ต.ค. 59 3761/59
36 นาง พรียา    นามวงศ์ษา 5406015704 รพ.ค่ายศรีพชัรินทร์ ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 น.ส. ช่อลดา    ร่ืนภาคแดน 5410000619 ธ.ปากช่อง พ.ย. 59 4241/59
38 นาย ศิลา    ศุขประสิทธิ์ 5410001066 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
39 จ.ส.อ.สกุลสิทธิ ์   ร่วมพรม 5410001220 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 59 4241/59
40 ร.ท.สนอง    เล็กพุ่ม 5410001626 ธ.ยะลา พ.ย. 59 4241/59
41 จ.ส.อ.คมกฤช    ครุธไทย 5410002349 พนั.สพ.กระสุน 24 บชร.4 ต.ค. 59 3761/59
42 ส.อ.สมชาย    ท าสวน 5410002436 ธ.ส านักราชด าเนิน ต.ค. 59 3761/59
43 จ.ส.อ.สมนึก    กองจางวาง 5410002850 มทบ.42 ต.ค. 59 3761/59
44 จ.ส.อ.สุวรรณ    วงษสี์หล้า 5410003658 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 59 4241/59
45 จ.ส.อ.อ านวย    จั้นพลแสน 5410005441 ร.23 พนั.4 ต.ค. 59 3761/59
46 นาง กาญจนา    จั้นพลแสน 5410005448 ร.23 พนั.4 ต.ค. 59 3761/59
47 จ.ส.อ.อ านาจ    ทว้มอ่ า 5410008088 กรม ทพ.44 ต.ค. 59 3761/59
48 ร.อ.ปยุทธนา    คงจันทร์ 5410008089 ยศ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
49 ร.ท.นเรศ    โยธาภกัด์ิ 5410009582 มทบ.43 ต.ค. 59 3761/59
50 ร.ต.วชิา    ลาภพล 5410009825 มทบ.45 ต.ค. 59 3761/59
51 ร.ต.อู๊ด    ตะบะขจร 5410009841 มทบ.45 ต.ค. 59 3761/59
52 ร.อ.บญุชอบ    เต็มรัตน์ 5410010490 มทบ.42 ต.ค. 59 3761/59
53 นาย สมชาย    รุจิโภชน์ 5410011422 ธ.เตาปนู พ.ย. 59 4241/59
54 พ.อ.รังสรรค์    อิ่มทพิย์ 5410011446 พบ. ต.ค. 59 3761/59
55 นาย ธนวฒัน์    ครุธไทย 5410012103 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
56 ร.ต.เสรี    อนุกูล 5410013979 กรม ทพ.44 ต.ค. 59 3761/59
57 จ.ส.อ.พานิช    พฒันแช่ม 5410016120 กรม ทพ.42 ต.ค. 59 3761/59
58 นาย อนุกูล    โพธิศิ์ริ 5410017474 วศ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
59 จ.ส.อ.ชัยพร    สุวรรณอาสน์ 5410020939 ร้อย.นขต.พล.ร.4 ต.ค. 59 3761/59
60 นาง กัลยา    สมตระกูล 5410021053 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 59 4241/59
61 นาย นพฤทธิ ์   แก้วมนู 5410021554 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 59 4241/59
62 ส.อ.ก้องไกลวธุ    ทองอินทรี 5410021967 ธ.สกลนคร พ.ย. 59 4241/59
63 นาง นภาดา    นาคสีหมอก 5420000858 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ย. 59 4241/59
64 นาง ธนพร    ดีเจริญ 5420001275 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
65 นาย นพพล    ภริมย์ไกรภกัด์ิ 5420004418 มทบ.27 ต.ค. 59 3761/59
66 น.ส.ศิวปรียา    ภริมย์ไกรภกัด์ิ 5420004463 มทบ.27 ต.ค. 59 3761/59
67 นาง หนูทอง    มนไธสง 5420005080 พนั.สท. ต.ค. 59 3761/59
68 นาง ขวญัใจ    ขัตติยะวรรณ 5420006489 ธ.ทุ่งสง พ.ย. 59 4241/59
69 นาง นฐา    เวชอุไร 5420006506 ธ.ย่อยบางบวั พ.ย. 59 4241/59
70 นาง วมิล    อักษรถึง 5420007340 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 59 4241/59
71 จ.ส.อ.อุทศิ    วะริวงษ์ 5420007890 ธ.เสนานิคม พ.ย. 59 4241/59
72 จ.ส.อ.ศักด์ิรินทร์    คุณมี 5420007968 ช.พนั.602 ก.ค. 59 2281/59
73 น.ส.ณิชกาน    หนองคูน้อย 5420008213 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ พ.ย. 59 4241/59

2



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง สุภาพร    เอี่ยมละออ 5420009448 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 59 4241/59
75 นาย เทพฤดี    สุมมาตร 5430000240 วศ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
76 พ.ต.ประกอบ    ทองแท้ 5430000397 มทบ.41 ต.ค. 59 3761/59
77 ส.อ.กฤตธชั    มลาขันธ์ 5430001928 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 59 4241/59
78 นาง ดารานาถ    ล้ิมแก้ว 5430002765 ธ.สระบรีุ พ.ย. 59 4241/59
79 ส.อ.ศิริชัย    สืบสันติกุล 5430003561 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 59 4241/59
80 นาง วอน    สืบสันติกุล 5430003575 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 59 4241/59
81 นาง เสวยีน    ฝักฝ่าย 5430005009 ธ.ย่อยถ.สรงประภา พ.ย. 59 4241/59
82 จ.ส.อ.ทองบวั    ภู่ทบัทมิ 5430006512 ธนาณัติ ต.ค. 59 3801/59
83 จ.ส.อ.สมภาส    อาบสุวรรณ์ 5430006961 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
84 นาง บญุเล่ียม    ดวงดี 5430008681 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
85 นาง จ าลอง    บญุชิต 5430009173 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.ย. 59 3281/59
86 จ.ส.อ.ทอม    ยุทธแสน 5430009496 ธ.แพร่ ต.ค. 59 3761/59
87 นาง ธารีรัตน์    รุญเกษม 5430009964 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ย. 59 4241/59
88 นาง ละมูล    ยอดด าเนิน 5440002412 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
89 นาง สมจิต    สร้อยสิงห์ 5440002913 ธ.สระบรีุ พ.ย. 59 4241/59
90 น.ส.นันทน์ภสั    ฉ่ ามณี 5440003752 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 59 4241/59
91 นาง มณี    พรหมเมศร์ 5440005328 ธ.แพร่ พ.ย. 59 4241/59
92 นาง สุวลี    สมิตผลิน 5440005489 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ต.ค. 59 3761/59
93 นาง นิกุล    ค าสอนสุวรรณ 5440006987 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 59 3761/59
94 ส.อ.สมเดช    แตรไชย 5440009521 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
95 ส.อ.ปญัญา    นิลตะโก 5440009828 พนั.สท. ต.ค. 59 3761/59
96 นาง รววีรรณ    ขัดแก้ว 5440009934 ธ.ตรีเพชร พ.ย. 59 4241/59
97 นาง เมธวิา    แนบชิด 5450002857 ธ.ปากเกร็ด พ.ย. 59 4241/59
98 นาง ค าภา    คงมา 5450002983 กอง สพบ.พล.ร.3 ต.ค. 59 3761/59
99 นาย พรีพร    สินประเสริฐ 5450004168 ธ.สระแก้ว ต.ค. 59 3761/59
100 นาย ทองใบ    ทา่ประสาร 5450005215 ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ. ต.ค. 59 3761/59
101 นาง จันทร์ทพิย์    อังกาบ 5450005216 ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ. ต.ค. 59 3761/59
102 นาง นิยม    ทา่ประสาร 5450005217 ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ. ต.ค. 59 3761/59
103 นาง กัลยาณี    วงศ์ชัย 5450005862 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 59 4241/59
104 นาง อารุณี    สางชัยภมูิ 5450006178 มทบ.18 ก.ย. 59 3281/59
105 นาง อนันตพร    มีฟกั 5450006355 พนั.ซบร.21 บชร.1 ก.ย. 59 3281/59
106 นาย สงกรานต์    ยืนยั่ง 5450006832 มทบ.210 ต.ค. 59 3761/59
107 จ.ส.อ.ณรงค์    เฮียงค าชาว 5450008436 ธ.อรัญประเทศ พ.ย. 59 4241/59
108 ส.อ.หญิง รมิดา    อินทะขันธ์ 5450009076 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 59 4241/59
109 ส.อ.กิตติธชั    มีประเทศ 5450009645 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ต.ค. 59 3761/59
110 ส.ท.หญิง ปราณี    คงเพช็ร์ 5450009918 รร.ชท. ก.ย. 59 3281/59

3



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาง ชณัญช์ภคั    อักษร 5450010542 ธ.ย่อยบางบวั พ.ย. 59 4241/59
112 ส.ต.ภานุวฒัน์    สุขสบาย 5450010819 ธ.สถาบนัราชภฎัเพชรบรีุ พ.ย. 59 4241/59
113 นาง ปานชนัน    ลองจ านงค์ 5450011787 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 59 4241/59
114 นาง พรเพญ็    ทาสิงห์ 5450012046 มทบ.18 ก.ย. 59 3281/59
115 นาง ภทัรภร    หงษอ์ินทร์ 5450013940 ธ.โลตัส โคราช 2 พ.ย. 59 4241/59
116 นาย สามารถ    สุวรรณปรีดี 5450014281 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
117 น.ส.เพชรรุ่ง    สุขพงษ์ 5460000038 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ย. 59 4241/59
118 จ.ส.อ.ชานนท ์   วงัหนองหวา้ 5460001881 สส.ทหาร ก.ย. 59 3281/59
119 จ.ส.อ.ทศวรรษ    วไิลเขา 5460001965 รพ.ค่ายนวมินทราชินี ต.ค. 59 3761/59
120 จ.ส.อ.วรีะดล    กาบกรณ์ 5460002488 กรม ทพ.33 ต.ค. 59 3761/59
121 จ.ส.ท. สมพร    กล่อมเกล้ียง 5460002611 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 59 4241/59
122 นาย นคร    บศุย์ปรีชา 5460003292 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
123 จ.ส.อ.ปยิะพนัธุ ์   ศิริโสภณ 5460008071 วศ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
124 นาง กัลจรี    เทพโพธา 5460008104 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 59 4241/59
125 นาง ป ี   ละพมิพ์ 5460008340 ธ.ยโสธร พ.ย. 59 4241/59
126 นาย สงวน    ละพมิพ์ 5460008342 ธ.ยโสธร พ.ย. 59 4241/59
127 นาง สุดวไิล    ค าคง 5460009320 ร.153 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
128 นาง สงวน    มานุจ า 5460013190 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 59 4241/59
129 นาย นิคม    สืบสันติกุล 5460013229 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 59 4241/59
130 นาย เมธนิทร์    อินทะนัย 5460013270 ธ.มหาพฤฒาราม พ.ย. 59 4241/59
131 นาง จินตนา    จันทร์โชติ 5460015422 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 59 4241/59
132 ส.อ.ด ารงศักด์ิ    แพงไธสง 5470001681 มทบ.23 ต.ค. 59 3761/59
133 นาง อรวรรณ    ตรีภาค 5470003256 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ย. 59 4241/59
134 นาง เต็มดวง    เสือขวญั 5470004049 ร.112 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
135 นาง จิณณะพชิญ์    เจริญสูงเนิน 5470004468 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
136 นาย ค านึง    จินดามงคล 5470006428 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉช. พ.ย. 59 4241/59
137 นาง สาหร่าย    นวลจันทร์ 5470006430 ร.112 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
138 อส.ทพ.พงศธร    เจียมอนุกูลกิจ 5470006986 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
139 อส.ทพ.สมเกียรติ    งามพทิกัษสิ์น 5470007000 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
140 นาง พวงพศิ    เกษมทบัทมิ 5480000322 ธ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 59 4241/59
141 นาย ไกรษร    ค ากรฤาชา 5480000824 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ย. 59 4241/59
142 นาง กาญจนา    สมประสงค์ 5480000929 พล.ร.9 ต.ค. 59 3761/59
143 ส.อ.สราวธุ    มูลราช 5480002120 ธ.ยโสธร พ.ย. 59 4241/59
144 จ.ส.ต.สุวทิย์    อุทพิย์ 5480002242 ร.3 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
145 นาง ทศันีย์    อรมัง 5480004011 ธนาณัติ ก.ค. 59 2281/59
146 นาง กอง    ค าภาแก้ว 5480004663 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
147 นาย ทว ี   ค าภาแก้ว 5480004668 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59

4



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาง รัตนาภรณ์    ยอดวงค์ษา 5480005544 นทพ. ต.ค. 59 3761/59
149 พ.ต.กรกฏ    ศิริสาคร 5480006258 สลก.ทบ. ธ.ค. 58 4501/58
150 นาง ประดับ    มาเทศ 5480006293 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 59 4241/59
151 ส.ท.ศุภกิตติ    ศิริโสภณ 5480006342 วศ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
152 นาย ประดิษฐ์    รุนพงษ์ 5480007132 ธ.ตรีเพชร พ.ย. 59 4241/59
153 จ.ส.อ.วชิิต    รุนพงษ์ 5480007135 ธ.ตรีเพชร พ.ย. 59 4241/59
154 นาง หม่อน    รุนพงษ์ 5480007136 ธ.ตรีเพชร พ.ย. 59 4241/59
155 นาง จันทร์เพญ็    ศรีสารคาม 5480008011 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 59 4241/59
156 น.ส.อมรรัตน์    พรมศักด์ิ 5480008043 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 59 4241/59
157 น.ส.ชัญญาภคั    ขุนบ ารุง 5480009842 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
158 จ.ส.ท.พทิกัษ ์   ปิ่นหอม 5490001061 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
159 ส.อ.ฤทธริณ    พสัดร 5490002865 ธ.สระบรีุ พ.ย. 59 4241/59
160 นนส.อุดลย์    วงศ์มาตร์ 5490003506 ร.13 พนั.2 ต.ค. 59 3761/59
161 นาง สุภร์ี    อยู่แสง 5490007168 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 59 4241/59
162 นาย พรีะพงษ ์   ดาราวงศ์ 5490007486 ธ.โชคชัย 4 ต.ค. 59 3761/59
163 ส.อ.สัตยา    อุดมรัตน์ 5490008819 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
164 น.ส.นาฏยา    ยะนันท์ 5490010253 ธ.รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ย. 59 4241/59
165 นาง แสงเงิน    ค ากรฤาชา 5490010308 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ย. 59 4241/59
166 จ.ส.ต.อนันต์ชัย    การินทร์ 5490011242 ร.153 ต.ค. 59 3761/59
167 ส.อ.พเิชฐ    จาค าคง 5490012341 ส.พนั.4 ต.ค. 59 3761/59
168 นาย ชัชวาลย์    แก้วพลิา 5500000354 ร.3 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
169 นาย เทวนิ    ศรีพละธรรม 5500002733 ธนาณัติ ส.ค. 59 2781/59
170 ส.อ.สุคัชชิต    แนบนวล 5500004535 ธนาณัติ ต.ค. 59 3761/59
171 น.ส.จันทร์เพญ็    สายกระสินธุ์ 5500007407 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
172 ส.อ.ฐจร    คงกะพนัธ์ 5510001223 ทภ.4 ก.ย. 59 3281/59
173 ส.อ.กิตติพงศ์    เกตุทอง 5510001553 ร.9 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
174 ส.อ.วสันต์    ราสูงเนิน 5510004149 ช.พนั.1 รอ. ต.ค. 59 3761/59
175 จ.ส.ต.กฤษณะ    สุขทองหลาง 5510004350 ร.11 รอ. ต.ค. 59 3761/59
176 ส.อ.ชัยวฒัน์    สุดใจ 5510006535 ร.5 พนั.2 ต.ค. 59 3761/59
177 อส.ทพ.ชานนท ์   พรหมมีฤทธิ์ 5510006770 ทพ.46(อส.ทพ.) ต.ค. 59 3761/59
178 นาย ค ามาย    ลิวไธสง 5520001050 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
179 นาง มัลลิกา    ค าภาแก้ว 5520001053 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
180 นาง สมปอง    ลิวไธสง 5520001054 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
181 นาย นิพนธ ์   หุ่นแก้ว 5520001124 ธ.ศิริราช ต.ค. 59 3761/59
182 ส.อ.ชินวตัร    ฉิมจีน 5520001447 ร.1 พนั.3 รอ. ต.ค. 59 3761/59
183 นาย ดามร    ศุขประสิทธิ์ 5520002379 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
184 น.ส.จงจิตต์    โพธิป์ระดิษฐ์ 5520002390 ธนาณัติ ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 ส.อ.ประยงค์    พร้าวไธสง 5520002818 พนั.ช.คมศ. ต.ค. 59 3761/59
186 นาง ธานิดา    สามตรีเผือก 5520003241 พนั.สท. ต.ค. 59 3761/59
187 ส.อ.ณัฐพล    อุทธสิงห์ 5520006130 ปตอ.พนั.7 ต.ค. 59 3761/59
188 นาง ทองดี    กล่ินหวาน 5520006990 กรม ทพ.26 ต.ค. 59 3761/59
189 อส.ทพ.สมร    กล่ินหวาน 5520007041 กรม ทพ.26 ต.ค. 59 3761/59
190 นาง พรรณี    ปานเทศ 5520008080 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 59 4241/59
191 อส.ทพ.เกลียว    สมพงษ์ 5520009240 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
192 นาง ค าปน    สมพงษ์ 5520009246 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
193 อส.ทพ.ประยุทธ    ผ่องศรี 5520009271 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
194 นาง หุ่น    ผ่องศรี 5520009303 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
195 ส.อ.พฒันพงค์    กล่ินหอม 5520009321 กรม ทพ.44 ต.ค. 59 3761/59
196 ส.ต.มณฑป    ขันธวทิยา 5520009966 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
197 อส.ทพ.ชิตณรงค์    อยู่มั่น 5520010700 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
198 อส.ทพ.นัฐพงษ ์   แก้วกุย 5520010705 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
199 อส.ทพ.ประกอบ    สังขประมุท 5520010708 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
200 อส.ทพ.ไมตรี    สุทธิ 5520010711 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
201 อส.ทพ.วนัชาติ    สังขวนาเลิศ 5520010714 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
202 ส.อ.สุริยศักด์ิ    บญุใหญ่ 5520010956 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 59 4241/59
203 ส.อ.หญิง วนัทนีย์    บญุเจริญ 5520011825 มทบ.33 ต.ค. 59 3761/59
204 นาย ชัยพร    ยืนยั่ง 5520013381 มทบ.210 ต.ค. 59 3761/59
205 นาง ธนัตติยา    รอดเรืองเดช 5520015453 ธ.บางล าภู พ.ย. 59 4241/59
206 อส.ทพ.วสุิทธิ ์   ช้างสาร 5520015493 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
207 ส.อ.วศิิษฐ์    แซ่พา่น 5520017974 ร.111 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
208 นาง อมรรัตน์    หาญประโคน 5520018401 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
209 น.ส. สังเวยีน    อ้นหนู 5530000880 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 59 4241/59
210 อส.ทพ.หญิง สุกัญญา    ราชอาจ 5530000883 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 59 4241/59
211 อส.ทพ.ไวรบ    วงษศ์รี 5530001078 กรม ทพ.23 ต.ค. 59 3761/59
212 ส.อ.ปรีชา    ชมภวูเิศษ 5530003191 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 59 4241/59
213 ส.อ.วชัราวฒิุ    ศรีสองชัย 5530003803 ร.9 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
214 นาย จิรวฒัษ ์   ศิลา 5530003978 ธนาณัติ ต.ค. 59 3761/59
215 นาย พกัตร์พงษ ์   ศิลา 5530003989 ธนาณัติ ต.ค. 59 3761/59
216 ส.อ.ภาคภมูิ    สุภากาวี 5530004120 มทบ.32 ต.ค. 59 3761/59
217 นาย วรัิตน์    ปิ่นหอม 5530005680 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
218 จ.ส.อ.ณพพงศ์    เมืองฮามพนัธ์ 5530006012 ม.4 รอ. ต.ค. 59 3761/59
219 ส.ท.จักรกริช    พมิพขันธ์ 5530007011 ร.29 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
220 นาย ละมัย    มูลราช 5530007451 ธ.ยโสธร พ.ย. 59 4241/59
221 นาย จันทร์    แสวงผล 5530007790 ธ.พะเยา พ.ย. 59 4241/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 น.ส.รัชนี    แก้วพลิา 5530007924 ร.3 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
223 อส.ทพ.สุริยันต์    ธนัวมิา 5530009258 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
224 ส.อ.ศักด์ิสิทธิ ์   สุวรรณไตรย์ 5530009466 ป.พนั.16 ต.ค. 59 3761/59
225 ส.อ.ชนัฏ    สืบสุนทร 5540000334 ร.8 พนั.2 ต.ค. 59 3761/59
226 ส.อ.ประสิทธิ ์   จงบรรจบ 5540002310 ร.9 ต.ค. 59 3761/59
227 ส.ท.รัฐศาสตร์    นันศิริ 5540003001 ม.พนั.15 ต.ค. 59 3761/59
228 ร.ท.หญิง ศิกานต์    นิธสุิชากุล 5540004256 รพ.รร.6 ก.ค. 59 2281/59
229 อส.ทพ.ทว ี   นัยธนิตย์ 5540006080 กรม ทพ.35 ต.ค. 59 3761/59
230 นาย สุชาติ    สุทธพิงษ์ 5540006269 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 59 4241/59
231 น.ส.กณกพชิญ์    สุทธพิงษ์ 5540006270 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 59 4241/59
232 อส.ทพ.ร้อย    เสนานุช 5540006954 กรม ทพ.35 ต.ค. 59 3761/59
233 อส.ทพ.สาย    ต่วนโต 5540007420 กรม ทพ.35 ต.ค. 59 3761/59
234 นาง เดือนรัตน์    ขัดแก้ว 5540007887 ธ.ตรีเพชร พ.ย. 59 4241/59
235 ส.อ.นัฐพล    มาดี 5550001662 ร.29 พนั.2 ต.ค. 59 3761/59
236 ส.อ.กิตติพงษ ์   ค าภาแก้ว 5550002201 ช.พนั.8 ต.ค. 59 3761/59
237 อส.ทพ.ปญัญา    น้อยเภา 5550002373 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
238 อส.ทพ.เกียรติ    ศรีสุทโธ 5550002420 กรม ทพ.21 ต.ค. 59 3761/59
239 อส.ทพ.นัสรี    จะมะจี 5550002724 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
240 ส.ท.ทศทศิ    บตุรเอื้อ 5550004544 ร.112 พนั.1 ส.ค. 59 2781/59
241 ส.ต.ภริูภทัร    บรูณ์เจริญ 5550004827 รพ.ค่ายประจักษศิ์ลปาคม ต.ค. 59 3761/59
242 อส.ทพ.สด    โยธี 5550006196 กรม ทพ.21 ต.ค. 59 3761/59
243 อส.ทพ.จิตรเรศ    สร้างดี 5550006225 กรม ทพ.26 ต.ค. 59 3761/59
244 อส.ทพ.เทพ    เวยีงสมุทร 5550006237 กรม ทพ.26 ต.ค. 59 3761/59
245 จ.ส.อ.เจษฎา    วดัโคก 5550006506 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 59 4241/59
246 อส.ทพ.เปี๊ยก    จงแจ้งกลาง 5550006857 กรม ทพ.26 ต.ค. 59 3761/59
247 อส.ทพ.มานิต    พมิพโ์สภา 5550006884 ธ.หนองกี่ พ.ย. 59 4241/59
248 อส.ทพ.สมพงษ ์   หาญชนะ 5550006946 กรม ทพ.26 ต.ค. 59 3761/59
249 ร.ต.ต.ปยิะ    อุทพิย์ 5550007081 ร.3 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
250 นาง ล าไพร    อุทพิย์ 5550007082 ร.3 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
251 ส.ท.ภาคิไนย    นุ้ยสุข 5550008802 ร.25 พนั.1 ก.ย. 59 3281/59
252 อส.ทพ.ณรงค์เกียรต์ิ    ฟตุู้ย 5550010189 กรม ทพ.33 ต.ค. 59 3761/59
253 นาง อนามฤณ    ธงลังกา 5550012449 ม.พนั.12 ต.ค. 59 3761/59
254 ส.ท.พชิิตชัย    ศรีนาม 5560000541 ร.3 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
255 ส.ต.ยุทธนา    กองสิงห์ 5560001518 ร.8 พนั.2 ต.ค. 59 3761/59
256 นาย ภานุวฒัน์    แซ่ล้ิม 5560003776 พธ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
257 พล.อส.กฤษฎา    แวงวรรณ 5560004450 ร.1 พนั.4 รอ. ก.ย. 59 3281/59
258 อส.ทพ.นาวนิ    ทุ่ยอีด 5560006303 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 ส.ต.คทาวทุ    สุขสม 5560006695 มทบ.15 ต.ค. 59 3761/59
260 น.ส.ชุลีพร    สุขร่ืน 5560007063 พธ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
261 พล.อส.เกียรติศักด์ิ    เพิ่มทรัพย์ธรรม 5560007598 ร.1 พนั.4 รอ. ก.ย. 59 3281/59
262 นาง ละอวง    ประเสริฐศรี 5560007658 รพศ.1 พนั.1 ก.ย. 59 3281/59
263 อส.ทพ.หญิง กิติยา    รามสันเทยีะ 5560008110 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
264 อส.ทพ.รุสลัน    สาหะ 5560008718 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
265 อส.ทพ.วนิิจ    เซ่งฮวด 5560008722 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
266 อส.ทพ.อิสมาแอ    เซ็ง 5560008738 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
267 อส.ทพ.อภนิันท ์   ด าเกิด 5560009298 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
268 นาง กัญญาภคั    พริิรัมย์ 5560009903 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
269 นาง ส าเนียง    พรมเกษร 5560009904 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
270 นาย ชนกพร    ต้ังสัจจะ 5560010031 พธ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
271 นาย วนัชาติ    ต้ังสัจจะ 5560010033 พธ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
272 นาย บญุเรือง    กงถัน 5560011064 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 59 4241/59
273 อส.ทพ.ฮีซัม    สะแลแม 5560011332 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
274 อส.ทพ.โชคดี    โพธิถ์าวร 5560012123 กรม ทพ.41 ต.ค. 59 3761/59
275 ส.ต.ธานี    สมรูป 5560012332 กรม ทพ.44 ต.ค. 59 3761/59
276 อส.ทพ.บบูกัรี    มะเย็ง 5560013043 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
277 อส.ทพ.ทนงศักด์ิ    ไชสงคราม 5560013214 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
278 นาย สิงโต    รัตนผูก 5570000116 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
279 นาง อรุณี    รัตนผูก 5570000225 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
280 อส.ทพ.บดินทร    บญุกลาง 5570000243 กรม ทพ.14 ต.ค. 59 3761/59
281 นาง อนัญญา    พชูิน 5570000297 มทบ.11 ต.ค. 59 3761/59
282 ส.ท.ราชัน    สมลา 5570002300 ร.7 พนั.2 ก.ย. 59 3281/59
283 ส.ท.กติรัตน์    ทารัตน์ใจ 5570002401 ร.19 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
284 อส.ทพ.จักราวธุ    จันทรุพนัธ์ 5570003314 กรม ทพ.41 ต.ค. 59 3761/59
285 น.ส.บญุคืน    ทพัเจริญ 5570005737 พธ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
286 อส.ทพ.อับดุลเลาะ    ซ าเซ็ง 5570005960 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
287 อส.ทพ.สุรชาติ    สุรีย์ 5570006643 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
288 อส.ทพ.พรีะพงษ ์   พนมเขตร์ 5570007054 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
289 อส.ทพ.โรราเอสดิง    ซามะ 5570008574 กรม ทพ.41 ต.ค. 59 3761/59
290 ส.ต.หญิง ณัชชา    พฒิุวฒันสถาพร 5570008756 รพ.รร.6 ต.ค. 59 3761/59
291 นาง พรรณ์ลัดดา    สังเวยีน 5570010033 มทบ.18 ก.ย. 59 3281/59
292 อส.ทพ.ธนสาร    ปานเล่ียม 5570010386 กรม ทพ.42 ต.ค. 59 3761/59
293 พล.อส.เอกพล    เจริญสินวานิช 5570011299 ร.1 พนั.4 รอ. ก.ย. 59 3281/59
294 อส.ทพ.สมศักด์ิ    กะวนัทา 5570011382 กรม ทพ.41 ต.ค. 59 3761/59
295 นาย สมาน    แสงเพญ็ 5570012648 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 59 4241/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 พล.อส.มนตรี    ศรีบริุนทร์ 5570013637 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 59 4241/59
297 อส.ทพ.หญิง บวัเงิน    จันทสาร 5570014219 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
298 ส.ต.วศินุพร    อภวิงษ์ 5570014710 กรม ทพ.21 ต.ค. 59 3761/59
299 น.ส.ศุทธดา    สุวรรณโชติ 5570014946 นทพ. ก.ย. 59 3281/59
300 ส.ต.วรีะยุทธ    ประมาณ 5570015147 กรม ทพ.33 ต.ค. 59 3761/59
301 นาย ธาตุ    หนองผา 5570015515 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
302 ส.ต.ธรีนันท ์   หนองผา 5570015516 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
303 อส.ทพ.สุรศักด์ิ    แทน่มุกข์ 5570015619 กรม ทพ.41 ต.ค. 59 3761/59
304 น.ส.ณิชากร    ทองสุทธิ์ 5570015758 สลก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
305 อส.ทพ.ศราวธุ    โคจีจุล 5570015950 กรม ทพ.42 ต.ค. 59 3761/59
306 นาง ปราณีต    เจนดง 5580000533 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
307 นาย พรหมมาส    ทองสุทธิ์ 5580000704 สลก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
308 อส.ทพ.พรศักด์ิ    ช่วยหนู 5580000772 กรม ทพ.42 ต.ค. 59 3761/59
309 นาง อุบล    ทองสุทธิ์ 5580000890 สลก.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
310 ส.ต.กิตติพล    พลทพิย์ 5580002321 ร.16 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
311 นาง สนใจ    ปญัญาบตุร 5580005917 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 59 4241/59
312 นาย พรเทพ    นิสสัยบญุ 5580006218 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 59 4241/59
313 น.ส.วษิา    กล่อมเกล้ียง 5580006308 รพ.รร.6 ต.ค. 59 3761/59
314 อส.ทพ.มะรอซี    มะลี 5580006738 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
315 อส.ทพ.นภพร    ยูนุ 5580007359 กรม ทพ.41 ต.ค. 59 3761/59
316 อส.ทพ.สุริยา    แก้วสุวรรณ 5580007388 กรม ทพ.41 ต.ค. 59 3761/59
317 อส.ทพ.อัคพล    ผาอินทร์ 5580007395 กรม ทพ.41 ต.ค. 59 3761/59
318 อส.ทพ.มนตรี    พนัภรัูกษ์ 5580010644 กรม ทพ.23 ต.ค. 59 3761/59
319 น.ส.นัฐพร    สอนแก้ว 5580011159 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 59 4241/59
320 น.ส.ปรียาภรณ์    แก้วโม่ง 5580011163 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 59 4241/59
321 น.ส.เสาวภาคย์    เขียวบตุร 5580011181 ธ.แพร่ พ.ย. 59 4241/59
322 อส.ทพ.นิกร    สังขะกูล 5580012186 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
323 ส.ต.พงศ์พนัธ ์   สมประสงค์ 5580013590 พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง ม.ค. 59 4961/58
324 น.ส.ชญาธร    แตรชัย 5580013657 ศป. ต.ค. 59 3761/59
325 พลฯ ทวิตัถ์    เข็มทอง 5580013722 ร.23 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
326 น.ส.ธดิารัตน์    ค าแหง 5590000447 ส.พนั.5 ต.ค. 59 3761/59
327 พลฯ กิตติชัย    ทองดี 5590001388 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
328 พลฯ ณัฐวฒิุ    เมืองนา 5590001393 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
329 พลฯ ณัฐวฒิุ    อาจมา 5590001394 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
330 พลฯ พรชัย    สายโรจน์ 5590001401 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
331 พลฯ ภาณุวฒัน์    ปอ้มสุวรรณ์ 5590001402 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
332 พลฯ วนัชัย    สิงหศ์รีนาท 5590001405 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 พลฯ ศราวธุ    ผิวผ่อง 5590001406 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
334 พลฯ ศุภชัย    ค างาม 5590001407 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
335 ร.ต.บญุชุบ    จันลาด 5590002041 มทบ.15 ต.ค. 59 3761/59
336 นาง สุชารัตน์    ศรีสงกา 5590002042 มทบ.15 ต.ค. 59 3761/59
337 ร.ต.สุรสิทธิ ์   ศรีสงกา 5590002043 มทบ.15 ต.ค. 59 3761/59
338 จ.ส.อ.จ ากัด    เนียมเงิน 5590002085 มทบ.15 ต.ค. 59 3761/59
339 นาย กฤษณะ    คงนาค 5590005566 ศบบ. พ.ค. 59 1321/59
340 นาย จักรรินทร์    ปานผ้ึง 5590005569 ศบบ. พ.ค. 59 1321/59
341 นาย นฤพนธ ์   พทุธไทย 5590005578 ศบบ. พ.ค. 59 1321/59
342 ส.ต.วสันต์    มาอยู่วงั 5590005941 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
343 นาง สิน    มาอยู่วงั 5590005949 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
344 อส.ทพ.นิสัน    หะยีวานิ 5590006095 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
345 อส.ทพ.มะฮัมดี    ตานีเหง็ 5590006098 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
346 อส.ทพ.เอกราช    ทองคุปต์ 5590006106 กรม ทพ.46 ต.ค. 59 3761/59
347 พล.อส.ภทัรพงศ์    ใจภกัดี 5590006557 ร.1 พนั.4 รอ. ก.ย. 59 3281/59
348 อส.ทพ.เกรียงไกร    ช่วยราชการ 5590007868 กรม ทพ.41 ส.ค. 59 2781/59
349 นาง บษุยรัตน์    บญุวจิิตร 5590010015 ป.พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
350 น.ส. จุรี    หงษคู่์ 5590010738 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ พ.ย. 59 4241/59
351 นาย ดุสิต    ดิษยิ้ม 5590010739 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ พ.ย. 59 4241/59
352 นาง ทรงศรี    สุขชื่น ต10044/12 ธ.เตาปนู พ.ย. 59 4241/59
353 จ.ส.ต.สมพจน์    แก้วพลิา ต101081/28 ร.3 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
354 นาง บญุมี    แก้วไพฑูรย์ ต102669/28 ทภ.3 ต.ค. 59 3761/59
355 ร.ต.ทองอินทร์    มาวนั ต103444/28 ม.พนั.31 ต.ค. 59 3761/59
356 นาง อุบล    อรรณพเพช็ร ต104595/28 ธ.ปากเกร็ด พ.ย. 59 4241/59
357 นาง ประยูร    มณีฤทธิ์ ต105408/28 ธ.อยุธยา พ.ย. 59 4241/59
358 นาง นันทนา    วงษม์ี ต106616/28 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ พ.ย. 59 4241/59
359 นาง ประยงค์    อินทลักษณะ ต10773/13 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
360 จ.ส.อ.เฉลิมชัย    ม่านกลาง ต108512/29 พล.ร.3 ต.ค. 59 3761/59
361 จ.ส.อ.มังกร    ไพรสินธุ์ ต110339/29 นทพ. ต.ค. 59 3761/59
362 นาง พยุง    ขันธนันท์ ต113169/29 ธ.บางบาล พ.ย. 59 4241/59
363 นาย คมสันต์    มั่นคง ต114376/29 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 59 4241/59
364 จ.ส.อ.จ านอง    นามวงศ์ษา ต116208/29 รพ.ค่ายศรีพชัรินทร์ ต.ค. 59 3761/59
365 จ.ส.อ.สุดชาย    บญุวจิิตร ต117652/29 ป.พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
366 จ.ส.อ.สุทธพีนัธ ์   ค าปนั ต118284/29 ธ.ฮอด พ.ย. 59 4241/59
367 น.ส.สุปราณี    มีเอม ต120071/29 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ต.ค. 59 3761/59
368 นาง ดวงรัตน์    พรมมิ ต121578/29 พนั.ปจว. ต.ค. 59 3761/59
369 จ.ส.อ.เสาร์    หาสุข ต128149/30 กรม ทพ.33 ต.ค. 59 3761/59
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370 น.ส.บบุผา    จงยาว ต128319/30 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 59 4241/59
371 นาง อ่อนสา    สมนึก ต128517/30 ธนาณัติ ต.ค. 59 3761/59
372 จ.ส.อ.วรีะสิทธิ ์   บญุจักษุ ต128777/30 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
373 จ.ส.อ.หญิง มยุรี    ภมรมานพ ต130290/30 รพ.ค่ายสุรนารี ต.ค. 59 3761/59
374 นาย มนต์ชัย    ภมรมานพ ต130291/30 รพ.ค่ายสุรนารี ต.ค. 59 3761/59
375 จ.ส.อ.ธนากร    หงษอ์ินทร์ ต130316/30 ธ. โลตัส โคราช 2 พ.ย. 59 4241/59
376 จ.ส.อ.สมชาย    บวัขาว ต130847/30 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
377 ส.อ.สาคร    จิตรมั่น ต132541/30 มทบ.31 ต.ค. 59 3761/59
378 นาง ปราณี    เอี่ยมข า ต134164/30 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. พ.ย. 59 4241/59
379 ส.อ.สิรภพ    พรมทอง ต134797/30 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
380 ร.ต.บญุมา    จันทร์เพช็ร์ ต134980/30 มทบ.11 ต.ค. 59 3761/59
381 นาง ถุงเงิน    จันทร์เพช็ร์ ต134981/30 มทบ.11 ต.ค. 59 3761/59
382 นาง สร้อย    อามาตมนตรี ต136416/30 มทบ.210 ต.ค. 59 3761/59
383 นาง ดวงจันทร์    เรืองสมบติั ต136719/30 ร.152 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
384 นาง ถาวร    ประสานสุข ต136720/30 ร.152 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
385 จ.ส.อ.เสน่ห ์   ยิ้มช้อย ต137888/30 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย พ.ย. 59 4241/59
386 นาย ส าเนาว ์   ยิ้มช้อย ต139084/30 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย พ.ย. 59 4241/59
387 จ.ส.อ.ยอด    มีแก้ว ต141366/30 ขกท. ต.ค. 59 3761/59
388 นาง นงค์นารถ    เอกอุ ต141818/30 ธ.อุดรธานี พ.ย. 59 4241/59
389 จ.ส.อ.เดชา    ก้อนจินดา ต143140/30 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 59 4241/59
390 ส.อ.วนิัย    ชูคดี ต143657/30 ขกท. ต.ค. 59 3761/59
391 ร.ต.ทวิากร    สอนนา ต145515/30 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 59 3761/59
392 นาย ชัยณรงค์    อ่อนน่วม ต145976/31 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 59 4241/59
393 จ.ส.อ.พนิิจ    วงศ์อนุ ต147224/31 มทบ.24 ต.ค. 59 3761/59
394 นาง บญุจง    วงศ์อนุ ต147225/31 มทบ.24 ต.ค. 59 3761/59
395 นาย สม    อ่อนตาจันทร์ ต147226/31 มทบ.24 เม.ย. 59 861/59
396 นาง รารี    จันทร์ชมภู ต147340/31 มทบ.24 ต.ค. 59 3761/59
397 น.ส.สุมิตรา    ประเสริฐวงศ์ ต147765/31 ธ.สาธปุระดิษฐ์ พ.ย. 59 4241/59
398 นาย เจริญ    นครไธสง ต149407/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
399 นาง อรวนิ    สนใจ ต152431/31 ธ.โรบนิสัน ศรีราชา พ.ย. 59 4241/59
400 จ.ส.อ.ประทนิ    ปานอุทยั ต152965/31 ธ.สมุทรสงคราม พ.ย. 59 4241/59
401 จ.ส.อ.ทองค า    คาระวะ ต153809/31 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 59 4241/59
402 นาย เฉลิม    เทยีนประทปี ต154624/31 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
403 นาง เสาวคนธ ์   เทยีนประทปี ต154625/31 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
404 นาง บญุธวิา    หนูแก้ว ต156888/31 ธ.เพชรบรีุ ต.ค. 59 3761/59
405 ร.ต.พทิยา    สุขหนองหวา้ ต160034/31 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย พ.ย. 59 4241/59
406 ร.ต.เฉลิมพล    ยาดี ต160218/31 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 59 4241/59
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407 ร.ต.ไพโรจน์    น้อยหมอ ต160427/31 ร.14 พนั 3 ต.ค. 59 3761/59
408 นาง อัจนา    ถาวร ต161011/31 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ย. 59 4241/59
409 นาง บญุหลาย    ขันอาสา ต161248/31 มทบ.22 ต.ค. 59 3761/59
410 นาง กัญญารัตน์    มูลสวสัด์ิ ต163086/31 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 59 4241/59
411 จ.ส.อ.เฉลิม    พชูิน ต165197/31 มทบ.11 ต.ค. 59 3761/59
412 นาง วฒันา    พลูสวสัด์ิ ต166846/31 ธ.สกลนคร พ.ย. 59 4241/59
413 จ.ส.อ.ชิน    พรายแก้ว ต168175/31 ร.153 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
414 ส.อ.เทวา    สอนโคตร ต171398/32 พล.ร.5 ต.ค. 59 3761/59
415 จ.ส.อ.ปยิะ    อรมัง ต171460/32 ธนาณัติ ก.ค. 59 2281/59
416 ร.ต.พงศ์ประวชิญ์    จันทร์โส ต173000/32 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ส.ค. 59 2781/59
417 จ.ส.อ.ธนาพทัธ ์   แก้วเกิด ต173375/32 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. พ.ย. 59 4241/59
418 นาง เจริญศรี    ภู่ประดิษฐ์ ต174022/32 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. พ.ย. 59 4241/59
419 นาย รส    พลต้าง ต174126/32 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 59 4241/59
420 นาย คร่ึม    มุ่งจองกลาง ต174212/32 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 59 4241/59
421 นาง วนัเพญ็    มณีจักร ต174837/32 ธ.ชัยภมูิ พ.ย. 59 4241/59
422 นาย สุรใจ    มณีจักร ต174838/32 ธ.ชัยภมูิ พ.ย. 59 4241/59
423 นาง จารุณี    วรรณสถิตย์ ต177963/32 ธ.สระบรีุ พ.ย. 59 4241/59
424 จ.ส.อ.ศิลปช์ัย    ไพเราะ ต179078/32 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
425 ร.ต.สุพศิ    สีหะนาม ต179654/32 มทบ.14 ต.ค. 59 3761/59
426 ร.อ.เสรี    มุกสง ต179778/32 ร.153 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
427 จ.ส.อ.วจิิตร    จิตรจันทร์ ต180991/32 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
428 นาง ส ารวย    โพธวิฒัน์ ต181308/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 59 4241/59
429 นาง สุวรรณา    จันทร์คลาย ต182092/32 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 59 4241/59
430 จ.ส.อ.ถาวร    สุขทอง ต183489/32 ป.พนั.5 ต.ค. 59 3761/59
431 นาย บญุนาค    ศิลพร ต183849/32 ธ.ย่อยบางบวั พ.ย. 59 4241/59
432 นาง ศรีแก้ว    ศิริโวหาร ต184053/32 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ย. 59 4241/59
433 นาง วไิล    เหมะธลิุน ต188067/32 ธ.สกลนคร พ.ย. 59 4241/59
434 นาง ประทมุทพิย์    พทิกัวาปี ต188314/32 ธนาณัติ ต.ค. 59 3961/59
435 จ.ส.อ.กิตติ    อินต๊ะผัด ต189105/32 พนั.สต.กส.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
436 จ.ส.อ.นิพนธ ์   เหนียวจันทกึ ต190180/32 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
437 จ.ส.อ.บารมี    บญุประกอบ ต190297/32 ธนาณัติ ต.ค. 59 4201/59
438 นาง ประคอง    บญุประกอบ ต190298/32 ธนาณัติ ต.ค. 59 4001/59
439 จ.ส.อ.อุสมาน    รัตนพงศ์ ต190384/32 พล.ร.5 ต.ค. 59 3761/59
440 นาง ประนอม    ชูคดี ต191422/32 ขกท. ต.ค. 59 3761/59
441 นาย สมหวนั    วงศ์ชัย ต192525/32 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 59 4241/59
442 นาง บญุศิริ    อินทร ต192899/32 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ย. 59 4241/59
443 พ.ต.อนันต์    เอ้งฉ้วน ต194532/32 มทบ.45 ต.ค. 59 3761/59
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444 นาย สัมฤทธิ ์   พวงเงิน ต196263/33 ธ.สระบรีุ พ.ย. 59 4241/59
445 นาง ค าพนั    มาวนั ต196503/33 ม.พนั.31 ม.ค. 59 4961/59
446 จ.ส.อ.หรัิญย์  บณุยโพธิ ต.106593/29 ธ.สระบรีุ พ.ย. 59 4241/59
447 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ    ศิวะเสน ต196919/33 มทบ.42 ต.ค. 59 3761/59
448 นาง สนอง    ช่างเหล็ก ต198890/33 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช พ.ย. 59 4241/59
449 นาย ประจ า    ช่างเหล็ก ต198891/33 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช พ.ย. 59 4241/59
450 นาง แดง    จาติเกตุ ต201526/33 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ต.ค. 59 3761/59
451 นาง มะลิทอง    ศรีสม ต202190/33 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
452 จ.ส.อ.ประมาณ    แก้วมณีย์ ต202507/33 มทบ.15 ต.ค. 59 3761/59
453 จ.ส.อ.ค าภร์ี    รองศักด์ิ ต202930/33 ร.151 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
454 นาง บญุมี    รองศักด์ิ ต202931/33 ร.151 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
455 จ.ส.อ.มโน    ยะโส ต203726/33 กรม ทพ.42 ต.ค. 59 3761/59
456 นาง บญุส่ง    ชื่นใจ ต203999/33 ธ.สมุทรสาคร พ.ย. 59 4241/59
457 พ.ต.สัณฑกฤต    สบายสุข ต206366/33 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 59 4241/59
458 นาง วารีย์    นกแก้ว ต206773/33 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
459 นาย กมล    อ่อนน่วม ต208614/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 59 4241/59
460 นาง พรพรรณ    สิมณี ต209918/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 59 4241/59
461 ร.ต.วโิรจน์    คนเพยีร ต210331/33 กรม ทพ.23 ต.ค. 59 3761/59
462 นาย เจริญ    ศรีสุธรรม ต210433/33 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 59 4241/59
463 จ.ส.อ.ปทมุ    ค าคง ต210835/33 ร.153 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
464 นาง ทองใบ    หศัดวง ต210958/33 ธ.อยุธยา ต.ค. 59 3761/59
465 นาย สนิท    ภนูาโคก ต211960/33 ธ.นครพนม ต.ค. 59 3761/59
466 นาง โสภา    อาจสุริยวงศ์ ต212906/33 ธ.สุพรรณบรีุ พ.ย. 59 4241/59
467 นาง วณี    แสงดี ต213078/33 ธ.พญาไท พ.ย. 59 4241/59
468 นาง กัลยา    คล้ายพกุ ต213302/33 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 59 4241/59
469 จ.ส.อ.เฉลียว    ทั่งทอง ต213477/33 พล.ร.4 ต.ค. 59 3761/59
470 นาง เต็งรัง    โภชกรณ์ ต214062/33 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 59 4241/59
471 นาง ชนางรักษ ์   อาจมนตรี ต215043/33 มทบ.21 ต.ค. 59 3761/59
472 ร.ต.ศุภชัย    มหารัตน์ ต215628/33 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ต.ค. 59 3761/59
473 จ.ส.ท.ปริญญา    อักษรศรี ต215687/33 มทบ.22 ต.ค. 59 3761/59
474 นาง สังวาลย์    รุ่งเรือง ต21581/17 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 59 4241/59
475 นาย เสนาะ    ศรีสายหยุด ต215916/33 ธ.บางบาล พ.ย. 59 4241/59
476 ส.ท.หญิง ทพิยวรรณ    สีค า ต216307/33 ขว.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
477 นาง ชุลี    ยอดไสว ต218100/33 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
478 นาง พรศิริ    ภู่ทองอ่อน ต2187/09 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ พ.ย. 59 4241/59
479 นาย ช้าง    สนรัมย์ ต221169/33 ธ.สระบรีุ พ.ย. 59 4241/59
480 นาง จ าปา    โพธิเ์งิน ต221501/33 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 59 4241/59

13



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
481 นาง ศิริวรรณ    สุวฒันวนิช ต222228/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ พ.ย. 59 4241/59
482 นาง แสงจันทร์เพญ็    ดาราพทิกัษ์ ต223486/33 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 59 4241/59
483 น.ส.แสงจันทร์    วริิยะ ต224210/34 ธนาณัติ ต.ค. 59 3761/59
484 นาย โชติ    สุนทรวฒัน์ ต224774/34 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 59 4241/59
485 นาย ธรรมนูญ    เถื่อนวถิี ต227319/34 ธ.อยุธยา พ.ย. 59 4241/59
486 ร.ต.ชูชีพ    โก่งกระโทก ต22856/17 ธ.ย่อยถ.ประชาอุทศิ พ.ย. 59 4241/59
487 นาย วศิาล    ววิฒัน์วรรธนะ ต231257/34 มทบ.21 ต.ค. 59 3761/59
488 จ.ส.อ.จรูญ    วดัอิ่ม ต231300/34 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
489 นาง อุทยั    มีทอง ต231544/34 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 59 4241/59
490 นาง สอิ้ง    พษิงูเหลือม ต232196/34 ป.พนั.103 ต.ค. 59 3761/59
491 นาง ผ่องจันทร์    อนุดิษย์ ต234309/34 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 59 4241/59
492 วา่ที่ ร.ต. ส าราญ    แสงอินทร์ ต236687/34 ธ.ย่อยถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ย. 59 4241/59
493 นาง อ าไพ    แก้วน้อย ต236695/34 ธ.กระทุ่มแบน พ.ย. 59 4241/59
494 นาย กนก    ประสพสันต์ิ ต236911/34 ธ.ย่อยถ.ประชาอุทศิ พ.ย. 59 4241/59
495 นาง สุข    ทพัทวี ต237343/34 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ พ.ย. 59 4241/59
496 นาง มณฑา    มุกสง ต237537/34 ร.153 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
497 นาย ประมวล    ตรีวเิศษ ต238527/34 รพ.ค่ายศรีพชัรินทร์ ต.ค. 59 3761/59
498 พ.ท.เสถียร    บรูณ์เจริญ ต238664/34 ธ.นราธวิาส พ.ย. 59 4241/59
499 นาง อุดร    รักดี ต241007/34 มทบ.22 ต.ค. 59 3761/59
500 น.ส.ประนอม    ดลปดัชา ต241008/34 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 59 4241/59
501 จ.ส.อ.สิทธิ ์   หลอดเงิน ต241184/34 มทบ.22 ต.ค. 59 3761/59
502 นาง บญุเหล่ือม    โพธิแ์ก้ว ต241253/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
503 นาย สมพงษ ์   เข็มเพชร ต241364/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
504 นาง น้อม    เข็มเพชร ต241365/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
505 จ.ส.อ.ชเนศ    นราพจน์ ต241671/34 ธ.ย่อยถ.สุขุมวทิ-ช.บ. พ.ย. 59 4241/59
506 จ.ส.อ.ราเชนทร์    ชาวโพธิเ์อน ต244548/34 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 59 3761/59
507 ด.ต.อนันต์    ล้ิมตระกูล ต246362/34 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ย. 59 4241/59
508 น.ส.ตาล    ศรีโพธิ์ ต246363/34 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ย. 59 4241/59
509 จ.ส.อ.ละมุล    ไชยแสง ต246499/34 ธ.ปตัตานี พ.ย. 59 4241/59
510 นาง ดวงใจ    มโหฬาร ต246793/34 ธ.อ่าวอุดม พ.ย. 59 4241/59
511 นาง พวงผกา    ชูคดี ต248719/35 ขกท. ต.ค. 59 3761/59
512 นาง รัตนา    มั่นคง ต249088/35 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ย. 59 4241/59
513 นาง ทองมั่น    รัตนา ต250569/35 ธ.สระแก้ว ต.ค. 59 3761/59
514 นาง กชภรณ์    อ้นสนกรานต์ ต251531/35 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
515 นาย บญุยัง    ดอนปา่น ต252477/35 ธ.น่าน พ.ย. 59 4241/59
516 จ.ส.อ.ธนพนัธุ ์   ค าเพิ่ม ต25389/18 ธ.เชียงใหม่ พ.ย. 59 4241/59
517 นาง สุทธพิร    เวยีงเงิน ต254201/35 ป.พนั.103 ต.ค. 59 3761/59
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518 นาง ไสว    เสง่ียมโพธิ์ ต254202/35 ป.พนั.103 ต.ค. 59 3761/59
519 นาง สร้อย    ฤทธเิดช ต254203/35 ป.พนั.103 ต.ค. 59 3761/59
520 จ.ส.อ.สุรชัย    ครองยุติ ต256363/35 มทบ.22 ต.ค. 59 3761/59
521 นาง ภชัชญา    นิธเิปรมสกุล ต258137/35 พนั.สต.กส.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
522 นาย บญุศรี    เนตรวนิิจ ต258138/35 พนั.สต.กส.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
523 นาง ละอองดาว    ค าปนั ต259267/35 ธ.ฮอด พ.ย. 59 4241/59
524 จ.ส.อ.ธนากร    พริิรัมย์ ต260658/35 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
525 นาง อ าพร    สุขีฐาน ต261067/35 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 59 4241/59
526 นาง สมฤทธิ ์   พนัคูณ ต261094/35 ม.พนั.14 ต.ค. 59 3761/59
527 จ.ส.ต.ประทาน    สีค า ต262215/35 ขว.ทบ. ต.ค. 59 3761/59
528 นาง อุดมศิลป ์   ติกุล ต262846/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
529 นาง รัชนี    อักษรศรี ต263058/35 มทบ.22 ต.ค. 59 3761/59
530 จ.ส.อ.จรงค์    ปราบปญัจะ ต263489/35 ธ.พทัลุง พ.ย. 59 4241/59
531 นาง ปราณี    เหนียวจันทกึ ต264638/36 กรม ทพ.11 ต.ค. 59 3761/59
532 จ.ส.อ.สายันต์    วอ่งไว ต264789/36 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 59 4241/59
533 ส.อ.วรัิช    ทองเปรม ต265288/36 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ย. 59 4241/59
534 ส.อ.นะสมบติั    บญุเดช ต266174/36 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 59 4241/59
535 นาง ลักขณา    ศุขประสิทธิ์ ต26725/18 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
536 นาง นุชนาถ    บรูณ์เจริญ ต267521/36 ธ.นราธวิาส พ.ย. 59 4241/59
537 จ.ส.อ.สงกรานต์    แนบชิด ต268136/36 ธ.ปากเกร็ด พ.ย. 59 4241/59
538 ร.ท.มณี    จันทร์ดี ต268601/36 พล.ร.4 ต.ค. 59 3761/59
539 นาง จ าเนียร    พนัธุม์ณี ต268659/36 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
540 จ.ส.อ.รังสรรค์    คงมา ต269847/36 กอง สพบ.พล.ร.3 ต.ค. 59 3761/59
541 นาง สนม    เข็มสุข ต270096/36 ป.พนั.103 ต.ค. 59 3761/59
542 ส.อ.สากล    ด านอก ต270256/36 สง.สด.จว.ข.ก. ต.ค. 59 3761/59
543 ร.ท.สมาน    ฝ่ายสงค์ ต271283/36 ม.พนั.6 ต.ค. 59 3761/59
544 นาง บญุชอน    ยืนยั่ง ต272332/36 มทบ.210 ต.ค. 59 3761/59
545 นาง ปราณี    พลมณี ต273296/36 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 59 3761/59
546 นาง สุวรรณี    สีลาดเลา ต273315/36 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 59 4241/59
547 พ.ท.ค านึง    มุสิกชาติ ต273926/37 มทบ.27 ต.ค. 59 3761/59
548 นาง เพลินพศิ    น้อยหมอ ต274316/37 ร.14 พนั 3 ต.ค. 59 3761/59
549 นาง แสงเดือน    แซ่ล้ี ต275113/37 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 59 4241/59
550 นาง อัจฉรา    จันทร์ดี ต276902/37 พล.ร.4 ต.ค. 59 3761/59
551 พ.ต. สมยศ    ถนอมพนัธ์ ต278160/37 มทบ.42 ต.ค. 59 3761/59
552 นาง วนัดี    แสงทอง ต278216/37 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 59 4241/59
553 จ.ส.อ.สมคิด    วงศ์วรรณ ต279271/37 ร.7 พนั.1 ต.ค. 59 3761/59
554 จ.ส.อ.ภทัรพล    ยอดด าเนิน ต281876/37 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
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555 ร.ท.สมชาย    มากสาคร ต283276/37 ขกท. ต.ค. 59 3761/59
556 นาง อัจฉราภรณ์    พมิพนอม ต285638/38 มทบ.43 ต.ค. 59 3761/59
557 จ.ส.อ.เสรี    เมฆสกุล ต286883/38 ร.151 พนั.2 ต.ค. 59 3761/59
558 นาง แสงเทยีน    เมฆสกุล ต286893/38 ร.151 พนั.2 ต.ค. 59 3761/59
559 นาย ผ่าน    ด านอก ต288279/38 สง.สด.จว.ข.ก. ต.ค. 59 3761/59
560 นาง ร าจวน    สินประเสริฐ ต288620/38 ธ.สระแก้ว ต.ค. 59 3761/59
561 นาง จันทร์พมิพ ์   เจริญเกตุ ต32291/19 ธนาณัติ ต.ค. 59 4161/59
562 น.ส.ชูศรี    ตันสงวนศรี ต41267/22 ธ.สมุทรสาคร พ.ย. 59 4241/59
563 พ.ต.ไพฑูรย์    อรรถจรูญ ต44147/22 ธนาณัติ ต.ค. 59 4221/59
564 นาย สมเดช    แดงประเสริฐ ต44490/22 ธ.โพธาราม พ.ย. 59 4241/59
565 ร.ท.ศุภกิจ    พมิพนอม ต47373/22 มทบ.43 ต.ค. 59 3761/59
566 นาย เดชา    ศุขประสิทธิ์ ต50434/23 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
567 จ.ส.อ.ชัยพร    หาญธงชัย ต51990/23 ธ.สกลนคร พ.ย. 59 4241/59
568 ร.ต.วรพล    เวยีงเงิน ต52171/23 ป.พนั.103 ต.ค. 59 3761/59
569 นาย วนัชัย    เหนิไชย ต53233/23 ธ.ชุมแพ พ.ย. 59 4241/59
570 น.ส.สมควร    เปาริก ต54127/23 ธ.อยุธยา ต.ค. 59 3761/59
571 นาย ถวลัย์    รอดเริงร่ืน ต55890/24 ธ.กระทุ่มแบน พ.ย. 59 4241/59
572 พ.ต.อุเทพ    ทองบรุาณ ต56833/24 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 59 4241/59
573 จ.ส.อ.วสิิฏษ ์   บตุรโพธิ์ ต57565/24 มทบ.23 ต.ค. 59 3761/59
574 จ.ส.อ.ปรีชา    จันทร์ชมภู ต57637/24 มทบ.24 ต.ค. 59 3761/59
575 นาง แจ่มศรี    อยู่สุข ต5847/10 ส่วนกลาง ต.ค. 59 3761/59
576 นาง นิยม    วสัิยจร ต59442/24 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 59 4241/59
577 นาง ขาน    เพิ่มมาผล ต60235/25 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
578 นาง บบัพา    เหนิไชย ต63395/25 ธ.ชุมแพ พ.ย. 59 4241/59
579 ร.ท.สุพจน์    พลูสวสัด์ิ ต63515/25 ธ.สกลนคร พ.ย. 59 4241/59
580 จ.ส.อ.บรรทม    ยืนยัง ต63552/25 มทบ.210 ต.ค. 59 3761/59
581 นาง อมลวรรณ    นกขุนทอง ต63772/25 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ย. 59 4241/59
582 นาง สุพรรณ    ทา่หนิ ต63889/25 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ย. 59 4241/59
583 จ.ส.อ.เชาวลิต    เข็มสุข ต66290/25 ป.พนั.103 ต.ค. 59 3761/59
584 จ.ส.อ.เสริมศักด์ิ    สิทธิป์ระเสริฐ ต66323/25 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. พ.ย. 59 4241/59
585 จ.ส.อ.อุปถัมภ ์   อาจมนตรี ต68645/26 มทบ.21 ต.ค. 59 3761/59
586 นาย ชุมพล    ทพิย์โภชน์ ต68693/26 ธ.นครนายก พ.ย. 59 4241/59
587 จ.ส.อ.ฉลาด    ชื่นประทมุ ต6871/10 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 59 4241/59
588 ร.ต.อุทยั    เรืองสมบติั ต70199/26 ร.152 พนั.3 ต.ค. 59 3761/59
589 ส.อ.ทองค า    ศิลา ต70728/26 ธนาณัติ ต.ค. 59 3761/59
590 จ.ส.อ.กองแพง    จ าเริญลาภ ต72272/26 ช.พนั.202 ต.ค. 59 3761/59
591 ร.ต.ชัยเดช    กันหยุย ต74789/26 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ พ.ย. 59 4241/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
592 ร.ต.วาท ี   จันแหล่ ต75747/26 พนั.ร.มทบ.21 ต.ค. 59 3761/59
593 นาง นพวรรณ    ก าแก้ว ต76849/26 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
594 นาง อัชดี    ศิริยะ ต79852/26 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 59 4241/59
595 นาง บวัผัน    ดวงแก้ว ต83382/27 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 59 4241/59
596 พลฯ ชัยยุทธ    แดนทอง ต83642/27 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 59 4241/59
597 นาย ส าราญ    ทบัข า ต84766/27 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 59 4241/59
598 ร.ต.ประมวล    ไชยโชติ ต85005/27 ธ.อรัญประเทศ พ.ย. 59 4241/59
599 นาย ประเสริฐ    กองอุนนท์ ต85507/27 ธนาณัติ ต.ค. 59 4221/59
600 จ.ส.อ.บวัพนัธ ์   วงศ์มณี ต85752/27 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
601 จ.ส.อ.หญิง เฉลียว    นาทองทพิย์ ต86696/27 รพ.ค่ายศรีพชัรินทร์ ต.ค. 59 3761/59
602 นาย ขุนทอง    ปรอดโปร่ง ต87598/27 ธ.สุพรรณบรีุ พ.ย. 59 4241/59
603 นาย ระดม    อยู่เกาะ ต87878/27 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง พ.ย. 59 4241/59
604 นาง สมควร    ศรีลา ต89580/27 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 59 4241/59
605 นาง เหรียญ    เข็มสุข ต90875/27 ป.พนั.103 ต.ค. 59 3761/59
606 นาย เมือง    เข็มสุข ต90876/27 ป.พนั.103 ต.ค. 59 3761/59
607 น.ส.ปาลิดา    พุ่มประเสริฐ ต91321/27 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 พ.ย. 59 4241/59
608 นาง ชูศรี    ศิรินันทชาติ ต91755/27 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 59 4241/59
609 จ.ส.อ.วชัรินทร์    แก้วหนิ ต95303/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
610 ร.ต.สมพร    สายสุด ต95794/28 มทบ.22 ต.ค. 59 3761/59
611 นาง หนูขาล    ปะทะมา ต96603/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. พ.ย. 59 4241/59
612 นาง บญุมี    อุภยัพรหม ส10005/23 ธนาณัติ ต.ค. 59 4001/59
613 พ.ท.อาทติย์    กาฬนิล ส12616/26 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 59 4241/59
614 นาง ล าจวน    แสงผ่อง ส16726/29 ธ.สระบรีุ พ.ย. 59 4241/59
615 พ.อ.เด่น    เปน็สุข ส17554/30 ธ.วงัน้อย พ.ย. 59 4241/59
616 พ.ต.พงษย์ุทธ    บญุสนอง ส17584/30 มทบ.15 ต.ค. 59 3761/59
617 นาง อรวรรณ    ทองบรุาณ ส20901/33 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 59 4241/59
618 พ.อ.จักรพงษ ์   นวลชื่น ส24847/36 นทพ. ต.ค. 59 3761/59
619 นาง วไิลลักษณ์    ทา้วนาง ส25729/38 ธ.ย่อยถนนสรงประภา พ.ย. 59 4241/59
620 นาง สุภา    นิลมงคล ส8023/20 ธ.ศิริราช พ.ย. 59 4241/59
621 ส.อ.สมรภมูิ  สุขแย้ม 5520007125 กรม ทพ.47 ธ.ค. 59 4661/59 สมัครซ้ า
622 ส.ต.ภาคิน  โรจน์ธ ารงค์ 5590008398 ศป. ส.ค. 59 2781/59 *

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 621  หมายเลขทะเบยีน  5520007125  สมัครซ้ า เนื่องจากเคยสมัครแล้ว และได้หมายเลขทะเบยีน 5430004702
   ล าดับที่ 622 (*)  ปลอมแปลงเอกสารในการสมัครเข้ารับราชการทหาร (ผิดระเบยีบ)
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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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