
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาง พรรณี    สีมารักษ์ 5396003844 ธ.สระบรีุ ม.ค. 60 5161/59
2 นาง วนิดา    รัตนบษุย์ 5396004394 ธ.วงัม่วง ก.พ. 60 1/60
3 นาง รัชนี    โชติพนิทุ 5396004427 ธ.เพชรบรีุ ก.พ. 60 1/60
4 จ.ส.อ.ณรงค์    ช้างแก้ว 5405017467 ธ.นครศรีธรรมราช ก.พ. 60 1/60
5 นาง บบุผา    เนาวน์ิเวศน์ 5406000895 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 60 1/60
6 นาง ธนพร    ทรงกฤษ 5406002104 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ก.พ. 60 1/60
7 นาง ปยิะนุช    สุเปง็ 5406003673 ธ.เชียงใหม่ ก.พ. 60 1/60
8 นาง พชัรา    สวสัดี 5406004845 ธ.สระบรีุ ก.พ. 60 1/60
9 นาง นิตยา    พลอยเอี่ยม 5406006970 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 60 1/60
10 นาง จารุลักษณ์    ช้างแก้ว 5406007928 ธ.นครศรีธรรมราช ก.พ. 60 1/60
11 นาง จินดารัตน์    สุขช่วย 5406008039 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.พ. 60 1/60
12 นาง อุษา    ณ เพช็รวจิารณ์ 5406008541 ธ.นครศรีธรรมราช ก.พ. 60 1/60
13 นาง สมคิด    เดชโฮม 5406010213 ธ.นครพนม ก.พ. 60 1/60
14 นาง ละเอียด    สวา่งไสว 5406010353 ธ.เพชรบรูณ์ ก.พ. 60 1/60
15 นาง สุวรรณา    โพธิค์ า 5406014407 ธ.ล าปาง ก.พ. 60 1/60
16 นาง จ าเนียร    รอดข า 5406016374 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
17 นาง นพพนิ    ชัยสกุล 5410001016 ธ.รังสิต ก.พ. 60 1/60
18 นาง พนัธรี    บรรจง 5410002451 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 60 1/60
19 ส.อ.ธรีะวฒัน์    บตุรทศ 5410002720 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ก.พ. 60 1/60
20 นาง ทตัชยา    ฉัตรเมืองปกั 5410003171 มทบ.31 ม.ค. 60 5161/59
21 นาย เสถียร    สิงหโ์ตแก้ว 5410005644 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 60 1/60
22 จ.ส.อ.อภนิันท ์   อาจหาญ 5410006321 ธ.ถลาง ก.พ. 60 1/60
23 จ.ส.อ.วนิัย    หาญใจ 5410006949 ธ.จันดี ก.พ. 60 1/60
24 จ.ส.อ. บญุมี    สุดท า 5410009576 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
25 จ.ส.อ.จรัญ    อดิษสร 5410010023 ธ.ถ.รัถการ-หาดใหญ่ ก.พ. 60 1/60
26 นาง มาลัย    วะราโพธิ 5410013408 ธ.ปากช่อง ก.พ. 60 1/60
27 นาย สุคิน    โสงขุนทด 5410014273 ธ.ด่านขุนทด ก.พ. 60 1/60
28 พ.ต.สิทธ ิ   พนัธุเ์พง็ 5410018817 สลก.ทบ. ม.ค. 59 5161/59
29 น.ส.รพพีร    หาญดี 5410020687 ธ.บิ๊กซี ล าพนู ก.พ. 60 1/60
30 น.ส.บญุเรือง    ค าเขตร 5410023227 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.พ. 60 1/60
31 พลฯ พรีะพล    ชุมภอูินทร์ 5420000576 ธ.แพร่ ก.พ. 60 1/60
32 นาย หม่าน    บตุรทศ 5420003419 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร ก.พ. 60 1/60
33 นาย บณัฑิต    ค าสมาน 5420004467 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 60 1/60
34 นาย พชิิตไชย    จูมั่น 5420004889 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 60 1/60
35 จ.ส.อ.เฉลิมพล    รัตนสกุล 5420005278 ธ.อาคารพหลโยธนิ เพลส ก.พ. 60 1/60
36 ส.อ.วชัระ    สีชมภู 5420005546 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.พ. 60 1/60
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37 นาง ต๋ิม    โพธิว์รรณ 5420005681 ธ.ปากช่อง ก.พ. 60 1/60
38 จ.ส.ท.จิรวฒัน์    วฒันะ 5420005796 ธ.เลย ก.พ. 60 1/60
39 นาง จันทร์เพญ็    ดวงตา 5420006276 ธ.น่าน ก.พ. 60 1/60
40 ส.อ.เกษยีร    ก่อแก้ว 5420006636 ธ.พญาไท ก.พ. 60 1/60
41 นาง พลิารักษ ์   มะโนขัติ 5420006716 ธ.น่าน ก.พ. 60 1/60
42 นาง สายสมร    ภขูามคม 5420006841 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
43 นาย วชัรินทร์    จิตรีโภค 5420007272 รพ.ค่ายธนะรัชต์ ม.ค. 60 5161/59
44 ส.อ.เกชา    สุริยมาตย์ 5420008149 ธ.ขอนแก่น ก.พ. 60 1/60
45 จ.ส.ท.โพธิท์อง    ศุภอุดร 5420008151 ม.7 พนั.14 พ.ย. 59 4241/59
46 น.ส.มนทริา    รอดจ้อย 5420008550 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 60 1/60
47 พ.อ.คมพชิญ์    ไขรัศมี 5430001630 ยก.ทหาร ธ.ค. 59 4661/59
48 พ.ท.เลปกร    ดิษฐแย้ม 5430001779 มทบ.39 ม.ค. 60 5161/59
49 นาง อรวรรณ    ศรีสมุทร์ 5430003270 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 60 1/60
50 นาง สุมาลี    เฉลิมวงศ์ 5430003593 ธ.เพชรบรีุ ก.พ. 60 1/60
51 นาง นิดา    สุขติ 5430004294 ธ.บิ๊กซี หาดใหญ่ ก.พ. 60 1/60
52 นาย เฉลิม    แก่นสาร 5430005483 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
53 นาง ชูศรี    โพธิสิ์น 5430005484 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
54 นาง ปรีดา    ใหมเฝือก 5430008416 ธ.กระบี่ ก.พ. 60 1/60
55 นาง ฑิติยา    อ่อนหา้งหวา้ 5430008673 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 60 1/60
56 ส.อ.ธนวฒัน์    คีรีรัตน์ชูพร 5430009845 มทบ.43 พ.ย. 59 4241/59
57 นาง ปทัมา    ส่องพราย 5430009920 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 60 1/60
58 นาย ศรี    สารพตัร 5440000517 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 60 5161/59
59 นาง แสงเพยีร    สารพตัร 5440000529 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 60 5161/59
60 ส.ท.สมยศ    บณุยจรัสพงศ์ 5440005251 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
61 จ.ส.อ.วชิัย    ศรีสง่า 5440008550 สปช.ทบ. ธ.ค. 59 4661/59
62 พลฯอาสา มาโนท    นมเนย 5440010192 ธ.สุโขทยั ก.พ. 60 1/60
63 นาย นคร    ชุติวริิยะนากุล 5450000725 ธ.เพชรบรีุ ก.พ. 60 1/60
64 นาง นงลักษณ์    โสมโสรส 5450001093 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ก.พ. 60 1/60
65 นาง แววตา    ดวงสวสัด์ิ 5450001995 กรม ทพ.26 ม.ค. 60 5161/59
66 ส.อ.วฒิุพงษ ์   ขันผง 5450002363 ธ.สุโขทยั ก.พ. 60 1/60
67 นาง ชลธชิา    ขันผง 5450002370 ธ.สุโขทยั ก.พ. 60 1/60
68 นาย ปรีชา    ทรัพย์ประมูล 5450002675 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 60 1/60
69 นาง เตือนใจ    เจริญร่ืน 5450006667 ธ.ชลบรีุ ก.พ. 60 1/60
70 ส.อ.ธนูสิน    กุณวงศ์ 5450007557 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 60 1/60
71 นาย กิติศักด์ิ    รัตยาภาษ 5450007907 ธ.ถ.สุขาภบิาล 2 ก.พ. 60 1/60
72 ส.ต.หญิง ชลิดา    แก้วก่า 5450008983 ป.พนั.17 พล.ร.7 พ.ย. 59 4241/59
73 ส.อ.หญิง นิศารัตน์    อินทรประสาท5450009157 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
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74 นาย ประเทอืง    ค าเขตร 5450010305 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.พ. 60 1/60
75 นาย ไพวรรณ์    บญุธรรมดี 5450011331 ธ.ฝาง ก.พ. 60 1/60
76 นาย เชี่ยว    โยธนิ 5450011742 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 60 1/60
77 นาง พลูทรัพย์    เกลียวพนัธรั์ศม5ี450012615 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ก.พ. 60 1/60
78 นาง ตุ่ม    ทพิมล 5450012857 ธ.สกลนคร ก.พ. 60 1/60
79 นาง อรอนงค์    มีทอง 5460000161 ธ.ถ.สรงประภา ก.พ. 60 1/60
80 จ.ส.อ.สุรพล    เปพาทย์ 5460000258 พนั.ขส. 23 บชร.3 ม.ค. 60 5161/59
81 นาง สมพร    นาคมณี 5460001079 ธ.ถ.สรงประภา ก.พ. 60 1/60
82 นาง อินทริา    เปพาทย์ 5460001267 พนั.ขส. 23 บชร.3 ม.ค. 60 5161/59
83 นาย ทว ี   บญุมี 5460003962 ธ.สุโขทยั ก.พ. 60 1/60
84 จ.ส.อ.จ๊ะเอ๋    ธรรมรักษ์ 5460005028 ธ.ขอนแก่น ก.พ. 60 1/60
85 จ.ส.อ.พทิกัษพ์งศ์    บริบรูณ์ 5460005581 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 60 1/60
86 นาง ไกล่    อุดมศิลป์ 5460005945 ธ.ฝาง ก.พ. 60 1/60
87 ส.อ.ธนากร    ประวนันา 5460007449 ธ.เมืองพล ก.พ. 60 1/60
88 พ.ต.ปริญญา    วชิาชัย 5460007466 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
89 นาง บษุบา    โสภกัดี 5460009287 ร.11 พนั.1 รอ. มี.ค. 59 401/59
90 นาง เบญจวรรณ    สมสร้อย 5460012256 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.พ. 60 1/60
91 น.ส.วชัรินทร์    นาคสัมปรุณะ 5460013537 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
92 นาย ปรีชา    กลัดจินดา 5460013864 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 60 1/60
93 นาง สมหมาย    กลัดจินดา 5460013873 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 60 1/60
94 นาง อุบล    เหน็แก้ว 5460013923 ธ.เพชรบรีุ ก.พ. 60 1/60
95 นาง มนัสนันท ์   พยุงธรรม 5460015184 สง.สด.จว.น.ม. ม.ค. 60 5161/59
96 นาง เจนจิรา    กล่อมจิตร 5470001377 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 60 1/60
97 ส.อ.เผชิญ    ก๋าเจริญ 5470002767 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 60 1/60
98 นาย กฤษดา    ดาวเจริญ 5480001014 ธ.เตาปนู ก.พ. 60 1/60
99 จ.ส.อ.ธรีนัย    ค าแสน 5480001500 มทบ.43 ธ.ค. 59 4661/59
100 นาง ฉววีรรณ    ผิวแดง 5480002885 ธ.เสนานิคม ก.พ. 60 1/60
101 นาง เกี้ยง    ธรรมรักษ์ 5480003860 ธ.ขอนแก่น ก.พ. 60 1/60
102 จ.ส.ต.ชาติชาย    โรจนวศิิษฎ์ 5480004648 สลก.ทบ. พ.ย. 59 4241/59
103 นาย ชวน    กุณวงศ์ 5480006798 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 60 1/60
104 น.ส.ธญัญารักษ ์   สิงหเ์ดช 5480010599 ม.2 พนั.7 ม.ค. 60 5161/59
105 นาง กรกช    ขลิบสุวรรณ 5490000001 ธ.ม.เกษตรศาสตร์ ก.พ. 60 1/60
106 นาย ชนาธปิ    ขลิบสุวรรณ 5490001388 ธ.ม.เกษตรศาสตร์ ก.พ. 60 1/60
107 นาง อุษา    นาคแก้ว 5490003678 ธ.สุราษฎร์ธานี ก.พ. 60 1/60
108 นาง ฉววีรรณ    บรรลุชาติ 5490003682 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.พ. 60 1/60
109 น.ส.สุนิลทา    นัยเสถียร 5490003790 ธ.กาญจนบรีุ ก.พ. 60 1/60
110 นาง รัศมี    จันธมิา 5490004250 ร.7 พนั.1 ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 นาง อารีลภสั    ต้ออาษา 5490004308 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 60 1/60
112 นาง นิภาพร    รักษาศักด์ิ 5490005571 ธ.ตาก ก.พ. 60 1/60
113 นาง วราภรณ์    ประสาททอง 5490006701 บชร.1 พ.ย. 59 4241/59
114 นาง ยุวดี    เปรมสิงห์ 5490006722 ป.6 พนั.106 ม.ค. 60 5161/59
115 นาง บงัอร    นามจันดี 5490008354 ร.8 พนั.3 ม.ค. 60 5161/59
116 นาง จินตนา    อุดมสันต์ 5490008539 สง.สด.จว.ย.ส. ม.ค. 60 5161/59
117 นาย ศรีนวล    โพธพิฤกษ์ 5490009215 ธ.ล าพนู ก.พ. 60 1/60
118 นาง สุภาพ    โพธพิฤกษ์ 5490009216 ธ.ล าพนู ก.พ. 60 1/60
119 นาย วรัิตน์    จุลส ารวล 5490009514 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 60 1/60
120 จ.ส.อ.ธาตรี    ลัทธริมย์ 5490009730 ธ.เซนทรัล-บางเขน ก.พ. 60 1/60
121 นาย ธนวฒัน์    ใจศิริสวย 5490010267 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 60 1/60
122 จ.ส.ต.กล้า    ศรีประชา 5500000713 ร.25 พนั.1 ม.ค. 60 5161/59
123 ร.อ.วสุรัตน์    ตันติวศิาลเกษตร 5500001590 ทภ.1 ม.ค. 60 5161/59
124 นาง วราพร    ปรอดครบรีุ 5500006191 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 60 1/60
125 ส.อ.อรรคพล    ขาววงษ์ 5510004095 ธ.เสริมไทย-ม.ค. ก.พ. 60 1/60
126 ส.อ.อรุโณทยั    ดวงสวสัด์ิ 5510004589 กรม ทพ.26 ม.ค. 60 5161/59
127 น.ส.วรนุช    สืบสงวนวงศ์ 5510004964 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ก.พ. 60 1/60
128 นาย กัญจน์    ใจศิริสวย 5510005173 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 60 1/60
129 นาง พรรณี    ใจศิริสวย 5510005175 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 60 1/60
130 ส.อ.ผดุงเกียรติ    ครุฑศรัทธา 5520000992 มทบ.28 ม.ค. 60 5161/59
131 นาย เชนทร์    ฉายแสง 5520002684 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 60 1/60
132 นาง เตือน    ฉายแสง 5520002685 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 60 1/60
133 ส.อ.วชัรินทร์    ฉายแสง 5520002689 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 60 1/60
134 นาง พะเยาว ์   พลูประวติั 5520002735 ธ.ลพบรีุ ก.พ. 60 1/60
135 น.ส.ประไพ    กาญจนวเิชียร 5520008699 ธ.นครศรีธรรมราช ก.พ. 60 1/60
136 นาง ปนิษฐา    สุดใจ 5520009595 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
137 ส.อ.สราวธุ    สิงหล์อยลม 5520009669 มทบ.27 ม.ค. 60 5161/59
138 จ.ส.ต.พงศธร    ชมสวนสวรรค์ 5520015619 กอง พธ.และ ร้อย.บ.พล.ร.4 ม.ค. 60 5161/59
139 พล.อส.มนตรี    วชิชุปกรณ์วณิช5520015682 มทบ.15 ธ.ค. 59 4661/59
140 น.ส.หนูกลาง    แซ่อุ่ย 5520015919 ธ.สุราษฎร์ธานี ก.พ. 60 1/60
141 นาย ชูชัย    ต้ออาษา 5520016941 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 60 1/60
142 ส.อ.ผนึก    สีหลัก 5520017855 ธ.เซ็นทรัล-อ.ด. ก.พ. 60 1/60
143 จ.ส.อ.สุรัตน์    แพทย์เมืองจันทร์5530005191 ทภ.2 ม.ค. 60 5161/59
144 น.ส.รุ่งนภา    ดวงสวสัด์ิ 5530006316 กรม ทพ.26 ม.ค. 60 5161/59
145 น.ส.จิรวดี    แจ่มใส 5530007302 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.พ. 60 1/60
146 นาย พรศักด์ิ    หว่งแก้ว 5530007548 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ก.พ. 60 1/60
147 อส.ทพ.ธรีพล    หาบตุร 5530008512 กรม ทพ.46 ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 อส.ทพ.สยาม    มุมทอง 5530008756 กรม ทพ.46 ม.ค. 60 5161/59
149 อส.ทพ.กอรี    โต๊ะสาและ 5530008949 กรม ทพ.46 ม.ค. 60 5161/59
150 ส.ท.โยธนิ    นาควชัระ 5530009134 กรม ทพ.48 ธ.ค. 59 4661/59
151 นาง พรทวิา    เนตรโสภา 5540000296 ช.พนั.4 ม.ค. 60 5161/59
152 ส.อ.ยศพงษ ์   เผ่าภทูร 5540000372 พนั.จจ. ม.ค. 60 5161/59
153 ส.อ.วฒันศักด์ิ    มหาแสน 5540002443 ป.2 พนั.21 รอ. ต.ค. 59 3761/59
154 นาย จรูญ    พนัธุก์าง 5540003322 ธ.เซ็นทรัล ข.ก. ก.พ. 60 1/60
155 นาง บวัเครือ    พนัธุก์าง 5540003323 ธ.เซ็นทรัล ข.ก. ก.พ. 60 1/60
156 อส.ทพ.หญิง สุจินดา    ทองอินทร์5540003360 ทภ.4 ม.ค. 60 5161/59
157 ส.อ.วนิิจ    กุสะวโิร 5540006188 พนั.พฒันา 4 ธ.ค. 59 4661/59
158 ส.อ.อภสิิทธิ ์   ชินกร 5540009381 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 60 1/60
159 ส.อ.พลากร    พฒันชาญสกุลชัย5550000347 ช.พนั.201 ม.ค. 60 5161/59
160 ส.ท.ธญัญะ    ทวค่ี าคูณ 5550001644 ร.4 พนั.1 พ.ย. 59 4241/59
161 อส.ทพ.ประจักษ ์   แสงหรัิญ 5550002411 กรม ทพ.14 ม.ค. 60 5161/59
162 อส.ทพ.คมเคียว    ประกอบสุข 5550002421 ธ.ชุมแพ ก.พ. 60 1/60
163 อส.ทพ.รูสลาม    สาแมง 5550002618 กรม ทพ.44 ม.ค. 60 5161/59
164 ส.ต.วศิน    พลูฤทธิ์ 5550003900 ร.4 พนั.2 ม.ค. 60 5161/59
165 ส.ท.กษด์ิิเดช    ศรีสุขโข 5550004342 มทบ.17 ม.ค. 60 5161/59
166 ส.อ.อมรินทร์    รุ่งเรือง 5550005159 ร.1 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
167 ส.ท.อิศรานุวฒัน์    ค าเจริญ 5550005198 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
168 อส.ทพ.มูล    กุลมาศ 5550006885 ธ.นางรอง ก.พ. 60 1/60
169 ส.ท.กฤต    บญุครอง 5550008269 กรม ทพ.14 ม.ค. 60 5161/59
170 ส.อ..ธนากร    ศรีประเสริฐ 5550009010 ธ.บก.ทบ. ม.ค. 60 5161/59
171 นาย ชาญยุทธ    ชินกร 5550009200 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 60 1/60
172 นาง อุบล    ชินกร 5550009201 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 60 1/60
173 ส.อ.สุนทร    บตุรนนท์ 5550009326 ช.พนั.6 ม.ค. 60 5161/59
174 ส.ต.ธนา    สอนทวี 5560000458 ร.25 พนั.1 ม.ค. 60 5161/59
175 อส.ทพ.อดิศักด์ิ    ศรีจันทร์ 5560000938 กรม ทพ.33 ม.ค. 60 5161/59
176 อส.ทพ.ชัยวฒิุ    ค าเทพ 5560001045 กรม ทพ.33 ม.ค. 60 5161/59
177 อส.ทพ.นรงค์ฤทธิ ์   ปงิใจ 5560001060 กรม ทพ.33 ม.ค. 60 5161/59
178 น.ส.ปยินุช    รุ่งเรือง 5560001239 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 60 1/60
179 อส.ทพ.เฉลิมพล    โปเกล้ียง 5560003462 กรม ทพ.42 ม.ค. 60 5161/59
180 อส.ทพ.อภชิาติ    ยมโชติ 5560003502 กรม ทพ.42 ม.ค. 60 5161/59
181 นาย แก้วไว    สีหลัก 5560004390 ธ.เซ็นทรัล-อ.ด. ก.พ. 60 1/60
182 นาง เพลงผ่อง    สีหลัก 5560004391 ธ.เซ็นทรัล-อ.ด. ก.พ. 60 1/60
183 นาง บญุมี    สีหาวงค์ 5560004890 พนั.สห.12 ธ.ค. 59 4661/59
184 นาย สวสัด์ิ    มีจริง 5560004891 พนั.สห.12 ธ.ค. 59 4661/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาง อุบลรัตน์    อินทโชติ 5560004892 พนั.สห.12 ธ.ค. 59 4661/59
186 ร.ต.นนทเดช    สุขสุภาพ 5560005446 ธ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ก.พ. 60 1/60
187 ส.ต.อรรถพล    อุ่นอบ 5560006205 ส.พนั.21 ม.ค. 60 5161/59
188 น.ส.ล าพรวน    คุ้มม่วง 5560006240 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง ก.พ. 60 1/60
189 นาง พกิุล    แก้วโทน 5560007130 ธ.สนามเปา้ ก.พ. 60 1/60
190 อส.ทพ.ฟาอีซัน    จอแม 5560008713 กรม ทพ.46 ม.ค. 60 5161/59
191 อส.ทพ.ชรินรัตน์    อุบลกาญ 5560009184 กรม ทพ.42 ม.ค. 60 5161/59
192 อส.ทพ.ชาตินัย    ศักด์ิสูง 5560009187 กรม ทพ.42 ม.ค. 60 5161/59
193 ส.ท.ลิขิต    เพง็คล้าย 5560009555 ทภ.4 ต.ค. 59 3761/59
194 อส.ทพ.ชานนท ์   ธรีพงษพ์ฒันา5560009943 กรม ทพ.21 ม.ค. 60 5161/59
195 อส.ทพ.สุรเชษฐ์    ทอ้งพมิาย 5560010374 กรม ทพ.22 ม.ค. 60 5161/59
196 อส.ทพ.พรากร    ปานะลาด 5560010979 กรม ทพ.22 ม.ค. 60 5161/59
197 อส.ทพ.วนิัย    จ าพล 5560011093 กรม ทพ.22 ม.ค. 60 5161/59
198 นาง ทองมา    เผ่าภทูร 5560011206 พนั.จจ. ม.ค. 60 5161/59
199 นาย สุพล    เผ่าภทูร 5560011208 พนั.จจ. ม.ค. 60 5161/59
200 ส.ต.กิติพล    โชติวรรณ 5560011644 ช.พนั.4 ม.ค. 60 5161/59
201 อส.ทพ.วรมิตร    โสชัย 5560011929 กรม ทพ.22 ม.ค. 60 5161/59
202 นาย บญุมา    แก้วชา 5560012956 ธ.เทเวศร์ ก.พ. 60 1/60
203 นาง สงัด    แก้วชา 5560012970 ธ.เทเวศร์ ก.พ. 60 1/60
204 อส.ทพ.พทิกัษ ์   ทองโผ 5560013834 กรม ทพ.41 ม.ค. 60 5161/59
205 อส.ทพ.พพิฒัน์    สิงหท์ี 5570003358 กรม ทพ.41 ม.ค. 60 5161/59
206 นาง ไฉน    ดีบกุ 5570006797 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 60 1/60
207 อส.ทพ.คมสัน    เขตเทพา 5570007873 กรม ทพ.42 ม.ค. 60 5161/59
208 นาง สง่า    วงัค าแหง 5570008235 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
209 ส.อ.สมชาย    วงัค าแหง 5570008237 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
210 อส.ทพ.สมชาติ    ภกัดี 5570008586 กรม ทพ.41 ม.ค. 60 5161/59
211 ส.ต.อดิพล    สูตถิพนัธุ์ 5570008839 ร.5 พนั.1 ม.ค. 60 5161/59
212 อส.ทพ.วรีพล    โกละกะ 5570009650 กรม ทพ.42 ม.ค. 60 5161/59
213 อส.ทพ.อธษิพนัธ ์   แก้วทอง 5570010393 กรม ทพ.42 ม.ค. 60 5161/59
214 อส.ทพ.ธรรมนูญ    แทน่ทพิย์ 5570010821 กรม ทพ.42 ม.ค. 60 5161/59
215 นาย ฐานภมูิ    แสงเพญ็ 5570012646 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 60 1/60
216 อส.ทพ.อนันต์    อาแว 5570013426 กรม ทพ.41 ม.ค. 60 5161/59
217 ส.อ.รัชภมูิ    บญุยิ่ง 5570015525 ธ.โลตัส-นวนคร ก.พ. 60 1/60
218 น.ส.ปรัชญานี    สาลี 5580000279 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
219 นาง ก๋องมา    เทพยุหะ 5580000397 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.พ. 60 1/60
220 จ.ส.ต.มานพ    เทพยุหะ 5580000539 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.พ. 60 1/60
221 อส.ทพ.ฉัตรชัย    คงพฒัน์ 5580000766 กรม ทพ.42 ม.ค. 60 5161/59

6



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 น.ส.วาสนา    ม่วงมัน 5580001137 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.พ. 60 1/60
223 ส.ต.พรพชิิต    ย้อยดวงชัย 5580001919 ช.พนั.2 รอ. พ.ค. 59 1321/59
224 อส.ทพ.สมัย    หย่อนหมื่น 5580006274 กรม ทพ.22 ม.ค. 60 5161/59
225 ส.ต.วรียุทธ    สิงคร 5580008410 ร.11 พนั.1 รอ. ม.ค. 60 5161/59
226 นาง ไพรวนั    สิงคร 5580011058 ร.11 พนั.1 รอ. ม.ค. 60 5161/59
227 นาย อภวิฒัน์    พุ่มค า 5580011183 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 60 1/60
228 นาย เสริมศักด์ิ    บญุสูง 5580011322 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 60 1/60
229 ส.ต.หญิง กรวรรณ    หอมไกร 5580012287 มทบ.43 ธ.ค. 59 4661/59
230 พลฯ เรืองวฒิุ    สายวร 5580012798 ร.19 พนั.1 ม.ค. 60 5161/59
231 พลฯ สมควร    เคนวนัดี 5580012911 ร.23 พนั.3 ม.ค. 60 5161/59
232 พลฯ สุรศักด์ิ    ภชูมชื่น 5580012915 ร.23 พนั.3 ม.ค. 60 5161/59
233 อส.ทพ.ตรีศักด์ิ    อิทธจิันทร์ 5580013266 กรม ทพ.22 ม.ค. 60 5161/59
234 อส.ทพ.มูฮ าหมัด    ดือเระ 5580013993 กรม ทพ.41 ม.ค. 60 5161/59
235 น.ส.ธดิาภรณ์    ล้ าเลิศ 5590000948 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 60 1/60
236 น.ส.นัฏฐิกา    กล่อมจิตร 5590002379 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 60 1/60
237 อส.ทพ.ณรงค์ฤทธิ ์   ทองมนต์ 5590003042 กรม ทพ.14 ม.ค. 60 5161/59
238 ส.ต.ธเนศ    ปนัแก้ว 5590003109 รร.ร.ศร. พ.ย. 59 4241/59
239 พลฯ นัฐพล    ค าภริะวงศ์ 5590005240 ช.พนั.602 ม.ค. 60 5161/59
240 นาย ทองกร    สิงคร 5590005545 ร.11 พนั.1 รอ. ม.ค. 60 5161/59
241 น.ส.พรพรรณ    รอดข า 5590005710 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
242 ส.ต.ศักด์ิชัย    ชัยวสูิตร 5590006347 มทบ.44 ม.ค. 60 5161/59
243 น.ส.กรรณิการ์    เลแก้ว 5590006456 ร.11 พนั.2 รอ. ธ.ค. 59 4661/59
244 จ.ส.อ.ไพบลูย์    มาลาภริมย์ 5590007742 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ก.พ. 60 1/60
245 ส.ต.ช านาญพงษ ์   ชัยนนท์ 5590010007 บชร.1 ธ.ค. 59 4661/59
246 น.ส.เพยีงฤทยั    ตุ้ยสืบ 5590010342 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 60 1/60
247 นาง บวัหลง    อุปสาร 5590011134 ช.พนั.201 ม.ค. 60 5161/59
248 อส.ทพ.กาญชนะ    ศรีประสงค์ 5590012175 กรม ทพ.46 พ.ย. 59 4241/59
249 ร.ต.คมสัน    บตุรสุวรรณ 5590012563 รร.จปร. ธ.ค. 59 4661/59
250 ร.ต.สุขเกษม    บตุรศรี 5590012711 รร.จปร. ธ.ค. 59 4661/59
251 ร.ต.อนุสรณ์    สุ่มดี 5590012724 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.พ. 60 1/60
252 น.ส.ศรสวรรค์    อุดค าเที่ยง 5590012836 รพ.ค่ายศรีสองรัก ม.ค. 60 5161/59
253 นาง มณีวรรณ    พุ่มแก้ว 5590013691 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.พ. 60 1/60
254 พล.อส.ณัฐพล    เครือใหญ่ 5590013938 พนั.สห.12 ม.ค. 60 5161/59
255 นาง อิ่มจิตร    แซ่โลว ต101203/28 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ม.ค. 60 5161/59
256 จ.ส.อ.วชิระ    โอนไธสง ต104007/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 60 1/60
257 จ.ส.อ.บญัเชาว ์   เล็นค า ต104910/28 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.พ. 60 1/60
258 ร.ต.เกษมศักด์ิ    อิ่นแก้วสืบ ต106022/28 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 60 5161/59
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259 นาง ย้าย    อิ่นแก้วสืบ ต106024/28 ธ.ปราณบรีุ ม.ค. 60 5161/59
260 นาง จรัสศรี    ค าบญุเรือง ต106296/28 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
261 จ.ส.ท.วสุิทธิ ์   มูลผล ต107884/29 ธ.ชุมแพ ก.พ. 60 1/60
262 นาย เฉลิม    ไหวติง ต109077/29 ธ.เซนทรัล-บางเขน ก.พ. 60 1/60
263 นาง ธนภรณ์    ขาวข า ต111504/29 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
264 นาง บงัอร    เมืองโคตร ต112109/29 ธ.อรัญประเทศ ก.พ. 60 1/60
265 ร.อ.อุดม    ศรีษะนาราช ต114436/29 ธ.เลย ม.ค. 60 5161/59
266 นาง ทองเจือ    โนนทงิ ต114529/29 ธ.อ่างทอง ก.พ. 60 1/60
267 นาง ขันทอง    เฟื่องฟุ้ง ต114941/29 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 60 1/60
268 จ.ส.อ.ทววีฒัน์    เวฬุวนารักษ์ ต117693/29 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 60 1/60
269 นาง บญุเกื้อ    เร่ือศรีจันทร์ ต121218/29 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.พ. 60 1/60
270 นาง มาลี    ทรงประเสริฐ ต12142/13 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 60 1/60
271 นาง พยอม    เรือนเพช็ร ต121428/29 สลก.ทบ. มี.ค. 59 401/59
272 นาง น้อย    ฉิมมาวลัย์ ต123300/29 ธ.โชคชัย 4 ก.พ. 60 1/60
273 จ.ส.อ.วฒันา    พึ่งงาม ต125349/29 ธ.สระบรีุ ก.พ. 60 1/60
274 นาย ประสิทธิ ์   สาวสิิทธิ์ ต125649/30 ธ.นครนายก ก.พ. 60 1/60
275 นาง ค าแพง    สุดโทจันทร์ ต126329/30 ธ. วหิารแดง ก.พ. 60 1/60
276 นาง ดวงมาลา    กัลยาแก้ว ต128028/30 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.พ. 60 1/60
277 นาง ระพ ี   ฉิมมาวลัย์ ต131398/30 ธ.โชคชัย 4 ก.พ. 60 1/60
278 นาง ชัยศรี    คชกริช ต137118/30 ธ.สกลนคร ก.พ. 60 1/60
279 นาย หาญ    รักษาศักด์ิ ต138710/30 ธ.ตาก ก.พ. 60 1/60
280 ร.อ.นภสินธุ ์   รอดข า ต139127/30 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
281 จ.ส.อ.เจริญ    พบิรูณ์ ต139463/30 ธ.ก าแพงเพชร ก.พ. 60 1/60
282 นาง เกษร    ขวญัยาใจ ต140300/30 ธ.สิงหบ์รีุ ก.พ. 60 1/60
283 ส.อ.ศุภฤกษ ์   น้อยสุวรรณ ต141679/30 ธ.ชัยภมูิ ก.พ. 60 1/60
284 นาง มะลิวลัย์    สอดแก้ว ต142530/30 ธ.รพ.รร.6 ม.ค. 60 5161/59
285 น.ส.เพญ็ศรี    สายุทธ์ ต143545/30 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 60 1/60
286 นาง สุมาลี    ชอบสุนทร ต145930/30 ธ.เสนานิคม ก.พ. 60 1/60
287 จ.ส.ต.ไพศาล    ชัยสกุล ต146453/31 ธ.รังสิต ก.พ. 60 1/60
288 จ.ส.อ.นพพร    กิตตยาภสินธ์ ต146590/31 ศฝ.นศท.มทบ.24 ม.ค. 60 5161/59
289 จ.ส.อ.สมหวงั    บญุหนัก ต147306/31 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
290 ร.ต.เชษฐวเิทพ    ไตรวธัราภรณ์ ต149958/31 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. ก.พ. 60 1/60
291 จ.ส.อ.เข็มชาติ    พงษพ์านิช ต155712/31 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
292 น.ส.ยุพดี    กาญจนประดิษฐ์ ต156921/31 ธ.พทัยา ก.พ. 60 1/60
293 นาย น้อย    หวดัสูงเนิน ต15703/15 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 60 1/60
294 จ.ส.อ.ชลัง    ประสาททอง ต157586/31 บชร.1 พ.ย. 59 4241/59
295 นาง บญุเจือ    ทองสุข ต160360/31 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 60 1/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 ส.ต.ขจรเดช    ก าภ ูณ อยุธยา ต161091/31 ธ.พษิณุโลก ก.พ. 60 1/60
297 นาง ละเอียด    สุขสมบท ต164217/31 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 60 1/60
298 ร.ต.วรพล    โพธิค์ า ต164489/31 ธ.ล าปาง ก.พ. 60 1/60
299 ร.ท.สุรเชษฐ์    อะตะมะ ต165991/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.พ. 60 1/60
300 นาง ศิริธร    จานสิบสี ต169634/32 ธ.แจ้งวฒันะ ก.พ. 60 1/60
301 จ.ส.อ.ถาวร    หลวงไกร ต170499/32 ธ.เพชรบรีุ ก.พ. 60 1/60
302 นาง ส าราญ    รางแดง ต173131/32 ธ.เขาทราย ก.พ. 60 1/60
303 นาง นกแก้ว    หวดัสูงเนิน ต17589/16 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 60 1/60
304 นาง แดง    ศรีตระเวร ต179211/32 ธ.พทัยากลาง ก.พ. 60 1/60
305 นาง สิมมา    มั่นใจ ต182712/32 ธ.ปราจีนบรีุ ก.พ. 60 1/60
306 ส.อ.วธันะ    ขลิบสุวรรณ ต18567/16 ธ.ม.เกษตรศาสตร์ ก.พ. 60 1/60
307 จ.ส.อ.วโิรจน์    ชัยสงคราม ต187012/32 ธ.ปตัตานี ก.พ. 60 1/60
308 นาง แห    หอมเพยีร ต191391/32 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 60 1/60
309 นาง นันทน์ภสั    วชิาพร ต195906/33 แผนกอาวธุที่ 1 พ.ย. 59 4241/59
310 นาง อุทมุพร    บญุหนัก ต198764/33 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
311 นาง นิ่มนวล    เม็งจันทกึ ต200455/33 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.พ. 60 1/60
312 จ.ส.อ.ธรีะ    ไทยสูง ต20107/17 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.พ. 60 1/60
313 นาง สมมาตร    โชติพนิิจ ต201823/33 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาลหลักเมือง ก.พ. 60 1/60
314 นาง วรรณา    คีมทอง ต207577/33 ธ.ตรีเพชร ก.พ. 60 1/60
315 นาง ทองสุข    โอนไธสง ต209752/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 60 1/60
316 นาง ลด    อุ่นค า ต209833/33 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 60 1/60
317 นาง ถนอม    สุขกูล ต210240/33 ธ.ขอนแก่น ก.พ. 60 1/60
318 จ.ส.อ.ประจ า    ชูเมือง ต212473/33 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
319 นาง วณี    แสงดี ต213078/33 ธ.พญาไท ก.พ. 60 1/60
320 นาง อารีย์    ขลิบสุวรรณ ต21324/17 ธ.ม.เกษตรศาสตร์ ก.พ. 60 1/60
321 จ.ส.อ.เดช    ใจจะดี ต215678/33 ธ.น่าน ก.พ. 60 1/60
322 นาง กรรณิกา    ธรรมนันท์ ต216095/33 ศฝ.นศท.มทบ.32 ม.ค. 60 5161/59
323 นาง เฉลียว    ดาระสวสัด์ิ ต217262/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.พ. 60 1/60
324 นาย ประทปี    ทองอร่าม ต220115/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 60 1/60
325 นาย วรีะ    ยิ้มใจบญุ ต229749/34 ธ.บางขุนนนท์ ก.พ. 60 1/60
326 จ.ส.อ.ประกอบกิจ    เชื้อชาย ต232892/34 มทบ.33 ม.ค. 60 5161/59
327 นาง ยุวดี    แบคสตรอม ต236450/34 ธ.ส านักราชด าเนิน ก.พ. 60 1/60
328 นาย เฉลียว    อยู่เปน็หลัก ต236500/34 ธ.บางบาล ก.พ. 60 1/60
329 นาง วรรณา    ชัยวเิชียร ต238297/34 ธ.ถ.เทพารักษ์ ก.พ. 60 1/60
330 นาย ตา    ผุยโพนทนั ต239688/34 ธ.เมืองพล ก.พ. 60 1/60
331 จ.ส.อ.นริศ    ณ เพช็รวจิารณ์ ต241783/34 ธ.นครศรีธรรมราช ก.พ. 60 1/60
332 นาง ไสว    ศรีวศิาลภพ ต241855/34 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นาง ชิด    ศรีสมุทร์ ต245451/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 60 1/60
334 นาง กัญญา    จ านวน ต245714/34 ธ.โลตัส-บางปะอิน ก.พ. 60 1/60
335 น.ส.ตาล    ศรีโพธิ์ ต246363/34 ธ.รามอินทรา กม.4 ก.พ. 60 1/60
336 จ.ส.อ.สมศักด์ิ    เหน็แก้ว ต246966/34 ธ.เพชรบรีุ ก.พ. 60 1/60
337 นาง ธญัยธรณ์    วรารังสีโรจน์ ต248631/35 ม.2 พนั.7 ม.ค. 60 5161/59
338 นาง รจนา    ถิ่นเมือง ต248697/35 ธ.อุตรดิตถ์ ก.พ. 60 1/60
339 นาย วชิิต    พทุธสาดแสง ต250676/35 ธ.อรัญประเทศ ก.พ. 60 1/60
340 นาง ปราณีต    เล็กบาง ต252456/35 ธ.รพ.รร.6 ก.พ. 60 1/60
341 นาง ส าเภา    ผาเบา้ ต253862/35 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 60 1/60
342 จ.ส.อ.ธนาธปิ    ไทยภกัดี ต262978/35 ธ.อุดรธานี ก.พ. 60 1/60
343 นาง ถิน    ชัยสงคราม ต266080/36 ธ.ปตัตานี ก.พ. 60 1/60
344 จ.ส.อ.พานิชย์    นามกา ต267133/36 ธ.อรัญประเทศ ก.พ. 60 1/60
345 นาย สมพงษ ์   ตรีเมฆ ต269933/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 60 1/60
346 นาง สมหมาย    วริะตา ต270678/36 ร.13 พนั.3 ม.ค. 60 5161/59
347 นาง ผกากรอง    วฒิุสินธ์ ต271034/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 60 1/60
348 นาย สุพรรณ    บญุงาม ต271035/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 60 1/60
349 นาง ทองค า    ร่ืนทองค า ต271679/36 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ก.พ. 60 1/60
350 นาง ทองทพิย์    สมัครประโคน ต272061/36 ธ.บรีุรัมย์ ก.พ. 60 1/60
351 นาง ค าเล่ียน    ศรีส าอางค์ ต273182/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ม.ค. 60 5161/59
352 นาง เพลินใจ    เชื้อชาย ต278793/37 มทบ.33 ม.ค. 60 5161/59
353 นาง ทศันา    วฒันกูล ต282195/37 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.พ. 60 1/60
354 นาง ไปล่    ฟุ้งจันทกึ ต282333/37 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 60 1/60
355 นาง กรุณา    พึ่งกุล ต284625/38 ธ.กาญจนบรีุ ม.ค. 60 5161/59
356 นาง อุไรวรรณ    มูลสาร ต289783/38 ธ.โลตัส-ประชาชื่น ก.พ. 60 1/60
357 นาง ดารุณี    หมั่นเก็บ ต290271/38 ธ.ถ.ทหาร-อ.ด. ก.พ. 60 1/60
358 นาย สมลักษณ์    คงสวสัด์ิ ต2990/09 ธ.เตาปนู ก.พ. 60 1/60
359 นาย ประดิษฐ์    ดาวเจริญ ต34517/20 ธ.เตาปนู ก.พ. 60 1/60
360 นาง ศรีสุนันทน์    ดาวเจริญ ต34770/20 ธ.เตาปนู ก.พ. 60 1/60
361 นาย ชัยสิทธิ ์   เปรมจันทร์วงษ์ ต39521/21 ธ.งามวงศ์วาน ก.พ. 60 1/60
362 น.ส.ชูศรี    ตันสงวนศรี ต41267/22 ธ.สมุทรสาคร ก.พ. 60 1/60
363 จ.ส.อ.สุจินต์    จันทร์กระจ่าง ต45391/22 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.พ. 60 1/60
364 พ.ต.ร่ืน    ยิ่งมีอยู่ ต49029/23 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.พ. 60 1/60
365 พ.ต.ปรีชา    เรือนเพช็ร ต53677/23 สลก.ทบ. มี.ค. 59 401/59
366 นาง บญุเทยีน    ดวงตา ต65985/25 ธ.น่าน ก.พ. 60 1/60
367 นาง แจ่ม    บญุมาศ ต66818/25 ธ.สิงหบ์รีุ ก.พ. 60 1/60
368 นาง นวม    ศิริพฒัน์ ต67892/26 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 60 1/60
369 นาง อังคณา    จงเกษม ต69189/26 ธ.แคลาย ก.พ. 60 1/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 นาง สิริพร    ญาณจินดา ต70052/26 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
371 ร.ท.ชัยนันท ์   พยุงธรรม ต72341/26 สง.สด.จว.น.ม. ม.ค. 60 5161/59
372 นาง มุกดา    กล้าหาญ ต7471/11 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.พ. 60 1/60
373 นาง ฉลบฉลัย    บตุรแขก ต75364/26 ธ.พงังา ก.พ. 60 1/60
374 นาย ไพบลูย์    อั่วหงวน ต76560/26 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.พ. 60 1/60
375 นาง ชวลัภา    เขตตานิม ต81226/27 ธ.อยุธยา ก.พ. 60 1/60
376 นาย ประเสริฐ    ดารารัตน์ ต83558/27 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.พ. 60 1/60
377 นาง บญุศรี    พระเทพ ต84031/27 ธ.ศรีย่าน ก.พ. 60 1/60
378 น.ส. สุรีรัตน์    อินทอง ต88586/27 ธ.บา้นสวน-ชลบรีุ ก.พ. 60 1/60
379 จ.ส.อ.เอี่ยม    ศรีจันทร์ ต90652/27 ธ.ชัยภมูิ ก.พ. 60 1/60
380 นาย ทองสุข    โสมาเกตุ ต96035/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 60 1/60
381 นาง อุทยั    ศรีเจริญ ต98629/28 ธ.บก.กองทพัไทย ก.พ. 60 1/60
382 จ.ส.อ.มุ้ย    ศรีเจริญ ต98630/28 ธ.บก.กองทพัไทย ก.พ. 60 1/60
383 พ.อ.สมเจตน์    เวยีงนนท์ ส11308/25 ธ.ร.พ.มหาราช-ช.ม. ก.พ. 60 1/60
384 นาง อนงค์    พนัธุสุ์ผล ส12946/26 ธ.อุบลราชธานี ก.พ. 60 1/60
385 นาง สมสวย    ชาญเจริญ ส15036/28 ธ.ร้อยเอ็ด ก.พ. 60 1/60
386 พ.อ.ครรชิต    ศิลปานนท์ ส16095/29 ธ.บก.ทบ. ก.พ. 60 1/60
387 นาง ล าจวน    แสงผ่อง ส16726/29 ธ.สระบรีุ ม.ค. 60 5161/59
388 พ.อ.ฐานพทัย์    ฉัตรเมืองปกั ส18268/31 มทบ.31 ม.ค. 60 5161/59
389 นาง บญุส่ง    หลิมจ ารัส ส20235/32 ธ.บก.กองทพัไทย ก.พ. 60 1/60
390 พ.อ.ทศพร    พวงงาม ส21245/33 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั ช.ม. ก.พ. 60 1/60
391 ร.อ.บญุช่วย    ทองมี ส22802/34 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. ก.พ. 60 1/60
392 นาง สุรางคณา    รักพรม ส24275/35 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.พ. 60 1/60
393 นาย สารัฏฐ์    ขะชาตย์ ส24527/36 ธ.บิ๊กซี พระราม 4 ก.พ. 60 1/60
394 นาง จงสุข    แจ่มพงษา ส25905/38 ธ.เซ็นทรัล- พทัยาบซี ม.ค. 60 5161/59
395 นาง จรูญ    พยุงธรรม ส7504/19 สง.สด.จว.น.ม. ม.ค. 60 5161/59

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี้  ส าเนาทะเบยีนบา้น  ,   ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
    และ  ใบส าคัญความเหน็แพทย์
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3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ     ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ 
    ใหติ้ดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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