
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 ร.ต.กิตติพจน์    ก้อนกล่ิน 5395003597 ธ.ชัยภมูิ มี.ค. 60 441/60
2 น.ส.ศิริธร    เครือวลัย์ 5396001165 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
3 นาง รัมณีย์    ทรัพย์ประมูล 5396001303 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 60 441/60
4 นาง ส าอางค์    เจริญทรัพย์ 5402005497 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 60 441/60
5 พ.ท.ถาวร    เนียมทอง 5405000193 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 60 441/60
6 จ.ส.อ.ชยุต    ยอดบรีุ 5405011936 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 60 441/60
7 นาง เฉลิม    ชอบคุย 5406002166 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 60 441/60
8 นาง วรีนุช    มีคง 5406005430 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มี.ค. 60 441/60
9 นาง กชพรรณ    สิงหตุ้์ย 5406005792 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 60 441/60
10 นาง พรรณี    รอดพนัธุ์ 5406007708 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มี.ค. 60 441/60
11 นาย วฒิุพงษ ์   ดวงใจ 5406007983 ธ.ปากช่อง มี.ค. 60 441/60
12 นาง น  าทพิย์    เกิดนิยม 5406009468 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 60 441/60
13 นาง กนกวรรณ    จันทร์สุนทร 5406012182 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 60 441/60
14 นาง สุทธพิร    จับมั่น 5406013654 ธ.สุรนารี-น.ม. มี.ค. 60 441/60
15 นาง บวัพนัธ ์   เหล่าสมบติั 5406016144 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 60 441/60
16 นาง รุจิยาพธัร์    เบี ยวทุ่งน้อย 5406017099 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. มี.ค. 60 441/60
17 จ.ส.อ.กิตติพงษ ์   โพธิฤ์ทธิ์ 5410001247 ธ.กระทุ่มแบน มี.ค. 60 441/60
18 จ.ส.อ.อลงกรณ์    ศรีเจริญ 5410001433 ป.5 พนั.15 พ.ย. 59 4241/59
19 พล.อ.นิพนธ ์   ทองกลีบ 5410002424 สลก.ทบ. ต.ค. 48 3461/48
20 ส.อ.วฒิุนันท ์   เคนทา้ว 5410004603 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มี.ค. 60 441/60
21 นาย เมี ยน    ชื่นสนธิ์ 5410004831 ธ.รังสิต มี.ค. 60 441/60
22 พล.อ.วชิิต    ศรีประเสริฐ 5410008407 สลก.ทบ. ต.ค. 57 3461/57
23 จ.ส.อ.นพพร    ทองธวชั 5410010085 ธ.ยะลา มี.ค. 60 441/60
24 พ.ท.อนุชิต    สระแกทอง 5410015870 มทบ.13 มี.ค. 59 401/59
25 จ.ส.อ.ประเทอืง    โสภี 5410016174 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 60 441/60
26 นาย ไสว    สุดแก้ว 5410018495 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 60 441/60
27 นาง กังวล    สุดแก้ว 5410018496 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 60 441/60
28 ส.อ.กมล    เข็มนาจิตร์ 5410018725 ธ.หล่มสัก มี.ค. 60 441/60
29 นาง นงนุช    กาต๊ิบ 5410021537 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 60 441/60
30 ส.อ. อนิรุต    บญุพมิพ์ 5410022770 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 60 441/60
31 นาง สุภาพร    เกรงขาม 5420003260 ธ.อุดรธานี มี.ค. 60 441/60
32 นาง วงเดือน    เดชะ 5420005252 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 60 441/60
33 ส.ต.หญิง วราภรณ์    ตันศิริ 5420008340 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 60 441/60
34 พ.ท.อัมพร    บวัแก้ว 5420008576 ธ.ทุ่งสง มี.ค. 60 441/60
35 นาย สันติวฒัน์      วทิยารัตน์ 5430006296 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 60 441/60
36 ร.ต.ศิรวฒิุ    พลูทรัพย์ 5430006688 ร.151 พนั.2 ม.ค. 60 5161/59
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
37 จ.ส.อ.เชน    สวนใจ 5430008237 ธ.น่าน มี.ค. 60 441/60
38 อส.ทพ.บรรจงศักด์ิ    ศรีค า 5430009329 ธ.กนกเพชร-ก.จ. มี.ค. 60 441/60
39 นาง สุวลี    สมิตผลิน 5440005489 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า มี.ค. 60 441/60
40 นาง วารุณี    ประจงกาญจน์ 5440006842 ธ.อุดรธานี มี.ค. 60 441/60
41 นาง เนาวรัตน์    ค าเมืองคุณ 5440007026 ธ.อุดรธานี มี.ค. 60 441/60
42 นาง อ าคา    บญุพมิพ์ 5440008633 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 60 441/60
43 ส.อ.เฉลิมศักด์ิ    ลาดเสนา 5440009039 ธ.นครราชสีมา มี.ค. 60 441/60
44 ส.อ.ไพฑูลย์    แสงหรัิญ 5440009040 ธ.นางรอง มี.ค. 60 441/60
45 จ.ส.ต.เกียรติศักด์ิ    ปญุญมาโนชญ์ 5440010972 ม.4 รอ. พ.ย. 59 4241/59
46 นาย ชินวร    หรัิญมาศ 5450002182 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 60 441/60
47 นาง จรัญญาภรณ์    พจน์ธรีมนตรี 5450002352 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มี.ค. 60 441/60
48 นาย ประพนธ ์   สหายแก่น 5450003370 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 60 441/60
49 น.ส.นันทวรรณ    สหายแก่น 5450003396 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 60 441/60
50 นาง ดอกอ้อ    โสภี 5450003557 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 60 441/60
51 น.ส. กรองทอง    เปี่ยมจิตต์ 5450004307 มทบ.19 ต.ค. 59 3761/59
52 นาง สมนึก    เผยศิริ 5450005180 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. มี.ค. 60 441/60
53 ส.อ.วทิยา    กุดวลิาศ 5450005295 ธ.เซ็นทรัล อ.ด. มี.ค. 60 441/60
54 นาย ศุภวฒัน์    แสงสุขใจ 5450006216 ธนาณัติ ม.ค. 60 5161/59
55 นาง บญุนาค    ปญุญมาโนชญ์ 5450008698 ม.4 รอ. พ.ย. 59 4241/59
56 จ.ส.อ.นิกร    โสภา 5450008793 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 60 441/60
57 นาง บญุเลิศ    มะลิมาศ 5450013915 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 60 441/60
58 นาง ลภสัรดา    อู่ขลิบ 5460000019 ธ.พจิิตร มี.ค. 60 441/60
59 ส.อ.หญิง ปทัมพร    เย็นฉ่ า 5460000803 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
60 จ.ส.อ.ปฐัพงษ ์   กรรณสูต 5460002186 กบร.กช. ก.พ. 60 1/60
61 จ.ส.อ.ถิรพงศ์    มีโต 5460005460 ร.29 พนั.1 ก.พ. 60 1/60
62 นาย จ าเลย    อู่ตุ้ม 5460006579 ช.1 รอ. ม.ค. 60 5161/59
63 นาง สมพร    ปราชญ์เวทย์ 5460007920 ธ. วหิารแดง มี.ค. 60 441/60
64 นาง คาน    อ้วนพรมมา 5460010084 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. มี.ค. 60 441/60
65 นาง วนัทนีย์    จันทร์รัก 5460011838 พนั.พฒันา 3 ก.พ. 60 1/60
66 นาง ดาวลอย    ร่วมส าลี 5460012135 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 60 441/60
67 น.ส.สุจิตรา    จันทวงษ์ 5460012460 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 60 441/60
68 นาง ฉลวย    โอสถานนท์ 5460013772 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 60 441/60
69 นาย แสวง    บญุพมิพ์ 5460015533 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 60 441/60
70 นาง สมศรี    นิติสวน 5460015611 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
71 น.ส.นวรัตน์    เอี่ยมส าลี 5460015618 ธ.อุทยั-อยุธยา มี.ค. 60 441/60
72 นาง ปวณีา    ทองสกุลพนัธ์ 5460015619 ธ.อุทยั-อยุธยา มี.ค. 60 441/60
73 นาย ถาวร    มาลัยรัตน์ 5460015734 ธ.นครนายก มี.ค. 60 441/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
74 นาง เพญ็พรรณ    มาลัยรัตน์ 5460015738 ธ.นครนายก มี.ค. 60 441/60
75 จ.ส.อ.สุริยะ    บญุมา 5460015792 ม.พนั.16 พล.ร.5 ก.พ. 60 1/60
76 นาง สมศรี    ปญัญา 5470000663 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 60 441/60
77 นาย ใจ๋มา    โสภา 5470000665 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 60 441/60
78 ส.อ.ซ้องชัย    ขันติวงค์ 5470001632 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 60 441/60
79 ส.อ.ธเนศ    มากสกุล 5470001788 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 60 441/60
80 จ.ส.อ.นรา    วรสิงห์ 5470001814 พนั.ร.มทบ.11 พ.ย. 59 4241/59
81 นาย สมพร    พุ่มประเสริฐ 5470004714 รพ.รร.6 ธ.ค. 59 4661/59
82 นาง สาวติรี    พุ่มประเสริฐ 5470004715 รพ.รร.6 ธ.ค. 59 4661/59
83 นาง ศิริวรรณ    เกิดธปู 5470005253 ธ.ปตัตานี มี.ค. 60 441/60
84 นาย ประหยัด    ธรรมรักษ์ 5480003873 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 60 441/60
85 นาง อภจิารว ี   สละ 5480004164 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มี.ค. 60 441/60
86 นาง อ าพร    ศาสนา 5480004510 ธ.ปากเกร็ด มี.ค. 60 441/60
87 นาย วชิัย    ช านาญ 5480006541 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
88 นาย ปร็อก    แสงหรัิญ 5480007362 ธ.นางรอง มี.ค. 60 441/60
89 นาง ออม    แสงหรัิญ 5480007374 ธ.นางรอง มี.ค. 60 441/60
90 นาย ไชยยงค์    เปา้สร้อย 5480007482 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 60 441/60
91 ส.อ.ฤทธพิร    ช านาญ 5480008581 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
92 นาง ประภาพร    ใบขุนทด 5480010305 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ก.พ. 60 1/60
93 นาง พรทพิย์    สุขเกษม 5480010619 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 60 441/60
94 นาง วลัยา    สุนันทารอด 5490000569 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. มี.ค. 60 441/60
95 นาง บาน    เขื่อนแก้ว 5490000978 ธ.ถ.พฒันาการ มี.ค. 60 441/60
96 ส.อ.คมกริช    ไชยลาภ 5490002028 ร.1 พนั.2 รอ. ม.ค. 60 5161/59
97 จ.ส.อ.พบิลูรัตน์    จันทร์เขียว 5490002713 พนั.ปฐบ. ก.พ. 60 1/60
98 ส.อ.ไพรรัตน์    ดลชื่น 5490002736 ส.พนั.6 ก.พ. 60 1/60
99 นาง สุรีรัตน์    ดวนใหญ่ 5490007639 ธ.บก.กองทพัไทย มี.ค. 60 441/60
100 ส.อ.เซาฟ ี   อีซอ 5490007827 ร.153 พนั.1 พ.ย. 58 4041/58
101 นาง ประกาย    ศรีนาค 5490009147 พนั.สบร.21 บชร.1 ธ.ค. 59 4661/59
102 พ.ต.มานนท ์   โชติพนิิจ 5490010017 พล.1 รอ. ก.พ. 60 1/60
103 พ.ต.ชัยวฒัน์    จันลี 5490010846 พล.1 รอ. ก.พ. 60 1/60
104 พ.ต.นิกร    เชาวลิต 5490010878 พล.1 รอ. ก.พ. 60 1/60
105 ส.อ.เถลิงศักด์ิ    หงส์ค าภา 5490011924 ส.พนั.6 ก.พ. 60 1/60
106 ส.อ.เกียรติศักด์ิ    หอ่งค า 5500000740 ร.152 พนั.1 ก.พ. 60 1/60
107 ส.อ.ชาญชัย    ลาทอง 5500000801 ร.29 พนั.1 ก.พ. 60 1/60
108 ส.อ.วรากร    พนัธอ์ินทร์ 5500001901 ยก.ทหาร ก.พ. 60 1/60
109 นาย ค าจันทร์    สุรินทร์ 5500003007 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 60 441/60
110 นาง เนาวรัตน์    โสภา 5500003008 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 60 441/60
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111 นาง ปราณี    สุรินทร์ 5500003009 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 60 441/60
112 น.ส.วรันต์ภรณ์    วทิยารัตน์ 5500004062 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 60 441/60
113 นาง ส าเริง    พนัธอ์ินทร์ 5500004819 ยก.ทหาร ก.พ. 60 1/60
114 ส.อ.วรีะศักด์ิ    เรืองศิลป์ 5500004935 กรม ทพ.42 ก.พ. 60 1/60
115 นาง อุดร    สร้อยแก้ว 5510000149 ส่วนกลาง ม.ค. 60 5161/59
116 นาย ส ารอง    ขันติวงค์ 5510000392 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 60 441/60
117 นาง สุภร์ี    ขันติวงค์ 5510000393 ธ.บรีุรัมย์ มี.ค. 60 441/60
118 จ.ส.ท.มานพ    พนัธุก์าง 5510000739 ธ.เซ็นทรัล ข.ก. ก.พ. 60 1/60
119 ส.อ.เฉลิมพล    พลายชนะ 5510001636 ร.153 ก.พ. 60 1/60
120 ส.ต.วรีภทัร์    เทพสุธา 5510003500 ธ.ราชบรีุ มี.ค. 60 441/60
121 ส.อ.ชวฤทธิ ์   ภวูศานต์ 5510003895 ส.พนั.6 ก.พ. 60 1/60
122 จ.ส.ท.ทรงธรรม    พนัธุเ์พชร 5510004205 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 60 441/60
123 นาง จับจิตร์    ทนันชัย 5510005184 ธ.โรบนิสัน ส.พ. มี.ค. 60 441/60
124 ส.อ.ธติิ    หอทอง 5510005586 ม.พนั.19 พล.ร.9 ก.พ. 60 1/60
125 ส.อ.ยุทธภมูิ    แก้วผกา 5510007685 ร.29 พนั.1 ก.พ. 60 1/60
126 ส.อ.รัฐพงษ ์   ขันทอง 5520001818 ร.17 ก.พ. 60 1/60
127 ส.อ.สิรเชษฐ์    เยี่ยมสวสัด์ิ 5520002045 ร.5 พนั.2 ก.พ. 60 1/60
128 ส.ต.พงษช์ัย    ดีจันทร์ดา 5520005206 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
129 อส.ทพ.เสนอ    นาราช 5520006946 กรม ทพ.23 ก.พ. 60 1/60
130 นาง อบไม    นาราช 5520007057 กรม ทพ.23 ก.พ. 60 1/60
131 นาง ประเสริฐ    กาศรี 5520008185 กรม ทพ.26 ก.พ. 60 1/60
132 นาง สุมนา    เนียมทอง 5520008470 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 60 441/60
133 นาง วนิดา    เจียรนัย 5520011611 ร.31 พนั.2 รอ. ม.ค. 60 5161/59
134 น.ส.หมุ่มศรี    อนุสนธ์ 5520011614 ร.31 พนั.2 รอ. ม.ค. 60 5161/59
135 นาง สุภาภรณ์    ค าพะแย 5520012596 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี มี.ค. 60 441/60
136 นาง ศศิธร    ฉัตรสุวรรณ 5520013956 ธ.เซ็ลทรัล อ.บ. มี.ค. 60 441/60
137 นาย ธรีพงศ์    เฉลิมสุข 5520016281 ธ.เพชรบรูณ์ มี.ค. 60 441/60
138 นาง อธกิัญญ์    งามเลิศ 5520017214 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. มี.ค. 60 441/60
139 ส.อ.กิตติศักด์ิ    แก้วพมิพา 5520017619 ร.1 พนั.1 รอ. ก.พ. 60 1/60
140 นาย ยุทธชัย    จิตรเย็น 5520018359 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 60 441/60
141 น.ส.อรวรรณ    ณ บางช้าง 5520018403 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 60 441/60
142 ส.อ.ยุรนันท ์   ทมุนันท์ 5520018997 ศฝ.นศท.มทบ.22 พ.ย. 59 4241/59
143 นาย ชัยวฒัน์    มีผลกิจ 5530000017 ธ.อยุธยา มี.ค. 60 441/60
144 น.ส.สังเวยีน    อ้นหนู 5530000880 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. มี.ค. 60 441/60
145 นาง แสงจันทร์    เพิ่มศรี 5530001874 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มี.ค. 60 441/60
146 นาง ประวาส    เปร่ียมพมิาย 5530002183 มทบ.21 ก.พ. 60 1/60
147 นาย สมพงษ ์   เปร่ียมพมิาย 5530002185 มทบ.21 ก.พ. 60 1/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 ส.อ.ทองทศ    เปร่ียมพมิาย 5530002643 มทบ.21 ก.พ. 60 1/60
149 ส.อ.ปรีชา    กันจู 5530004872 พนั.ซบร.22 บชร.2 ก.พ. 60 1/60
150 ส.ต.สมฤทยั    เสถียรเขต 5530006150 นรด.(ศสร) ก.พ. 60 1/60
151 น.ส.บณุณดา    ไทรนนทรี 5530007476 ร.9 พนั.2 ก.พ. 60 1/60
152 อส.ทพ.สมชาย    แสงจันทร์ 5530008743 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
153 อส.ทพ.ชาญวทิย์    ทพิจักษุ 5530008979 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
154 ส.อ.ณัฐวฒิุ    โพธิท์อง 5540000851 พนั.ปฐบ. ก.พ. 60 1/60
155 นาง พรทพิย์    สุกใส 5540006121 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. ธ.ค. 59 4661/59
156 น.ส.กาญจนา    คุณวฒัน์ 5540007361 อผศ. ก.พ. 60 1/60
157 อส.ทพ.ปรัิญ    อาจกล้า 5550000330 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
158 อส.ทพ.เมธาวนิ    บญุนอก 5550000411 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
159 อส.ทพ.วรียุทธ    บริบรูณ์ 5550000529 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
160 ส.ท.จาตุรนต์    ก่องดวง 5550001244 พล.ร.6 ก.พ. 60 1/60
161 นาง ดาราวรรณ    รัตนฉายา 5550001447 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 60 441/60
162 นาย ระพ ี   รัตนฉายา 5550001448 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 60 441/60
163 ส.ท.วศิรุฒ    มัชชิพนัธุ์ 5550001808 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
164 อส.ทพ.กุ    ลุนพรม 5550002419 กรม ทพ.21 ก.พ. 60 1/60
165 อส.ทพ.ชลธ ี   นาราช 5550002486 กรม ทพ.23 ก.พ. 60 1/60
166 ส.ท.กฤต    ภสูาริ 5550003099 ม.1 พนั.3 รอ. ม.ค. 60 5161/59
167 ส.ต.ธรีะยุทธ    นามวงษ์ 5550003798 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
168 ส.ท.มีชัย    ซึงตระกูล 5550004840 มทบ.14 ก.พ. 60 1/60
169 ส.ต.จักรี    ดีกร 5550005853 กรม ทพ.13 ม.ค. 60 5161/59
170 อส.ทพ.นิอิลยาส์    ซีอูเซ็ง 5550008139 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
171 ส.ท.จิรายุ    ศรีสุนทร 5550010097 กรม บ. ก.พ. 60 1/60
172 อส.ทพ.วทิยา    พมิจรัส 5550010428 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
173 ส.ต.วชัรพงษ ์   ชัยรัตน์ 5550011207 กรม ทพ.42 ก.พ. 60 1/60
174 ส.ท.กรพชร    วรแก่นทราย 5550011613 ร.8 พนั.2 ก.พ. 60 1/60
175 ส.ต.เอกพนัธ ์   สุขขา 5550011909 ร.152 พนั.2 ม.ค. 60 5161/59
176 อส.ทพ.อับดุลเลาะ    ดาอุแม 5560000300 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
177 ส.ต.รณชัย    วงแหวว 5560000578 ร.151 พนั.2 ม.ค. 60 5161/59
178 นาย สาย    ใบขุนทด 5560001106 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ก.พ. 60 1/60
179 นาง ประไพ    ใบขุนทด 5560001262 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. ก.พ. 60 1/60
180 ส.ต.อนันต์    มาดสินชัย 5560002200 พนั.ซบร.22 บชร.2 ก.พ. 60 1/60
181 พลฯ ยงยุทธ    ต่านนวล 5560002309 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
182 ส.ท.นิภทัร์    เกตุขาว 5560002611 ศปภอ.ทบ. ม.ค. 60 5161/59
183 ส.ท.นพพร    ปาลิวนิช 5560003618 มทบ.13 ธ.ค. 59 4661/59
184 น.ส.รุ่งกาญจน์    ววิฒัน์ 5560004306 รพ.รร.6 ก.พ. 60 1/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาง จตุพร    วจิิตรดี 5560008528 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 60 441/60
186 ส.ต.ธชายุธ    ซังยัง 5560008942 ขกท. ก.ค. 59 2281/59
187 นาย วชิัย    วงทาสี 5560008988 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 60 441/60
188 อส.ทพ.เกียรติคุณ    โฉมเฉลา 5560010281 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
189 น.ส.ศิริกานดา    ศรีดาพล 5560010475 นทพ. ธ.ค. 57 4321/57
190 อส.ทพ.สุรเชษฐ์    บญุภา 5560010990 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
191 นาย สมศักด์ิ    จันทร์แย้ม 5560011509 สง.สด.ก.ท. ก.พ. 60 1/60
192 อส.ทพ.กฤษณกันท ์   เทพประสิทธิ์ 5560011902 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
193 อส.ทพ.ศตวรรษ    กาลวรรณา 5560011933 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
194 ส.ต.เสฎฐวฒิุ    ทองแปน้ 5560012347 กรม ทพ.44 ก.พ. 60 1/60
195 ส.ต.ณัฐพล    สมชื่อ 5560012884 กรม ทพ.13 ก.พ. 60 1/60
196 อส.ทพ.บสูรอ    หะยีสะมะแอ 5560013044 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
197 อส.ทพ.พงค์    ศรีมอม 5560013046 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
198 อส.ทพ.หญิง วนัวสิาข์    ฟกัอ่อน 5560013135 ทภ.4 ก.พ. 60 1/60
199 ส.ต.วนัส    เมืองมี 5570000685 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 60 441/60
200 ส.ท.ธรีภทัร    สังข์ศรี 5570001848 ร.9 ก.พ. 60 1/60
201 ส.ท.นพดล    ทองหล่อ 5570002230 ร.152 ก.พ. 60 1/60
202 อส.ทพ.จิระมิตร    เฉลิมศรี 5570003316 กรม ทพ.41 ก.พ. 60 1/60
203 ส.ท.เอกกริช    ชินกร 5570003700 ร.11 พนั.3 รอ. ก.พ. 60 1/60
204 อส.ทพ.ภลัิกษณ์    กล้วยประโคน 5570005518 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
205 อส.ทพ.อาคม    สุค าภา 5570007228 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
206 ส.ต.ปจัจยากานต์    ดีดน้อย 5570010640 ร.151 ก.พ. 60 1/60
207 ส.ต.ราชรักษ ์   สุวรรณคังคะ 5570010658 มทบ.15 ก.พ. 60 1/60
208 ส.ต.ยุทธการ    กล่ินชาวนา 5570010919 กรม ทพ.48 ก.พ. 60 1/60
209 อส.ทพ.สมฤทธ ิ   นุ้ยสุด 5570011760 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
210 นาย วชัรากรณ์    ณ บางช้าง 5570012390 ธ.รพ.รร.6 มี.ค. 60 441/60
211 อส.ทพ.ณัฐวฒิุ    เวชชะกะ 5570014013 กรม ทพ.42 ก.พ. 60 1/60
212 อส.ทพ.ธงชัย    เฉื่อยรัมย์ 5570015552 กรม ทพ.41 ก.พ. 60 1/60
213 อส.ทพ.สยามรัฐ    สัจจะบตุร 5570015607 กรม ทพ.41 ก.พ. 60 1/60
214 ส.อ.ธนาวฒัน์    ปรีชาววิฒัน์ 5580000412 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
215 นาง ศิรวดี    ปรีชาววิฒัน์ 5580000547 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
216 อส.ทพ.กิตติศักด์ิ    สุวรรณฤกษ์ 5580000764 กรม ทพ.42 ก.พ. 60 1/60
217 นาง ค าพลอย    ดลชื่น 5580000887 ส.พนั.6 ก.พ. 60 1/60
218 นาย สม    ดลชื่น 5580000888 ส.พนั.6 ก.พ. 60 1/60
219 อส.ทพ.ณัฐพนธ ์   แก้วเรียบ 5580005186 กรม ทพ.21 ก.พ. 60 1/60
220 น.ส.พรรณทพิา    จันทร์เด่นแสง 5580007016 ธ.ส านักพหลโยธนิ มี.ค. 60 441/60
221 ส.อ.ไพรวฒิุ    รอดพนัธุ์ 5580007158 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 60 441/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 อส.ทพ.ธรรมนูญ    พฒัน์สมุทร 5580007357 กรม ทพ.41 ก.พ. 60 1/60
223 อส.ทพ.นฤดล    เขียวสิงห์ 5580007634 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
224 นาย ก าทอน    บญุเจริญ 5580008485 ธ.บกิซี ถ.พระรามที่ 2 มี.ค. 60 441/60
225 นาย สุทธพิงษ ์   ธนโกเศศ 5580009267 นรด.(ศสร) ธ.ค. 59 4661/59
226 ส.ต.สมบติั    งามปลอด 5580009927 มทบ.21 ธ.ค. 58 4501/58
227 น.ส.นัฐพร    สอนแก้ว 5580011159 ธ.อุตรดิตถ์ มี.ค. 60 441/60
228 น.ส.ชลธชิา    สังขบญุชู 5580011599 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
229 นาย ธนัฐชัย    สังขบญุชู 5580011600 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
230 ส.ต.ปริญญา    มีศิริ 5580011825 มทบ.15 ก.พ. 60 1/60
231 อส.ทพ.กัมปนาท    ชูเชิดมงคลกุล 5580013238 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
232 อส.ทพ.นพพล    โลหะการก 5580013281 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
233 อส.ทพ.ปรัชญา    จันทร์สองศรี 5580013292 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
234 อส.ทพ.สมพร    จะริวฒั 5580014005 กรม ทพ.41 ก.พ. 60 1/60
235 อส.ทพ.เอกลักษณ์    ดวงภกัดี 5580014021 กรม ทพ.41 ก.พ. 60 1/60
236 อส.ทพ.จักรกริช    กล่ าทอง 5590000204 กรม ทพ.22 ก.พ. 60 1/60
237 พลฯ เจริญ    บรรเทา 5590001391 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
238 นนส.นันธวฒัน์    ค าโหย 5590001453 ร.151 พนั.1 ก.พ. 60 1/60
239 พลฯ จักรเวทย์    เนตรสุวรรณ 5590005234 ช.พนั.602 ก.พ. 60 1/60
240 พลฯ ณัฐวฒิุ    เข็มทอง 5590005237 ช.พนั.602 ก.พ. 60 1/60
241 พลฯ ธวชัชัย    บญุวงษ์ 5590005239 ช.พนั.602 ก.พ. 60 1/60
242 พลฯ พยุงศักด์ิ    จันทร์ฟกั 5590005241 ช.พนั.602 ก.พ. 60 1/60
243 พลฯ วรีะศักด์ิ    ชะวดิา 5590005242 ช.พนั.602 ก.พ. 60 1/60
244 อส.ทพ.สุวทิย์    แสงทองอ่อน 5590006105 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
245 น.ส.นารีรัตน์    สุระเสียง 5590007259 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 60 441/60
246 นาง เคลือบ    แสงสุวรรณ 5590010262 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
247 นาย ทรงวฒิุ    แสงสุวรรณ 5590010267 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
248 ส.ต.หตัถพงษ ์   แสงสุวรรณ 5590010280 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
249 อส.ทพ.นเรศ    ยวงปนิ 5590010958 กรม ทพ.33 ต.ค. 59 3761/59
250 นาง ธนวนั    กะแก้ว 5590011679 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
251 ส.อ.เอนก    กะแก้ว 5590011689 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
252 นาง มลิทอง    โคตรพฒัน์ 5590011993 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 60 441/60
253 นาย ยุทธพงษ ์   โคตรพฒัน์ 5590011994 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 60 441/60
254 อส.ทพ.ศุภชัย    รัศมีพรม 5590012182 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
255 อส.ทพ.เอกพล    ปิ่นแก้ว 5590012191 กรม ทพ.46 ก.พ. 60 1/60
256 ร.ต.ภวูชิ    ภกัดีรักษ์ 5590012673 ร.29 พนั.1 ม.ค. 60 5161/59
257 อส.ทพ.สมชาย    จันทร์ทกึ 5600001202 กรม ทพ.12 ก.พ. 60 1/60
258 จ.ส.อ.มาโนช    อยู่เปน็สุข ต104449/28 ธ.ราชบรีุ ก.พ. 60 1/60

7



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
259 นาย สมุทร    คล้ายคลึงดี ต107159/29 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 60 441/60
260 นาง จ ารัส    ไหวติง ต109078/29 ธ.เซนทรัล-บางเขน มี.ค. 60 441/60
261 จ.ส.อ.ประทวน    คงพนัธุรั์ตนา ต114635/29 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 60 441/60
262 จ.ส.อ.ปา่น    ลังกาเปี้ย ต126907/30 ธ.เชียงราย มี.ค. 60 441/60
263 นาง อ่อนสา    สมนึก ต128517/30 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
264 ร.ต.ท.หญิง ปราณี    แก้วสะอาด ต128964/30 ธ.ตะพานหนิ มี.ค. 60 441/60
265 นาง แฉล้ม    จันลบ ต128965/30 ธ.ตะพานหนิ มี.ค. 60 441/60
266 ร.ต.เสฏฐพฒัน์    ค าแดงไสย์ ต133669/30 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 60 441/60
267 นาย สมจิตต์    งามพริ ง ต135959/30 ธ.รามอินทรา กม.4 มี.ค. 60 441/60
268 นาย ววิฒัน์    เวยีนสันเทยีะ ต138110/30 ธ.โลตัส โคราช 2 มี.ค. 60 441/60
269 นาง สงัด    มั่นสูงเนิน ต13911/14 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 60 441/60
270 จ.ส.อ.สมคิด    เกิดธปู ต146625/31 ธ.ปตัตานี มี.ค. 60 441/60
271 นาง นิธนิันท ์   นิษฐ์ธนินภทัร ต148064/31 ธ.เตาปนู มี.ค. 60 441/60
272 นาง ธญัรัศม์    มงคลแก้วพงศภคั ต150747/31 ธ.ถ.ศรีนครินทร์-ลาซาล มี.ค. 60 441/60
273 นาง อรวนิ    สนใจ ต152431/31 ธ.โรบนิสัน ศรีราชา มี.ค. 60 441/60
274 นาง เกษร    สัมมาชิต ต154662/31 ธ.เตาปนู มี.ค. 60 441/60
275 นาง น้อย    ศรีคร่ า ต155013/31 ธ.นครนายก มี.ค. 60 441/60
276 พ.ต.ธนัญพรรธน์    เบี ยวทุ่งน้อย ต160042/31 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. มี.ค. 60 441/60
277 นาง วรรณา    มีเสมา ต160168/31 ธ.ส านักราชด าเนิน มี.ค. 60 441/60
278 นาง ประเชิญ    จันทร์เกตุ ต162502/31 ธ.เสริมไทย-ม.ค. มี.ค. 60 441/60
279 ส.อ.พงศ์ศักด์ิ    จานสิบสี ต164309/31 ธ.แจ้งวฒันะ มี.ค. 60 441/60
280 นาง พจมาน    สนธปิญัญา ต165403/31 ธ.พรานนก มี.ค. 60 441/60
281 นาง ไฝ    ลังกาเปี้ย ต167215/31 ธ.เชียงราย มี.ค. 60 441/60
282 นาง ล าใย    วริพรรณ์ ต171945/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มี.ค. 60 441/60
283 จ.ส.อ.สมพร    ทองเอม ต172858/32 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. มี.ค. 60 441/60
284 จ.ส.อ.ประกอบ    ชูรอดวาด ต174742/32 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
285 นาย พรม    กล้าหาญ ต176586/32 ธ.เมืองคง มี.ค. 60 441/60
286 นาง บญุสร้าง    เขมะวงศ์ ต177600/32 ธ.สระบรีุ มี.ค. 60 441/60
287 นาง พยุง    สุวรรณโพธิศ์รี ต177966/32 ธ.สระบรีุ มี.ค. 60 441/60
288 นาย ปิ่น    พนัธุใ์หม่ ต181420/32 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 60 441/60
289 นาง สุวรรณา    จันทร์คลาย ต182092/32 ธ.บก.ทบ. มี.ค. 60 441/60
290 จ.ส.อ.คนึง    อยู่นวล ต182147/32 รพศ.3 ก.พ. 60 1/60
291 จ.ส.อ.เจริญศักด์ิ    ศิรินุพงศ์ ต183524/32 ป.5 พนั.5 ก.พ. 60 1/60
292 จ.ส.อ.ชาญ    น้อยละม้าย ต183693/32 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 60 441/60
293 นาง หนูพร    งามศิริ ต184247/32 ธ.ยโสธร มี.ค. 60 441/60
294 ร.ต.วนัชัย    ค าช่วยสิน ต186088/32 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ค. 60 5161/59
295 จ.ส.อ.อุดม    สร้อยมาลุน ต186306/32 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มี.ค. 60 441/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 พ.ต.กษดิิศ    อ้วนพรมมา ต189760/32 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. มี.ค. 60 441/60
297 จ.ส.อ.สุภาพ    จันทร์สุนทร ต192649/32 ธ.สนามเปา้ มี.ค. 60 441/60
298 นาง นวลอนงค์    กิ่งโก้ ต201044/33 ธ.อุดรธานี มี.ค. 60 441/60
299 นาง แดง    จาติเกตุ ต201526/33 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมืองมี.ค. 60 441/60
300 นาง ชื่น    สุดเตาะ ต205260/33 ธ.ลาดกระบงั มี.ค. 60 441/60
301 จ.ส.อ.ธรีนันท ์   กิ่งโก้ ต205617/33 ธ.อุดรธานี มี.ค. 60 441/60
302 นาย วชิัย    อุ่นค า ต207171/33 ธ.อุบลราชธานี มี.ค. 60 441/60
303 จ.ส.อ.สุรศักด์ิ    ละมัยวรรณ ต208253/33 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
304 นาง วาสนา    การะเกด ต211144/33 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
305 นาง สุดาทพิย์    วฒิุพนัธุ์ ต211279/33 ธ.เซียร์ - รังสิต มี.ค. 60 441/60
306 ส.อ.อุดม    กาต๊ิบ ต212276/33 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 60 441/60
307 นาง ล ายอง    เปา้บญุปรุง ต212974/33 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 60 441/60
308 นาง ดรุณี    ลังกาเปี้ย ต214608/33 ธ.เชียงราย มี.ค. 60 441/60
309 นาย ณรงค์    หารโคกกรวด ต214989/33 ธ.ปากช่อง มี.ค. 60 441/60
310 นาง นุชรินทร์    บริงค์เวร์ิธ ต214990/33 ธ.ปากช่อง มี.ค. 60 441/60
311 นาง จ าเนียร    ศรีสร้างคอม ต218558/33 ธ.ลพบรีุ มี.ค. 60 441/60
312 นาย เสถียร    เฟื่องขจร ต22111/17 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
313 นาง รัชดาพร    บวัทอง ต222798/33 ธ.พะเยา มี.ค. 60 441/60
314 นาง ระเบยีบ    สุขเขียว ต224463/34 ธ.งามวงศ์วาน มี.ค. 60 441/60
315 ส.อ.สุโชติ    เลิศลายต่วน ต224610/34 ธ.ย่อยบางบวั มี.ค. 60 441/60
316 นาย นิคม    ชะปแูสน ต225436/34 ธ.ร้อยเอ็ด มี.ค. 60 441/60
317 นาง สมบติั    แก้วม่วง ต226376/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มี.ค. 60 441/60
318 นาย สุทธรัิก    มากมาย ต234204/34 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. มี.ค. 60 441/60
319 นาง จันเทยีม    ซ่อมเซียง ต235966/34 ธ.บา้นผือ มี.ค. 60 441/60
320 นาง สุข    ทพัทวี ต237343/34 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ มี.ค. 60 441/60
321 พ.ท.เสถียร    บรูณ์เจริญ ต238664/34 ธ.นราธวิาส มี.ค. 60 441/60
322 นาง พเยาว ์   สุขเกษม ต239682/34 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. มี.ค. 60 441/60
323 นาง เหมา    พมิพบตุร ต241437/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มี.ค. 60 441/60
324 นาง นงค์นุช    ละอองนวน ต244053/34 ธ.เมืองทองธานี มี.ค. 60 441/60
325 นาง ศรัญญา    อยู่นวล ต245914/34 รพศ.3 ก.พ. 60 1/60
326 จ.ส.อ.เกษตร    บญุจรูญรักษ์ ต252842/35 ธ.ล าทบั มี.ค. 60 441/60
327 นาง บญุธรรม    ตุ่นสูงเนิน ต256486/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มี.ค. 60 441/60
328 จ.ส.อ.พรชัย    กาฬกาญจน์ ต256893/35 ธ.กาญจนบรีุ มี.ค. 60 441/60
329 นาง ร าไพ    สารทอง ต260192/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มี.ค. 60 441/60
330 นาย ชอบ    กระแสฉิมพลี ต261023/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มี.ค. 60 441/60
331 น.ส.สุวรีย์    กระแสฉิมพลี ต261024/35 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มี.ค. 60 441/60
332 นาย สนม    สาตะโยธนิ ต261563/35 ธ.พญาไท มี.ค. 60 441/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นาง เหล่น    พกิุลทอง ต261810/35 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ค. 60 5161/59
334 นาง เพญ็พร    ค าช่วยสิน ต261811/35 ม.5 พนั.24 รอ. ม.ค. 60 5161/59
335 นาย ประวทิ    สัมมาชิต ต264430/36 ธ.เตาปนู มี.ค. 60 441/60
336 พ.ต.สั ว    แสงสุวรรณ ต26621/18 ธ.ชุมพร มี.ค. 60 441/60
337 นาง เยาวรัตน์    เพช็รสีเขียว ต266619/36 ธ.ถ.มิตรภาพ  ข.ก. มี.ค. 60 441/60
338 นาง ล าใย    คูบบุผา ต266620/36 ธ.ถ.มิตรภาพ  ข.ก. มี.ค. 60 441/60
339 จ.ส.อ.สมบรูณ์    พสัคร ต266711/36 ธ.ถ.ทหาร-อ.ด. มี.ค. 60 441/60
340 นาง บานเย็น    วงศ์ใหญ่ ต276695/37 ธ.พะเยา มี.ค. 60 441/60
341 นาง ไฉนวรรณ    หมื่นชนะ ต279811/37 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 60 441/60
342 น.ส.พชัรี    จั่นหนู ต280016/37 ธ.ปากเกร็ด มี.ค. 60 441/60
343 นาง สังเวยีน    ขันโท ต280670/37 ธ.นครนายก มี.ค. 60 441/60
344 นาง สมหมาย    สังขบญุชู ต283533/38 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
345 นาง ชมมณี    เขียวอ่อน ต288201/38 ธ.ปราจีนบรีุ มี.ค. 60 441/60
346 จ.ส.อ.เทอดศักด์ิ    กิมานันท์ ต289264/38 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. มี.ค. 60 441/60
347 นาง พนัป ี   บญุช้อย ต38116/21 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 60 441/60
348 ร.ต.ประสพ    ชัยอาสา ต43613/22 ธ.เสริมไทย ม.ค. มี.ค. 60 441/60
349 นาง เสง่ียม    จันทร์วาศ ต45859/22 ธ.นครศรีธรรมราช มี.ค. 60 441/60
350 นาง ลิ ม    เทพเภา ต46733/22 ศป. เม.ย. 59 861/59
351 นาย สงัด    ศรีบญุเรือง ต48056/23 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 60 441/60
352 นาง บ ุ   กุลมงกฏ ต49866/23 ธ.กาฬสินธุ์ มี.ค. 60 441/60
353 นาย ยุทธชัย    เงินเมย ต52648/23 ธ.ปากช่อง มี.ค. 60 441/60
354 น.ส.สมควร    เปาริก ต54127/23 ธ.อยุธยา มี.ค. 60 441/60
355 นาง สงวน    สุภาพร ต54707/24 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-น.บ. มี.ค. 60 441/60
356 นาง สมร    นุ่มส าลี ต62544/25 ธ.กระทรวงกลาโหม มี.ค. 60 441/60
357 นาย กนก    สังขบญุชู ต67107/25 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
358 นาย สมบรูณ์    ผลนา ต67619/26 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มี.ค. 60 441/60
359 พ.ท.มานะ    เขียวทอง ต70706/26 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
360 นาย หสันัย    เอี่ยมอารมณ์ ต72717/26 ส่วนกลาง ก.พ. 60 1/60
361 นาง โสฬส    ค าบญุเรือง ต75156/26 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
362 จ.ส.อ.สุรพงษ ์   ดีศรี ต83216/27 ธ.สระบรีุ มี.ค. 60 441/60
363 นาย มนูญ    บริบรูณ์ ต83791/27 ธ.เตาปนู มี.ค. 60 441/60
364 ร.ต.สมศักด์ิ    เหวา่วติ ต83918/27 ธ.ถ.สรงประภา มี.ค. 60 441/60
365 นาย สุรินทร์    ทองแถว ต86643/27 ธ.ถ.พบิลูสงคราม มี.ค. 60 441/60
366 ส.อ.มีชัย    อุ่นวเิศษ ต87373/27 ธ.สกลนคร มี.ค. 60 441/60
367 จ.ส.อ.วทิยา    วชิาพลู ต95769/28 มทบ.22 ก.พ. 60 1/60
368 จ.ส.อ.ชัยยุทธ    ค าแก้ว ต98419/28 ธ.อุดรธานี มี.ค. 60 441/60
369 นาย สนาม    คล้ายคลึงดี ต98672/28 ธ.ศรีย่าน มี.ค. 60 441/60
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 นาง เพชรา    พนัธุพ์ทิย์แพทย์ ส24079/35 ธ.เชียงใหม่ มี.ค. 60 441/60
371 พ.อ.ประสิทธิ ์   ปกัษี ส24754/36 ธ.โรบนิสัน ส.พ. มี.ค. 60 441/60
372 นาย ธนิตศักด์ิ    รวเีลิศรังสิมา ส24978/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มี.ค. 60 441/60
373 นาง สุมลรัตน์    ปล่องทอง ส25606/37 ธนาณัติ ก.พ. 60 1/60
374 นาง ณัฐปวยี์    วทิยารัตน์ ส26355/38 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. มี.ค. 60 441/60
375 นาง วนิดา    หรัิญมาศ ส7885/19 ธ.เมืองทองธานี มี.ค. 60 441/60
376 พ.ท.ส าเร็จ    ทพิยาลัย ส8562/21 ธ.ขอนแก่น มี.ค. 60 441/60
377 นาง อนุกูล    แผ่นทอง ส9486/22 ธ.พษิณุโลก มี.ค. 60 441/60

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน  90  วัน
2. สมาชิกทีถู่กถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเกิน 90  วัน จะขอคืนสภาพได้ที ่กองการฌาปนกิจ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ    และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกัดตั งแต่หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถู่กถอนชื่อออกจากทะเบียน
    ชั่วคราวโดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพดังนี   ส าเนาทะเบียนบ้าน,   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
    และ  ใบส าคัญความเห็นแพทย์
3. สมาชิกทีถู่กถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ  า ตามระเบียบ ทบ. ฯ  ให้ถือการสมัครครั งที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอน
    สภาพจึงขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครครั งแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ 
    ให้ติดต่อสอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 2
4. สมาชิกทีถู่กถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทั งสิ น
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