
ล ำดับ ช่ือสมำชิกท่ีเสียชีวิต ชุดเดือน สังกัด ช่ือทำยำท เก่ียวข้อง จ ำนวนเงิน สำเหตุท่ีไม่มำรับเงินสงเครำะห์
1 นายเหรียญ  คงทน ปี 2517 - - -           12,144.00 ไม่มีเอกสารประกอบ
2 จ.ส.ต.เสน่ห์  เสตะลุหัส  ม.ค.22 - - -           28,393.00 ไม่มีเอกสารประกอบ
3 ร.ต.ต.ธัม  ปญจะ        ม.ค.22 - - -            4,023.00 ไม่มีเอกสารประกอบ
4 ส.ต.อ.เสง่ืยม  นพรัตน์  ต.ค.22 - - -           16,777.00 ไม่มีเอกสารประกอบ

5 พ.ต.ท.จ ารัส  บูรณาพา     พ.ค.23 - - - 6,534.00           ไม่มีเอกสารประกอบ

6 จ.ส.ต.เรืองเดช  สุนทรสุข   ส.ค.24 - - - 8,319.00           ไม่มีเอกสารประกอบ
7 ร.ต.ต.บุญยืน  พันธ์เผือก  พ.ค.25 - - -           33,188.00 ไม่มีเอกสารประกอบ
8 ร.ต.ท.สุวลี  วิริยเขษม  พ.ค.25 - - -            2,429.25 ไม่มีเอกสารประกอบ
9 จ.ส.ต.ประกอบ  สุภาพ  ก.ค.25 - - -            6,872.00 ไม่มีเอกสารประกอบ
10 ด.ต.บุญเล้ียง  วิมลจันทร์  ส.ค.25 - - - 9,356.50            ไม่มีเอกสารประกอบ
11 จ.ส.ต.สาล่ี  สุวรรณปรีดา    ส.ค.25 - - - 57,927.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
12 ร.ต.ต.ประยงค์  อ่อนวรรณ    ส.ค.25 - - - 1,078.00            ไม่มีเอกสารประกอบ
13 ร.ต.อ.บุญชู  ศิริมาศ     ต.ค.25 - - - 13,889.25          ไม่มีเอกสารประกอบ
14 ส.ต.อ.ฑูรณ์  ไชยพัฒน์     ธ.ค.25 - - - 15,713.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
15 จ.ส.ต.คณา  ไทรงาม   ม.ค.26 - - - 1,584.00            ไม่มีเอกสารประกอบ
16 ร.ต.อ.บาน  ศรินิวัติ   พ.ค.26 - - - 32,768.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
17 พ.ต.อ.ผล ไทยเจริญ      ม.ค.29 - - - 9,008.00            ไม่มีเอกสารประกอบ
18 จ.ส.ต.ณรงค์ หวานบัญชา  ต.ค.29 - - - 8,344.00            ไม่มีเอกสารประกอบ
19 ด.ต.เสง่ียม  บุปผา  ส.ค.30 - - - 22,186.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
20 ร.ต.ต.เพ่ิมพัฒน์  แน่นสุวรรณ  ก.พ.36 - - - 1,500.00            ไม่มีเอกสารประกอบ
21 ร.ต.ต.ยอด  แย้มศิริ     เม.ย.36 - - - 81,214.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
22 ด.ต.บุญช่วย  ราชานนท์   ก.ค.36 - - - 32,689.00          ไม่มีเอกสารประกอบ

ตรวจสอบรำยช่ือผู้มีสิทธิรับเงินฌำปนกิจสงเครำะห์ค้ำงจ่ำย 
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23 พ.ต.อ.สัมทัด  วัณณรกะ  พ.ค.37 - - - 83,711.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
24 ด.ต.ศุภดล  ดอมมอญ    ม.ค.39 - - - 20,061.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
25 จ.ส.ต.อู๊ด  ปักษา    มี.ค.39 - - - 13,685.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
26 ร.ต.อ.สาทิศ  อาจมังกร  พ.ค.39 - - - 48,098.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
27 จ.ส.ต.เจริญ  อ่อนจันทร์   ก.ค.39 - - - 36,132.50          ไม่มีเอกสารประกอบ
28 พ.ต.อ.สุข  พุกกะพันธ์     ส.ค.39 - - - 40,549.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
29 ส.ต.อ.ธนากร  อาวาทย์  ส.ค.39 - - - 4,367.00            ไม่มีเอกสารประกอบ
30 ด.ต.สมเกียรติ  อุปทา  ต.ค.39 - - - 119,994.00        ไม่มีเอกสารประกอบ
31 จ.ส.ต.ผ่อน  สุขทาน    ม.ค.41 - - - 55,080.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
32 ร.ต.ต.จรุง  เจริญชัย     ก.พ.42 - - - 47,841.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
33 ด.ต.ดิเรก  แดงเพ็ง   มี.ค.45 - - - 37,094.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
34 ร.ต.ต.ทองหล่อ  แก้วประทุม  ก.พ.46 - - - 200,236.00        ไม่มีเอกสารประกอบ
35 จ.ส.ต.ชวน  จันทร์พิทักษ์   มิ.ย.47 - - - 290,612.00        ไม่มีเอกสารประกอบ
36 ด.ต.ประสิทธ์ิ  พงษ์ราศรี  ก.พ.48 - - - 58,668.00          ไม่มีเอกสารประกอบ
37 จ.ส.ต.เหว่า ไทยประเสริฐ ต.ค.29 ภ.จว.พิจิตร นายวรศักด์ิ  ไทยประเสริฐ บุตร 17,146.00          ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคล (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ คุณสุคนธา

(บุตรนายบวรศักด์ิ) ย่ืนค าส่ังศาลเป็นผู้จัดการมรดกนายบวรศักด์ิ ไทย
ประเสริฐ มาเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์

38 จ.ส.ต.ไพจิตร ชัยชาญ ก.พ.30 ภ.จว.พัทลุง ด.ญ.พิจารณา  ชัยชาญ บุตร 15,855.00          อยู่ต่างประเทศติดต่อไม่ได้ : ทายาทแจ้งว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศนาน
แล้ว ไปกับมารดาซ่ึงสมรสใหม่ ช่ือตามทะเบียนบ้าน ด.ญ.พิษจารณาฯ
 สมาชิกระบุ ด.ญ.พิจารณาฯ

39 ร.ต.ต.หาญ ไชยมงค์ ส.ค.30 ภ.จว.นครพนม ด.ญ.วิไลวรรณ์ ไชยมงค์ บุตร 9,086.00            ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ ไม่มีตัวตน 
ไม่ทราบว่าเป็นใคร ทายาทคนอ่ืนไม่รู้จัก นายกายสิทธ์ิฯ บุตรคนท่ี 11
 ของ ร.ต.ต.หาญฯ แจ้งว่า ด.ญ.วิไลวรรณ์ฯ น่าจะเป็น น.ส.วิมลศรีฯ 
บิดาอาจเขียนช่ือผิด
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40 ร.ต.ต.หาญ ไชยมงค์ ส.ค.30 ภ.จว.นครพนม ด.ช.ธงชัย ไชยมงค์ บุตร 9,087.00            ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ ไม่มีตัวตน 
ไม่ทราบว่าเป็นใคร ทายาทคนอ่ืนไม่รู้จัก สอบถาม นายกายสิทธ์ิฯ 
บุตรคนท่ี 11 ของ ร.ต.ต.หาญฯ แจ้งว่า ด.ช.ธงชัยฯ น่าจะเป็น นายธง
ศักด์ิฯ บิดาอาจเขียนช่ือผิด

41 ด.ต.สุนทร ศรีเหลือง มี.ค.31 บก.ป. ด.ช.สมศักด์ิ  ศรีเหลือง บุตร 18,310.00          ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : บันทึก ลง 25 เม.ย.32 
จากนายสุทัศน์ฯ (น้อง ด.ต.สุนทรฯ) และ นายถวิลฯ (น้อง ด.ต.สุนทร
ฯ) แจ้งว่า ได้ตามหาตัวแล้วตลอดจนสอบถามญาติมิตรและภรรยา 
ของ ด.ต.สุนทรฯแล้ว ปรากฎว่าไม่เคยมีใครพบเห็นหรือรู้จัก ด.ช.
สมศักด์ิฯ และภรรยาของ ด.ต.สุนทรฯ ก็บอกว่าไม่เคยมีบุตรช่ือ ด.ช.
สมศักด์ิ

42 ร.ต.ต.ทรงกฏ เศรษฐบุปผา พ.ค.31 ภ.จว.เลย นางคูณ  สิงห์ค า น้องสาว 29,731.00          ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : นางสุพรรณี เศรษฐบุป
ผา (ภรรยา ร.ต.ต.ทรงกฏ) มีหนังสือช้ีแจงเม่ือปี 2532 ว่า นางคูณฯ 
เสียชีวิตท่ีปะเทศลาว ตนไม่สามารถหาหลักฐานมาแสดงได้

43 จ.ส.ต.ประดิษฐ์ เมฆด า พ.ค.31 สก. ด.ญ.แป๊ว เมฆด า บุตร 22,088.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ ไม่มีการติดต่อ
กลับมา ไม่มีข้อมูลใน ท.ร. ตามตัวทายาทไม่เจอ จดหมายตีกลับ ส่งไป
ยัง นางพิณฉัตร อยู่ประคอง (บุตร จ.ส.ต.ประดิษฐ์ฯ)

44 จ.ส.ต.เสมอพันธ์ ตัณฑะเสน ม.ค.35 สก. น.ส.เสาวณี  ตัณฑะเสน บุตร 60,916.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ ไม่มีการติดต่อ
กลับมา ไม่มีข้อมูลใน ท.ร. ตามมตัวทายาทไม่เจอ จดหมายตีกลับ 
ส่งไปยัง นางสมพร ตัณฑเสน(ภรรยา จ.ส.ต.เสมอพันธ์ฯ)

45 จ.ส.ต.เสมอพันธ์ ตัณฑะเสน ม.ค.35 สก. นางจงกลณี  โพธิกานนท์ น้อง 60,916.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : เสียชีวิต และถูกจ าหน่ายออก
จากทะเบียนราษฎร ช่ือบิดา-มารดา (ไม่ตรงกับ จ.ส.ต.เสมอพันธ์ฯ)

46 จ.ส.ต.วัลลภ กาญจนสถิตย์ เม.ย.35 สก. นางเชาวลี  กาญจนสถิตย์ บุตร 6,337.40            อยู่ต่างประเทศติดต่อไม่ได้ : อาศัยอยู่ต่างประเทศ อายุมากแล้ว(72ปี) 
ไม่สะดวกกลับมาไทย ไม่มีเอกสารในประเทศไทย
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47 ร.ต.ต.สวัสด์ิ ปาวิไลย์ ต.ค.35 กก.ตชด.13 น.ส.ปราณี  ปาวิไลย์ บุตร 51,944.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ  (จ.ส.อ.วิทยาฯ 
บุตร ร.ต.ต.สวัสด์ิแจ้งผ่าน กก.ตชด.13) ไม่มีข้อมูลใน ท.ร.

48 ร.ต.ต.สวัสด์ิ ปาวิไลย์ ต.ค.35 กก.ตชด.13 น.ส.วัชรี  ปาวิไลย์ บุตร 51,944.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ (จ.ส.อ.วิทยาฯ 
บุตร ร.ต.ต.สวัสด์ิแจ้งผ่าน กก.ตชด.13) ไม่มีข้อมูลใน ท.ร.

49 ร.ต.ต.สวัสด์ิ ปาวิไลย์ ต.ค.35 กก.ตชด.13 นายวีรวัฒน์  ปาวิไลย์ บุตร 51,943.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ (จ.ส.อ.วิทยาฯ 
บุตร ร.ต.ต.สวัสด์ิแจ้งผ่าน กก.ตชด.13) ไม่มีข้อมูลใน ท.ร.

50 นายวิชัย ภู่นาค ม.ค.36 สก. นางวัชรี  ภู่นาค บุตร 78,852.00          อยู่ต่างประเทศติดต่อไม่ได้ : คุณชวลิตฯ และลูกสาว แจ้งว่า นางวัชรีฯ
 เป็นพยาบาลอยู่อเมริกา ติดต่อได้และไม่ขอสละสิทธิ บอกว่ายุ่งยาก 
รอให้กลับมาก่อนจะติดต่อกลับมา

51 ร.ต.อ.อักษร วิเศษธาร ธ.ค.37 สก. ด.ช.พรทิพย์  วิเศษธาร บุตร 142,881.00        ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : คุณพรเทพฯ แจ้งว่า 
ด.ช.พรทิพย์ ฯ ไม่มีตัวตน มีแต่ นายพรชัยฯ ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว มีใบ
มรณบัตร เป็นบุตรติดมาจากภรรยาคนเก่า ก่อนท่ี ร.ต.อ.อักษรฯ จะ
มาเจอมารดาตน เม่ือก่อน ร.ต.อ.อักษรฯ จะเสียชีวิตเคยคิดจะไป
เปล่ียนสิทธิรับเงินสงเคราะห์ เป็นช่ือตน แต่แล้วไม่ได้เปล่ียนด้วย
เหตุผลใดไม่ทราบ

52 ด.ต.ชัชชัย ภิงคารวัฒน์ เม.ย.38 บก.สส. น.ส.ชีวรัตน์  ภิงคารวัฒน์ บุตร 95,416.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ คุณชุติมา แจ้งว่าไม่
เคยติดต่อกับน.ส.ชีวรัตน์ฯ แยกกับมารดาต้ังแต่เด็กอาศัยอยู่กับพ่อ

53 ร.ต.ต.ประพันธ์ ภาค า มิ.ย.38 ภ.จว.เชียงราย ด.ญ.เสริมศรี  ภาค า บุตร 143,172.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ ไม่มีการติดต่อ
กลับมา ใน ท.ร.ไม่มีข้อมูลท่ีสามารถติดตามตัวได้

54 จ.ส.ต.กว้าง ธรรมแก้ว มิ.ย.38 ภ.จว.ศรีสะเกษ นายจรัญ  ธรรมแก้ว บุตร 28,634.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : บันทึกจากคุณฐานันดร (บุตร 
จ.ส.ต.กว้าง ) เป็นน้องชายต่างมารดา ของนายจรัญฯและ น.ส.หอม
จันทร์ฯ ต้ังแต่ บิดาตนเสียไปเป็นเวลา 19 ปี ตนไม่ทราบเลยว่าบุคคล 
2 คนน้ีอยู่ท่ีใด ตนช่ือว่า น่าจะเป็นบุคคลสาบสูญ
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55 จ.ส.ต.กว้าง ธรรมแก้ว มิ.ย.38 ภ.จว.ศรีสะเกษ น.ส.หอมจันทร์  ธรรมแก้ว บุตร 28,634.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : บันทึกจากคุณฐานันดร (บุตร 
จ.ส.ต.กว้าง ) เป็นน้องชายต่างมารดา ของนายจรัญฯและ น.ส.หอม
จันทร์ฯ ต้ังแต่ บิดาตนเสียไปเป็นเวลา 19 ปี ตนไม่ทราบเลยว่าบุคคล 
2 คนน้ีอยู่ท่ีใด ตนช่ือว่า น่าจะเป็นบุคคลสาบสูญ

56 ด.ต.นิยม คนโฑแก้ว พ.ย.40 ภ.จว.สมุทรสาคร ด.ช.ธีระชัย  คณโฑแก้ว บุตร 53,738.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : น.ส.เพ็ญนภาฯ (บุตรของ ด.ค.
นิยมฯ) บันทึกข้อความ ลง 13 พ.ย.40 แจ้งว่าตนไม่รู้จักกับ ด.ช.ธีระ
ชัยฯและไม่เคยติดต่อกัน เน่ือกจากทราบว่าเป็นบุตรของ ด.ต.นิยมฯ 
ซ่ึงเกิดกับภรรยาอีกคน

57 ร.ต.ต.ทองสุข แก้วประไพ เม.ย.41 ภ.จว.นครราชสีมา ด.ญ.เพ็ญศรี  แก้วประไพ บุตร 51,982.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ ไม่มีการติดต่อ
กลับมา ท.ร. พบช่ือ แต่ไม่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับ ร.ต.ต.ทองสุขฯ
 ได้โทรสอบถามแล้ว นางเพ็ญศรีฯ ตาม ท.ร. แล้ว ญาติแจ้งว่าไม่รู้จัก
ดับ ร.ต.ต.ทองสุข และไม่มีญาติคนใดเป็นต ารวจ

58 ด.ต.ประนอม คร่อมกระโทก ก.ค.43 ภ.จว.นครราชสีมา นางทองศรี  คร่อมกระโทก ภรรยา(เก่า) 108,644.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ บันทึก ลง 8 มี.ค.
55ด.ต.อ านวยฯ (น้องชาย ด.ต.ประนอม) แจ้งว่าไม่ได้ติดต่อกันเป็น
เวลานาน ไม่ทราบว่าอยู่ท่ีใด และไม่มีทายาทคนใดพบเห็น เลิกกับ 
ด.ต.ประนอมฯ นานแล้ว ไม่มีบุตรด้วยกัน

59 ด.ต.จันทร์ งามฉวีพันธ์ุ ก.ย.44 ภ.จว.สิงห์บุรี นายศรีรัช  งามฉวีพันธ์ุ บุตร 55,738.33          หายสาบสูญ : นางกฤษณะฯ แจ้งว่า นายศรีรัช สติไม่ดี หายออกไป
จากบ้านนานแล้วไม่กลับมาอีกเลย ประสานให้ไปท าเร่ืองเคยจะท า
แล้ว แต่ต้องได้รับความยินยอมจากพ่ีน้อง ซ่ึงอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวก
เดินทางมา นางจิตราฯ แจ้งว่า นายกฤษณะ หายออกจากบ้านนาน
แล้ว ไม่ได้ท าเร่ืองให้เป็นคนสาบสูญ รอกลับมาค่อยท าเร่ืองขอรับเงิน
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60 ร.ต.ต.เช้ือ แสงเกตุ ก.ย.44 ภ.จว.ปราจีนบุรี ด.ช.กฤษณะ  แสงเกตุ บุตร 47,741.00          หายสาบสูญ : นายศุภชัยฯ บุตรของนายสมชาย (บุตร ร.ต.ต.เช้ือฯ) 
แจ้งว่า ได้ยินจากมารดานางหนูแจ่ม (ภรรยานายสมชายฯ) นายก
ฤษณะหายไปนานแล้ว ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลย บ้านเก่าท่ีอยู่ไม่มีผู้ใด
อาศัยอยู่แล้วได้ขายให้บุคคลอ่ืนเรียบร้อยแล้ว ญาติทุกคนเสียชีวิต
แล้วคงเหลือแต่ นายพิชัยฯ ทราบข่าวว่าบวชเป็นพระ และไม่ได้
ติดต่อกันอีกเลย ตอนน้ีตระกูลแสงเกตุ เหลือตน (นายศุภชัยฯ) นาง
หนูแจ่มฯ (มารดาตนและภรรยานายสมชายบุตร ร.ต.ต.เช้ือ) และนาย
พิชัยฯ เพียง 3 คนเท่าน้ัน ได้ติดต่อทนายแล้วปรากฎว่าต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยยังไม่ได้ด าเนินการขอค าส่ังศาลเป็นคน
สาบสูญ

61 พ.ต.ท.จรูญ น่วมโพธ์ิ ต.ค.44 ภ.จว.ยโสธร นางส าเนียง  น่วมโพธ์ิ ภรรยา 111,453.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : บันทึก ลง 18 ก.ย.44 จาก
นางกาญจนา ศรีทองกูล (บุตร พ.ต.ท.จรูญฯ) แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อ
ได้นานแล้ว เพราะเป็นภรรยาใหม่ ของ พ.ต.ท.จรูญฯ บันทึก ลง 25 
เม.ย.57 จากนายพลพิพัฒน์ น่วมโพธ์ิ (บุตร พ.ต.ท.จรูญฯ) แจ้งว่า 
นางส าเนียงฯ ไม่ได้เป็นมารดาตน และได้เลิกกับ บิดานานกว่า 30 ปี
แล้ว ได้ไปย่ืนเร่ืองต่อศาลจังหวัดลพบุรีให้นางส าเนียงฯเป็นบุคคล
สาบสูญแล้ว แต่ไม่สามารถท าได้ โดยศาลให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความ
เก่ียวข้องทางสายเลือดกัน

62 ร.ต.ต.รังษิต ชอบดี ก.พ.45 ภ.จว.หนองคาย น.ส.วาสนา  ชอบดี บุตร 31,096.00          หายสาบสูญ : ประสานทายาทแจ้งว่าอยู่ระหว่างด าเนินการปรึกษากับ
อัยการศักดา เพ่ือขอค าส่ังศาลให้ น.ส.วาสนาฯ เป็นบุคคลหายสาบสูญ
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63 พ.ต.ต.สุธรรม หังศเนตร์ ก.ค.45 ภ.จว.กาญจนบุรี นายมนัส  หังศเนตร์ บุตร 37,722.00          ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : ร.ต.อ.ก้อยศักด์ิฯ 
แจ้งว่า บิดาตนน่าจะระบุช่ือผิด นายมนัสฯ น้ันไม่มีตัวตน น่าจะเป็น
นายสุพจน์ฯ ได้ให้อ าเภอรับรองแล้ว แต่ไม่สามารถท าได้เน่ืองจากไม่มี
ใครรับรองให้ และแต่น้ีญาติๆอยู่คนละท่ีกัน

64 ร.ต.ต.วิโรจน์ สุวรรณศิลป์ ก.ย.45 ภ.จว.หาดใหญ่ น.ส.สุมล  สุวรรณศิลป์ น้อง 95,210.00          หายสาบสูญ : พ่ีชาย พ.ต.ท.วิจิตรฯ ติดต่อกลับมาแจ้งว่าก าลังท าเร่ือง
ให้เป็นคนสาบสูญให้ในเดือน ก.พ.65 ตอนน้ีป่วยเป็นโรคความดันยัง
ไม่สะดวก

65 จ.ส.ต.ช้ัน เช้ือสุข ก.ค.46 สก. ด.ช.สมชาย  เช้ือสุข บุตร 68,463.00          หายสาบสูญ : นางชูศรีฯ (บุตร จ.ส.ต.ช้ัน) แจ้งว่าหายจากบ้านนาน
แล้วไม่สามารถติดตามตัวได้ พิสูจน์ตัวตนไม่ได้ (ช่ือพ่อ-แม่ไม่ตรงกับ
สมาชิก) ท.ร.เจอ 5 คน

66 ร.ต.ต.สี เลิศยะโส ธ.ค.46 ภ.จว.บุรีรัมย์ นายศิริศักด์ิ  เลิศยะโส บุตร 85,923.00          หายสาบสูญ : คุณอนุกูลแจ้งว่าก าลังด าเนินการ ส่งฟ้องศาลให้เป็นคน
สาบสูญแต่ศาลไม่ออกค าส่ังให้ ได้ติดต่อทนายแจ้งว่าให้รอศาลออก
ค าส่ัง ตอนน้ีก าลังติดต่อศาลสอบถามความคืบหน้า (ยังไม่ได้ไปติดต่อ
ศาล)

67 จ.ส.ต.สมพงษ์ เลาหเจริญ ธ.ค.46 สก. ด.ช.แดง  เลาหเจริญ บุตร 68,739.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : บันทึกการให้ถ้อยค า ลง 22 ธ.ค.
46 ของนางเฉลาฯ ภรรยา จ.ส.ต.สมพงษ์ฯ และบุตร 4 คน แจ้งว่า 
ด.ช.แดงฯ ไม่ทราบว่าเป็นบุตรใครและตามทะเบียนบ้านปรากฏช่ือ
นานแล้ว จ.ส.ต.สมพงษ์ฯ ไม่เคยแจ้งว่าเป็นใคร และก็ไม่เคยเห็น ด.ช.
แดงฯ มาติดต่อกับสามีหรือครอบครัวแต่อย่างใด งานศพ จ.ส.ต.
สมพงษ์ฯ ด.ช.แดงก็ไม่ได้มา

68 ด.ต.ประยูร โภชนกิจ ก.พ.48 ภ.จว.ยะลา นางลัทวรรณ์  โภชนกิจ ภรรยา 88,119.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ ภ.จว.ยะลา แจ้ง
ว่าไม่มีการติดต่อกลับมา ท.ร.ไม่พบข้อมูล
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69 ส.ต.ท.จรัญ ทับทิม เม.ย.48 สก. น.ส.ศรีสมร  มากบัว น้อง 70,518.00          ไม่สามารถติดต่อได้  (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ ไม่มีการติดต่อ
กลับมา สอบถามคุณธิติฯ (พ่ีชายจรัญ) แจ้งว่า น.ส.ศรีสมรฯ เสียชีวิต
แล้ว เป็นภรรยาคนแรก เสียก่อนจรัญ คุณธิติจะตามใบมรณบัตรมาให้
 แต่ไม่รู้ได้หรือไม่

70 พ.ต.ท.ยุทธนา จักรายุทธ ก.ย.48 สก. น.ส.ยุพเยาว์  จักรายุทธ บุตร 88,232.00          อยู่ต่างประเทศติดต่อไม่ได้ : คุณเมธีฯแจ้งว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศ
อเมริกาถาวร ไม่เคยติดต่อกลับมาหาทายาทท่ีประเทศไทยอีกเลย ท.ร.
ไม่มีข้อมูล

71 ร.ต.อ.ทน ธรรมดี ก.ย.48 กก.4 บก.กฝ. จ.ส.ต.มงคล  ธรรมดี บุตร 39,189.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : หาตัวไม่พบ คุณจรินทร์แจ้งว่าไม่
รู้จัก คุณปราณีแจ้งว่า เป็นพ่ีชายคนโต เป็นบุตรร่วมบิดากับตน 
พยายามตามหาแล้วแต่ไม่พบ ไม่มีญาติคนใดพบเห็น เม่ืองานศพคุณ
ทนฯ ก็ไม่ได้มาร่วมงาน ท.ร.ไม่มีข้อมูล ถูกจ าหน่ายออกตามแบบ ท.ร.
97 ไปแล้ว

72 ด.ต.สมบูรณ์ ทองค าดี ม.ค.49 ภ.จว.นครศรีธรรมราช นางเป่ียม  ทองค าดี ภรรยา 16,819.00          ผู้มีสิทธิรับเงินเสียชีวิต : หนังสือ ภ.จว.นครศรีธรรมราช ลง 11 ธ.ค.57
 แจ้งว่า ได้ประสาน นางวราภรณ์ ไชยพิทักษ์ หน่ึงในทายาท นาง
เป่ียมฯ ให้ท าค าส่ังศาลเป็นผู้จัดการมรดกโดยแจ้งเป็นหนังสือแล้ว แต่
ไม่เป็นผลและได้แจ้งให้ติดต่อกลับมา เพ่ือหาแนวทางการรับเงิน
สงเคราะห์ ค้นหา ท.ร. แล้วไม่มีข้อมูลท่ีสามารถติดตามตัวได้

73 จ.ส.ต.สนอง หยวกขยัน ม.ค.50 สก. ด.ญ.นารีรัตน์  หยวกขยัน บุตร 70,900.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : สอบถามคุณขวัญฯท่ีอยู่ตาม ท.ร.
ในบ้านเดียวกัน แจ้งว่าไม่รู้จัก พิสูจน์ตัวตนไม่ได้ (ช่ือพ่อ-แม่ไม่ตรงกับ
สมาชิก)
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74 ด.ต.ทัศนัย พันธโกศล ม.ค.50 สก. ด.ช.ร่มกล้า  พันธโกศล บุตร 87,854.00          ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : คุณพงษ์ศักด์ิฯ แจ้งว่า 
ด.ช.ร่มกล้าฯ ไม่มีตัวตนเป็บบุตรของน.ส.จันทรา ภรรยาอีกครอบครัว
หน่ึง ตอนแรกว่าต้ังช่ือร่มกล้า แต่เม่ือคลอดมาแล้วไม่ได้ช่ือ ร่มกล้า 
ตามท่ีสมาชิกระบุ ได้เคยลองไปติดต่ออ าเภอให้รับรองแล้ว แต่ไม่
สามารถด าเนินการได้

75 พ.ต.ต.ทรงศักด์ิ โอฐสัตย์ พ.ย.50 สก. นายวรพล  โอฐสัตย์ บุตร 116,185.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อไม่ได้ : คุณคธาธรแจ้งว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศ
อเมริกาถาวร อายุมาก (85ปี) แล้วเดินทางล าบากและไม่ได้ท าบัตร
ประชนชนนานมากแล้ว

76 ด.ต.ชูชาติ บัวคล่ี ก.ค.53 ภ.จว.เพชรบุรี นางส าลอง  บัวคล่ี มารดา 50,298.00          ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : บันทึก ลง 11 ก.ค.59 ร.ต.ท.สิริ
ชัยฯ (บุตรของนางส าลองฯ) แจ้งก าลังด าเนินการติดต่อบุตรของ นาง
ส าลองฯ ซ่ึงเป็นมารดา เพ่ือจะไปตรวจสอบทายาทผู้มิสิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ตามกฏหมายก าหนด ศาล จว.เพชรบุรี

77 ร.ต.ต.เจียร อิสราภรณ์ เม.ย.54 สภ.รัตภูมิ จว.สข. นายศุภโยค  อิสราภรณ์ บุตร 58,838.00          หายสาบสูญ : รอค าส่ังศาลเป็นคนสาบสูญ ทนายเกียรติศักด์ิ พรหม
เทพ แจ้งว่าได้ย่ืนเร่ืองต่อศาลเพชรบูรณ์แล้ว แต่ศาลไม่รับให้ไปยืนต่อ
ศาลบุรีรัมย์ แต่ตอนน้ีติดปัญหาตัวตัว  น.ส.สุรสา อิสราภรณ์ ไม่พบ

78 ร.ต.ต.เสวย แสนทวีสุข เม.ย.54 สก. น.ส.อรพิน  แสนทวีสุข บุตร 176,502.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : บันทึก ลง 21 เม.ย.54 จากนาง
บัวฯ (ภรรยา ร.ต.ต.เสวยฯ) แจ้งว่ามีทายาท 3 คน ถึงแก่กรรม 1 คน 
และตามตัวไม่พบ 1 คน  ท.ร. พบบุคคลช่ือน้ี แต่ไม่มีบิดาช่ือ เสวย น่า
เช่ือว่าไม่เก่ียวข้องกัน

79 จ.ส.ต.ฉ้วน มณีแจ่มใส ม.ค.55 สภ.สิงหนคร น.ส.วิไลลักษณ์  มณีแจ่มใส บุตร 44,129.50          หายสาบสูญ : คุณมณีพรฯ และคุณศิริชัยฯ แจ้งว่า น.ส.วิไลลักษณ์ฯ 
หายสาบสูญไปนานแล้ว และไม่มีญาติคนใดท าค าส่ังศาลให้เป็นคน
หายสาบสูญ คุณศิริชัยแจ้งว่าจะปรึกษาทายาทให้ท าให้
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80 จ.ส.ต.รัชกฤช กรชวัลอิทธิ ม.ค.55 ภ.จว.นครปฐม นายรุ่งสุริยา  พวงย้อย น้อง 90,626.00          บุคคลไร้ความสามารถ : คุณอภิญญาฯ แจ้งว่าวิกลจริต/รอต้ังผู้พิทักษ์ 
เน่ืองจากทาง รพ.ไม่ออกหลักฐานว่าเป็นบุคคลไม่สมประกอบ จึงไม่มี
เอกสารแต่งต้ังผู้พิทักษ์ ตอนน้ีอาศัยกับคุณอภิญญาฯ ไม่ยอมไปท า
บัตรประชาชน ไม่ได้ต้ังผู้ดูแล

81 จ.ส.ต.สุชาติ สุวรรณกิจ ก.พ.55 กก.ตชด.22 นายอ านาจ  สุวรรณกิจ น้อง 88,012.50          ผู้มีสิทธิรับเงินเสียชีวิต : หนังสือ กก.ตชด.22 แจ้งว่าได้แจ้งให้นาย
จ าลอง สุวรรณกิจ เก่ียวข้องเป็นพ่ีชาย นายอ านาจ สุวรรณกิจ 
ด าเนินการย่ืนค าร้องต่อศาล

82 ร.ต.ต.ประทีป สุวรรณทัต ส.ค.55 สภ.เมืองสงขลา นางเอ้ือน  สุวรรณรัตน์ ญาติ 50,299.50          ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : ติดต่อไม่ได้ ไม่ทราบว่าอยู่ท่ีใด 
ไม่เคยพบเจอกันมาก่อน ท.ร. ไม่มีข้อมูลสามารถติดต่อได้

83 ร.ต.ต.นิพนธ์ ปราบพยัคฆ์ ส.ค.57 สภ.ภูเขียว นายศักด์ิชาย ปราบพยัคฆ์ บุตร 153,558.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ : อาศัยอยู่ต่างปรเทศ แจ้งความประสงค์จะ
มารับเงินด้วยตนเองเป็นจดหมาย 28 ธ.ค.59 ติดตามทางจดหมายไป
แล้ว 1 คร้ัง ต้ังแต่วันท่ี 14 ก.ย.59

84 ร.ต.ต.หญิง สุรณี  น้อยพิมพ์ เม.ย.58 ภ.จว.ชัยภูมิ น.ส.ช่อปชา น้อยพิมพ์ บุตร 205,207.00        บุคคลไร้ความสามารถ : เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถประสาน
พ่ีชายท้ังสองให้ไปท าเร่ืองแล้ว  แต่ติดปัญหาไม่มีเอกสารประกอบ 
ตอนน้ี น.ส.ช่อปชาอาศัยอยู่ท่ีบ้านเมตตาโคราช

85 ร.ต.ต.สุรินทร์ สวามิภักด์ิ พ.ย.58 สมุทรสาคร น.ส.สุพรรษา สวามิภักด์ิ บุตร 208,682.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ :อาศัยอยู่ต่างประเทศ ติดตามทางจดหมาย
ไปแล้ว 3 คร้ัง ต้ังแต่วันท่ี 14 ก.ย.59 , 15 มี.ค.60 และ 30 พ.ย.63

86 ด.ต.สุระชัย มณีวงษ์ ธ.ค.58 ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ด.ญ.ภรณ์ทิพย์ มณีวงษ์ บุตร 125,303.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : ตามตัวไม่พบ  ติดต่อไม่ได้ ท.ร.
ไม่พบข้อมูลติดต่อ

87 ร.ต.ท.อรรคนิค พิศารักษ์ ม.ค.60 สภ.เมืองยโสธร นางนิมิตร พิศารักษ์ ภรรยา 158,362.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ :อาศัยอยู่ต่างประเทศ (บันทึกข้อความเลข
บัญชีธนาคารต่างประเทศ) ติดตามทางจดหมายไปแล้ว 1 คร้ัง ต้ังแต่
วันท่ี 23 พ.ย.63
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88 ร.ต.ต.ธรรม ปุ่นมี เม.ย.60 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ นายสาธิต ปุ่นมี บุตร 211,664.00        หายสาบสูญ : หายออกจากบ้านเป็นเวลานานถึง 10 ปี คุณดวงกมล
แจ้งว่า คุณสาธิตเสียชีวิตแล้ว ตนเป็บบุตรคนละภรรยากันกับคุณสาธิต
 ฯ ต้องติดต่อคุณสิทธา ไม่สามารถติดต่อคุณสิทธา ฯ ได้

89 พ.ต.ท.สุวิทย์ มีมาเมิน มี.ค.61 กรมบัญชีกลาง นางเหรียญ มีมาเมิน มารดา 159,897.00        ผู้มีสิทธิรับเงินเสียชีวิต : ตายหลัง ส่งหนังสือถึงหน่วยแล้วหน่วย
ด าเนินการสอบหาทายาทอยู่

90 ด.ต.ชัย จิตรแสวง มี.ค.61 กรมบัญชีกลาง นางพรรณาย จิตรแสวง ภรรยา 323,994.00        ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคล (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : บันทึกข้อความทายาท
แจ้งว่า เป็นบุคคลต้องสงสัย ในกรณีสวมบัตรประชาชน คุณพรรณราย
 แจ้งว่าบิดาตนเอาช่ือตนไปสวมบัตรผู้อ่ืน ตนจึงไม่สามารถด าเนินการ
เรืองบัตร ปปช.ได้ ละได้ด าเนินการตรวจ DNA กับ ตาและยายแล้ว 
ได้ย่ืนเร่ืองต่อ อ าเภอมุกดาหาร ได้ 3 ปี แล้วแต่อ าเภอมุกดาหาร ไม่
สามารถออกบัตรให้ได้

91 ด.ต.ภวัต ระโยธี ก.พ.62 กรมบัญชีกลาง ด.ช.รณชัย ระโยธี บุตร 210,406.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : ตามตัวไม่พบ  ติดต่อไม่ได้ ท.ร.
ไม่พบข้อมูลติดต่อ

92 พ.ต.อ.อภิสิทธ์ิ พิทยรังสรรค์  ส.ค.62 กรมบัญชีกลาง นายอภิวัฒน์ พิทยรังสรรค์ บุตร 327,924.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : ทายาท พ.ต.ท.เกียรติศักด์ิฯ 
แจ้งว่าติดตามตัวไม่พบ ไม่ทราบว่าอยู่ท่ีใด ไม่สามารถติดต่อได้ ได้
ติดตามไปยังทะเบียนบ้านท่ี 122 ซ.พิบูลสงคราม 24 ต.ตลาดขวัญ อ.
นนทบุรี จ.นนทบุรี แต่ไม่พบเจ้าของบ้านคนใหม่แจ้งว่าได้ซ้ือบ้านจาก
นายอภิวัฒน์ฯ นานแล้ว 10 ปี แต่ไม่ได้คัดช่ือออกจากทะเบียนบ้าน

93 ด.ต.ทนง สมสุข ต.ค.62 ภ.จว.ตรัง นายอภิรัตน์ สมสุข บุตร 218,794.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : ตามตัวไม่พบ ทายาทแจ้งว่าไม่
รู้จักกันเลย หาตัวไม่พบ ไม่แน่ใจว่าเป็นบุตรมาก่อนสมาชิกจะว่าพบ
คุณอารยา ญาติพ่ีน้องสมาชิกเสียชีวิตหมดแล้ว
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94 ร.ต.อ.เทพ ประจ า ต.ค.62 ภ.จว.ศรีสะเกษ นายไชยวัฒน์ ประจ า บุตร 81,201.00          บุคคลล้มละลาย : นายไชยวัฒน์ฯ มีคดีล้มละลายติดตัว(ไม่ยอมไปท า
บัตรประชาชนใหม่) ติดต่อพ่ีสาวกับน้องสาวแล้วแจ้งว่าจะปรึกษา
ญาติก่อนแล้วจะติดต่อกลับมา

95 นางเครือวัลย์  เพชรใต้ ต.ค.62 ภ.จว.สกลนคร น.ส.นัยยา ทาสีภู บุตร 30,323.00          หายสาบสูญ : ทายาทคุณสุจิราแจ้งว่าหายออกไปจากบ้านเป็นระยะ
เวลานานแล้ว เคยไปแจ้งความนานแล้วแต่หาใบแจ้งความไม่เจอ

96 ร.ต.ต.สมอาจ สมคะเน
(ล าดับ 53)

ม.ค.63 บ านาญ นายณรงค์ศักด์ิ สมคะเน บุตร 164,941.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : คุณสมศักด์ิฯแจ้งว่า เสียชีวิตนาน
แล้วไม่ทราบว่าเสียชีวิตอยู่ท่ีใด และไม่มีใบมรณบัตร เป็นบุตรคนละ
บ้านกัน ข้อมูล ท.ร. บิดาไม่ได้ช่ือ สมอาจ

97 นางเสริมศรี กิจประเสริฐ ม.ค.63 บ านาญ  นายกรานต์ โสภา หลาน 25,319.00          ไม่สามารถติดต่อได้  (มีข้อมูล ท.ร.) : ทายาทแจ้งว่าตามตัวไม่พบ เจอ
เม่ือ นายกรานต์อายุได้ 2 ปีหลังจากน้ันไม่ทราบว่านายกรานต์มีชีวิต
อยู่หรือไม่ ได้พยามยามสอบถามทายาทคนอ่ืนเก่ียวกับนายกรานต์ก็
ไม่มีผู้ใดทราบ

98 ร.ต.ต.สมอาจ สมคะเน ม.ค.63 บ านาญ น.ส.บัวบาน สมคะเน บุตร 164,941.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ :อาศัยอยู่ประเทศเยอรมัน ไม่สามารถ
เดินทางมารับเงินได้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทายาทแจ้งว่า
ประสงค์จะมารับเงินด้วยตนเอง

99 พ.ต.ท.จอมพล อาษาศรี ก.พ.63 สภ.เลิงนกทา นายพิสิษฐ์พงศ์ อาษาศรี บุตร
(คนละแม่) 132,256.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (มีข้อมูล ท.ร.) : คุณบุณยานุชฯ(ภรรยาคน
ปัจจุบัน) แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อได้หายสาบสูปต้ังแต่ปี 53 มารดา
นายพิสิษฐ์พงศ์ฯ มีประวัติเข้ารับการรักษาโรคทางประสาทอยู่ท่ี รพ.
ศรีมหาโพธ์ิ อ.อุบลราชธานี พูดจาไม่รู้ความ ตามหามา 10 ปีแล้ว

100 นายสวาท พลสมัคร ก.พ.63 ภ.จว.สระบุรี น.ส.สมมาศ พลสมัคร บุตร 165,320.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ :อาศัยอยู่ต่างประเทศ (บันทึกข้อความจาก
ทายาท)

101 จ.ส.ต.กิตติศักด์ิ เปรมโกมล มี.ค.63 ภ.จว.ล าปาง นางเปรมฤดี อุบลครุฑ บุตร 220,361.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ : อยู่ประเทศเกาหลีใต้ ไม่สามารถเดินทางมา
รับเงินได้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทายาทแจ้งว่าประสงค์จะมา
รับเงินด้วยตนเอง
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102 จ.ส.ต.กิตติศักด์ิ เปรมโกมล มี.ค.63 ภ.จว.ล าปาง นายพิทักษ์ เปรมโกมล บุตร 220,361.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ :อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถ
เดินทางมารับเงินได้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทายาทแจ้งว่า
ประสงค์จะมารับเงินด้วยตนเอง

103 พ.ต.อ.อ านาจ คล้ายเนียม ส.ค.63 บ านาญ น.ส.พิมพ์ลักษณ์ นวปรานต์โปรยา บุตร 223,306.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ : อยู่ประเทศออสเตรเลีย ไม่สามารถเดินทาง
มารับเงินได้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทายาทแจ้งว่าประสงค์จะ
มารับเงินด้วยตนเอง

104 ด.ต.สมพงษ์ รินทะกะ พ.ย.63 ภ.จว.เชียงใหม่ น.ส.ปิยะรัตน์ รินทะกะ บุตร 335,112.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ : อยู่ประเทศนิวซีแลนด์ ไม่สามารถเดินทาง
มารับเงินได้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทายาทแจ้งว่าประสงค์จะ
มารับเงินด้วยตนเอง

105 ด.ต.สงค์ สมภักดี พ.ย.63 ภ.จว.สุรินทร์ น.ส.ศิริรักษ์ สมภักดี บุตร 335,112.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ : อยู่ประเทศเยอรมัน ไม่สามารถเดินทางมา
รับเงินได้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทายาทแจ้งว่าประสงค์จะมา
รับเงินด้วยตนเอง

106 พ.ต.อ.กฤชรัตน์ จินายน พ.ย.63 บ านาญ นางศรีจิรา สุวรรณกุลภัทร ญาติ 167,556.00        ไม่สามารถติดต่อได้ (ไม่มีข้อมูล ท.ร.) : ทายาทคุณภูชิตฯ(บุตรสมาชิก)
แจ้งว่าตามตัวไม่พบ ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว

107 นางเพ็ญนภาพรรณ ต่วนมณี ธ.ค.63 สภ.พล นางจีรวรรณ เมฆะสุวรรณดิษฐ์ บุตร 30,535.00          อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ : อยู่ประเทศอิตาลี ไม่สามารถเดินทางมารับ
เงินได้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทายาทแจ้งว่าประสงค์ จะมารับ
เงินด้วยตนเอง

108 ร.ต.อ.วิรัตน์ ปลงจิต ธ.ค.63 ภ.จว.ระยอง น.ส.เบญจรัตน์ ปลงจิตร บุตร 134,062.00        อยู่ต่างประเทศติดต่อได้ : อยู่ต่างประเทศอเมริกา ไม่สามารถเดินทาง
มารับเงินได้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 ทายาทแจ้งว่าประสงค์จะ
มารับเงินด้วยตนเอง

รวม 9,072,424.73    


