
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 พ.ท. ประดิษฐ์    อัตตะสาระ 5071008130 ธ.อยุธยา พ.ค. 63 1581/63
2 ส.อ. สิทธชิัย    สิงหเ์ปี้ย 5395000725 ช.พนั.6 พล.ร.6 เม.ย. 63 1041/63
3 นาง ยุพาพรรณ    พมิพา 5396003747 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
4 พ.อ.หญิง นิภาพรรณ  ทองเงิน 5401019505 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
5 พ.อ.หญิง นันทนา  พนัธเศรษฐ 5401019585 สง.ปรมน.ทบ. ธ.ค. 62 5041/62
6 นาง สมจิตต์    พว่งเลิศ 5402002291 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 63 1581/63
7 นาง สุพรรณี    มณีรัตน์ 5402002453 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
8 นาง สมใจ    กมลหตัถ์ 5402011826 ธ.ยโสธร พ.ค. 63 1581/63
9 นาง วณีา  สรรพพากย์พสุิทธิ์ 5402021031 ธ.เสนานิคม มี.ค. 63 481/63
10 นาง นิภา    เฮงเจริญชัย 5405000490 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 63 1581/63
11 ส.อ. ราเชนทร์    สู่สุข 5405010321 ธ.อุดรธานี พ.ค. 63 1581/63
12 จ.ส.อ. ภาสธง    ศรีพนม 5405016665 ธ.ล าปาง พ.ค. 63 1581/63
13 จ.ส.อ. วเิชษฐ์    อ่องละออ 5405016816 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
14 พ.ต. เกรียงไกร    จงหมาย 5405018445 ธ.ตลาดหวัอิฐ-น.ศ. พ.ค. 63 1581/63
15 จ.ส.อ. ววิฒัน์    ผุสสระ 5405019349 กรม ทพ.43 เม.ย. 63 1041/63
16 นาง น้อง    ชังข า 5406000731 ธ.อุทยัธานี พ.ค. 63 1581/63
17 นาง กัญญา    สูงชัยภมูิ 5406002255 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
18 นาง กงศรี    สู่สุข 5406002824 ธ.อุดรธานี พ.ค. 63 1581/63
19 นาง โสรยา    ศรีวงศ์อุดมสิน 5406004891 ธ.รพ.พญาไท3 มี.ค. 63 481/63
20 นาย เจริญ    กองค้า 5406006155 ธ.ถ.พบิลูละเอียด พ.ค. 63 1581/63
21 น.ส. รุ่งทพิย์    กล่ินโอชา 5406008389 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
22 นาง บานเย็น    วฒุพนัธ์ 5406008415 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
23 นาง กรรณิการ์    สืบแวง 5406010858 ม.3 เม.ย. 63 1041/63
24 นาง ทองใบ    เพญ็ศรี 5406011812 ธ.สกลนคร พ.ค. 63 1581/63
25 นาง ละเอียด    พึ่งพนัธ์ 5406012419 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ค. 63 1581/63
26 นาง นิลยา    ศิริธรรมนิตย์ 5406012979 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 63 1581/63
27 นาง จรรยา    ศรีพรหม 5406015006 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 63 1581/63
28 นาง จุฑาพร    ชุ่มเสนา 5406015929 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
29 จ.ส.อ. มนัส    จันตะเภา 5410002434 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
30 นาง สมควร    โพธิศ์รี 5410011920 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ค. 63 1581/63
31 จ.ส.อ. ชาญเกียรติ    โสวภาค 5410013758 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 63 1581/63
32 ส.ท. ชัยนัตย์    หนูเนียม 5410016305 มทบ.42 เม.ย. 63 1041/63
33 ส.อ. วโิรจน์    ไชยพลู 5410016750 มทบ.42 เม.ย. 63 1041/63
34 พ.ท. เพิ่มศักด์ิ    คณะทอง 5410017624 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ค. 63 1581/63
35 นาง ฉัตราภรณ์    จักรสุริยา 5410021015 ธ.แพร่ พ.ค. 63 1581/63
36 น.ส. อัญธกิา    หงษท์อง 5410021194 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 63 1581/63
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37 นาง เผือด    จันทร์พฒุ 5410021643 พนั.ปจว. เม.ย. 63 1041/63
38 ร.ต. วรพงศ์    สงเจริญ 5410022542 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
39 พลฯ ศรชัย    เพง็ไชโย 5420000080 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 63 1581/63
40 น.ส. จิณหน์ิภา    กัณหนาค 5420000441 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ พ.ค. 63 1581/63
41 นาง โสภ ี   นัทธี 5420000787 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 63 1581/63
42 นาง ละออง    ทรงสกุล 5420001858 ธ.พนัสนิคม พ.ค. 63 1581/63
43 นาง วาสนา    อุ้มวงษ์ 5420002057 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 63 1581/63
44 พ.ท. วสิิทธิศั์กด์ิ    เงินโสภา 5420002076 ธ.รามอินทรา กม.8 พ.ค. 63 1581/63
45 นาง หนูเตรียม    ปจัจัย 5420002635 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 63 1581/63
46 นาง ลดาวลัย์    การรัตน์ 5420004844 ธ.ปกัธงชัย พ.ค. 63 1581/63
47 นาง ล าดวน    โกจันทกึ 5420005520 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. พ.ค. 63 1581/63
48 นาง พรรณทพิย์  พงษเ์กษมศิริ 5420005674 ธ.ปากช่อง พ.ค. 63 1581/63
49 นาง ทองย้อย    ภนูาเหนือ 5420005682 ธ.ปากช่อง พ.ค. 63 1581/63
50 พ.ต.หญิง ณัฐกฤตา  บรูณสิงห์ 5420005774 มทบ.21 เม.ย. 63 1041/63
51 นาง จันทรา    เสาวมาลย์ 5420006094 ธ.น่าน พ.ค. 63 1581/63
52 นาง เนาวรัตน์    สุวรรณใจดี 5420006341 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ค. 63 1581/63
53 นาย ถาวร    สิงหเ์ปี้ย 5420006417 ช.พนั.6 พล.ร.6 เม.ย. 63 1041/63
54 พ.อ. ไมตรี    พฒันะวาณิชนัน 5420006577 รพ.รร.จปร. พ.ย. 62 4541/62
55 จ.ส.อ. อรัญ    ผิวแดง 5420007889 ธ.เสนานิคม พ.ค. 63 1581/63
56 จ.ส.อ. ปริญญา    มณีกาศ 5420008179 ศม. เม.ย. 63 1041/63
57 จ.ส.อ.หญิง นิลวรรณ   ภริมรส 5420008319 รพ.ค่ายวชิราวธุ ต.ค. 62 4021/62
58 จ.ส.อ.หญิง มัญทนีย์  ปานทอง 5420009977 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 63 1581/63
59 นาง ศรีแพร    ประจ าเมือง 5430002036 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 63 1581/63
60 ส.อ. ทนิกร    เนตรซิว 5430005295 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 63 1581/63
61 ส.อ. ธนภมูิ    ภวูงค์ผา 5430006047 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 63 1581/63
62 จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ    เกษรสังข์ 5430006233 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
63 จ.ส.ท. ธรีะพนัธ ์   ผลทพิย์ 5430006429 มทบ.21 ต.ค. 62 4021/62
64 จ.ส.อ. สุทธพิงษ ์   ศิวไิล 5430006541 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
65 จ.ส.อ. ยุทธพงษ ์   ปนัทะนะ 5430008240 ธ.น่าน พ.ค. 63 1581/63
66 นาง พรรณี    วรนาม 5430008598 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 63 1581/63
67 นาง จินตนา    ศรีพนม 5430008977 ธ.ล าปาง พ.ค. 63 1581/63
68 นาย ณัฐพล    คงนาขา 5430009510 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 63 1581/63
69 นาย ระพพีงษ ์   คงนาขา 5430009511 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 63 1581/63
70 นาง ลัดดาวรรณ    จันทกรณ์ 5430010025 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 63 1581/63
71 นาย พานทอง    สีบญุชู 5440001612 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 63 1581/63
72 นาง ทองเชื่อม    แต่งแดน 5440002181 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
73 นาง บญุชู    ลีลานันท์ 5440002673 ธ.ย่อยลาดกระบงั พ.ค. 63 1581/63
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74 นาง นนทญา    ไลไธสง 5440002674 ธ.ย่อยลาดกระบงั พ.ค. 63 1581/63
75 นาย วนันพ    ชื่นจิตต์ 5440004534 ธ.บางบวัทอง พ.ค. 63 1581/63
76 นาง สมคิด    จอมพลเรือง 5440005767 พนั.สท. เม.ย. 63 1041/63
77 ส.อ. จรัญ    เจสันเทยีะ 5440006882 ธ.ตาก พ.ค. 63 1581/63
78 จ.ส.อ.หญิง นิตยา  สุภานิชย์ 5440008468 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ค. 63 1581/63
79 นาย สุวชัชัย    กาญจนจิตต์ 5440009591 ธ.อยุธยา พ.ค. 63 1581/63
80 น.ส. สุดารัตน์    กาญจนจิตต์ 5440009668 ธ.อยุธยา พ.ค. 63 1581/63
81 พ.อ.อ. ยุทธดนัย  ทองจันทร์ 5440009973 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ค. 63 1581/63
82 จ.ส.อ. อนุชา    ตาค า 5440010738 กรม ทพ.33 เม.ย. 63 1041/63
83 อส.ทพ. นินฐวฒัน์    ช่วยศรี 5450000051 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
84 นาย อุเทน    ทองหลอม 5450000385 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 63 1581/63
85 นาย บญุเลิศ    เสน่หดี์ 5450000843 ธนาณัติ มี.ค. 63 1021/63
86 ส.อ. ทานตะวนั    มุ่งพงิกลาง 5450001057 รร.สพศ.ศสพ. เม.ย. 63 1041/63
87 นาง วลัิยรัตน์    มุ่งพงิกลาง 5450001083 รร.สพศ.ศสพ. เม.ย. 63 1041/63
88 นาง สายใจ    ปนัทะนะ 5450002115 ธ.น่าน พ.ค. 63 1581/63
89 นาย พล    ปนัทะนะ 5450002488 ธ.น่าน พ.ค. 63 1581/63
90 นาง พะเยาว ์   เกษรสังข์ 5450003276 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
91 นาง เพญ็ศิริ    เกษรสังข์ 5450003279 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
92 นาง วนัดี    มีผล 5450005053 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. พ.ค. 63 1581/63
93 นาง ประกอบ    รัตนบรีุ 5450006024 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
94 นาย ศุภวฒัน์    แสงสุขใจ 5450006216 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 63 1581/63
95 จ.ส.อ. สมบรูณ์    จรทอง 5450006329 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 63 1581/63
96 ส.ท. โกวทิย์    ถนอมเพยีร 5450007905 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
97 นาง มะลี    ไชยพเิดช 5450009995 ธ.กระทุ่มแบน พ.ค. 63 1581/63
98 นาง นิตร    บญุทอง 5450010745 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน พ.ค. 63 1581/63
99 น.ส. กฤษณา    อินทร์นอก 5450010863 ธ.หนองบวัล าภู พ.ค. 63 1581/63
100 นาง ฉลอม    อินทร์นอก 5450010864 ธ.หนองบวัล าภู พ.ค. 63 1581/63
101 นาย กิตติกร    สอนบาลี 5450011299 ธ.ฝาง พ.ค. 63 1581/63
102 นาย มนัส    พนัธร์อด 5450011745 ธ.ปทมุธานี พ.ค. 63 1581/63
103 น.ส. สุรางค์ลักษ ์   บวัหลวง 5450011894 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
104 นาย ประพาส    ปานทอง 5450012817 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ค. 63 1581/63
105 นาง สุภาภรณ์    นิลวสุิทธิ์ 5460000025 ธ.ศูนย์ราชการฯ (อาคาร บี) พ.ค. 63 1581/63
106 นาง มยุรี    ครสระน้อย 5460000976 กรม ทพ.44 เม.ย. 63 1041/63
107 ร.ท. สิงห ์   ล่ีแตง 5460002698 ร.25 พนั.2 เม.ย. 63 1041/63
108 นาย บวัเฮียว    แต่งแดน 5460004206 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
109 จ.ส.อ. วทิยา    แสงจีน 5460004583 ศป. เม.ย. 63 1041/63
110 จ.ส.ท. สุเมธ    พชืทองหลาง 5460004594 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 63 1581/63
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111 ร.ต. กรุง    นาแถมทอง 5460005399 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
112 น.ส. จิดาภา    อิ่มปรีชาวงค์ 5460006182 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
113 นาง ณัฐกานต์    ภวูงศ์ผา 5460006717 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 63 1581/63
114 นาย พรมมา    อินทร์นอก 5460007788 ธ.หนองบวัล าภู พ.ค. 63 1581/63
115 นาง ปาริชาติ    สิงหน์าม 5460008591 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 63 1581/63
116 นาง ลัดดา    สู่สุข 5460009214 ธ.อุดรธานี พ.ค. 63 1581/63
117 นาย ป ี   ภวูงศ์ผา 5460010413 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 63 1581/63
118 นาง ผาน    ภวูงศ์ผา 5460010414 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ค. 63 1581/63
119 นาง สีวนั    ตาค า 5460010451 กรม ทพ.33 เม.ย. 63 1041/63
120 นาย อ าพล    ตาค า 5460010455 กรม ทพ.33 เม.ย. 63 1041/63
121 นาง วสิา    วหิารพรหม 5460012286 ธ.ชลบรีุ พ.ค. 63 1581/63
122 นาง สุพนิ    อิ่มปรีชาวงค์ 5460014123 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
123 ร.ต. พลการ    ปั้นพพิฒัน์ 5460014477 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
124 จ.ส.อ. เจริญ    บวัเจก 5470000642 ร.19 พนั.3 เม.ย. 63 1041/63
125 นาง เพญ็ประภา    แสงจีน 5470000837 ศป. เม.ย. 63 1041/63
126 จ.ส.อ. สงบ    ฝ่ายสะพอื 5470003403 ช.2 พนั.201 เม.ย. 63 1041/63
127 นาย ศุภชัย    มีผล 5470004578 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 63 1581/63
128 นาง สุภร    ศรีวสิรณ์ 5470004847 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว เม.ย. 63 1041/63
129 นาง ปาณิศา    สินเธาว์ 5470005332 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 63 1581/63
130 นาง ล าพวน    สินเธาว์ 5470005335 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 63 1581/63
131 น.ส. สุนทรี    ศรีสนพนัธุ์ 5470005781 ศบบ. เม.ย. 63 1041/63
132 นาง นุชศิริ    รัตนภวูนารถ 5480000005 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 63 1581/63
133 นาง ดรุณวรรณ  กัญจนกาญจน์ 5480000407 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ค. 63 1581/63
134 นาง เสาวภา    คะสะกุล 5480000675 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 63 1581/63
135 นาง ฉววีรรณ    ผิวแดง 5480002885 ธ.เสนานิคม พ.ค. 63 1581/63
136 นาง จิราภา    ปวงประชัง 5480002951 พนั.ซบร.21 บชร.1 มี.ค. 63 481/63
137 นาย สมบรูณ์    กรานบญุ 5480004407 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ค. 63 1581/63
138 ส.อ. คมกฤช    ทองอุไร 5480005160 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
139 วา่ที่ ร.ต. ไพบลูย์  คล้ายคลึง 5480005241 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ค. 63 1581/63
140 พ.ต. ธนวฒัน์    เนตรน้อย 5480006067 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 63 1581/63
141 นาง หนูเจียม    พรมศักด์ิ 5480006182 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 63 1581/63
142 น.ส. อมรรัตน์    พรมศักด์ิ 5480008043 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 63 1581/63
143 นาย วชิิต    เวยีนหา 5480008898 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง พ.ค. 63 1581/63
144 นาย สอาด    อยู่เจริญ 5480010088 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 63 1581/63
145 นาย ทวน    กล่อมเกล้ียง 5480010665 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 63 1581/63
146 น.ส. วชัราภรณ์    ผาสุข 5480010983 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
147 นาง หอม    นาแถมทอง 5480011211 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 จ.ส.อ. วชัรพล    กงเกียน 5490002904 ธ.น่าน พ.ค. 63 1581/63
149 ส.อ. อนุชา    ปาระศรี 5490003370 ช.พนั.6 พล.ร.6 เม.ย. 63 1041/63
150 นาง สุรัตน์    ชัยมงคล 5490004945 ศม. เม.ย. 63 1041/63
151 นาง บญุนาง    เสาระโส 5490005589 ธ.เสนานิคม พ.ค. 63 1581/63
152 นาย สมัย    เสาระโส 5490006536 ธ.เสนานิคม พ.ค. 63 1581/63
153 นาง ยุ่น    พชืทองหลาง 5490006812 ธ.ถนนติวานนท์ พ.ค. 63 1581/63
154 นาง ศิริพร    พึ่งจักราช 5490008932 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
155 ร.อ. คมสันติ    แสงโทโพธิ์ 5490010355 ขส.ทบ. มี.ค. 58 401/58
156 พ.ต. กฤติชัย    ชูจันทร์ 5490010533 ทภ.4 เม.ย. 63 1041/63
157 พ.ต. นฤชิต    งามข า 5490010686 ธ.สถาบนัราชภฎัเพชรบรีุ พ.ค. 63 1581/63
158 จ.ส.อ. วษิณุ    วริิยา 5490012687 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
159 จ.ส.อ. อดิศักด์ิ    บวัสุวรรณ 5490013074 ศร.พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
160 จ.ส.อ. ชราวธุ    ภกัมี 5500000783 ร.8 พนั.2 เม.ย. 63 1041/63
161 จ.ส.อ. อานนท ์   มณีโชติ 5500001269 ร.151 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
162 จ.ส.อ. ณรงค์เดช  ธรรมวเิศษ 5500001758 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
163 นาง ศรีสุดาวรรณ   เถาวส์อน 5500002286 ธ.นครพนม พ.ค. 63 1581/63
164 นาย ทวโีชค    อินต๊ะเขื่อน 5500002297 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 63 1581/63
165 นาง พวงทอง    ทพิย์ค า 5500003431 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
166 จ.ส.อ. สรรพสิทธิ ์  สรรพเลิศ 5500003669 ร.151 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
167 นาย สมมาตร    จีนาวธุ 5500003843 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
168 พล.อส. อดิศร    บญุศรี 5500003897 ธ.อรัญประเทศ พ.ค. 63 1581/63
169 นาง สมนึก    ศรีฤทธิ์ 5500004381 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์ ข.ก. พ.ค. 63 1581/63
170 นาง สุธาสินี    สงเจริญ 5500004413 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
171 นาง วงเดือน    แสงชาติ 5500004724 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 63 1581/63
172 นาง พชัรา    ส ารวมจิตร์ 5500005738 รพศ.2 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
173 นาง รุ่งทพิย์    เฟื่องเพยีร 5500006680 ธ.สากเหล็ก พ.ค. 63 1581/63
174 จ.ส.อ. สุเมธา    วสุินทร 5500006903 พนั.ซบร.24 บชร.4 เม.ย. 63 1041/63
175 นาง ค าแพง    เพง็อารีย์ 5510000095 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 63 1581/63
176 ส.อ. สมประสงค์    สังสี 5510000773 มทบ.26 เม.ย. 63 1041/63
177 นาง ยอตะวนั    นาสุริยวงศ์ 5510001400 ธ.หวัหนิ-ประจวบฯ พ.ค. 63 1581/63
178 จ.ส.อ. ฐิติรัตน์    พมิรัตน์ 5510001661 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
179 ส.อ. บญุกอง    ใสแสง 5510003194 พล.ร.2 รอ. เม.ย. 63 1041/63
180 พ.ต. สุภวฎั    รัตนาโภ 5510003276 รพ.รร.6 เม.ย. 63 1041/63
181 น.ส. วไิลพร    เอี่ยมแจ้งพนัธุ์ 5510003380 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 63 1581/63
182 น.ส. เพญ็จันทร์    ด้วงหอม 5510005469 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 63 1581/63
183 จ.ส.ต. ธรียุทธ    จันทร์อ่อน 5510007637 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 63 1581/63
184 นาย แก้ว    ชมภู 5520000817 ธ.โลตัส รังสิต คลอง7 เม.ย. 63 1041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาง นภสัวรรณ์    ปั้นพพิฒัน์ 5520000869 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
186 จ.ส.ท. อภศัิกด์ิ    คานุรักษ์ 5520002167 ธ.บางบวั เม.ย. 63 1041/63
187 นาย ย้ง    เพช็รคง 5520004596 ศบบ. เม.ย. 63 1041/63
188 นาง อ า    เพช็รคง 5520004598 ศบบ. เม.ย. 63 1041/63
189 นาง บวัผัด    จีนาวธุ 5520006775 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
190 นาง ภสัริญาณ์  กุลพพิฒัน์ชัย 5520006778 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 63 1581/63
191 นาย สุรพล    จิตรอ าไพ 5520008164 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
192 นาง วรรณา    จันดาผล 5520009278 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
193 จ.ส.อ. ปภงักร    ขึ้นทนัตา 5520009455 มทบ.18 เม.ย. 63 1041/63
194 นาง วรนาฎ    จิตรอ าไพ 5520010174 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
195 จ.ส.ต. ยุทธภมูิ    ทองรินทร์ 5520010884 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
196 จ.ส.ต. โชคชัย    ราษี 5520011071 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 63 1581/63
197 นาง บรรเพญ็    เนตรซิว 5520012191 ธ.ชัยภมูิ พ.ค. 63 1581/63
198 พล.อส. อาทติย์    ปญัญาบตุร 5520012749 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
199 นาง ดวงศธร  มนต์ประเสริฐศรี 5520014367 ธ.เซ็นทรัล แจ้งวฒันะ เม.ย. 63 1041/63
200 นาง นพรัตน์    จันทร์วฒัน์ 5520014707 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 63 1581/63
201 น.ส. กัลยา    วงษเ์ชียงยืน 5520016234 ศฝ.นศท.มทบ.23 เม.ย. 63 1041/63
202 นาย บญุจันทร์  วงษเ์ชียงยืน 5520016235 ศฝ.นศท.มทบ.23 เม.ย. 63 1041/63
203 ส.ต. อิทธพิร    จันทร์เจริญ 5520016601 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ค. 63 1581/63
204 น.ส. ณัฐวธญัญา  ธนาดุลเวโรจน์ 5520017429 ธ.ถ.พบิลูละเอียด พ.ค. 63 1581/63
205 อส.ทพ. สัชฌุกร  ยวงกระโทก 5530001104 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง เม.ย. 63 1041/63
206 นาง พรรณิภา    อุ่นค า 5530001838 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร พ.ค. 63 1581/63
207 นาง ส าเนียง    ขันทอง 5530002213 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
208 จ.ส.ท. วรากร    แก้วเก็บค า 5530003321 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 63 1581/63
209 จ.ส.อ. ณัฐวฒัน์    ศรีพทุธา 5530003677 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 63 1581/63
210 ร.ท. กษติิ    ศรียะพนัธ์ 5530003999 นทพ. เม.ย. 63 1041/63
211 ร.ท. กษดิิศ    ศรียะพนัธ์ 5530006800 นทพ. เม.ย. 63 1041/63
212 ส.ท. กิตติชัย    สุขประเสริฐ 5530007996 ธ.สมุทรปราการ พ.ค. 63 1581/63
213 นาย จักรกฤษ    ศรีเพช็ร์ 5530008328 ธ.เชียงใหม่ พ.ค. 63 1581/63
214 น.ส. พชัรพร    ศรีไพร 5530009405 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 63 1581/63
215 ส.อ. สุรศักด์ิ    เอี่ยมบริสุทธิ์ 5540000122 บชร.1 เม.ย. 63 1041/63
216 จ.ส.อ. ณัฏพงศ์    แปงใจดี 5540000834 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
217 จ.ส.อ. วนัเฉลิม    นุวงศรี 5540003601 ม.7 พนั.14 เม.ย. 63 1041/63
218 จ.ส.ท. เอกลักษณ์  ดวงจ าลอง 5540004438 ธ.สระแก้ว ธ.ค. 62 5041/62
219 ส.อ. ไพรวลัย์    คนสันสี 5540004877 ป.2 พนั.102 รอ. เม.ย. 63 1041/63
220 ส.อ. ปยิณัฐ    ศรีรังษ์ 5540005781 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ พ.ค. 63 1581/63
221 ส.ท. สมศักด์ิ    จันทะมาศ 5540005905 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 63 1581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
222 ส.อ. บญุส่ง    ศรีอรห์ 5540006804 ม.1 พนั.3 รอ. เม.ย. 63 1041/63
223 ส.ท. ณรงค์ชัย    อินทรกวี 5540008113 ศซส.สพ.ทบ. เม.ย. 63 1041/63
224 อส.ทพ. ประกอบ    นิลสาคู 5540008185 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
225 นาง อัชฎาพร  สระทองฮ่วม 5540009106 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
226 อส.ทพ. นิคม    วงศ์ค าโสม 5540009280 กรม ทพ.21 เม.ย. 63 1041/63
227 อส.ทพ. บญุไทย    ค าแก้ว 5540009281 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
228 นาง ไชศรี    เพง็งาม 5550001536 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
229 ส.ต. ธนชาต    จินาวลัย์ 5550001632 ร.31 พนั.1 รอ. เม.ย. 63 1041/63
230 ส.อ. ธวชัชัย    มณีนวล 5550001642 ร.152 พนั.2 เม.ย. 63 1041/63
231 ส.อ. นิติรัตน์    ไชยคิรินทร์ 5550001667 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
232 อส.ทพ. อโณชา    ระพนัธ์ 5550002387 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
233 อส.ทพ. คมเคียว  ประกอบสุข 5550002421 ธ.ชุมแพ มี.ค. 63 481/63
234 ส.อ. รัชภมูิ    ทองพงษ์ 5550003893 รพศ.4 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
235 นาง สอาด    โพธิผ์า 5550004130 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ค. 63 1581/63
236 จ.ส.ต. ภทัร    พอ่ค้า 5550004131 ธ.ย่อยอ่อนนุช พ.ค. 63 1581/63
237 ส.อ. สิทธศัิกด์ิ    ผิวหอม 5550005052 มทบ.45 เม.ย. 63 1041/63
238 น.ส. วนัทนี    สมานมิตร 5550005468 พนั.ปจว. เม.ย. 63 1041/63
239 ส.ท. ธนานุศิลป ์   จินดามณี 5550005525 ม.2 พนั.7 เม.ย. 63 1041/63
240 อส.ทพ. วริิยะ    บบัภาวนั 5550006192 กรม ทพ.21 เม.ย. 63 1041/63
241 อส.ทพ. สุวทิย์    แก่นจันทร์ 5550006318 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 63 1581/63
242 ส.ท. อภณัิติ    เนตะค า 5550006363 ช.พนั.9 พล.ร.9 เม.ย. 63 1041/63
243 อส.ทพ. มูล    กุลมาศ 5550006885 ธ.นางรอง พ.ค. 63 1581/63
244 ส.ท. วรวทิย์    เซ่งสีแดง 5550007282 กรม ทพ.45 เม.ย. 63 1041/63
245 ส.อ. ราเชน    จินดาพงษ์ 5550009412 ร.19 พนั.2 เม.ย. 63 1041/63
246 นาง สถิตย์ตาพร    สุทธวิงศ์ 5550010696 ศร.พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
247 ส.อ. อานนท ์   อินตุ่น 5550011904 รพศ.5 พนั.2 เม.ย. 63 1041/63
248 นาง จันทร์ฉาย    แปงใจดี 5560000223 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
249 ส.อ. ทศพล    สังวรจิตร 5560000443 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
250 ส.อ. ธานุพงษ ์   ติธรรม 5560000471 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
251 ส.ต. ศาสตรินทร์    จิตธารา 5560000653 ร.25 พนั.3 เม.ย. 63 1041/63
252 น.ส. เสาวนีย์    เติมสันเทยีะ 5560004663 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
253 ส.อ. ทนงศักด์ิ    สุขแสงนิล 5560005482 พนั.จจ.รอ. เม.ย. 63 1041/63
254 พล.อส. ธรียุทธ    ไปบน 5560007712 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 63 1581/63
255 อส.ทพ. ชาตรี    ปกุคาม 5560008619 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
256 ส.ต. ศิโรตม์    ธปูสวา่ง 5560008933 ธ.หาดใหญ่ พ.ค. 63 1581/63
257 นาง สุวรรณ    ศรีรังษ์ 5560011629 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ พ.ค. 63 1581/63
258 อส.ทพ. ปยิะพนัธ ์   รักไหม 5560012138 กรม ทพ.41 เม.ย. 63 1041/63
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259 นาย ศักด์ิชัย    ชัชวงษ์ 5560013604 ธ.สวนจตุจักร พ.ค. 63 1581/63
260 นาง ณัฐพชัญ์    แสงประสิทธิ์ 5560013677 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
261 อส.ทพ. กิตติกร    ติธรรมมา 5570000002 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
262 อส.ทพ. อัครเดช    ฮะยงยุทธ 5570000057 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
263 อส.ทพ. วนัปยิะ    การศักด์ิ 5570000145 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
264 นาย ราญ    ค าพรม 5570001668 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 63 1581/63
265 ส.อ. จารีต    แผ้วสะอาด 5570001757 ร.153 เม.ย. 63 1041/63
266 ส.อ. อรรถชัย    โสดา 5570002399 ธ.สมุทรสงคราม พ.ค. 63 1581/63
267 ส.ต. ทรงวฒิุ    ปดัตะนุ 5570002799 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 เม.ย. 63 1041/63
268 ส.อ. ไทย    ยอดออน 5570003144 กรม ทพ.33 เม.ย. 63 1041/63
269 ส.ต. บณิ    ชุดกลาง 5570003953 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
270 อส.ทพ. กัมปนาท    บรรจง 5570004124 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
271 อส.ทพ.หญิง สุรีย์    ยมหล้า 5570004148 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
272 ส.อ. กฤษดา    เพิ่มสันเทยีะ 5570004301 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
273 ส.อ. ขจรยศ    บตุรทองพมิพ์ 5570004827 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 63 1581/63
274 อส.ทพ. กฤษฎา    หนักแน่น 5570007108 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
275 นาง นวนจัน    โพธิก์ลาง 5570007734 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 63 1581/63
276 น.ส. วริาพร    โพธิก์ลาง 5570007735 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 63 1581/63
277 นาย สมหมาย    โพธิก์ลาง 5570007736 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 63 1581/63
278 นาง สมพกัตร์    จรทอง 5570008733 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ค. 63 1581/63
279 ส.ต. ไตรวฒิุ    ล้ิมพธัยาเนตร์ 5570010720 ร.31 รอ. เม.ย. 63 1041/63
280 ส.ต. อนันชัย    คนหาญ 5570010772 ร้อย.ตถ.พล.ร.6 เม.ย. 63 1041/63
281 นาง สมสุข    เสียงสอาด 5570010958 สส. เม.ย. 58 861/58
282 นาย สุวฒัน์    เสียงสอาด 5570010959 สส. เม.ย. 58 861/58
283 อส.ทพ. ธนากร    ทะน้อม 5570011142 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
284 อส.ทพ. อิดเรส    ดาโอ๊ะ 5570011185 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
285 ส.อ. ธรีะศักด์ิ    ผิวแก้ว 5570011595 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
286 ส.ต. นรบดี    คูเจริญไพศาล 5570012271 ส.1 พนั.102 เม.ย. 63 1041/63
287 ส.ท. เสกสรรค์    ผุยโพนทนั 5570012948 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 63 1581/63
288 อส.ทพ. นิคม    อันเตวาสิก 5570013080 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
289 อส.ทพ. อภวิฒัน์    โพธิข์าว 5570013107 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
290 น.ส. สุจิตรา    ปรีชากูล 5570014633 รพ.ค่ายสุรนารี เม.ย. 63 1041/63
291 นาง วลัิย    ไชยคิรินทร์ 5570014865 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
292 นาย วงพระจันทร์  ไชยคิรินทร์ 5570015182 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
293 อส.ทพ. มูฮ าหมัดสาฟอีี  มะสาแม 5570015579 กรม ทพ.41 เม.ย. 63 1041/63
294 พ.อ. ภทัรณัฐ    สอนซ่ือ 5580000613 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ค. 63 1581/63
295 อส.ทพ. สุทธพิงษ ์   เกิดวัน่ 5580000778 กรม ทพ.42 เม.ย. 63 1041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 อส.ทพ. ปญัญาวฒิุ   เสนาหมื่น 5580001336 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
297 น.ส. อัญชนา    จิตตระกูล 5580002264 ศพปน.พท.ศอพท. เม.ย. 63 1041/63
298 ส.อ. กฤษธชิัย    สิทธดิ ารงค์ 5580002299 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 63 1581/63
299 ส.ต. เขตต์อรัญ    จันทร์ชา 5580002371 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 63 1581/63
300 ส.อ. เจนณรงค์    มะทะโจทย์ 5580002447 ร.29 พนั.3 เม.ย. 63 1041/63
301 ส.ต. ชาตรี    พุ่มพวง 5580002501 ร.31 พนั.2 รอ. เม.ย. 63 1041/63
302 ส.อ. ณรงค์ศักด์ิ    แจ่มจ ารัส 5580002533 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 63 1581/63
303 ส.ท. บณัฑิต    เศรษฐกิจนุกูล 5580002825 บชร.1 เม.ย. 63 1041/63
304 ส.อ. ปยุต    ทองประเสริฐ 5580002846 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
305 ส.อ. ศิวา    แก่นสนท์ 5580003248 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
306 ส.ท. ทยากร    จิตอารี 5580003942 พนั.ซบร.24 บชร.4 เม.ย. 63 1041/63
307 ส.ต. ธนิต    ชูอารมณ์ 5580005091 มทบ.18 เม.ย. 63 1041/63
308 ส.อ. ชาคร    พฒัโนทยั 5580005230 กรม ทพ.33 เม.ย. 63 1041/63
309 น.ส. ญาดานันท ์   ศรีเปง็ 5580005363 รพ.ค่ายสุรนารี เม.ย. 63 1041/63
310 น.ส. ปริูดา    ชุ่มใจ 5580005364 รพ.ค่ายสุรนารี เม.ย. 63 1041/63
311 อส.ทพ. ธนัวา    แจ้งโพธิน์าค 5580005468 กรม ทพ.41 เม.ย. 63 1041/63
312 พล.อส.หญิง ปภสัสร   อ่อนแท้ 5580006214 ธ.ตรัง พ.ค. 63 1581/63
313 นาง ขวญัใจ    อ่อนแท้ 5580006326 ธ.ตรัง พ.ค. 63 1581/63
314 อส.ทพ. นัฐพนัธ ์   ผาสุข 5580006885 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
315 อส.ทพ. ทศวรรษ    ขวญัเกื้อ 5580007356 กรม ทพ.41 เม.ย. 63 1041/63
316 อส.ทพ. พนมกร    ศรีฉายา 5580008137 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
317 อส.ทพ. สุรพล    ชุมปรางค์ 5580008143 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
318 อส.ทพ. อภสิิทธิ ์   วงศ์ดุลยา 5580008148 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
319 อส.ทพ. ศตวรรษ    ชาติชาย 5580008895 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
320 น.ส. พรนภสั    สุขประเสริฐ 5580009079 พนั.สพ.กระสุน 22 บชร.2 มี.ค. 63 481/63
321 ส.ต. สันติสุข    แช่มสุขี 5580009592 มทบ.18 เม.ย. 63 1041/63
322 ส.ต. ทองพนู    ปกักะทานัง 5580010576 ร.23 เม.ย. 63 1041/63
323 อส.ทพ. อภชิาติ    ยอดค า 5580011209 ธ.ถ.พหลโยธนิ-ช.ร. พ.ค. 63 1581/63
324 อส.ทพ. ศุภกิจ    จับใจ 5580011721 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
325 อส.ทพ. กิตติพงษ ์  ขุนสันเทยีะ 5580011841 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
326 ส.อ. อ าพล    กล่ินเทศ 5590000569 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ค. 63 1581/63
327 ส.อ. ภาณุพงศ์    สาตร์นอก 5590000875 ช.พนั.15 พล.ร.15 เม.ย. 63 1041/63
328 นนส. สุวนิัย    จันแดง 5590000903 ช.2 พนั.201 เม.ย. 63 1041/63
329 น.ส. หทยัชนก    นิลภมร 5590001122 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ค. 63 1581/63
330 นนส. ธนิต    อุปริมาตร 5590001208 ร.6 พนั.3 เม.ย. 63 1041/63
331 ส.ต. ปญัญารัตน์    รัตนสาลี 5590001260 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
332 ส.อ. เอกรินทร์    ไฝ่ใจ 5590001556 ร.17 พนั.4 เม.ย. 63 1041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 นนส. ก าพล    วจิิตต์ 5590001676 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
334 น.ส. จุฬารัตน์    รวมจิต 5590002373 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 63 1581/63
335 นนส. ปริญญา    เวชยม 5590004723 ส.1 พนั.102 เม.ย. 63 1041/63
336 นาง จ ารุญ    กลัดสุข 5590008271 ธ.มวกเหล็ก พ.ค. 63 1581/63
337 ส.ท. อภวิชิญ์    ภเูขียว 5590009327 พล.ร.5 เม.ย. 63 1041/63
338 ส.ต. สุภเวช    หาดเจียง 5590009574 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ค. 63 1581/63
339 ส.อ. ศิริมงคล    อนุสนธิ์ 5590011524 พนั.จจ.รอ. เม.ย. 63 1041/63
340 อส.ทพ. อรุต    บญุมาเลิศ 5590011699 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
341 อส.ทพ. ตุลา    จีระประภา 5590012102 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
342 ส.ท. ฐานวฒิุ    รอดเทศ 5590012985 พล.พฒันา 3 เม.ย. 63 1041/63
343 นาย ประสงค์    อันเตวาสิก 5590013878 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
344 นาง บวัขัน    เสียเขียว 5590014151 พนั.จจ.รอ. เม.ย. 63 1041/63
345 ส.ท. สยาม    กุลหอย 5600001867 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
346 นนส. มนตรี    พรมวนั 5600002730 ร.112 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
347 นนส. คชาธาร    เจือสกุล 5600003330 ร.16 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
348 ส.ท. จักรินทร์    เหล่ียมดี 5600003347 ธ.ศรีย่าน พ.ค. 63 1581/63
349 นนส. สามารถ    ชานาเมือง 5600003778 ร.21 รอ. เม.ย. 63 1041/63
350 ส.ท. พรีะวชิญ์    หุ่นโตภาพ 5600003985 ส.พนั.15 พล.ร.15 เม.ย. 63 1041/63
351 ส.ท. ณัฐพล    ร่มโพธิศ์รี 5600004109 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. พ.ค. 63 1581/63
352 น.ส. มันทนา    เศรษฐกิจนุกูล 5600004385 บชร.1 เม.ย. 63 1041/63
353 ส.ต. ยุทธภมูิ    เส่ียงบญุ 5600004613 กอง พธ.และ ร้อย.บ.พล.ร.4 มี.ค. 63 481/63
354 อส.ทพ. พงษส์วสัด์ิ   นวนส าลี 5600005338 กรม ทพ.23 เม.ย. 63 1041/63
355 อส.ทพ. ชัยณรงณ์    จีนสีน า 5600005461 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
356 อส.ทพ. สิน    เชิดฉาย 5600005499 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
357 ส.ท. กิตติพงศ์    แก่นวงศ์ 5600005521 ขส.ทบ. มิ.ย. 60 1701/60
358 น.ส. จีราภรณ์    เขมด ารง 5600006354 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี เม.ย. 63 1041/63
359 ส.ต. วรียุทธ    เอี่ยมเวยีง 5600007487 ป.9 พนั.9 เม.ย. 63 1041/63
360 ส.ต. ฐานุศักด์ิ    ด้วงสุข 5600007776 พนั.ซบร.24 บชร.4 พ.ย. 62 4541/62
361 ส.ต. ณัฐกิตต์ิ    ตรีเหรา 5600008196 ร้อย.ตถ.พล.ร.6 เม.ย. 63 1041/63
362 ส.ต. อภรัิกษ ์   ประคองสุข 5600008403 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 63 1581/63
363 อส.ทพ. อนุรัตน์    อ่างแก้ว 5600009128 กรม ทพ.14 เม.ย. 63 1041/63
364 พล.อส. วษิณุ    โพธสุิวรรณ 5600009182 มทบ.23 เม.ย. 63 1041/63
365 อส.ทพ. อับดุลเลาะฮ์    อ ามาตี 5600009661 กรม ทพ.46 เม.ย. 63 1041/63
366 ส.ต. ภทัรพงศ์    กมลมุนีโชติ 5600010256 มทบ.26 เม.ย. 63 1041/63
367 ส.ต.หญิง ภทัรวดี  ภคุู้มจันอัด 5600010306 ธ.นครนายก พ.ค. 63 1581/63
368 อส.ทพ.ญ. กชพรรณ  เพชรสังข์ 5600011518 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
369 อส.ทพ.ญ. กูซารีนา    รงโซะ 5600011524 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 อส.ทพ.ญ. จันจิรา    พลูเพิ่ม 5600011525 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
371 อส.ทพ.ญ. เจนจิรา   ประสิทธิ์ 5600011530 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
372 อส.ทพ.ญ. เจนจิรา  เรืองรักษ์ 5600011531 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
373 อส.ทพ.ญ. ณัฏฐนันท ์  บรรลือศักด์ิ 5600011534 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
374 อส.ทพ.ญ. ณัฐชยา    ชัยสุโข 5600011535 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
375 อส.ทพ.ญ. ณัฐชา    ปราบรัตน์ 5600011536 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
376 อส.ทพ.ญ. เตชินี    มุลเมฆ 5600011539 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
377 อส.ทพ.ญ. ธญัมาส    หนูสนิท 5600011542 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
378 อส.ทพ.ญ. นิภาพร  สุวรรณพนัธุ์ 5600011547 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
379 อส.ทพ.ญ. นิรชา  บตุรแวว 5600011548 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
380 อส.ทพ.ญ. เนตรอัปสร  ชูสุวรรณ 5600011550 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
381 อส.ทพ.ญ. พรเพญ็   พทุธไชย 5600011554 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
382 อส.ทพ.ญ. พกัตร์   ถิระบตุร 5600011555 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
383 อส.ทพ.ญ. พชัรีย์    บญุเดช 5600011556 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
384 อส.ทพ.ญ. พมิพไิล  เรืองกาญจน์ 5600011557 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
385 อส.ทพ.ญ. รัษฎา    พเิคราะห์ 5600011559 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
386 อส.ทพ.ญ. วริชา    ขุนศรีแก้ว 5600011560 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
387 อส.ทพ.ญ. แววร าไพ   ปรางทอง 5600011562 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
388 อส.ทพ.ญ. ศริณญา    บญุราช 5600011563 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
389 อส.ทพ.ญ กฤษติยาภรณ์  ปยิะศาสตร์ 5600011565 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
390 อส.ทพ.ญ. อรวรรณ   รองเล่ือน 5600011567 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
391 อส.ทพ. ณัฐดนัย    บญุหวงัช่วย 5600013238 กรม ทพ.48 เม.ย. 63 1041/63
392 นาย ณะรมย์    สุพล 5600013642 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 63 1581/63
393 อส.ทพ. มาสีกี    เจะมะ 5610000269 กรม ทพ.48 เม.ย. 63 1041/63
394 น.ส. นราภรณ์    ศรีโท 5610000962 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
395 อส.ทพ. วชัรพนัธ ์   ช่วยแสง 5610000983 กรม ทพ.43 เม.ย. 63 1041/63
396 อส.ทพ. วงศกร    กล่อมทอง 5610001548 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
397 อส.ทพ. อนุพงศ์    สายน้อย 5610001609 กรม ทพ.48 เม.ย. 63 1041/63
398 ส.ต. กฤตธนา    บวัล่าย 5610002299 ธ.เพชรบรีุ พ.ค. 63 1581/63
399 ส.ต. ธนัวา    กองแก้ว 5610002613 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 63 1581/63
400 ส.ท. จิรายุ    คงอยู่ 5610003295 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 63 1581/63
401 ส.ท. ธนกร    ส่งสุข 5610003445 ร.8 พนั.3 เม.ย. 63 1041/63
402 ส.ท. ธนารัตน์    บญุจันทร์ 5610003477 ธ.เพชรบรีุ พ.ค. 63 1581/63
403 ส.ท. พรีวฒัน์    พลึิก 5610003678 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 63 1581/63
404 ส.ท. เศกสันต์    เกตุงาม 5610003906 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 63 1581/63
405 ส.ต. อดิศร    ลาดซ้าย 5610004014 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ค. 63 1581/63
406 อส.ทพ.ญ. เกศณี    ดาฮาตอ 5610004239 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63

11



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 อส.ทพ.ญ. จันทร์จิรา  ทองเชื้อ 5610004240 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
408 อส.ทพ.ญ. ปยิรัตน์   สุวรรณมณี 5610004244 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
409 อส.ทพ.ญ. วรวลัญช์   เบญจมานะ 5610004247 กรม ทพ.49 เม.ย. 63 1041/63
410 อส.ทพ. อิทธเิดช    แปน้เหลือ 5610004339 กรม ทพ.41 เม.ย. 63 1041/63
411 อส.ทพ. ณัฐวฒัน์    เงาไพร 5610005252 กรม ทพ.48 เม.ย. 63 1041/63
412 พลฯ นัฐวฒัน์    ประสพศิลป์ 5610006425 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
413 พลฯ ปญัญา    สารีที 5610006431 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
414 พลฯ วสุวตัน์    จันทร์เพง็ 5610006437 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
415 พลฯ เศกสรรค์    จันที 5610006441 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
416 พลฯ อ านาจ    ใหญ่ผา 5610006449 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
417 พลฯ จักกริน    ทมุมากรณ์ 5610006548 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
418 พลฯ ดุษติ    พร านัก 5610006553 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
419 พลฯ เทพนิมิตร    แก้ววงษา 5610006556 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
420 พลฯ ปญัญา    พาประจง 5610006561 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
421 พลฯ พงษพ์นัธ ์  จันทร์เหลือง 5610006562 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
422 พลฯ เรืองวทิย์    จ าปาทอง 5610006564 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
423 พลฯ วรวทิย์    แวน่แควน้ 5610006565 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
424 พลฯ วรวฒิุศิริศักด์ิ    มีวงษ์ 5610006566 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
425 พลฯ ศิวพล    พทุธพมิพ์ 5610006568 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
426 พลฯ เอกชัย    โขมจิตร 5610006577 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
427 พลฯ ชาญชัย    พทุธจักร 5610006624 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
428 พลฯ ฐาปนิต    พลิารัตน์ 5610006625 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
429 พลฯ ทรินทร์    วรรณลา 5610006628 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
430 พลฯ ปฏภิาณ    ชัยท า 5610006629 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
431 พลฯ ประภาส    ศรีกระหวนั 5610006631 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
432 พลฯ ปรีชา    วานะวงค์ 5610006632 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
433 พลฯ วรวฒุ    วารสุข 5610006635 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
434 พลฯ อภรินันท ์   สายแวว 5610006643 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
435 พลฯ อภสิิทธิ ์   สุพรรณนนท์ 5610006645 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
436 พลฯ ธรีะวฒิุ    หอมทรัพย์ 5610007038 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
437 พลฯ ปฎภิาน    คุณาพนัธ์ 5610007042 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
438 พลฯ ไพศาล    แสนทวสุีข 5610007048 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
439 พลฯ วลัลภ    คูณเสมอ 5610007051 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
440 พลฯ วฒิุชัย    พนัธพ์รหม     5610007053 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
441 พลฯ ศราวฒิุ    ชนันพล 5610007054 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
442 พลฯ สมหมาย    แก้ววเิชียร 5610007055 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
443 พลฯ อดุลย์ชัย    พมิราช 5610007056 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
444 พลฯ อุดมศักด์ิ    วงค์ไชยยา 5610007057 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
445 พลฯ เอกลักษณ์  ศิริจิระพฒันา 5610007058 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
446 ส.ต. ธนายุต    ระงับ 5610008308 ธ.ปราณบรีุ พ.ค. 63 1581/63
447 อส.ทพ. วทนัยู    คงเรือง 5610008575 กรม ทพ.48 เม.ย. 63 1041/63
448 น.ส. นภสัสร    ฉุยมานะ 5610008741 พธ.ทบ. เม.ย. 63 1041/63
449 พลฯ ณัฐพงษ ์   เคนมี 5610010022 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
450 พลฯ ยุทธนา    พรรษา 5610010033 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
451 ส.ต. ภมูินทร์    ย าสะอาด 5610010122 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ค. 63 1581/63
452 ร.ต. ณัฐนันท ์   เมฆาวนิชย์ 5610010316 ร.31 พนั.3 รอ. มี.ค. 63 481/63
453 ส.ต. อรรถพล    นักร า 5610011383 ขส.ทบ. ต.ค. 61 3741/61
454 อส.ทพ. สานิตย์    แก้วอาสา 5610011527 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
455 น.ส. มณีฉาย    แจ้วสิอน 5610012517 พนั.ปจว. เม.ย. 63 1041/63
456 อส.ทพ. อานนท ์   อินทนนท์ 5610013758 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
457 นาย พาชัย    แก้วกัญญา 5610014361 ธ.ส านักพหลโยธนิ พ.ค. 63 1581/63
458 ส.ต. จักรกฤษ    นามโยธา 5620000067 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 63 1581/63
459 นาง ลมัย    ลักขษร 5620000443 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
460 อส.ทพ. จรณชัย    สมดังใจ 5620000474 กรม ทพ.48 เม.ย. 63 1041/63
461 อส.ทพ. ธรีวฒัน์    แก้วพวง 5620004375 กรม ทพ.23 เม.ย. 63 1041/63
462 ส.ต. พรุิณ    แซสันเทยีะ 5620004679 พนั.ซบร.กรม สน.2 ม.ค. 63 5541/62
463 พล.อส. ไตรรัฐ    แวน่รัมย์ 5620004890 พนั.สท. เม.ย. 63 1041/63
464 พลฯ กองสี    ทองค าดี 5620006154 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
465 พลฯ กิตติภณ    มูลวรรณ 5620006158 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
466 พลฯ คมสันต์    แก้วใส 5620006163 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
467 พลฯ จักรรินทร์    มะลิวนั 5620006165 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
468 พลฯ จิระโชติ    นามวงษา 5620006168 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
469 พลฯ ชนินทร์    จิตรเสือ 5620006172 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
470 พลฯ ชัยธร    เขจรลักษณ์ 5620006175 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
471 พลฯ ณัฐพล    ก าเนิดสิงห์ 5620006182 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
472 พลฯ ณัฐฤทธิ ์  โพธสุิวรรณพร 5620006183 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
473 พลฯ ธนาธปิ    กุลบตุร 5620006192 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
474 พลฯ ธวชัชัย    สุดสะอาด 5620006193 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
475 พลฯ ธรีภาพ    บวัพนัธ์ 5620006195 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
476 พลฯ ปรีชา    วงษาชัย 5620006207 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
477 พลฯ พงศธร    สิงคิบตุร 5620006211 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
478 พลฯ พลศักด์ิ    ปคูะภาค 5620006218 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
479 พลฯ ภาณุพงษ ์   แสนงาม 5620006223 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
480 พลฯ ศรัญยู    ส ารีอ่อน 5620006238 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
481 พลฯ เศวตโชติ    โอบอ้อม 5620006245 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
482 พลฯ สกล    ก าปั่น 5620006246 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
483 พลฯ สราวฒิุ    ร้ายสูงเนิน 5620006250 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
484 พลฯ สัญญา    โพธิช์ัย 5620006251 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
485 พลฯ สิทธศัิกด์ิ    คงประสิทธิ์ 5620006254 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
486 พลฯ สุริยันต์    โอทาตะวงศ์ 5620006261 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
487 พลฯ เสถียร    บงึมาร 5620006262 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
488 พลฯ อิสระภาพ    ศุภสุข 5620006270 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
489 น.ส. สวรรค์    ชายี 5620006367 วศ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
490 น.ส. อารยา    บนุนาค 5620006369 วศ.ทบ. มี.ค. 63 481/63
491 นาย นิติธร    อนุสนธิ์ 5620006462 พนั.จจ.รอ. เม.ย. 63 1041/63
492 พล.อส. คุณานนท ์   ศรีพลิาบ 5620007013 พนั.สห.41 ก.พ. 63  1/63
493 นาง ถุงเงิน    มณีกาศ 5620007836 ศม. เม.ย. 63 1041/63
494 ส.ต. คมสัน    เปา้เปี่ยมทรัพย์ 5620008667 พล.ร.11 เม.ย. 63 1041/63
495 อส.ทพ.ญ. พรพมิล  อุบลเขียว 5620009418 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
496 น.ส. ชนันทธ์ดิา    ตู้พรหม 5620009516 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
497 น.ส. ณฐนนท ์   เพชรค าดี 5620011840 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
498 อส.ทพ. ดุษฏ ี   ดวงแก้ว 5620012100 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
499 ส.ต. พร้อมยศ    กตารัตน์ 5620015255 มทบ.12 เม.ย. 63 1041/63
500 ร.ต. ปณิธาน    หนัจางสิทธิ์ 5620015528 ร.9 พนั.2 ม.ค. 63 5541/62
501 ร.ต. ศรันย์    อกตัน 5620015609 ร.29 พนั.3 ม.ค. 63 5541/62
502 ร.ต. สิทธพิงษ ์  เอกประดิษฐ์ 5620015623 ร.29 พนั.1 ม.ค. 63 5541/62
503 นาง จิระนันทน์    กุลหอย 5620016845 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
504 อส.ทพ. ผาสุก    สมคิด 5620017000 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
505 อส.ทพ. อนุรงณ์    ช่างแก้ว 5620017010 กรม ทพ.11 เม.ย. 63 1041/63
506 พลฯ สกลศักด์ิ    วนัดี 5630000617 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
507 พลฯ อิศรพงษ ์   บญุใหญ่ 5630000631 ร.6 พนั.1 เม.ย. 63 1041/63
508 พลฯ รัตนพล    พมิพารัตน์ 5630001402 พล.ม.1 เม.ย. 63 1041/63
509 นาง วนันา    เอี่ยมแจ้งพนัธุ์ ต100140/28 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 63 1581/63
510 จ.ส.อ. พนมกร    ภริมย์สุข ต101592/28 ธ.บรีุรัมย์ พ.ค. 63 1581/63
511 นาง ไสว    เยี่ยมยอด ต101882/28 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ค. 63 1581/63
512 ร.ต. จิระวฒัน์    พงษพ์รม ต103728/28 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 63 1581/63
513 นาง อุบล    อรรณพเพช็ร ต104595/28 ธ.ปากเกร็ด พ.ค. 63 1581/63
514 นาย ทอน    พื้นดี ต105889/28 ธ.เชียงใหม่ พ.ค. 63 1581/63
515 นาง จรรยา    ศรีรอด ต106890/28 ธ.ปราณบรีุ เม.ย. 63 1041/63
516 ร.ต. สุทธนิันท ์   พรหมภกัดี ต108471/29 ธ.เลย เม.ย. 63 1041/63
517 นาง วลัิย    เวงสูงเนิน ต108841/29 ธ.ถ.พบิลูละเอียด พ.ค. 63 1581/63

14



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
518 นาย ก๋องค า    เชื้อเจ็ดตน ต112374/29 ธ.เชียงราย พ.ค. 63 1581/63
519 ร.ต. สวสัด์ิ    สิงหน์าม ต113520/29 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 63 1581/63
520 นาง อ าพนั    ชูอ าไพ ต117199/29 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 พ.ค. 63 1581/63
521 นาย อภวิฒัน์    พละเดช ต124359/29 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
522 ร.ต. มานพ    ด านิล ต127425/30 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี พ.ค. 63 1581/63
523 นาง วจิิตรา    จิตอาษา ต133039/30 ธ.ย่อยบางครุ พ.ค. 63 1581/63
524 นาง หนู    แสงนูญ ต133268/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
525 จ.ส.ต. เพชรพศิ    ศรีโท ต133481/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
526 น.ท.ญ.(ทอ.) ลักขณา  เล็กก าแหง ต134312/30 ธ.บก.ทท. - แจ้งวฒันะ เม.ย. 63 1041/63
527 นาง ช่อทพิย์    อ้นส าราญ ต137765/30 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 63 1581/63
528 นาง ค าเคร่ือง    วทิเวทย์ ต142943/30 ธ.ชุมแพ เม.ย. 63 1041/63
529 นาง เล่ือน    แผนสะทา้น ต146076/31 ธ.ย่อยอ่อนนุช พ.ค. 63 1581/63
530 ส.อ. ไพจิตต์    กาญจนมุสิก ต14630/15 ธ.จรัลสนิทวงศ์ พ.ค. 63 1581/63
531 นาง กรรณิกา    เผยศิริ ต149859/31 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 63 1581/63
532 จ.ส.อ. ชัยสวรรค์  เชิดบญุเรือง ต149897/31 มทบ.21 ต.ค. 62 4021/62
533 นาง ส ารวย    วลัิย ต150081/31 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 63 1581/63
534 นาง สังวาลย์    ช่ าชอง ต151357/31 ธ.กระทุ่มแบน พ.ค. 63 1581/63
535 นาง สมศรี    แววแก้ว ต15273/15 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 63 1581/63
536 นาย กริชรินทร์    ขาวสอาด ต153598/31 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
537 นาง วไิล    ขึ้นทนัตา ต153630/31 มทบ.18 เม.ย. 63 1041/63
538 นาง สมบติั    ทศับตุร ต154212/31 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
539 จ.ส.อ. สิทธศัิกด์ิ    สืบแวง ต154493/31 ม.3 เม.ย. 63 1041/63
540 นาง จันทร์ตา    อรุณเนตร์ ต155897/31 ธ.หน้าร.พ. มหาราช ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
541 นาง ศรีภา    สุวรรณ ต155959/31 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
542 พ.อ. อ านาจ    รอบรู้เจริญ ต15684/15 ธ.ชุมแพ พ.ค. 63 1581/63
543 นาง อัมพร    ปิ่นรัตน์ ต15906/15 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 63 1581/63
544 วา่ที่ ร.ต. สุธน   ด้วงมหาสอน ต160266/31 ธ.บางนา พ.ค. 63 1581/63
545 ร.ต. ศุภสิทธิ ์   พร้อมสุข ต161763/31 ธ.พะเยา พ.ค. 63 1581/63
546 นาง เกล่ือน    สายน้อย ต161865/31 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 63 1581/63
547 นาง อุไร    สิงหน์าม ต162215/31 ธ.ศรีสะเกษ พ.ค. 63 1581/63
548 นาง เพญ็ศรี    เหมกระศรี ต162581/31 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ค. 63 1581/63
549 นาย ธนิต    เนตรสาริกา ต162635/31 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 63 1581/63
550 นาง จรูญ    ฤกษอ์รุณ ต164943/31 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 63 1581/63
551 นาง บญุเสริม   เชื้อเมืองพาน ต166024/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
552 นาง สุรินทร์    บวัแก้ว ต167011/31 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ค. 63 1581/63
553 นาย บตุร    ผิวนวล ต168023/31 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ค. 63 1581/63
554 จ.ส.อ. กิตติเดช    กาศอุดม ต168439/32 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
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555 นาง อัญญารัตน์    ธรรมชาติ ต170183/32 ธ.รังสิต พ.ค. 63 1581/63
556 นาย สมนึก    นาชาญ ต171813/32 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี พ.ค. 63 1581/63
557 ส.อ. ศุภชัย    ไชยสุรินทร์ ต173804/32 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
558 น.ส. เผ่ือน    ช่อชูศรี ต176998/32 ธ.ราชบรีุ พ.ค. 63 1581/63
559 นาง อมรศรี    ศรีพลู ต178001/32 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 63 1581/63
560 นาง บญุนาค    อุปราช ต179064/32 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
561 จ.ส.อ. วจิิตร    จิตรจันทร์ ต180991/32 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 63 1581/63
562 นาย เย็น    ทองจันทร์ ต18357/16 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ค. 63 1581/63
563 นาง ศรีแก้ว    ศิริโวหาร ต184053/32 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
564 นาย จ ารัส    เตชะโสด ต188464/32 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ พ.ค. 63 1581/63
565 นาง นงนิตย์    วงัน้อย ต189207/32 ธ.พะเยา พ.ค. 63 1581/63
566 ส.อ. จ าเริญ    ศรีขลา ต190922/32 ธ.ชุมแพ พ.ค. 63 1581/63
567 ร.อ. รัชต์พล    พึ่งพนัธ์ ต191298/32 ธ.คอสโม  เมืองทองธานี พ.ค. 63 1581/63
568 นาง สอน    โพธิโ์ชติ ต192688/32 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 63 1581/63
569 นาง คูณ    สุริยา ต196675/33 ธ.อยุธยา พ.ค. 63 1581/63
570 น.ส. สุริยา    โค้ววาริน ต197540/33 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ค. 63 1581/63
571 จ.ส.อ. จ านันท ์   น้ าทพิย์ ต19945/17 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
572 นาง วชัรีพร    สุขรัตน์ ต205848/33 ธ.งามวงศ์วาน พ.ค. 63 1581/63
573 น.ส. จรรยา    ศิริสุขสวสัด์ิ ต207587/33 ธ.รพ.รร.6 เม.ย. 63 1041/63
574 นาย สวา่ง    แสงนิ่ม ต207861/33 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
575 นาง ลด    อุ่นค า ต209833/33 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร พ.ค. 63 1581/63
576 น.ส. พรรณี    ทองค า ต210459/33 สง.สด.จว.น.ม. เม.ย. 63 1041/63
577 นาย วฒิุ    ปั้นพุ่มโพธิ์ ต210598/33 ธ.เชียงใหม่ พ.ค. 63 1581/63
578 นาย อุ่น    ร่องแซง ต211401/33 ธ.ชุมแพ พ.ค. 63 1581/63
579 นาง ระเบยีบ    ร่องแซง ต211402/33 ธ.ชุมแพ พ.ค. 63 1581/63
580 นาง ค านาง    แสงอ่อน ต211421/33 ธ.ขอนแก่น พ.ค. 63 1581/63
581 นาง วลัภา    สียางนอก ต211812/33 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
582 นาง แฉล้ม    โกมุท ต212698/33 ธ.ปากเกร็ด พ.ค. 63 1581/63
583 นาง นพรัตน์    กองทอง ต212979/33 ธ.อุดรธานี พ.ค. 63 1581/63
584 ส.อ. ธนพงศ์    ละแมนชัย ต213286/33 ธ.ถ.เทพารักษ์ พ.ค. 63 1581/63
585 นาง น้อย    เสถียรโชค ต21601/17 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
586 นาย ธนโชติ    กิจปาโมกข์ ต216415/33 ธ.บางใหญ่ซิต้ี พ.ค. 63 1581/63
587 จ.ส.อ.หญิง พมิพนัธ ์ ศรีสวสัด์ิ ต21794/17 ธ.ส านักราชด าเนิน พ.ค. 63 1581/63
588 นาง จ าลอง    สอนส าราญ ต219714/33 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 63 1581/63
589 นาย บญุทมิ    เหล่าเคน ต222352/33 ธนาณัติ มี.ค. 63 481/63
590 นาย สมบรูณ์    ปจัจัย ต222788/33 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 63 1581/63
591 นาง อ าภา    อู่อรุณ ต223665/33 ธ.สุพรรณบรีุ พ.ค. 63 1581/63
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592 นาง สอิ้ง    เหม็นแดง ต224742/34 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 63 1581/63
593 นาง ปราณี    แสงปอ้ม ต224861/34 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
594 นาย นคร    แก้วมณี ต225902/34 ธ.ลพบรีุ พ.ค. 63 1581/63
595 จ.ส.อ. พรชัย    พงษดี์ ต231243/34 ธ.นครราชสีมา เม.ย. 63 1041/63
596 นาง สุภาพ    บม่ทองหลาง ต231285/34 ธ.พมิาย พ.ค. 63 1581/63
597 จ.ส.อ. อุดร    นาคข า ต231422/34 ร้อย.บก.พล.ร.3 เม.ย. 63 1041/63
598 นาย ธวชั    บรรพหาร ต233789/34 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. พ.ค. 63 1581/63
599 น.ส. รัตนา    เที่ยงวนั ต234498/34 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
600 นาง บญุยืน    มณีกันตา ต234783/34 ธ.เลย พ.ค. 63 1581/63
601 นาย สรศักด์ิ    บญุทารมณ์ ต235311/34 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 63 1581/63
602 นาง อุบล    ส้มยิ้ม ต236846/34 ธ.เพชรบรูณ์ เม.ย. 63 1041/63
603 นาง ปราณี    โพธอิาภา ต237081/34 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. พ.ค. 63 1581/63
604 นาง เวยีง    บรุานัน ต237329/34 ธ.บิ๊กซี น.ว. (ว-ีสแควร์) พ.ค. 63 1581/63
605 นาย สมบรูณ์    ผลาทพิย์ ต238137/34 ธ.ศรีย่าน เม.ย. 63 1041/63
606 น.ส. วรรณา    ชัยวเิชียร ต238297/34 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.12 เม.ย. 63 1041/63
607 นาง อมรศรี    วรรักษ์ ต238429/34 ธ.พนมสารคาม พ.ค. 63 1581/63
608 นาง หนูพติร    ชูรัตน์ ต238832/34 ธ.ยโสธร เม.ย. 63 1041/63
609 ด.ต. รักษติ    ไชยราช ต239590/34 ธ.ชุมแพ พ.ค. 63 1581/63
610 นาง สวาท    กัณหะเสน ต240539/34 ธ.ถ.เทพารักษ์ พ.ค. 63 1581/63
611 ส.อ. บญุถิ่น    ปะระทงั ต240771/34 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. พ.ค. 63 1581/63
612 นาง ส าอางค์    ปะระทงั ต240781/34 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. พ.ค. 63 1581/63
613 นาย ทองอินทร์    ปะระทงั ต240782/34 ธ.เสริมไทย คอมเพล็กซ์ ม.ค. พ.ค. 63 1581/63
614 นาง กัลยา    รุ่งเรือง ต240948/34 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 63 1581/63
615 นาง บญุเหล่ือม    โพธิแ์ก้ว ต241253/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 63 1581/63
616 นาง ค า    จันทร์ทอง ต241436/34 ธ.ตระการพชืผล พ.ค. 63 1581/63
617 ร.ต. ทว ี   ศรีค า ต243792/34 ธ.เทงิ พ.ค. 63 1581/63
618 น.ส. บรรจง    โพธิศ์รีนาค ต244840/34 ธ.อ่างทอง พ.ค. 63 1581/63
619 นาย ประยูร    คงเจริญถิ่น ต246222/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ค. 63 1581/63
620 นาย ประเสริฐ    ภกัดี ต247970/35 ธ.บิ๊กซี หางดง ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
621 นาง เขียว    เทยีบเพช็ร ต248774/35 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
622 นาง สะอาด    สอนคง ต248935/35 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ค. 63 1581/63
623 ส.อ. สายัณ    หมื่นพนัธ์ ต249307/35 ธ.กระทรวงกลาโหม เม.ย. 63 1041/63
624 นาง กรรณิการ์    นาคพงษ์ ต249889/35 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
625 นาย จรัส    อ้วนล่ า ต250143/35 ธ.บางเขน (เซนทรัล) พ.ค. 63 1581/63
626 นาง ทองจีบ    ซ่ือตรง ต250769/35 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
627 นาง อุไร    ปรีเลิศ ต251771/35 ธ.แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ พ.ค. 63 1581/63
628 นาง สังเวยีน    ร าพงึ ต256129/35 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ค. 63 1581/63
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629 นาง มี    วรนาม ต262359/35 ธ.อุบลราชธานี พ.ค. 63 1581/63
630 นาง กิตติมา    ราโชติ ต262423/35 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ค. 63 1581/63
631 ส.อ. พทิกัษช์น    ไปแดน ต264744/36 ธ.ลาดพร้าว 124 พ.ค. 63 1581/63
632 นาย เดชา    คงใคล้ ต265823/36 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 63 1581/63
633 พ.ต. เชษฐา    ศรีบริุนทร์ ต268324/36 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 63 1581/63
634 นาง ศิริภรณ์    ศรีบริุนทร์ ต268332/36 ธ.รพ.รร.6 พ.ค. 63 1581/63
635 นาง สุนีย์    สีหาทพั ต268935/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 63 1581/63
636 นาง จ าป ี   นาคข า ต269828/36 ร้อย.บก.พล.ร.3 เม.ย. 63 1041/63
637 นาง ทองมา    ไวภารา ต270506/36 ธ.คอสโม เมืองทองธานี เม.ย. 63 1041/63
638 นาง หทยัภทัร    ศรีขลา ต271328/36 ธ.ชุมแพ พ.ค. 63 1581/63
639 จ.ส.อ. สรายุธ    หาทนต์ ต271777/36 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี พ.ค. 63 1581/63
640 นาง บศุรินทร์    บญุฤทธิ์ ต273879/36 ธ.เทเวศร์ พ.ค. 63 1581/63
641 จ.ส.ท. วฒิุชัย    เนียมจันทร์ ต274569/37 ธ.พษิณุโลก พ.ค. 63 1581/63
642 ร.ต. สมมาตร    มีปาน ต274654/37 ธ.เชียงราย พ.ค. 63 1581/63
643 นาง ทศันี    มีปาน ต274661/37 ธ.เชียงราย พ.ค. 63 1581/63
644 นาง นงนุช    สินเช้า ต275034/37 พนั.ปจว. เม.ย. 63 1041/63
645 นาง อรุณศรี    กุศล ต276577/37 ธ.น่าน พ.ค. 63 1581/63
646 นาง หน้อย    สุรพสิิฐ ต276783/37 ธ.ต.หนองหอย-ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
647 นาง ภคัภร    โพล้งละ ต277185/37 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 63 1581/63
648 นาย แสวง    แก้วศรี ต278617/37 ธ.ยะลา พ.ค. 63 1581/63
649 นาง อนุชิดา    ขันค า ต279309/37 ธ.ล าปาง พ.ค. 63 1581/63
650 จ.ส.อ. มนู    ทรงสกุล ต280597/37 ธ.พนัสนิคม พ.ค. 63 1581/63
651 นาง ธนภร    ฐาปนพฒันกุล ต281374/37 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
652 นาง ทองมา    ปจัจัย ต284501/38 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ค. 63 1581/63
653 ส.อ. รุ่งศักด์ิ    จักรสุริยา ต285197/38 ธ.แพร่ พ.ค. 63 1581/63
654 จ.ส.อ. โชคชัย    ฟงัธรรม ต287618/38 ช.พนั.9 พล.ร.9 เม.ย. 63 1041/63
655 นาง สุนันทรา    เพช็รคง ต289294/38 ศบบ. เม.ย. 63 1041/63
656 นาง นลินธรณ์    ฐิติวงศ์วภิาส ต30664/19 ธนาณัติ เม.ย. 63 1041/63
657 นาง สมนึก    ธานี ต38423/21 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
658 นาง สุปาณี    วชิระไพโรจน์ ต39574/21 ธ.บางบวั พ.ค. 63 1581/63
659 ร.ต. ณรงค์    คงทอง ต42830/22 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. พ.ค. 63 1581/63
660 นาง ดวงจันทร์    ฤทธิณ์รงค์ ต43700/22 ธ.พระปฐมเจดีย์ พ.ค. 63 1581/63
661 นาง สายบวั    พลเสน ต43828/22 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ค. 63 1581/63
662 นาง ปริศดา    โทรเมฆ ต44173/22 ธ.อุตรดิตถ์ พ.ค. 63 1581/63
663 นาง จันทร์    สุขสอน ต49362/23 ธ.มวกเหล็ก พ.ค. 63 1581/63
664 นาง ร าไพ    คล้ายคลึง ต51413/23 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ค. 63 1581/63
665 นาง รัตนา    เกตุมณีเดชา ต53540/23 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 63 1581/63
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666 นาย ชวลิต    คงนาขา ต53541/23 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 63 1581/63
667 นาง แดง    กาญจนจิตต์ ต54069/23 ธ.อยุธยา พ.ค. 63 1581/63
668 นาง วรรณี    น้ าทพิย์ ต56201/24 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
669 นาง บญุสม    ฉายวมิล ต57324/24 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
670 นาง แสง    โภมูล ต59306/24 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
671 นาย สมบรูณ์    ดิษฐโชติ ต65691/25 ธ.บางเขน (เซนทรัล) พ.ค. 63 1581/63
672 ส.ต.อ. ศักด์ิชัย    วรประเทอืง ต67314/26 ส่วนกลาง เม.ย. 63 1041/63
673 นาง ทเุรียน    วรปญัญา ต69151/26 ธ.รามอินทรา กม.4 พ.ค. 63 1581/63
674 จ.ส.อ. สวสัด์ิ    สวสัด์ิวงศ์ ต70621/26 ธ.บิ๊กซี หางดง ช.ม. พ.ค. 63 1581/63
675 นาง อาภรณ์    นิตย์เกษม ต71382/26 ธ.พระปฐมเจดีย์ พ.ค. 63 1581/63
676 น.ส. สัจจพร    บญุประเสริฐ ต72000/26 ธ.กระทุ่มแบน พ.ค. 63 1581/63
677 ร.ต. สุเทพ    ทศับตุร ต73946/26 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
678 จ.ส.อ. ประเสริฐ    พานิชนอก ต75638/26 ธ.เดอะมอลล์-น.ม. พ.ค. 63 1581/63
679 จ.ส.อ. สมนึก    ยุวะดต ต76154/26 ธ.กาญจนบรีุ พ.ค. 63 1581/63
680 พ.ท. สถิตย์    พมิพา ต77582/26 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
681 นาย ค าพลู    สัมราช ต77788/26 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 63 1581/63
682 นาง กัลยา    แก้วเอี่ยม ต77859/26 ธ.ศิริราช พ.ค. 63 1581/63
683 นาง พมิล    ดอกค า ต79042/26 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ค. 63 1581/63
684 น.ส. สมบญุ    โพธวิรรณ์ ต81267/27 ธ.อยุธยา พ.ค. 63 1581/63
685 จ.ส.อ. ก าแหง    บญุเต้ีย ต85451/27 ธ.สนามเสือปา่ พ.ค. 63 1581/63
686 นาง สุธรรม    สุระเสียง ต87454/27 ธ.สกลนคร พ.ค. 63 1581/63
687 นาง อารมณ์    สองเมือง ต93223/28 ธ.สุราษฎร์ธานี พ.ค. 63 1581/63
688 พ.อ. ปรีชา    เชื้อเจ็ดตน ต93460/28 ธ.เชียงราย พ.ค. 63 1581/63
689 นาย บญุเลิศ    ฤกษอ์รุณ ต93817/28 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ค. 63 1581/63
690 นาง พศิมัย    จันทรูปมัย ต96714/28 ธ.บา้นโปง่ พ.ค. 63 1581/63
691 นาง ประกอบ    คามเขต ต97518/28 ม.3 เม.ย. 63 1041/63
692 จ.ส.อ. สาธติ    สงวนชาติ ต9867/12 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ค. 63 1581/63
693 นาง สมพงษ ์   กล่ันบางแก้ว ต98915/28 ธ.อยุธยา เม.ย. 63 1041/63
694 นาง เหวย    เจริญร่าง ส10427/23 ธ.ชุมแพ พ.ค. 63 1581/63
695 นาง บญุเรือน    ชายทอง ส10742/24 ธ.ถ.ทหาร-อุดรธานี พ.ค. 63 1581/63
696 นาง ตวงฤทยั    เต็งศิริ ส12541/26 ธ.สระบรีุ พ.ค. 63 1581/63
697 นาง แสงจันทร์    ดวงแก้ว ส21693/33 ธ.หนองบวัล าภู พ.ค. 63 1581/63
698 นาง เพญ็พมิพศิา    วงษรั์ตน์ ส5536/17 ธ.ถ.พฒันาการ พ.ค. 63 1581/63
699 พ.อ. วรีะ เธยีรธโนปจัย 5410014120 ขว.ทหาร เม.ย. 63 1041/63 ลาออก
700 นาง กรกนก แก้วค า 5570009096 ร.111 ส.ค. 63 3081/63 สมัครซ้ า
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หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่ 699 ขอลาออกจากการเปน็สมาชิก และล าดับที่ 700 สมัครซ้ ากับหมายเลขทะเบยีน ต.261236/35
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 (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
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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