
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 ร.ต. ทว ี   งามสมจิตร 5075017920 ธ.อยุธยา พ.ย. 63 4561/63
2 พ.ท. ธนรัฐ    บญุเพช็รัตน์ 5391000115 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
3 น.ส. ประกายรุ้ง    ใสบาล 5396000195 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
4 นาง สิริกร    ชอบคุย 5396002732 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 63 4561/63
5 นาง สมใจ    อินทร์อยู่ 5396002884 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
6 นาง สายยนต์    จันทร์สวา่ง 5396004207 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 63 4561/63
7 นาง สุทพิย์    เสระทอง 5396005719 ธ.ถ.ศุขประยูร-ฉ.ช. พ.ย. 63 4561/63
8 พ.ท. ณรงค์    พนัธส์วสัด์ิ 5401020348 ยศ.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
9 จ.ส.อ. บวัชุม    อินทร์งาม 5405006999 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
10 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ    การถาง 5405013108 กรม ทพ.45 ต.ค. 63 4061/63
11 นาง ดวงรัตน์    มณีน้อย 5405016779 สลก.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
12 น.ส. นรภทัร    อยู่ฤทธิ์ 5406001682 ธ.บางบวัทอง พ.ย. 63 4561/63
13 นาง กมลพร    สมบรุณ์ 5406003445 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ย. 63 4561/63
14 นาง บญุรอบ    บางศรี 5406003446 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ย. 63 4561/63
15 นาง เปรมสุข    พรมลา 5406004525 ธ.อรัญประเทศ พ.ย. 63 4561/63
16 นาง สุนครี    ต้อตานา 5406006683 ธ.อุทยัธานี พ.ย. 63 4561/63
17 นาง ลัดดา    เฉลยพจน์ 5406007418 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 63 4561/63
18 นาง ถวลิ    แกหล่ิง 5406010235 ธ.นครพนม พ.ย. 63 4561/63
19 นาง สัญติญา    เที่ยงธรรม 5406010837 มทบ.23 ต.ค. 63 4061/63
20 นาง ฐิตารีย์    พลจันทกึ 5406012693 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 63 4561/63
21 นาง ยุพา    ขันโคกกรวด 5406012950 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
22 นาง วราภรณ์    ปล่ังกลาง 5406013679 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
23 นาง วมิลรัตน์    บญุทอง 5410001276 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
24 น.ส. ชลธชิา    สุภาพฒัน์ 5410001653 ธ.เซ็นทรัลเวลิด์ พ.ย. 63 4561/63
25 พ.อ. อุทยั    คงวาสน์ 5410002307 สลก.บก.กองทพัไทย ต.ค. 63 4061/63
26 จ.ส.อ. ประมูล    กาฬสินธุ์ 5410005542 ธ.บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า หาดใหญ่ พ.ย. 63 4561/63
27 จ.ส.อ. ราเชนทร์    มานะเอม 5410006261 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
28 นาง อรชุน    ช ากรม 5410007478 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
29 ส.อ. อัฐพงษ ์   ไข่เพชร 5410007915 ธ.อุดรธานี พ.ย. 63 4561/63
30 จ.ส.อ. อนงค์    ช่อมะลิ 5410008637 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
31 ส.อ. ภวตับริุนทร์    พมิพป์ระการัง 5410010286 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 63 4561/63
32 จ.ส.อ. เฉลิม    แสงสวา่ง 5410010857 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ต.ค. 63 4061/63
33 นาย พนัส    สิทธคิง 5410013061 ธ.ตาก ต.ค. 63 4061/63
34 ร.อ. สมิง    งานขยัน 5410013840 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
35 จ.ส.ต. ระว ี   ฆังคะ 5410015586 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 63 4561/63
36 จ.ส.อ. จิรศักด์ิ    แสงกลม 5410016068 มทบ.44 ต.ค. 63 4061/63
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37 ส.ต. ชวลิต    บญุเชิด 5410017660 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
38 จ.ส.อ. จิระพงษ ์   แปลงแดง 5410017788 ธ. วหิารแดง พ.ย. 63 4561/63
39 ส.อ. ชลอ    ทองมี 5410018820 มทบ.13 ส.ค. 63 3081/63
40 นาง สายพณิฑ์    ทองมี 5410018839 มทบ.13 ส.ค. 63 3081/63
41 นาย สุวรรณ    แหลมประโคน 5410019087 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
42 นาง น  าอ้อย    พนัธห์อม 5410020748 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 63 4561/63
43 นาง รัตน์    ทองดอนกลิ ง 5410020750 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 63 4561/63
44 นาง ไอลดา    กนกนาค 5410023232 ธ.เทเวศร์ พ.ย. 63 4561/63
45 น.ส. แสงฟา้    หน่อชาย 5420001355 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 63 4561/63
46 จ.ส.อ. สุรัตน์    โพธิเ์งิน 5420005017 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 63 4561/63
47 นาย ศักด์ิเกษม    หิ วพมิาย 5420005086 ธ.ถนนพบิลูละเอียด พ.ย. 63 4561/63
48 ส.อ. วทิยา    ยะมะโน 5420005409 ร.17 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
49 นาง อ าไพ    เพชรสังข์ 5420006823 ธ.พทัลุง พ.ย. 63 4561/63
50 นาง พนิดา    พบิลูย์ 5420008398 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
51 นาย ธนวฒัน์    อุดรปรีชา 5430000137 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 63 4561/63
52 ส.อ. สกลศักด์ิ    โพนทอง 5430000394 ธ.เลย พ.ย. 63 4561/63
53 จ.ส.อ. ณชพฒัน์    นิโลบล 5430000408 ม.6 ต.ค. 63 4061/63
54 จ.ส.อ. ทศพร  บญุญานิติพงษ์ 5430001780 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
55 นาง อังคณา    จักรายุทธ 5430002477 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
56 นาง ทศันีย์    พรหมนิยม 5430002864 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
57 นาง รมย์ชลี    พรมภกัดี 5430003400 ธ.เซ็นทรัล ช.ม. แอร์พอร์ต พ.ย. 63 4561/63
58 นาง อังคณา    อิ่มแมน 5430003546 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
59 จ.ส.อ. อนุวตัร    สมุทรเพช็ร 5430003676 ช.3 พนั.302 ต.ค. 63 4061/63
60 จ.ส.อ. ชาญ    ประทมุวนั 5430004651 พล.ร.6 ต.ค. 63 4061/63
61 นาง นพมาส    แตงร่มเย็น 5430005755 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ย. 63 4561/63
62 ร.ท. เจริญ    ศรีษะเกตุ 5430006010 ช.3 ต.ค. 63 4061/63
63 จ.ส.อ. กรกฎ    รุ่งเรือง 5430006328 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต พ.ย. 63 4561/63
64 จ.ส.อ. สมพร    เยรัมย์ 5430006831 ร.29 พนั.3 ต.ค. 63 4061/63
65 จ.ส.อ. ณรงค์เดช    ยกโต 5430007691 ร.4 พนั.1 ต.ค. 63 4061/63
66 นาง พรรณี    วรนาม 5430008598 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 63 4561/63
67 นาง วลัลภา    เพช็รกลับ 5430008716 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
68 นาง เยาวนาฎ    คงอ่อน 5430009268 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
69 นาย จักร์กฤช  กรัพณานนท์ 5430009678 ธ.งามวงศ์วาน พ.ย. 63 4561/63
70 นาง เส่ง    เพยีรพร้อม 5440000026 ธ.เทเวศร์ พ.ย. 63 4561/63
71 นาง อรุณ    ชัยกูล 5440000533 ธ.พะเยา พ.ย. 63 4561/63
72 นาง จ าป ี   ทองแถม 5440002158 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
73 นาง บญุเรือน    ททีอง 5440003217 มทบ.27 ต.ค. 63 4061/63
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74 อส.ทพ. สมพลอย    บญุไทย 5440004289 กรม ทพ.14 ต.ค. 63 4061/63
75 นาง สุกัญญา  โสมนัสนานนท์ 5440005561 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ย. 63 4561/63
76 นาง มาลัย    แหทอง 5440006692 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
77 จ.ส.อ. นันทพล    ศรีสงคราม 5440007943 ธ.บางบวั พ.ย. 63 4561/63
78 จ.ส.อ. วสันต์ชัย    แก่นสุข 5440008251 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
79 จ.ส.ท.หญิง ธญี์จิรา   แทน่ประยุทธ 5440008469 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
80 นาย สถิตย์    พนัธห์อม 5450000673 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 63 4561/63
81 นาง ฟองจันทร์    ไชยวงศ์ 5450002030 ธ.น่าน พ.ย. 63 4561/63
82 นาง เยาวนาฎ    วรีะธรรม 5450003034 ธ.เชียงราย พ.ย. 63 4561/63
83 จ.ส.อ. รพพีงศ์    สมงาม 5450003462 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 63 4561/63
84 นาย วโิรจน์    กนกนาค 5450004430 ธ.เทเวศร์ พ.ย. 63 4561/63
85 นาง ส าลี    จิอู๋ 5450004495 พล.พฒันา 3 ต.ค. 63 4061/63
86 นาง สมบรูณ์    บญุภา 5450005280 ธ.พะเยา พ.ย. 63 4561/63
87 จ.ส.อ. สมบรูณ์    จรทอง 5450006329 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
88 จ.ส.อ. เอนก    สุขก้อน 5450007296 ป.21 พนั.20 ต.ค. 63 4061/63
89 จ.ส.อ. สุรศักด์ิ    สีโนทก 5450008395 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
90 จ.ส.อ. สุรพงษ ์   กุลขัว 5450008533 ร.19 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
91 นาง ตะวนั    ฮงทอง 5450008769 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 63 4561/63
92 ส.อ. เชาวลิต    ทพิผล 5450008998 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
93 อส.ทพ. พฒุ    หอกกิ่ง 5450010417 ธ.กนกเพชร-กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
94 นาย นิรุตต์ิ    สมณะ 5450011324 ธ.ฝาง พ.ย. 63 4561/63
95 น.ส. กรองกร    พรหมบตุร 5450011882 ธ.เซ็นทรัล-ลาดพร้าว พ.ย. 63 4561/63
96 น.ส. ณัฐพมิล    ธาระนารถ 5450011979 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
97 นาง ปทดิา    เรืองขจร 5450012008 ธ.อิมพเีรียล เวลิด์ ส าโรง พ.ย. 63 4561/63
98 นาย พฒันา    เจ้ยจู 5450012898 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
99 นาง ประภสัสร    โชคชมพนูท 5460001637 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
100 จ.ส.ท. เอกธนัช    ดัดถุยาวตัร 5460001734 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
101 จ.ส.อ. ปยิะพงษ ์   วงศ์ปดัสา 5460002192 ธ.บางบวั พ.ย. 63 4561/63
102 นาง เผือ    ช่อมะลิ 5460007336 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
103 นาง ปทัมาภรณ์    จุ้ยพว่ง 5460007721 ธ.แม่สอด พ.ย. 63 4561/63
104 พ.ท. พงศ์สิษฐ์    พงษเ์กิดสุข 5460007876 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ย. 63 4561/63
105 จ.ส.ต. สุเมศ    ศรัทธาผล 5460009468 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 63 4061/63
106 นาง ลาวลัย์    ณะชาตรี 5460009844 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
107 นาง ค่าย    บญุเจริญ 5460010089 มทบ.32 ต.ค. 63 4061/63
108 อส.ทพ. ไวพจน์    ชัยวงค์ 5460010436 ธ.น่าน พ.ย. 63 4561/63
109 นาง อัญชรีย์    ธปูทอง 5460010517 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
110 นาง บญุเหลือ    นนทะโคตร 5460011765 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
111 อส.ทพ. ศักด์ิติกร    นิกรบวั 5460011790 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
112 นาง วสิา    วหิารพรหม 5460012286 ธ.ชลบรีุ พ.ย. 63 4561/63
113 นาง ธวลัรัตน์    ศรีแสงอ่อน 5460012463 ธ.พทุธมณฑล พ.ย. 63 4561/63
114 นาย อุดม    ประจ าพบ 5460013034 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 63 4561/63
115 น.ส. ตวงรัฐ    แก้วกระจ่าง 5460013710 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 พ.ย. 63 4561/63
116 อส.ทพ. จงศักด์ิ    โยธคิาร์ 5460014292 กรม ทพ.23 ต.ค. 63 4061/63
117 น.ส. จตุพร    สัตยวงศ์ทพิย์ 5460014797 พล.ร.6 ต.ค. 63 4061/63
118 นาง สหลา    โยธคิาร์ 5460014908 กรม ทพ.23 ต.ค. 63 4061/63
119 อส.ทพ. สุจิน    หอมนาน 5470000445 กรม ทพ.31 ต.ค. 63 4061/63
120 ส.อ. พชรพงษ ์   พรมแสงใส 5470002667 ธ.สกลนคร พ.ย. 63 4561/63
121 พ.ต. พลูศักด์ิ    พรประเสริฐ 5470003328 ขกท. มิ.ย. 63 2061/63
122 จ.ส.อ. ชุติเดช    ศรียรักษ์ 5470006688 ธ.พญาไท พ.ย. 63 4561/63
123 นาง ทองเร่ิม    พนัธุสุ์มา 5470007383 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 63 4561/63
124 จ.ส.อ. สมยศ    วงค์ด า 5480002101 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
125 นาง อุดดี    ปญัญา 5480004762 ธ.เทงิ พ.ย. 63 4561/63
126 น.ส. วนัทนา    หอมจันทร์ 5480005249 ธ.เซ็นทรัล-ศาลายา ต.ค. 63 4061/63
127 นาย ชวน    กุณวงศ์ 5480006798 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
128 นาง ทองกูล    แข็งฤทธิ์ 5480007607 ธ.น่าน พ.ย. 63 4561/63
129 นาย ผดุง    แข็งฤทธิ์ 5480007610 ธ.น่าน พ.ย. 63 4561/63
130 ส.อ. สุภชัย    แข็งฤทธิ์ 5480007614 ธ.น่าน พ.ย. 63 4561/63
131 นาง รัชนีย์    ประทมุพนัธ์ 5480007770 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ต.ค. 63 4061/63
132 นาง บญุเกิด    สุธาอรรถ 5480008070 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
133 นาง อ้อย    สงวนใจ 5480009128 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 63 4561/63
134 นาง จ าเนียร    บญุมาก 5480009887 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
135 นาง กฤติยาณี    สุจริตจันทร์ 5480010507 กร.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
136 นาง นิศร    ผานค า 5480010880 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
137 นาง สุทศัน์    ตระกูลสา 5480011416 ธ.นครนายก พ.ย. 63 4561/63
138 จ.ส.อ. อนุพงษ ์   บญุเพิ่ม 5480011419 รร.จปร. ส.ค. 63 3081/63
139 นาง สวนทราย    สมุทรเพช็ร 5490000409 ช.3 พนั.302 ต.ค. 63 4061/63
140 นาง เนียรนิภา    อุ่นตา 5490000445 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 63 4561/63
141 น.ส. ภคพร    อัจฉฤกษ์ 5490001489 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 63 4561/63
142 จ.ส.อ. ยศวริศ    จดค า 5490002817 ธ.บางบวั พ.ย. 63 4561/63
143 ส.อ. ยอดชาย    คนซ่ือ 5490002821 ส.1 พนั.101 ต.ค. 63 4061/63
144 นาง พรทพิา    ธวีรีะพนัธ์ 5490004775 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 63 4561/63
145 นาย เกตุ    ค าทพิย์ 5490005156 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
146 นาย คนอง    ตุ้ยเอ้ย 5490005157 ธ.ล าปาง พ.ย. 63 4561/63
147 นาง มานี    ค าทพิย์ 5490005163 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
148 นาง ศุภลักษณ์  บรรเลงสุวรรณ 5490005167 ธ.ล าปาง พ.ย. 63 4561/63
149 อส.ทพ. สุชาติ    มูลค า 5490005510 กรม ทพ.32 ต.ค. 63 4061/63
150 นาย กฤษดา    พึ่งจิตต์ตน 5490006198 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
151 นาง วชัราภรณ์    แข็งขัน 5490006320 ธ.กระทุ่มแบน พ.ย. 63 4561/63
152 จ.ส.อ. นครินทร์    สิงคิบตุร 5490006779 ป.6 พนั.106 ต.ค. 63 4061/63
153 นาง บญุเติม    สิงคิบตุร 5490006781 ป.6 พนั.106 ต.ค. 63 4061/63
154 นาง สมนึก    มูลจัด 5490008236 ธนาณัติ ก.ค. 63 2561/63
155 จ.ส.อ. ทศพล    พกิุลศรี 5490009170 สลก.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
156 นาย ศรีนวล    โพธพิฤกษ์ 5490009215 ธ.ล าพนู พ.ย. 63 4561/63
157 นาง อมรา    พนัธส์วสัด์ิ 5490009621 ยศ.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
158 น.ส. บญุรักษ ์   นิยมปทัมะ 5490009654 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ พ.ย. 63 4561/63
159 นาง ค าพนัธ ์   ทบัทมิหนิ 5490010147 ธ.นครนายก พ.ย. 63 4561/63
160 น.ส. ชุมาพร    จ าปา 5500000163 ธ.เสนานิคม พ.ย. 63 4561/63
161 จ.ส.อ. วาทติย์    กฤษณพนัธุ์ 5500001049 ร.15 พนั.1 ก.ย. 63 3581/63
162 นาง ลวย    วงค์ค า 5500002237 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
163 นาง อรวนั    พกิุลศรี 5500002423 สลก.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
164 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์    มังกะโรทยั 5500004138 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
165 น.ส. ณัฐณิชาช์    เชื อชะเอม 5500004633 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
166 นาย พยนต์    จรรยา 5500005016 ธ.นราธวิาส พ.ย. 63 4561/63
167 อส.ทพ. โสฬส    ยางไธสง 5500005964 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
168 อส.ทพ. รุ่ง    จันดาเพง็ 5500005976 กรม ทพ.31 ต.ค. 63 4061/63
169 นาย ธนู    มังกะโรทยั 5500006176 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
170 นาง ณิดาภา    มังกะโรทยั 5500006177 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
171 ส.ท. นพรัตน์    อินภริมย์ 5500006919 ธ.สระแก้ว พ.ย. 63 4561/63
172 ส.อ. เอกชัย    อู่ทรัพย์ 5500007490 ธ.อุทยั-อยุธยา พ.ย. 63 4561/63
173 นาง ประคอง    โยธคิาร์ 5510000905 กรม ทพ.23 ต.ค. 63 4061/63
174 ส.ต. เกียรติศักด์ิ    ไชยยุทธ 5510001566 พล.ร.5 ส.ค. 63 3081/63
175 ส.อ. ดุสิต    วงษส์ าราญ 5510001692 ร.31 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
176 ส.อ. สุนทร    แหยมนุช 5510002226 ร.31 รอ. ก.ค. 63 2561/63
177 จ.ส.อ. อิทธพิล    ร่มโพธิ์ 5510003631 ป.1 พนั.31 รอ. ส.ค. 63 3081/63
178 ส.อ. นิสิต    นิลปจั 5510004410 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
179 ส.อ. อาณัติตพล    แบง่เพชร 5510006521 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
180 นาง สมพศิ    คนซ่ือ 5510006619 ส.1 พนั.101 ต.ค. 63 4061/63
181 นาง มาลัย    อดุลย์รัมย์ 5510007766 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
182 น.ส. ภทัรวดี    เกิดสุข 5510007773 ธ.คอสโม เมืองทองธานี พ.ย. 63 4561/63
183 นาย สุวพงษ ์   เจริญวฒันะ 5510007830 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
184 นาง ทองหลอม    ดัดถุยาวตัร 5520000252 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
185 นาย วชิัย    ดัดถุยาวตัร 5520000257 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
186 นาง นันทพร    ไกรปรุ 5520000518 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 63 4561/63
187 นาง อุไรพร    พรมเปยีง 5520000719 ป.21 พนั.20 ต.ค. 63 4061/63
188 นาง เบญจพร    มะลิซ้อน 5520000788 ธ.พญาไท พ.ย. 63 4561/63
189 ส.อ. ธรีะศักด์ิ    ออกรรัมย์ 5520001593 กรม ทพ.23 ต.ค. 63 4061/63
190 ส.อ. กิตติศักด์ิ    ไชยศรี 5520002265 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 63 4561/63
191 อส.ทพ. ทนั    ปกุจิตร 5520003623 ธ.โรบนิสัน-มุกดาหาร พ.ย. 63 4561/63
192 อส.ทพ. สมคิด    พรมอ่อน 5520003757 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 63 4561/63
193 ส.อ. วเิชียร    สีแหล้ 5520005798 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
194 ส.อ. สมัคร    แฝงเส้น 5520005887 ช.พนั.6 พล.ร.6 ต.ค. 63 4061/63
195 นาย ด าริ    พรมอ่อน 5520006317 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 63 4561/63
196 น.ส. ยอดธดิา    บ าเพญ็ชอบ 5520009064 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
197 นาย สุข    พลูมี 5520010142 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ พ.ย. 63 4561/63
198 ส.อ. ปฐมุพงษ ์   เทศทอง 5520011159 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
199 น.ส. วนัสธนัน    แก้วมูล 5520011486 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
200 นาง บวับลิ    เพยีรขุนทด 5520011487 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
201 นาง ทพิย์ลดา    สนิทอินทร์ 5520012156 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
202 นาย บญุเที่ยง    สนิทอินทร์ 5520012157 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
203 ส.อ. ธรีะปกรณ์    อรุณรัตน์ 5520013701 ป.2 พนั.102 รอ. ต.ค. 63 4061/63
204 นาง ดุษฏ ี   ปรีชานนท์ 5520015789 ธ.นครนายก พ.ย. 63 4561/63
205 น.ส. สุนิษฐา    เลิศประดิษฐ์ 5520016438 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
206 นาย ชัชพสิิฐ  เสถียรชาติวงษ์ 5520016444 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
207 นาย สุชาติ    แดงทน 5520017505 ธ.เซ็ลทรัล อุบลฯ พ.ย. 63 4561/63
208 นาง พวงเพชร    ศักด์ิสถาพร 5520018792 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
209 นาง พรรณปพร  จันทร์สุวรรณ์ 5530000228 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ พ.ย. 63 4561/63
210 นาง กิ่งแก้ว    เขาแก้ว 5530000447 ธ.ชัยนาท พ.ย. 63 4561/63
211 อส.ทพ. บญุล้วน    กลอนศรี 5530001002 กรม ทพ.23 ต.ค. 63 4061/63
212 ส.อ. ธงชัย    สวสัด์ิตระกูล 5530003078 ป.2 พนั.2 รอ. ต.ค. 63 4061/63
213 ส.อ. วฒันา    สุกันทอง 5530003339 ธ.พระปฐมเจดีย์ พ.ย. 63 4561/63
214 จ.ส.อ. ปณิธาน    คีมพนัธ์ 5530004560 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
215 น.ส. อัจฉริยา    ค าเพชร 5530004652 ธ.สมุทรสาคร พ.ย. 63 4561/63
216 นาง เดือน    แฝงเส้น 5530004707 ช.พนั.6 พล.ร.6 ต.ค. 63 4061/63
217 น.ส. ฟารีดา    บญุลือ 5530004733 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 63 4561/63
218 ส.อ. บญัชา    แสงเนตร 5530006930 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
219 นาย สุชาติ    กระจ่างโรจน์ 5530008495 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ย. 63 4561/63
220 น.ส. ณัฐกฤตา    หวันา 5530008909 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
221 จ.ส.ท. วชัรินทร์กร  มาตรวจิิตร 5540002441 ส.พนั.35 นสศ. ต.ค. 63 4061/63
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222 จ.ส.อ. อนุรักษ ์   ปราบชมภู 5540002579 ร.14 ต.ค. 63 4061/63
223 จ.ส.อ. สุวทิย์    จันทศร 5540005126 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 63 4561/63
224 ส.ท. กฤษฎา    พรหมกิ่งแก้ว 5540005581 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 63 4561/63
225 นาย อพเิชษฐ    กระจ่างโรจน์ 5540006033 ธ.โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 63 4061/63
226 อส.ทพ. ศักด์ิ    จันต๊ะนาเขต 5540006416 กรม ทพ.31 ต.ค. 63 4061/63
227 นาง อนงค์    มณีเนตร 5540006690 ธ.ล าปาง พ.ย. 63 4561/63
228 ส.อ. ธรีะพงษ ์   ศรีหร่ิง 5540007318 รพศ.1 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
229 อส.ทพ. เกรียงศักด์ิ  ศักด์ิชัยสกุล 5540007792 กรม ทพ.31 ต.ค. 63 4061/63
230 อส.ทพ. พ ี   ทดิพทุธ 5540007801 กรม ทพ.31 ต.ค. 63 4061/63
231 อส.ทพ. ศราวธุ    ไชยมะง่ัว 5540007805 กรม ทพ.31 ต.ค. 63 4061/63
232 อส.ทพ. ทรงศักด์ิ    ถิตย์ผ่อง 5540008918 กรม ทพ.21 ต.ค. 63 4061/63
233 อส.ทพ. โสรส    ฦาชา 5540008952 กรม ทพ.21 ต.ค. 63 4061/63
234 อส.ทพ. บญุศรี    พลิาคุณ 5540009282 กรม ทพ.21 ต.ค. 63 4061/63
235 ส.ต. กล้าณรงค์    ทพิย์เนตร 5540009435 ป.6 พนั.16 ต.ค. 63 4061/63
236 จ.ส.ต. ศรัญญู    เพชรพรหม 5540009530 ป.5 พนั.15 ก.ย. 63 3581/63
237 อส.ทพ.หญิง บรรจง    ธวิงษ์ 5550000275 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
238 อส.ทพ. บรรเจิด    ปุ่มแก้ว 5550000276 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
239 อส.ทพ. อรุณ    คงสืบ 5550000766 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
240 อส.ทพ. เอกพล    ทองศรี 5550000802 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
241 นาย สวา่ง    เพยีรขุนทด 5550001533 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
242 ส.อ. อนุวฒัน์    เดชะ 5550001953 ร.25 มิ.ย. 63 2061/63
243 อส.ทพ. สมบติั    กันเทยีม 5550002517 กรม ทพ.23 ต.ค. 63 4061/63
244 ส.ท. ธวชัชัย    ตวงทรัพย์ 5550004597 กรม ทพ.23 ต.ค. 63 4061/63
245 ส.ท. อิสระ    อินปากดี 5550005200 ร.3 พนั.3 ต.ค. 63 4061/63
246 ส.อ. เอกชัย    วงัคะพนัธ์ 5550005203 ร.17 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
247 อส.ทพ. ทวศัีกด์ิ    พรมศรี 5550005287 กรม ทพ.14 ต.ค. 63 4061/63
248 อส.ทพ. ช านาญ    ภริมย์สุข 5550006778 กรม ทพ.26 ต.ค. 63 4061/63
249 อส.ทพ. รุทษราชฐ์   ดวงมาลา 5550007205 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
250 อส.ทพ. สุดตา    พรหมภกัดี 5550007223 กรม ทพ.26 ต.ค. 63 4061/63
251 น.ส. รัตนา    ศรีอรุณ 5550008700 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
252 ส.อ. นวพล    นิ่มน้อย 5550008772 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
253 ส.ท. ศรายุทธ    วเิชียรพนัธ์ 5550008838 ร.13 พนั.3 พ.ค. 63 1581/63
254 ส.ท. พฒันา    พทุธสิมมา 5550009674 กรม ทพ.21 ต.ค. 63 4061/63
255 ส.ท. สุทศัน์    ธรรมวงค์ 5550010995 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ พ.ย. 63 4561/63
256 นาง จันทร์ฉาย    แปงใจดี 5560000223 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ย. 63 4561/63
257 ส.ท. วรีพล    ศิริบญุมี 5560003155 กรม ทพ.32 ต.ค. 63 4061/63
258 น.ส. ดวงอัปสร    มงคลดาว 5560003773 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
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259 น.ส. อิริยา    เอกสุวรรณ 5560005919 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
260 นาง กาญจนา   แหลมประโคน 5560006430 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
261 ส.ท. ธนวรรธน์    พรหมเกตุ 5560006525 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
262 น.ส. พงษลั์ดดา    อินทนู 5560006921 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
263 นาง ทองสุข    พทุธชินม์ 5560007710 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 63 4561/63
264 นาย มาโนช    ชมฉ่ า 5560008510 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ต.ค. 63 4061/63
265 อส.ทพ. ชาตรี    ปกุคาม 5560008619 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
266 นาย วทิยา    สุกันทอง 5560008641 ธ.พระปฐมเจดีย์ พ.ย. 63 4561/63
267 นาง สุข    สุกันทอง 5560008644 ธ.พระปฐมเจดีย์ พ.ย. 63 4561/63
268 ส.อ. หสัฐพล    มาชื่น 5560008830 พล.ร.4 ต.ค. 63 4061/63
269 จ.ส.อ. นาวนิ    ปานด า 5560009759 ร.17 พนั.3 ต.ค. 63 4061/63
270 ส.อ. อุกฤษฎ ์   ทองมี 5560010807 ร.15 พนั.4 ก.ย. 63 3581/63
271 อส.ทพ. จตุรงค์   สืบพงษเ์สือ 5560010970 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
272 อส.ทพ. ภาณุพงศ์    ธรรมรส 5560011925 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
273 อส.ทพ. ปยิะนนท ์   สาทน 5560012011 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
274 ส.อ. สุริยา    นันตาสืบ 5560012573 พนั.รพศ.ศสพ. ต.ค. 63 4061/63
275 นาง ลักษณพรรณ    ดาดาษ 5560012790 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
276 นาย พนิยา    จ าปาวงศ์ 5560013096 ธ.บางเขน (เซนทรัล) พ.ย. 63 4561/63
277 น.ส. กมลเนตร    พุ่มกะเนาว์ 5560013242 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 63 4561/63
278 น.ส. สุชาดา    พนิิจกิจ 5560013301 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
279 นาง ราตรี    หญีตน้อย 5560013498 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 63 4561/63
280 นาย อนันต์    พุ่มกะเนาว์ 5560013637 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ย. 63 4561/63
281 ส.อ. ร่มเกล้า    ฤทธิจ์ันอัด 5570000037 ธ.บางบวั พ.ย. 63 4561/63
282 อส.ทพ. ธรีสินธุ ์   ส าโรง 5570000239 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
283 ส.ต. เกรียงไกร    ปตุุรงค์ 5570002127 ธ.นางรอง พ.ย. 63 4561/63
284 นาย ประสาน    แก้วสระแสน 5570003186 พธ.ทบ. ก.ย. 63 3581/63
285 นาง พมิพป์ระไพ    กองสุข 5570006020 ธ.ถ.พบิลูละเอียด พ.ย. 63 4561/63
286 นาย สมภพ    จันทรา 5570006532 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
287 ส.ท. ศราวฒิุ    สกุลจร 5570008375 กรม ทพ.21 ต.ค. 63 4061/63
288 นาง สมพกัตร์    จรทอง 5570008733 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
289 น.ส. สมจิต    สายบวั 5570009034 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
290 น.ส. รุจีพชัร    บ ารุงศรี 5570009308 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ย. 63 4561/63
291 นาย สมพร    สัตย์ธรรม 5570009550 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
292 พล.อส. ไกรสร    เดชโฮม 5570010347 ธ.สวนจตุจักร พ.ย. 63 4561/63
293 น.ส. วชัราภรณ์    จันทร์แดง 5570010369 ธ.สวนจตุจักร พ.ย. 63 4561/63
294 นาง สายทอง    จันทร์แดง 5570010439 ธ.สวนจตุจักร พ.ย. 63 4561/63
295 ส.ท. ชินวร    ศรีสุขใส 5570010476 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 63 4561/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
296 ส.อ. ทฆิัมพร    จับใจ 5570010613 ร.19 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
297 พล.อส. อภเิดช    อินทพนัธ์ 5570011111 มทบ.14 ต.ค. 63 4061/63
298 นาง พชัมน    ชาญชัยศรี 5570011704 ธ.ชลบรีุ พ.ย. 63 4561/63
299 ส.อ. อครชัย    บรรจงกุล 5570012151 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. พ.ย. 63 4561/63
300 นาง นิทรา    จูมสีสิงห์ 5570012351 พนั.ปจว. ต.ค. 63 4061/63
301 นาย เศรษฐชัย    จูมสีสิงห์ 5570012353 พนั.ปจว. ต.ค. 63 4061/63
302 นาง ศรีประภา    เทพฤทธิ์ 5570012541 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ พ.ย. 63 4561/63
303 น.ส. อัญชลี    เทพฤทธิ์ 5570012543 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ ต.ค. 63 4061/63
304 พล.อส. ทวศัีกด์ิ    นาค า 5570014792 มทบ.14 ต.ค. 63 4061/63
305 นาง ดาเรศ    โชติพนัธ์ 5570014868 ธ.รังสิต-คลอง 3 พ.ย. 63 4561/63
306 ส.ท. พสิิทธิ ์   ค ามงคล 5570014908 ธ.อุดรธานี พ.ย. 63 4561/63
307 นาง ประทมุ    เปยีคง 5570015062 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
308 ส.ต.หญิง ปยิะรัตน์    เปยีคง 5570015063 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
309 น.ส. ทอ่ย    นิราศภยั 5570015740 รพ.รร.6 มี.ค. 63 481/63
310 อส.ทพ. ชัยวฒัน์    ละลง 5580002058 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
311 อส.ทพ. พฒิุนันท ์   ด้วงเบา้ 5580002077 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
312 อส.ทพ. สุวรรณ์    นิโรรัมย์ 5580002091 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
313 ส.ต. คึกฤทธิ ์   พรค า 5580002390 ธ.ศรีสะเกษ พ.ย. 63 4561/63
314 ส.อ. ชาญฤทธิ ์   อาสนา 5580002500 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 63 4561/63
315 ส.ต. ณัฐพงศ์    ณรงค์ไชย 5580002546 มทบ.27 ต.ค. 63 4061/63
316 ส.ต. ธวชัชัย    เถนนิยม 5580002689 ธ.บางบวั พ.ย. 63 4561/63
317 ส.อ. ธญันพ    จันทรรัตน์ 5580002695 ธ.ชลบรีุ พ.ย. 63 4561/63
318 ส.อ. น าโชค    พกุซอ 5580002794 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ พ.ย. 63 4561/63
319 ส.อ. ประทนิ    ตุทาโน 5580002851 ธ.บางบวั พ.ย. 63 4561/63
320 ส.ต. พชรพล    ชัยเชื อ 5580004439 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
321 ส.อ. ธนทตั    ศรีบรรเทา 5580007085 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 63 4561/63
322 ส.ท. วรัญญู    อรุณจรัสแสง 5580007968 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ย. 63 4561/63
323 ส.ต. มนตรี    สระแก้ว 5580009455 ป.5 พนั.15 ม.ค. 59 4961/58
324 ส.ต. วทิยา    ชิณกะธรรม 5580013020 ยก.ทบ. ธ.ค. 59 4661/59
325 อส.ทพ. กิตติกร    แขมค า 5580013240 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
326 อส.ทพ. เจนวทิย์    กุงนอก 5580013248 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
327 อส.ทพ. เฉลิมชัย    วงศ์ชาลี 5580013250 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
328 อส.ทพ. แมนรัตน์    บญุสงค์ 5580013310 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
329 อส.ทพ. สมศักด์ิ    ลากลาง 5580013331 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
330 อส.ทพ. อาทติย์   นาสินพร้อม 5580013934 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
331 อส.ทพ. นิรุตม์    สุขราช 5580013982 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
332 นนส. เมธสั    วรัิตน์ 5590000117 มทบ.27 ต.ค. 63 4061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
333 ส.ต. ขวญั    ทดัประดิษฐ์ 5590000984 ร.31 พนั.3 รอ. ส.ค. 63 3081/63
334 นนส. ธรรมนูญ  แก้วโพธิก์ลาง 5590001210 ร.23 พนั.4 ต.ค. 63 4061/63
335 ส.อ. พงษสิ์ทธิ ์   พมิพว์นั 5590001275 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 63 4561/63
336 นนส. สิทธศัิกด์ิ    ภผูาวง 5590001928 ร.3 พนั.1 ต.ค. 63 4061/63
337 ส.ต. บรรจง    เพยีรสันเทยีะ 5590003144 ส.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 63 4061/63
338 นาง ขวญัเรือน    จันทร์สวา่ง 5590003541 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
339 น.ส. นิชาดา    นุชอุดม 5590003542 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
340 ส.ต. นณัฏฐ์    จันทร์โพธนุกุล 5590003802 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
341 นาย ประดิษฐ์    ค ามงคล 5590004861 ธ.อุดรธานี พ.ย. 63 4561/63
342 ส.ท. เกียรติศักด์ิ    ไชยปญัญา 5590005337 ร.8 พนั.3 ต.ค. 63 4061/63
343 ส.ต. พงษร์ว ี   เอมวงศ์ 5590006389 สพ.ทบ. ก.พ. 60  1/60
344 พล.อส. กฤษฎา   ม่วงทรัพย์สม 5590006545 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
345 น.ส. สาวติรี    ผลอุดม 5590007106 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
346 น.ส. นารีรัตน์    สุระเสียง 5590007259 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 63 4561/63
347 น.ส. ศรีสลวย    รอนไพริน 5590009170 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
348 นาง อฑิติภา    บรรจงกุล 5590009933 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. พ.ย. 63 4561/63
349 นาย นพดล    ยุทธยงค์ 5590010386 ศศท. ก.ย. 63 3581/63
350 อส.ทพ. กันต์ศักด์ิ    ใจกล้า 5590010498 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
351 ส.ท. ฐิติพนัธุ ์   พรมโท้ 5590010585 ร.7 พนั.1 ต.ค. 63 4061/63
352 นาง มลิทอง    โคตรพฒัน์ 5590011993 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 63 4561/63
353 นาย ยุทธพงษ ์   โคตรพฒัน์ 5590011994 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 63 4561/63
354 นาง พรพมิล    ศรีษะมุข 5590012876 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 63 4561/63
355 พล.อส. เฉลิมวฒิุ    เหล่าศรี 5590013035 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 63 4561/63
356 นาย บญุเทยีน    เหล่าศรี 5590013039 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 63 4561/63
357 นาย ประสงค์    อันเตวาสิก 5590013878 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ย. 63 4561/63
358 นาง วรัิญชนา    สูงตรง 5590013998 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 63 4561/63
359 นาย ดนัย    พชืนุกูล 5600000216 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 63 4561/63
360 ส.ต. อรรณพ    พชืนุกูล 5600000258 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 63 4561/63
361 ส.ท. ทวศัีกด์ิ    สรรพศรี 5600002439 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 63 4561/63
362 ส.ต. บลุากร    เมืองแสน 5600002583 ร.31 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
363 ส.ท. มหภาค    ชูแจ้ง 5600003635 ป.9 พนั.19 ต.ค. 63 4061/63
364 นรพ. พชิญ์สิณี    วฒิุศักด์ิ 5600004896 รพ.ค่ายจักรพงษ์ ต.ค. 63 4061/63
365 นาง รวงทอง    เพยีรสันเทยีะ 5600005254 ส.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 63 4061/63
366 นาย ลอย    เพยีรสันเทยีะ 5600005255 ส.พนั.3 พล.ร.3 ต.ค. 63 4061/63
367 อส.ทพ. คณิศร    ธานี 5600005282 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
368 อส.ทพ. เสรี    อิ่นค า 5600005885 กรม ทพ.31 ต.ค. 63 4061/63
369 ส.ท. ชลชาติ    บตุรธนู 5600006290 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี พ.ย. 63 4561/63

10



ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
370 อส.ทพ. ปฏพิล    ศรีสุข 5600006706 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
371 ส.ต. ธรรมรัตน์    ขันทะมาลา 5600007393 ป.2 พนั.2 รอ. ต.ค. 63 4061/63
372 ส.ต. ปราณชนน์    อภวิงศ์งาม 5600007425 ป.6 พนั.16 ต.ค. 63 4061/63
373 ร.ท. อโศก    เย็นธรามาส 5600007812 กรม ทพ.31 ต.ค. 63 4061/63
374 ส.ต. ศาสตรา    แวงวรรณ 5600008353 ร.6 พนั.1 ต.ค. 63 4061/63
375 ส.ท. ภทัรพล    สินาคม 5600008752 ธ.บิ๊กซี นครสวรรค์ พ.ย. 63 4561/63
376 อส.ทพ. ธญัเทพ    ค ามุงคุณ 5600010384 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
377 ส.อ. วนิัย    พุ่มขจร 5600011676 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 63 4561/63
378 นาย ติยะ    ศรีพพิฒัน์ 5600011840 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
379 น.ส. ตุ้ย    ศรีลินลี 5600011841 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
380 อส.ทพ.หญิง ภกัษร  ยาวะโนภาส 5600013468 กรม ทพ.48 ต.ค. 63 4061/63
381 อส.ทพ. วทิยา    สุทนัง 5600013495 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
382 อส.ทพ.หญิง สุนิษา   ทองแก้ว 5600013518 กรม ทพ.48 ต.ค. 63 4061/63
383 อส.ทพ. ประภาศ    สงสม 5610000251 กรม ทพ.48 ต.ค. 63 4061/63
384 อส.ทพ. เฉลิมพล    อ่อนทอง 5610000359 กรม ทพ.48 ต.ค. 63 4061/63
385 อส.ทพ. ทกัษณิ    ลือชา 5610000551 กรม ทพ.26 ต.ค. 63 4061/63
386 อส.ทพ. กิตติชัย    อินปนิ 5610001471 กรม ทพ.48 ต.ค. 63 4061/63
387 อส.ทพ. สราวฒิุ    ชูแผ้ว 5610001582 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
388 ส.ต. กฤษณภาค    โยธาภกัดี 5610002309 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ย. 63 4561/63
389 ส.ต. นพรัตน์    ผ่านพนิิจ 5610003528 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ย. 63 4561/63
390 ส.ท. สมเจตน์    แอบเพชร 5610003911 ธ.เพชรบรีุ พ.ย. 63 4561/63
391 ส.ท. อภสิิทธิ ์   เกลี ยงกลม 5610004045 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 63 4561/63
392 อส.ทพ. พชีณัฐ  คล้ายสุบรรณ 5610004343 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
393 นาง ขวญัตา    สุขแสง 5610004786 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 63 4561/63
394 นาย ถาวร    สุขแสง 5610004787 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 63 4561/63
395 นาง ปนัดดา    อุราแก้ว 5610005939 พนั.ร.มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
396 นาง มณี    อันทองลา 5610005940 พนั.ร.มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
397 นาย อนันต์    อันทองลา 5610005941 พนั.ร.มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
398 นาง สมปอง    สุวะรัตน์ 5610006383 ธ.กาฬสินธุ์ พ.ย. 63 4561/63
399 น.ส. ณัฐนันท ์   บญุเที่ยง 5610006412 ร.31 พนั.1 รอ. ต.ค. 63 4061/63
400 ส.ต. กิตติศักด์ิ    กุลกั ง 5610008236 ร.3 พนั.1 ต.ค. 63 4061/63
401 นาย ธรีศักด์ิ    พนูกระโทก 5610008660 ศซส.สพ.ทบ. ก.ค. 63 2561/63
402 ส.ท. ชัยบดินทร์    โพธิสิ์งห์ 5610008964 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
403 ส.ต. ธนบดี    สีนาค 5610009100 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
404 ส.ต. ปรเมษ    ยนพกัตร์ 5610009297 ป.2 พนั.2 รอ. ต.ค. 63 4061/63
405 ส.ต. สุพรรณ    ปรังแดง 5610009745 ร.31 พนั.1 รอ. มิ.ย. 63 2061/63
406 ร.ต. นพวทิย์    เอี่ยมตระกูล 5610010291 พนั.สร.6 ต.ค. 63 4061/63
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
407 ส.ท. ชุติเดช    พมิพฬิาร์ 5610010496 ป.5 พนั.15 ก.ย. 63 3581/63
408 อส.ทพ.หญิง กนกวรรณ  ถวลิธรรม 5610010891 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
409 น.ส. พทุธวรรณ    เยาวบตุร 5610011748 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ย. 63 4561/63
410 ส.ต. วทญัญู    ฉิ่งทา่ไม้ 5610012374 สส. ต.ค. 63 4061/63
411 ร.ต. กฤติน    เวชกรกานนท์ 5610012572 ธ.นครนายก พ.ย. 63 4561/63
412 ส.ต. จักรกฤษ    นามโยธา 5620000067 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 63 4561/63
413 อส.ทพ. กิติชัย    ค าทรัพย์ 5620000616 กรม ทพ.23 ต.ค. 63 4061/63
414 ส.ต. เขษมศักด์ิ    โอทองค า 5620000820 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 63 4561/63
415 ส.ต. ชานนท ์   พุ่มเพช็ร์ 5620000901 ม.2 พนั.15 ต.ค. 63 4061/63
416 ส.ต. เกียรติศักด์ิ    ศรีคุณ 5620001719 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
417 นาง ขันธล์อง    โพธษิาวงค์ 5620002806 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 63 4561/63
418 นาง สมประสงค์    แสวงผล 5620003551 ธ.อาคารพหลโยธนิ เพลส พ.ย. 63 4561/63
419 พลฯ ภานุวฒัน์    ไทยเจริญ 5620003700 พนั.จจ.รอ. ต.ค. 63 4061/63
420 น.ส. สกาวเดือน  อัยราชธนารักษ์ 5620004507 ธ.ถนนพระรามที่ 9 พ.ย. 63 4561/63
421 ร.ต.หญิง ชนัญชิดา    นุ่มน้อย 5620005877 รพ.ค่ายสุรสีห์ ต.ค. 63 4061/63
422 นาย ประเสริฐ    คล่องแคล่ว 5620006287 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 63 4561/63
423 ส.ต. ธวชัชัย    สุดถนอม 5620007386 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 63 4561/63
424 น.ส. ชยุตรา    พรมเสน 5620007782 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 63 4561/63
425 นาย เชิด    พรมเสน 5620007783 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 63 4561/63
426 น.ส. มาลัย    อ่อนนวล 5620007793 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
427 น.ส. กรรกณิษณั์ชปฌ์า    สุราษฎร์ 5620009922 ธ.บา้นฉาง พ.ย. 63 4561/63
428 อส.ทพ.หญิง เกศินี    งามเมืองปกั 5620010852 กรม ทพ.22 ต.ค. 63 4061/63
429 นาย สุเทพ    ศรีจันทร์ 5620011501 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 63 4561/63
430 นาง เสาวนีย์    ประกอบสุข 5620011503 ธ.ชุมแพ พ.ย. 63 4561/63
431 อส.ทพ. ณัฐพล    พรหมมาก 5620011666 กรม ทพ.48 ต.ค. 63 4061/63
432 นาย ประสาร    เบกิบาน 5620015740 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 63 4561/63
433 ร.ต. ยุทธศักด์ิ    ศิริสินธว์ 5620015832 ทน.3 ต.ค. 63 4061/63
434 น.ส. นัทธมน    มณีฉาย 5620016673 แผนก สล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. ก.ค. 63 2561/63
435 น.ส. ศศิภา    พรุิณ 5620016674 รง.กล.กชส.ศอ.สพ.ทบ. เม.ย. 63 1041/63
436 นาง จิระนันทน์    กุลหอย 5620016845 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
437 นาง อนงค์    นันตาสืบ 5630000345 พนั.รพศ.ศสพ. ต.ค. 63 4061/63
438 นาย พงษพ์พิรรธน์  เพญ็นภาศิริกาญจน์ 5630000441 ศซส.สพ.ทบ. มิ.ย. 63 2061/63
439 น.ส. กุลชญา    ไร่สูงเนิน 5630000558 ธ.ตลาดเซฟวนั น.ม. พ.ย. 63 4561/63
440 น.ส. อ าภา    พนัธุส์วสัด์ิ 5630001093 มทบ.210 ต.ค. 63 4061/63
441 ส.ต. วลัลภ    ทรัพย์เจียม 5630001824 ป.71 พนั.711 ส.ค. 63 3081/63
442 อส.ทพ. ภวูดล    ทมุณี 5630001873 กรม ทพ.26 ต.ค. 63 4061/63
443 อส.ทพ. ยุทธภมูิ    แข็งพลิา 5630002526 กรม ทพ.26 ต.ค. 63 4061/63
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444 พ.ต. ศักด์ิสิทธิ ์   เครืองเนียม 5630005136 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 63 4561/63
445 นาย รุจิรภทัร    สุวจันานนท์ 5630005900 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน พ.ย. 63 4561/63
446 นาย ภานุพงษ ์   ศิลปี 5630008367 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ พ.ย. 63 4561/63
447 นาง ช าเลือง    บ าเพญ็ชอบ ต101138/28 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
448 จ.ส.อ. สมบติั    ลาวชิัย ต101720/28 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
449 ร.ต. วชิัย    ยาทา ต101725/28 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
450 จ.ส.อ. วโิรจน์   ขันโคกกรวด ต101988/28 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
451 ร.ท. ประทมิ    กองแพงค า ต103703/28 มทบ.27 ต.ค. 63 4061/63
452 นาง ธนัชพร    แก้วศรี ต104652/28 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
453 น.ส. มิ่งขวญั    ขาวประเสริฐ ต105505/28 ธ.ถนนเจริญนคร พ.ย. 63 4561/63
454 นาง วรนาฏ    แก้วคง ต108068/29 ธ.ตาก พ.ย. 63 4561/63
455 นาง ค าตา    เที่ยงธรรม ต108426/29 มทบ.23 ต.ค. 63 4061/63
456 นาง สาย    ฉลาดกลาง ต108891/29 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 63 4561/63
457 จ.ส.อ. ชยกร    พมิพก์ลาง ต109322/29 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ข.ก. พ.ย. 63 4561/63
458 ร.ต. สมอง    สุทธสิอน ต110278/29 ธ.เลย พ.ย. 63 4561/63
459 นาย โกศล    ลิ มเจริญ ต112232/29 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
460 ร.ท. โสภณ    เพชรสังข์ ต112914/29 ธ.พทัลุง พ.ย. 63 4561/63
461 นาง วงเดือน    จันทสาร ต116131/29 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 63 4561/63
462 นาง พกิุลกาญจน์  ศิริไชยจ านงค์ ต11651/13 ธ.ประชานิเวศน์ 1 พ.ย. 63 4561/63
463 พ.ต. สมศักด์ิ    อิ่มแมน ต11708/13 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
464 นาง สมพร    อิ่มแมน ต11709/13 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
465 นาง จงบญุ    ไพรวจิิตร ต118080/29 ธ.ทา่เรือ พ.ย. 63 4561/63
466 นาง เพญ็ศรี    เกชิต ต118614/29 ธ.อุดรธานี พ.ย. 63 4561/63
467 นาง อุ่นเรือน    เผือกพงษ์ ต119251/29 ธ.สกลนคร พ.ย. 63 4561/63
468 นาง อ าไพ    มาจันทกึ ต119270/29 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ต.ค. 63 4061/63
469 นาง เสาวภา    ผิวฟกั ต119779/29 ธ.สกลนคร พ.ย. 63 4561/63
470 จ.ส.อ. ยงยุทธ    ศิริโต ต119995/29 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
471 จ.ส.อ. ภานุพงษ ์   เสารีรัมย์ ต120500/29 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 63 4561/63
472 นาง สุพนิ    เสารีรัมย์ ต120501/29 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 63 4561/63
473 ร.ต. ธเนตร    ปราบราบ ต123534/29 มทบ.24 ต.ค. 63 4061/63
474 ส.ท. ธนกร    เจริญธรรม ต124505/29 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
475 นาง ลัดดา    บญุบริสุทธิ์ ต125081/29 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
476 นาย พบพร    เข็มปญัญา ต125682/30 ธ.อยุธยา พ.ย. 63 4561/63
477 นาง บวัผัด    ยศจนา ต127057/30 ธ.เชียงราย พ.ย. 63 4561/63
478 นาย ด าปนั    ยศจนา ต127058/30 ธ.เชียงราย พ.ย. 63 4561/63
479 จ.ส.อ. อารีย์    ขาวกลาง ต128176/30 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
480 จ.ส.อ. ธนาวนิน์    ค าดี ต128188/30 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
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481 นาง หนูเพยีร    ไชยทมุ ต128511/30 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 63 4561/63
482 จ.ส.ต. วชิัย    วรนาม ต128541/30 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 63 4561/63
483 นาง ลัดดา    แก้วดี ต129170/30 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
484 นาง ประเทอืง    ค าหวาน ต131623/30 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
485 จ.ส.อ. ศุภชัย    ดีศรี ต132350/30 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
486 นาย จันทร์ค า    ธรรมจักร์ ต133192/30 ธ.ล าปาง พ.ย. 63 4561/63
487 นาย วชิา    แซ่ด่าน ต134156/30 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
488 นาง สมบญุ    สุคันธนวนิช ต134288/30 ธ.ถนนติวานนท์ พ.ย. 63 4561/63
489 ร.ต. อรรถพล    ลายเงิน ต136096/30 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
490 ร.ท. สุพชิ    บญุพมิาย ต136619/30 ธ.เลย พ.ย. 63 4561/63
491 นาง รัตนา    บญุพมิาย ต136620/30 ธ.เลย พ.ย. 63 4561/63
492 นาง ทองอินทร์    วงษล์า ต136621/30 ธ.เลย พ.ย. 63 4561/63
493 นาง อุทศิ    แจ่มอรุณ ต136830/30 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง พ.ย. 63 4561/63
494 จ.ส.อ. บณัฑิต    สงวนใจ ต137466/30 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 63 4561/63
495 นาง กัณนิกา    คงเชื อสาย ต138541/30 ร.4 พนั.3 ต.ค. 63 4061/63
496 นาย สง่า    ข าวลัิย ต139013/30 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ย. 63 4561/63
497 นาง ถาวร    ย่อมไธสง ต139065/30 ธ.หนองคาย พ.ย. 63 4561/63
498 นาง ฉลวย    ชัยราช ต140126/30 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 63 4561/63
499 นาย อุดม    โพธวิรรณ์ ต140315/30 ธ.อยุธยา พ.ย. 63 4561/63
500 ร.ต. บญุธรรม    จันทร์เอี่ยม ต140904/30 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 63 4561/63
501 ร.ท. นิวฒัน์    แก้วสุข ต141293/30 มทบ.23 ต.ค. 63 4061/63
502 ร.ต. ธรีชัย    ปิ่นประดับ ต141540/30 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
503 นาง กุศล    โรจน์เจริญ ต142170/30 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 63 4561/63
504 นาง ประทมุ    อ้นส าราญ ต142266/30 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 63 4561/63
505 นาย ณรงค์    จารุศิริ ต144920/30 ธ.คลองเตย พ.ย. 63 4561/63
506 นาย สุพล    ธารพฒุ ต145991/31 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต พ.ย. 63 4561/63
507 นาง บญุชู    เมฆสุวรรณ์ ต146400/31 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
508 ส.อ. ไพรัตน์    แก้วชัย ต147427/31 ร.13 ต.ค. 63 4061/63
509 ส.อ. วงั    โชติยา ต148414/31 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 63 4561/63
510 นาง นวลปราง    จันทก์ะพอ้ ต148711/31 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
511 นาย บญุชู    พุ่มชะเอม ต150820/31 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 63 4561/63
512 ร.ต. ประคัลภ ์   อินทร์อยู่ ต150842/31 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
513 นาง ล าเพย    พรมนนท์ ต152160/31 ธนาณัติ ต.ค. 62 4021/62
514 นาง เหรียญ    กองศักดา ต152382/31 มทบ.12 ต.ค. 63 4061/63
515 นาง เปี้ย    ขุนเจริญ ต152533/31 ธ.อรัญประเทศ พ.ย. 63 4561/63
516 นาง เกษร    รอยคราม ต153383/31 ธ.นครนายก พ.ย. 63 4561/63
517 นาย สิริวฒัน์    พนิิจกิจ ต155990/31 ธ.หว้ยขวาง พ.ย. 63 4561/63
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518 นาง สุภาวดี    ตะนัดชัย ต157237/31 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
519 น.ส. กนกรัตน์    ค่ าอ านวย ต158350/31 ธ.ปราจีนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
520 จ.ส.อ. ช านาญ    บญุสงค์ ต160802/31 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 63 4561/63
521 ส.อ. สุรชัย    สร้อยทองพงศ์ ต161700/31 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
522 จ.ส.อ. วรัิตน์    จันทร์ศรี ต162415/31 ธ.คลองปาง พ.ย. 63 4561/63
523 นาย ประทวน  สร้อยทองพงศ์ ต164307/31 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
524 จ.ส.อ. อนันตชัย    ทองแถม ต165728/31 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
525 นาง นภกชกร    มหาชัย ต166442/31 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 63 4561/63
526 นาง สายฝน    สิงหแ์ก้ว ต166459/31 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
527 นาย กนกศักด์ิ    ฟสุูวรรณ ต166613/31 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ พ.ย. 63 4561/63
528 นาง พมิพกิา    ทานัน ต167216/31 ธ.เซ็นทรัล เฟสติวลั ภเูก็ต พ.ย. 63 4561/63
529 ส.อ.หญิง สุวรรณา    จารุศิริ ต169427/32 ธ.คลองเตย พ.ย. 63 4561/63
530 นาง บญุช่วย    หงษาไกร ต169515/32 ธ.ศิริราช พ.ย. 63 4561/63
531 นาย ทงั    มาทศัน์ ต170192/32 ธ.เตาปนู พ.ย. 63 4561/63
532 ส.ท. สาคร    อินหนู ต170838/32 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 63 4561/63
533 นาง ถนอม    ข าล้วน ต170945/32 ธ.ราชบรีุ พ.ย. 63 4561/63
534 นาย นรสิงห ์   ศรีดาหลง ต171365/32 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี พ.ย. 63 4561/63
535 นาง เจริญศรี    ภู่ประดิษฐ์ ต174022/32 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ย. 63 4561/63
536 นาง ใบ    ทมุลา ต174320/32 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
537 นาง ทองค า    หงษท์วี ต174321/32 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
538 จ.ส.อ. ทวศัีกด์ิ    ฉิมปอ้ง ต175017/32 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 63 4561/63
539 นาง ส าเนียง    พวงชาติ ต177055/32 ธ.ประชานิเวศน์ 1 พ.ย. 63 4561/63
540 นาง ประไพ    พลอยพจิิตร ต177562/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
541 นาง จ าป ี   เทศทอง ต180306/32 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
542 นาง ชลอ    พลูประพนัธุ์ ต182975/32 ธ.ปทมุธานี พ.ย. 63 4561/63
543 จ.ส.อ. สมพร    มะลิ ต184600/32 มทบ.22 ต.ค. 63 4061/63
544 นาย ม้าน    ทองทพิย์ ต184958/32 ธ.อุทยัธานี พ.ย. 63 4561/63
545 นาง สุรียา    แก้วนารายณ์ ต187801/32 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
546 ส.อ. ไพบลูย์    มาตา ต188891/32 ธ.เลย พ.ย. 63 4561/63
547 นาง สมบรูณ์    ทพัไทย ต189544/32 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ พ.ย. 63 4561/63
548 ร.ท. สุรชาติ    ปะทเิก ต190574/32 มทบ.23 ต.ค. 63 4061/63
549 นาง เข็มทอง    ปราบราบ ต190860/32 มทบ.24 ต.ค. 63 4061/63
550 นาง สุภาวดี    หร่อยดา ต191115/32 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 63 4561/63
551 นาย วจิิตร    ประแสง ต192107/32 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 63 4061/63
552 นาง ละมัย    ปานนี ต192785/32 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
553 ร.อ. ถนอม    แสงแก้ว ต194127/32 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ย. 63 4561/63
554 นาย หล้อน    ปนัทะรส ต194734/32 ธ.พะเยา พ.ย. 63 4561/63
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555 นาง อรพนิท ์   อิติโกศิน ต195582/33 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง พ.ย. 63 4561/63
556 นาง ส ารวย    ไผ่งาม ต195904/33 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ย. 63 4561/63
557 นาง นุชนาถ    คงปราโมทย์ ต198194/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 63 4561/63
558 นาง ณัฐธะภรณ์   พณิสายเหม ต199042/33 ธ.บา้นไผ่ พ.ย. 63 4561/63
559 จ.ส.ต. ช านาญ    วจิิตร ต206634/33 ธ.ปากช่อง พ.ย. 63 4561/63
560 นาง อิสรีย์    สุขเจริญสรร ต210629/33 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ พ.ย. 63 4561/63
561 นาย ประจักษ ์   สุขเจริญ ต210630/33 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ พ.ย. 63 4561/63
562 นาง นงค์เยาว ์   สมิทธานุวงศ์ ต211294/33 ธ.ขอนแก่น พ.ย. 63 4561/63
563 ร.ต. จักรกฤช   อภสุินทราวงศ์ ต213678/33 ช.3 ต.ค. 63 4061/63
564 นาง น้องนุช    คงประเสริฐ ต214180/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 63 4561/63
565 ร.ต. พชิัย    พนัธุสุ์มา ต215337/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก พ.ย. 63 4561/63
566 นาย กนก    มานะวานิช ต215494/33 ธ.อยุธยา พาร์ค พ.ย. 63 4561/63
567 นาง อ าไพ    คะปคู า ต215716/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. พ.ย. 63 4561/63
568 นาง ณิชชา    เจริญธรรม ต215814/33 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
569 นาง แฉล้ม    เจริญธรรม ต215815/33 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
570 จ.ส.อ. สิทธชิัย    ศิริ ต218975/33 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
571 นาง ขวญัใจ    เงินทพิย์ ต221709/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
572 จ.ส.อ. วศิิษฐ์    คุ้ยหล า ต222653/33 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
573 นาง วรรณิดา    ปิ่นประดับ ต223356/33 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
574 นาง สมจิตต์    เหลือโกศล ต22357/17 ธ.สมุทรสาคร พ.ย. 63 4561/63
575 นาย อนงค์    หาสุข ต225748/34 ธ.บา้นฉาง พ.ย. 63 4561/63
576 นาย เจริญ    พลูสมบติั ต227386/34 ธ.นครนายก พ.ย. 63 4561/63
577 นาง อรยา    นครสันติภาพ ต228053/34 ธ.อุดรธานี พ.ย. 63 4561/63
578 นาง สุพนิยา    เข็มตรง ต230222/34 ธ.ปราณบรีุ พ.ย. 63 4561/63
579 พ.ต. ธงไชย    เกินกลาง ต230641/34 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
580 นาง ศิริมล    ภาระเวช ต231934/34 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 63 4561/63
581 น.ส. สุวดี    บตุรดีวงษ์ ต232989/34 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
582 นาง บญุชุม    วจิิตรปญัญา ต233764/34 ธ.เลย พ.ย. 63 4561/63
583 จ.ส.อ. ศักด์ิชาย    บญุซ้อน ต234805/34 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 63 4561/63
584 นาย ถวลัย์    บญุซ้อน ต234806/34 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 63 4561/63
585 นาง สติ    บญุซ้อน ต234807/34 ธ.นครศรีธรรมราช พ.ย. 63 4561/63
586 นาง เพช็รา    เย็นทา่เรือ ต234953/34 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ พ.ย. 63 4561/63
587 นาง วารุณี    ตะวนัอร่ามศรี ต235106/34 ธ.บิ๊กซี นครปฐม พ.ย. 63 4561/63
588 นาง นพวรรณ  ศิลปวฒันานันท์ ต236459/34 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 63 4561/63
589 จ.ส.อ. ยิ่ง    อ้นสงค์ ต23713/18 ธ.ซีคอน บางแค พ.ย. 63 4561/63
590 นาง ฉลวย    คงสม ต237564/34 ธ.หาดใหญ่ พ.ย. 63 4561/63
591 นาย มนัส    สุกกล่ า ต238129/34 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต พ.ย. 63 4561/63
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592 นาง โสภา    สุกกล่ า ต238130/34 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต พ.ย. 63 4561/63
593 นาง กิมพงษ ์   เสาวคนธ์ ต239273/34 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
594 นาย ชาตโยดม    อินทนาม ต241411/34 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 63 4561/63
595 นาง จิณณ์ณิชา    จันทเลิศ ต243740/34 ธ.เชียงราย พ.ย. 63 4561/63
596 จ.ส.อ. สหรัฐ    สิงหก์ล่ิน ต244388/34 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 63 4561/63
597 นาง มะลิ    ยินดีฉัตร ต244486/34 ธ.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ย. 63 4561/63
598 นาง กรรณิกา    ไกรสมเด็จ ต245200/34 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
599 นาง จรูญ    แคเถา ต249090/35 ธ.ปทมุธานี พ.ย. 63 4561/63
600 จ.ส.อ. ชัยนคร    ธระสวสัด์ิ ต25118/18 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ย. 63 4561/63
601 นาย แวน่    อุตราศรี ต253750/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 63 4561/63
602 จ.ส.อ. สุพตัร    เรืองบญุสุข ต253958/35 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
603 ส.อ. ทศัดี    ทอนเทพ ต254546/35 ธ.เสริมไทย ม.ค. พ.ย. 63 4561/63
604 นาง ฉัฐมณฑน์    ปอ้มทอง ต254927/35 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 63 4561/63
605 นาย ฤทธไิกร    เอี่ยมจินดา ต255521/35 ธ.โพธาราม ต.ค. 63 4061/63
606 นาย สนิท    ทเีงิน ต256464/35 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 63 4561/63
607 จ.ส.อ. ประวทิย์    ททีอง ต256518/35 มทบ.27 ต.ค. 63 4061/63
608 นาง หลง    ค าจิ่ง ต258299/35 ธ.แม่ฮ่องสอน พ.ย. 63 4561/63
609 จ.ส.อ. จักรพนัธ ์   นามชุ่ม ต259779/35 ธ.บางบวัทอง พ.ย. 63 4561/63
610 นาง สมาน    มะลิ ต262338/35 มทบ.22 ต.ค. 63 4061/63
611 นาง รัติกร    คงนิล ต262399/35 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 63 4561/63
612 จ.ส.อ. ปณักร    สุราษฎร์ ต263228/35 ธ.บา้นฉาง พ.ย. 63 4561/63
613 นาง เฉลียว    มีกิจจี ต264190/36 ธ.อยุธยา พ.ย. 63 4561/63
614 นาย จ ารัส    มีกิจจี ต264191/36 ธ.อยุธยา พ.ย. 63 4561/63
615 นาย ประชา    สุขกิจเจ ต264301/36 สก.ทบ. ต.ค. 63 4061/63
616 นาง อารยา    นรมั่ง ต264787/36 ธ.สะพานนนทบรีุ พ.ย. 63 4561/63
617 ร.ต. สัมฤทธิ ์   ไกรสมเด็จ ต26663/18 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
618 นาง ประยูร    สุบนิ ต267387/36 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต พ.ย. 63 4561/63
619 นาง กรรณิการ์    นิยมปทัมะ ต268322/36 ธ.วงศ์สวา่ง ทาวน์ พ.ย. 63 4561/63
620 นาง สุนีย์    สีหาทพั ต268935/36 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ต.ค. 63 4061/63
621 นาง ละเอียด    ขาวกลาง ต269037/36 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
622 นาง สมมาตร์    สมศรี ต269976/36 ธ.กระบี่ ต.ค. 63 4061/63
623 นาง สนธยา    แก้วสุข ต270916/36 มทบ.23 ต.ค. 63 4061/63
624 นาง อุทยัวรรณ    เสารีรัมย์ ต272049/36 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 63 4561/63
625 นาง เสง่ียม    รูปแก้ว ต272259/36 มทบ.22 ต.ค. 63 4061/63
626 จ.ส.อ. พมิพา    ขวญัตา ต273544/36 ธ.พษิณุโลก พ.ย. 63 4561/63
627 ส.อ. สงคราม    พนัธห์อม ต274158/37 ธ.เพชรบรูณ์ พ.ย. 63 4561/63
628 นาง มาลี    ไชยราช ต275734/37 ธ.พะเยา พ.ย. 63 4561/63
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629 จ.ส.อ. อ านวย    มณีเนตร ต276149/37 ธ.ล าปาง พ.ย. 63 4561/63
630 นาย หล้า    มณีเนตร ต276205/37 ธ.ล าปาง พ.ย. 63 4561/63
631 นาง ผัด    มณีเนตร ต276206/37 ธ.ล าปาง พ.ย. 63 4561/63
632 ร.อ. มนต์    เมฆทอง ต277304/37 ร.25 พนั.2 ต.ค. 63 4061/63
633 นาง ทองสม    สิทธกิรรณ์ ต279016/37 ธ.เทงิ พ.ย. 63 4561/63
634 จ.ส.อ. พทิยา    บวัเต้า ต279141/37 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 63 4561/63
635 นาง อ านวย    บวัเต้า ต279163/37 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. พ.ย. 63 4561/63
636 นาง พชัรี    นครเอี่ยม ต279846/37 ธ.รพ.รร.6 พ.ย. 63 4561/63
637 นาง พรทพิย์    พุ่มชะเอม ต280925/37 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 พ.ย. 63 4561/63
638 น.ส. พนิิจนันท ์   เพยีรเลิศ ต282158/37 ธ.ทา่แพ พ.ย. 63 4561/63
639 ร.ต. ชาญชัย    รัตนวลัิย ต282764/37 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
640 นาง กชกร    อินทระ ต284204/38 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
641 นาย สมบรูณ์    จันทร์ศรี ต285066/38 ธ.คลองปาง พ.ย. 63 4561/63
642 จ.ส.อ. วรีชัย    มงคล ต286420/38 สส. ต.ค. 63 4061/63
643 นาง นิภา    อธลิาภ ต288913/38 ธ.เตาปนู พ.ย. 63 4561/63
644 นาง บรรจง    แสงเพลิง ต290021/38 ธนาณัติ ต.ค. 63 4061/63
645 นาง จรรยา    ส้วนโนลี ต290076/38 ขกท. ต.ค. 63 4061/63
646 นาย ส ารอง    ทอนเทพ ต290316/38 ธ.เสริมไทย  ม.ค. พ.ย. 63 4561/63
647 นาย สมจิตร์    ผดุงนาค ต29235/19 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
648 นาง จันทร์พมิพ ์   เจริญเกตุ ต32291/19 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
649 จ.ส.อ. กชพรรณ    สนใจ ต32936/20 ธ.สิงหบ์รีุ พ.ย. 63 4561/63
650 นาง มณี    อายะนะบตุร ต35819/20 ธ.บา้นโปง่ พ.ย. 63 4561/63
651 นาง สมัย    ศรีสิงห์ ต37719/21 ธ.อุบลราชธานี พ.ย. 63 4561/63
652 นาง ลัดดาวลัย์    สิงหธวชั ต42614/22 ธ.อุดรธานี พ.ย. 63 4561/63
653 พ.ต. นิกร    ผงสูงเนิน ต44368/22 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
654 นาง เรณู    พึ่งสุข ต4617/10 ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม พ.ย. 63 4561/63
655 ร.ต.หญิง ดาราภรณ์    พลูมี ต48132/23 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ พ.ย. 63 4561/63
656 จ.ส.อ. เทยีน    ทบันิล ต50221/23 ธ.ตาก พ.ย. 63 4561/63
657 นาย สมพงษ ์   ใยสีทอง ต51575/23 ธ.เสนานิคม พ.ย. 63 4561/63
658 นาย สุขวฒัน์    อ่องอ าไพ ต52126/23 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
659 นาง จันทร์    พวงจันทร์ ต54250/23 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
660 จ.ส.อ. สุริยนต์    สายบวั ต57541/24 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
661 พ.ต. ทวปี    เที่ยงธรรม ต64478/25 มทบ.23 ต.ค. 63 4061/63
662 นาง ถวลิ    จันโทวาท ต70442/26 ธ.นครพนม พ.ย. 63 4561/63
663 นาง สุรินทร์    ข าทศัน์ ต74100/26 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 63 4561/63
664 พ.ต. สมบติั    อิ่มแมน ต80164/27 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
665 นาย ชนพฒัน์    สกุลสิทธวิงศ์ ต80656/27 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 63 4561/63
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666 นาง เบญจพร    โลหะพรหม ต82144/27 ธ.โรบนิสัน สมุทรปราการ พ.ย. 63 4561/63
667 นาง เขื่อน    เต็มปรีชา ต83077/27 ธ.โพธาราม พ.ย. 63 4561/63
668 นาย ประหยัด    อายะนะบตุร ต83088/27 ธ.บา้นโปง่ พ.ย. 63 4561/63
669 จ.ส.อ. ประเดิม    บอ่งาม ต83308/27 มทบ.27 ต.ค. 63 4061/63
670 จ.ส.อ. ณรงค์ชัย    ค าภริะ ต83492/27 ธ.เชียงราย พ.ย. 63 4561/63
671 พลฯ ชัยยุทธ    แดนทอง ต83642/27 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
672 จ.ส.อ. ฉลวย    อินทระ ต85306/27 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 63 4561/63
673 พ.อ. เทพวฑูิรย์    แทง่ทอง ต85981/27 มทบ.23 ต.ค. 63 4061/63
674 จ.ส.อ. สายันต์    มนปราณีต ต87933/27 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
675 ร.ต. ประยุทธ    แพงโคตร ต88493/27 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
676 จ.ส.อ. เมธ ี   จักรายุทธ ต90165/27 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
677 นาง ส ารวย    สนใจ ต91450/27 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
678 พ.ต. ทรงพล    พรหมนิยม ต91634/27 มทบ.21 ต.ค. 63 4061/63
679 ร.ท. รังสรรค์    ฮงทอง ต95311/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 63 4561/63
680 นาง เทศ    ฮงทอง ต95331/28 ธ.ถ.พรหมราช-อุบลฯ พ.ย. 63 4561/63
681 นาง สมฤดี    เดชะ ต97256/28 มทบ.24 ต.ค. 63 4061/63
682 ร.ต. ฤทธชิัย    รูปแก้ว ต97915/28 มทบ.22 ต.ค. 63 4061/63
683 จ.ส.อ. จ าลอง    จิอู๋ ต99103/28 พล.พฒันา 3 ต.ค. 63 4061/63
684 นาง พชัรภร    ทมุพร ต99387/28 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. พ.ย. 63 4561/63
685 นาง ควร    สองเมือง ส10007/23 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ย. 63 4561/63
686 นาง พายวง    จอมใจธปิิ ส11102/25 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย พ.ย. 63 4561/63
687 นาง จุไรรัตน์    สุพงษ์ ส14561/27 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 63 4561/63
688 พ.อ. วลัลภ    มาลัยมาตร์ ส17641/30 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. พ.ย. 63 4561/63
689 พ.ท. ประมวล    เชื อสังข์พนัธ์ ส19894/32 ธนาณัติ ก.ย. 63 3581/63
690 พ.ต. มนตรี    แสงสวา่ง ส23277/34 ธนาณัติ ส.ค. 63 3081/63
691 พ.อ. สุเทพ    ลาน  าเที่ยง ส23945/35 ธ.ร้อยเอ็ด พ.ย. 63 4561/63
692 น.ส. เนาวรัตน์    ศรีดาหลง ส24006/35 ธ.เซ็นทรัล อุดรธานี พ.ย. 63 4561/63
693 นาย วรพล    ขะชาตย์ ส24528/36 ส่วนกลาง ต.ค. 63 4061/63
694 ร.ต. ทว ี   สุวรรณดี ส7066/18 ธ.กระทรวงกลาโหม พ.ย. 63 4561/63
695 นาง อรุณ    เชาวทตั ส9107/22 ธ.สระบรีุ พ.ย. 63 4561/63
696 ส.ต. การิยา สะต า 5620010564 กรม ทพ.42 ก.พ. 64 541/64 สมัครซ  า

หมำยเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล าดับที่  696  สมัครซ  ากับหมายเลขทะเบยีน  5560013201
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3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินที่ค้างช าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดตั งแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ นไป ภายในก าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี  ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส าคัญความเหน็แพทย์, ค าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ  า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมัครครั งที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครครั งแรก ส าหรับรายละเอียดการค้างช าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 3
5. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั งสิ น
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