
ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 นาย สังวาลย์    คงรักษ์ 4995015171 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
2 นาง ขนิษฐา    ตาลทอง 5392005263 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
3 จ.ส.อ.สุทธ ิ  ราษฎร์บณัฑิต 5395001265 ธ.เสนานิคม มิ.ย. 61 1901/61
4 จ.ส.อ.ประชา    มังกรแก้ว 5395003307 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
5 นาง สมพศิ    แจ่มจ ารัส 5396000734 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 61 1901/61
6 นาง สนม    มหาชัย 5396002014 ธ.สระแก้ว มิ.ย. 61 1901/61
7 นาง กนิษฐา    ไกรยบตุร 5396002095 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
8 นาง อุษา    เปรมปราชญ์ 5396003257 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
9 นาง นกน้อย    โสมทศัน์ 5396003821 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
10 นาย ธวชัชัย    จันทร์พนิิจ 5396003832 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
11 นาง เยาวลักษ ์   ดาวไธสง 5396005529 ธ.โรบนิสัน-ฉะเชิงเทรา มิ.ย. 61 1901/61
12 จ.ส.อ. ฉลอง    จันเหลือง 5405018241 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
13 นาง สุภา    ไกรยงค์ 5406004909 ธ.แม่สอด มิ.ย. 61 1901/61
14 ด.ต. สนิท    อรชุน 5406005513 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 61 1901/61
15 นาง อุส่าห ์   มหาโยชน์ 5406007922 ธนาณัติ มี.ค. 61 481/61
16 นาง จินดารัตน์    สุขช่วย 5406008039 ธ.ส านักพหลโยธนิ มิ.ย. 61 1901/61
17 นาง วลิาวรรณ    แทน่ทอง 5406008965 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 61 1901/61
18 นาง รัชฎาพร    ถิ่นจอม 5406010929 ธ.หล่มสัก มิ.ย. 61 1901/61
19 นาง ลวนลักษณ์   แสงเดือน 5406013892 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 61 1901/61
20 นาง มาลีจันทร์    รัตนวงศ์ 5406015718 ธ.บา้นผือ มิ.ย. 61 1901/61
21 นาง เอื้อมพร    กัณฑะมา 5406019919 ธ.นครพนม มิ.ย. 61 1901/61
22 ส.อ.วสันต์    ชมศรี 5410000253 มทบ.39 มี.ค. 61 481/61
23 นาย สวงค์    แบบทอง 5410000755 ธ.รังสิต-ปทมุธานี มิ.ย. 61 1901/61
24 ร.ต.บรรพจน์   เคนประคอง 5410001090 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
25 ร.ต.บญุมี    สุดท า 5410009576 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
26 น.ส.พจนา    แตงสอาด 5410009818 ธ.ชลบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
27 พ.ท.บลูศักร    อินทรสาลี 5410011051 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
28 จ.ส.อ.อภชิาติ    เกตุย้อย 5410011628 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
29 ร.อ.ชวลิต    มะกรูดอินทร์ 5410014062 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
30 นาง เด่นดวง    กุตตะนันท์ 5410018356 ธ.หนองมน มิ.ย. 61 1901/61
31 จ.ส.อ.สมศักด์ิ   เล่ือนลอยหา 5410019915 ร.29 พนั.2 พ.ค. 61 1481/61
32 ส.อ.พมิล    ธนากลาง 5410020507 สส. ก.ย. 60 3081/60
33 จ.ส.อ.สมศักด์ิ  วรรณพราหมณ์ 5410022881 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี มิ.ย. 61 1901/61
34 นาง พกิุล    ศรีณพรหม 5410023258 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมือง มิ.ย. 61 1901/61
35 นาย วเิชียร    หม่องนิล 5420002291 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มิ.ย. 61 1901/61
36 นาง เสาวณีย์    ปญัญายงค์ 5420003110 ธ.ทา่เรือ มิ.ย. 61 1901/61
37 ร.ต.ประวทิย์    ค ามาอ้าย 5420003211 ศฝ.นศท.มทบ.23 พ.ค. 61 1481/61
38 นาง ธนาภา    มีจักร 5420003916 ธ.ทา่เรือ มิ.ย. 61 1901/61
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39 ส.ต.สมบติั    ปญัญาใส 5420007915 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 61 1901/61
40 จ.ส.อ.ทศพร   บญุญานิติพงษ์ 5430001780 ธนาณัติ เม.ย. 61 981/61
41 นาง สุนันท ์   เพง็ชมจันทร์ 5430001833 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
42 นาง ราชกัญญา   ส่องแสงศักด์ิ 5430002033 ธ.อรัญประเทศ มิ.ย. 61 1901/61
43 นาง พสิมัย    สิงหเ์ถื่อน 5430002893 ธ.ล าปาง มิ.ย. 61 1901/61
44 นาย เลียร    เคนประคอง 5430008581 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
45 นาง ศรีส่อง    เคนประคอง 5430008611 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
46 นาย จักร์กฤช   กรัพณานนท์ 5430009678 ธ.งามวงศ์วาน มิ.ย. 61 1901/61
47 นาง ประนอม    นอบไทย 5440001377 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
48 น.ส. นัชชา    อนุกรสันต์ 5440001385 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
49 นาง ปณุณภา   เจนธนยุทธ์ 5440003328 ธ.อรัญประเทศ มิ.ย. 61 1901/61
50 นาง โสภา    ดลเจือ 5440005048 ธ.ชลบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
51 นาย สุทธนิันท ์   เทยีนมณี 5440005180 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ มิ.ย. 61 1901/61
52 น.ส.กรณ์วกิา    ชัยบตุร 5440005264 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 61 1901/61
53 นาง สาลิณี    นุชสุดใจ 5440006315 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
54 นาย สุชาติ    สุดกังวล 5440006480 ธ.บกิซี-ถ.พระราม 2 พ.ค. 61 1481/61
55 นาง อนงค์   ราษฎร์บณัฑิต 5440008909 ธ.เสนานิคม มิ.ย. 61 1901/61
56 จ.ส.อ.สมคิด    มีสุข 5450000278 ร.4 พนั.2 พ.ค. 61 1481/61
57 นาง ปญัญา    พรส่ีภาค 5450002855 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 61 1901/61
58 นาง กรรณิการ์พร   พรพรีะสกุล 5450003718 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 61 1901/61
59 ส.อ.ธงชัย    ส่องแสง 5450006052 ธ.พะเยา มิ.ย. 61 1901/61
60 ส.อ.จักรพงษ ์   วไิลวรรณ 5450007110 ธ.ชัยภมูิ มิ.ย. 61 1901/61
61 จ.ส.ท.สงัด    บญุค า 5450007899 ช.21 พ.ค. 61 1481/61
62 น.ส.ฉววีรรณ    มาลา 5450009570 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 61 1901/61
63 จ.ส.อ.พชัรวฒัน์  เพช็รอาภรณ์ 5450010193 ธ.ย่อยถนนสรงประภา มิ.ย. 61 1901/61
64 น.ส.ศิริรัตน์    พลางวรรณ 5450010589 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ มิ.ย. 61 1901/61
65 ส.ต.ภานุวฒัน์    สุขสบาย 5450010819 ธ.ราชภฎัเพชรบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
66 นาง วรารัตน์   อินทรพงษส์กุล 5460000050 ธ.ถ.เพชรเกษม-หนองแขม มิ.ย. 61 1901/61
67 นาง นรีพฒัน์    ไชยพร 5460003108 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
68 นาง จันทร์หอม    นามวงค์ 5460003419 ธ.พะเยา มิ.ย. 61 1901/61
69 นาง ทองค า    ส่องแสง 5460003434 ธ.พะเยา มิ.ย. 61 1901/61
70 นาง นงคราญ    ส่องแสง 5460003436 ธ.พะเยา มิ.ย. 61 1901/61
71 นาง วราภรณ์    ปานแย้ม 5460005930 ธ.เชียงใหม่ มิ.ย. 61 1901/61
72 นาย ณัฐพล   บญุญโภคานนท์ 5460008266 ธ.มาบญุครองเซ็นเตอร์ มิ.ย. 61 1901/61
73 ส.อ.กรมยุทธ    สุทธปิระภา 5460011269 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
74 นาง บญุเรือง    บญุล้น 5460012168 ธ.เลย มิ.ย. 61 1901/61
75 ส.อ.หสันัย    มั่นคง 5460012213 ธ.ย่อย บก.กองทพัไทย มิ.ย. 61 1901/61
76 น.ส.มยุรี    ศรีคนนท์ 5460012468 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ มิ.ย. 61 1901/61
77 น.ส.วรัญญา    แก้วกระจ่าง 5460013711 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 พ.ค. 61 1481/61
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78 น.ส.ดวงนภา    พนัธแ์ย้ม 5460015950 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
79 ส.อ.นิรุต    สาระอาวาส 5470001403 มทบ.23 พ.ค. 61 1481/61
80 จ.ส.อ.อภชิาติ    วงศ์มั่น 5470002614 ร.2 พนั.1 รอ. พ.ค. 61 1481/61
81 นาง นิภาวลัย์    กองแก้ว 5470003741 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 61 1901/61
82 นาง พรนิภา    นอบไทย 5470004763 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
83 นาย ราเชษฐ์    ศรีเมือง 5470006010 ธ.จามจุรี สแควร์ มิ.ย. 61 1901/61
84 นาย สารฑูรย์    ศรีเมือง 5470006011 ธ.จามจุรี สแควร์ มิ.ย. 61 1901/61
85 นาง อุไรวรรณ    ดอกไม้ 5470006913 ธ.ล าพนู มิ.ย. 61 1901/61
86 นาง ทองสัมฤทธิ ์ วไิลวรรณ 5470007213 ธ.ชัยภมูิ มิ.ย. 61 1901/61
87 นาย กฤษดา    ดาวเจริญ 5480001014 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
88 นาย ยศศักด์ิ    น้อยเกิดมี 5480002831 ธ.สกลนคร มิ.ย. 61 1901/61
89 ส.ต.โชคชัย    จุลมุสิ 5480003181 ธ.ประชานิเวศน์ 1 มิ.ย. 61 1901/61
90 นาง จ าป ี   ศรีดี 5480005210 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 61 1901/61
91 นาย ค าสิน    โนนพะยอม 5480005628 ธ.บา้นไผ่ มิ.ย. 61 1901/61
92 นาง พรทพิย์    ปอ้งนนท์ 5480005634 ธ.บา้นไผ่ มิ.ย. 61 1901/61
93 นาย ฤทธริงค์    สิงหเ์ถื่อน 5480006024 ธ.ล าปาง มิ.ย. 61 1901/61
94 นาย อิศเรศ    สวา่งแจ้ง 5480006669 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 61 1901/61
95 นาย ชัยวฒิุ    โสมทศัน์ 5480007658 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
96 ส.อ. ณัฐพชัร์    พลายแก้ว 5480007796 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
97 นาง ปรุงจิต    สาลีนาค 5480008184 รพศ.5 พนั.2 พ.ค. 61 1481/61
98 นาง สิญาพฒัน์   เรียนคล้ายดี 5480008265 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
99 นาง กัญธมล    วรัตถ์ก าพร 5480009373 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. มิ.ย. 61 1901/61
100 น.ส.ธนาภรณ์   เจริญเพช็รทอง 5490000607 ธ.สามง่าม มิ.ย. 61 1901/61
101 น.ส.ชรินรัตน์    ดาราจร 5490004270 ธ.นครศรีธรรมราช มิ.ย. 61 1901/61
102 นาย บตัร์    ส่องแสง 5490004666 ธ.พะเยา มิ.ย. 61 1901/61
103 นาย พศิาล   พงศ์กิตติโรจน์ 5490007742 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ลาดพร้าว มิ.ย. 61 1901/61
104 ส.ต.สุรไกร    เหล่ากาวี 5490007873 ร.153 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
105 ส.ท.ณัฐทชัย    ตรีบบุผา 5490008498 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 61 1901/61
106 นาย ศรีนวล    โพธพิฤกษ์ 5490009215 ธ.ล าพนู มิ.ย. 61 1901/61
107 นาง ค าจ่าย    ชายทวปี 5490009231 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
108 นาย สมโภช    ก าแน่น 5490011030 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
109 ส.อ.ทรงพล    วงศ์พุ่ม 5490011935 ม.2 พนั.7 พ.ค. 61 1481/61
110 นาย เชิญ    จุลมุสิ 5490013378 ธ.ประชานิเวศน์ 1 มิ.ย. 61 1901/61
111 จ.ส.ท.อัสรี    ตาเล๊ะ 5500000509 ร.151 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
112 นาง บญุช่วย    พวงมะเด่ือ 5500002512 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 61 1901/61
113 นาย สองเมือง   หงษสิ์บสาม 5500003560 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 61 1901/61
114 นาย วเิชียร    สาระอาวาส 5500003624 มทบ.23 พ.ค. 61 1481/61
115 นาง อ าพร    สาระอาวาส 5500003625 มทบ.23 พ.ค. 61 1481/61
116 นาย วษิณุพงศ์    การงาน 5500007574 ธ.น่าน มิ.ย. 61 1901/61
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117 นาง ปรานอม    พนัสนาชี 5510000047 ธ.ชุมพร มิ.ย. 61 1901/61
118 จ.ส.อ.มานพ    พนัธุก์าง 5510000739 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น มิ.ย. 61 1901/61
119 นาย กัมปนาท    ไชยชมภู 5510001033 ธ.พะเยา มิ.ย. 61 1901/61
120 จ.ส.อ.กิจติพงค์    อมรพลัง 5510002892 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 61 1901/61
121 ร.ต.หญิง วนัวสิา   เตชะกัน รน. 5510003132 ธ.คอสโม-เมืองทองธานี มิ.ย. 61 1901/61
122 ร.ท.หญิง จิราภรณ์   เขมปญัญา 5510003329 รพ.รร.6 มี.ค. 61 481/61
123 นาย อภชิาติ    คลังเอี่ยม 5510003494 ธ.สนามเปา้ พ.ค. 61 1481/61
124 ส.ท.ส าเริง    เยาวภาค 5510004344 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
125 น.ส.เกษร    เหี้ยมจะบก 5510005453 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 61 1481/61
126 นาย สมสิทธิ ์   นันตาใหม่ 5520000927 ธ.ถ.เพชรเกษม - บางแค มิ.ย. 61 1901/61
127 จ.ส.ต.ศักด์ิศิขริน   ศรีประสิทธิ์ 5520001935 ธ.ปราจีนบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
128 ส.อ.อดิศักด์ิ    สุดภกัดี 5520002124 ศร.พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
129 น.ส.ภณิชา    เมฆา 5520002425 ธ.ท-ีสแควร์ มิ.ย. 61 1901/61
130 นาง รวศินันท ์   ศรีโรจน์ 5520002709 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
131 ส.อ.ทวศัีกด์ิ    บา่พมิาย 5520006135 ป.1 พนั.31 รอ. พ.ค. 61 1481/61
132 น.ส.กานต์ชนา    ค าภะวา 5520011713 ธ.บก.ทบ. มิ.ย. 61 1901/61
133 นาย หนูเรียน    รวดเร็ว 5520012199 ธ.ชัยภมูิ มิ.ย. 61 1901/61
134 นาง ธนัตติยา   รอดเรืองเดช 5520015453 ธ.เดอะมอลล์ 3 รามค าแหง มิ.ย. 61 1901/61
135 ส.อ.เอกราช    มาฉาย 5520015634 พนั.ซบร.บ.ทบ. เม.ย. 61 981/61
136 นาง เสง่ียม    วงศาโรจน์ 5520016754 ธ.นครราชสีมา มิ.ย. 61 1901/61
137 นาง ปราณี    ตาระเกษ 5520016923 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
138 นาง บปุผา    แก้วมะ 5530000519 ร.3 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
139 นาง ลาย    ชุมดี 5530000524 ร.3 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
140 ส.อ.จีรวฒัน์    สงวนรัตน์ 5530002942 มทบ.16 เม.ย. 61 981/61
141 นาง รัตนา    วงษช์ูเวช 5530004522 รร.จปร. ก.พ. 61  1/61
142 นาย ณฤดล    เอมอมร 5530005972 ธ.ถ.ติวานนท์ พ.ค. 61 1481/61
143 นาย อนุรักษ ์   กิจเกษม 5530006098 กฌป.สก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
144 ส.อ.อภวิฒัน์    อนุกูล 5530007358 ม.4 รอ. พ.ค. 61 1481/61
145 นาง ค าจอน    วงศ์ใหญ่ 5530008306 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 61 1481/61
146 นาง นงลักษณ์    สลีอ่อน 5530008307 ธ.บก.ทบ. พ.ค. 61 1481/61
147 นาง ประภาพร    ฝีปากเพราะ 5530009494 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ เม.ย. 61 981/61
148 ส.ท.วรพงษ ์   จินะราช 5530009495 รพ.ค่ายสุริยพงษ์ เม.ย. 61 981/61
149 นาง อรวรานันท ์  พลายแก้ว 5530009566 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
150 ส.อ.ณัฐพงค์    ประวนัจะ 5540001671 ร้อย.ลว.ไกล.2 พ.ค. 61 1481/61
151 จ.ส.อ.วษิณุกร    สายโสธร 5540001861 มทบ.24 พ.ค. 61 1481/61
152 นาง บษุรา    พลายแก้ว 5540002786 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
153 นาง บวัเครือ    พนัธุก์าง 5540003323 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแก่น มิ.ย. 61 1901/61
154 นาย วชิระ    วรชิน 5540005553 ธ.โลตัส ประชาชื่น พ.ค. 61 1481/61
155 ส.อ.สกุลพรหม  พรหมจารีย์ 5540007176 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 61 1901/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
156 นาย นิพนธ ์   แบบทอง 5540007357 ธ.รังสิต-ปทมุธานี มิ.ย. 61 1901/61
157 นาง รัตนา    แซ่เอี๊ยว 5540007358 ธ.รังสิต-ปทมุธานี มิ.ย. 61 1901/61
158 นาย ครวญ    คงเขียว 5540007925 ธ.คลองปาง มิ.ย. 61 1901/61
159 นาง สุวรรณา    คงเขียว 5540007926 ธ.คลองปาง มิ.ย. 61 1901/61
160 ร.ท.เอกสิทธิ ์   คงเขียว 5540007927 ธ.คลองปาง มิ.ย. 61 1901/61
161 อส.ทพ.ธรรมรัตน์   อรรคมูล 5550000222 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
162 อส.ทพ.ไพทรูย์  กรรมหาวงษ์ 5550000364 ธ.โรบนิสัน-จันทบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
163 ร.ต.เฉลิมศักด์ิ    เรือนมงคล 5550000909 พนั.ปพ. เม.ย. 61 981/61
164 ส.อ.พษิณุ    วงัอินต๊ะ 5550001714 ร.7 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
165 นาง ค าปน    ภวภตูานนท์ 5550003069 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. มิ.ย. 61 1901/61
166 ส.ท.ธรีะวฒัน์    จันทา 5550004624 มทบ.46 พ.ค. 61 1481/61
167 ส.ท.พงศกร    เกาะแก้ว 5550005409 ป.2 พนั.2 รอ. พ.ค. 61 1481/61
168 นาง รวสิรา    ถินพะนา 5550007064 ม.พนั.19 พล.ร.9 พ.ค. 61 1481/61
169 อส.ทพ.หญิง ภมีวรา   แสงหรัิญ 5550007712 กรม ทพ.14 พ.ค. 61 1481/61
170 นาง กิจตรี    ชมศรี 5550008167 มทบ.39 มี.ค. 61 481/61
171 พล.อส.บญุเสริม    วเิศษชิต 5550009498 ธ.สูงเนิน มิ.ย. 61 1901/61
172 พล.อส.ประสิทธิ ์   หารศรี 5550011065 พนั.สห.21 ธ.ค. 58 4501/58
173 ส.ต.เกียรติยศ    มงคลยศ 5560000019 รพศ.4 พนั.1 มี.ค. 61 481/61
174 ส.ต.ธนภทัร   หวงัเกี่ยวกลาง 5560000063 ร.3 พนั.2 พ.ค. 61 1481/61
175 อส.ทพ.กัญจน์พนัธ ์   จันค า 5560001031 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
176 ส.ท.สวสัด์ิ    ไชยจิตร 5560002252 ส.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
177 อส.ทพ.มาหามะดารุว ี  มาลายุ 5560003483 กรม ทพ.42 พ.ค. 61 1481/61
178 นาย ณัฐพงศ์    จินดา 5560003630 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 61 1901/61
179 อส.ทพ.ชัชวาลย์    วลิานันท์ 5560003655 กรม ทพ.46 พ.ค. 61 1481/61
180 พล.อส.วรวฒิุ    สอนน า 5560004460 ร.1 พนั.4 รอ. ม.ค. 60 5161/59
181 วา่ที่ร.ท.สุทศัน์   พงษป์ระเสริฐ 5560004626 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
182 ส.ท.ชัยวฒัน์    ใยคง 5560005719 มทบ.36 พ.ค. 61 1481/61
183 อส.ทพ.นเรศ    อินทสระ 5560006609 กรม ทพ.42 พ.ค. 61 1481/61
184 นาง บญุร่วม    ขวญัทวี 5560009414 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
185 นาย ส านวล    ขวญัทวี 5560009418 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
186 พล.อส.ไพศาล    ขวญัทวี 5560009729 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
187 อส.ทพ.สุวทิย์    บวัจูม 5560010682 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
188 น.ส.บษุบา    แก้วก่า 5560010692 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 61 1901/61
189 น.ส.ชลธชิา    แก้วทะเล 5560010954 กฌป.สก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
190 อส.ทพ.สินธ ์   ศรีสุข 5560012155 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
191 นาง จาด    จันนุบนิ 5560013078 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
192 นาย ทวน    จันนุบนิ 5560013079 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
193 น.ส. อรจิรา    เพยีโคตร 5560013172 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
194 อส.ทพ.พรเทพ    แคล้วภยั 5560013218 กรม ทพ.42 พ.ค. 61 1481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
195 นาย ววิฒัน์    ถาวรนาน 5560013600 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
196 นาย พรีะวฒัน์    เกตุแก้ว 5560013736 ธ.ชุมพร มิ.ย. 61 1901/61
197 นาย สมยศ    แสงศาสตรา 5560013779 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
198 นาง จวงจันทร์    จันต๊ะนัง 5570000902 ธ.ถ.ช้างเผือก-เชียงใหม่ มิ.ย. 61 1901/61
199 ส.ต.วรีชาติ    เครือทวน 5570001969 ร.151 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
200 นาย ธนกร    ไหมพรหม 5570003546 ธ.รามอินทรา กม.4 มิ.ย. 61 1901/61
201 ส.อ.อนุรักษ ์   อุ่นตาน 5570004486 ร.25 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
202 อส.ทพ.ธวชั    มีเสน 5570005429 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
203 อส.ทพ.จิรศักด์ิ    วจิิตรพนัธ์ 5570006826 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
204 อส.ทพ.สุบนิ    สุวรรณธนะ 5570007620 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
205 อส.ทพ.นิกร    เจริญ 5570008362 กรม ทพ.21 พ.ค. 61 1481/61
206 ส.ต.ยุรนันท ์   จันทร์วลัิย 5570009457 มทบ.46 พ.ค. 61 1481/61
207 นาง ดวงสมร    ปอ้มบบุผา 5570009596 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 61 1901/61
208 นาย พล    ปอ้มบบุผา 5570009597 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 61 1901/61
209 ส.ต.ชัยพล    องอาจผจญ 5570010472 ช.พนั.1 พล.1 รอ. มี.ค. 61 481/61
210 น.ส.สุภาวดี    นิวร 5570011192 รพ.รร.6 เม.ย. 61 981/61
211 นาง จรูญ    แสงหรัิญ 5570012148 กรม ทพ.14 พ.ค. 61 1481/61
212 อส.ทพ.อภชิาติ   โทปริุนทร์ 5570013106 กรม ทพ.11 พ.ค. 61 1481/61
213 พล.อส.ฉัตรชัย    เก่งทนัการ 5570013171 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
214 อส.ทพ.วนิัย    พระกะท า 5570013411 กรม ทพ.41 พ.ค. 61 1481/61
215 อส.ทพ.วฒิุไกร    พระกะท า 5570013414 กรม ทพ.41 พ.ค. 61 1481/61
216 อส.ทพ.อับดลฮาลีม  เสะสาและ 5570014023 กรม ทพ.42 พ.ค. 61 1481/61
217 ส.ต.อัฐพล    เงินกล่ัน 5570014749 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
218 อส.ทพ.คชพล  จันทนะโสตถิ์ 5570015233 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
219 นาง นรินทร์ภคั    มีสุข 5580000368 ร.4 พนั.2 พ.ค. 61 1481/61
220 นาง เพญ็ศรี    ทองสง่า 5580000369 ร.4 พนั.2 พ.ค. 61 1481/61
221 ส.ท.ณัฐวตัร์    ราชคม 5580002567 ร.17 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
222 ส.ต.ปราจิต    จันเดิน 5580002869 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 61 1901/61
223 ส.ท.ศุภชัย    กุ้งแก้ว 5580003256 ศร.พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
224 ส.อ.สุรชัย    เอียดแก้ว 5580003370 ร.25 พนั.2 พ.ค. 61 1481/61
225 ร.อ.ณัฐกิตต์ิ    อินทะเสน 5580003645 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 61 1481/61
226 นนร.ณัฐชนน    หมื่นหนู 5580003646 ธ.ย่อยบางบวั พ.ค. 61 1481/61
227 จ.ส.อ.ชูเวช    วงษง์อ 5580005643 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 61 1901/61
228 นาย เกรียงไกร    ไหมพรหม 5580006574 ธ.รามอินทรา กม.4 มิ.ย. 61 1901/61
229 นาย โชคชัย    อารัณยหงส์ 5580007322 ธ.คอสโม-เมืองทองธานี มิ.ย. 61 1901/61
230 อส.ทพ.สุรสิทธิ ์   จันทร์เปล่ง 5580007387 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
231 อส.ทพ.ปณิธาน    รอดแก้ว 5580008136 กรม ทพ.49 พ.ค. 61 1481/61
232 ส.ต.วษิณุชัย    บวับาง 5580009184 ม.1 รอ. เม.ย. 61 981/61
233 น.ส.ทศันีย์    สร้อยกิ่ง 5580009261 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
234 พลฯ อารมณ์    หวงัดี 5580010687 ร.6 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
235 น.ส.ปวณีา    ค ากลม 5580011164 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 61 1901/61
236 ส.ต.พลกฤษณ์    เต็งชัยภมูิ 5580012968 ร.4 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
237 อส.ทพ.ทศพล    รามศรี 5580013973 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
238 อส.ทพ.อมรฤทธิ ์  ใสเหล่ียม 5580014086 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
239 น.ส.ดุษฏ ี   อังกระโทก 5590000496 มทบ.41 เม.ย. 61 981/61
240 ส.ท.วชัรพงษ ์   สุขผล 5590001380 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
241 นาง ซีตีนูรีพะ๊    ชุมพนัธ์ 5590003068 ธ.ยะลา มิ.ย. 61 1901/61
242 น.ส.วรรณพร    วงษค์ านา 5590004101 สส. เม.ย. 61 981/61
243 ส.ต.อุทศิ    น้อยนาง 5590006804 ธ.นครพนม มิ.ย. 61 1901/61
244 น.ส.ฉัตรลดา    สาครชาติ 5590006977 พนั.ปจว. พ.ค. 61 1481/61
245 อส.ทพ.ปวณีวชั    แสงโสม 5590007159 กรม ทพ.33 พ.ค. 61 1481/61
246 นาง กนกแก้ว    ฤกษพ์ชิัย 5590007341 พล.ร.7 พ.ค. 61 1481/61
247 ส.ต.ธปิไตย    พุ่มพวง 5590007350 พล.ร.7 พ.ค. 61 1481/61
248 อส.ทพ.ภาณุวฒัน์    ศรีเอม 5590007984 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
249 นาย สมชาย    นิวร 5590008710 รพ.รร.6 เม.ย. 61 981/61
250 พลฯ จิตรภณ    ศิวาภรณ์ 5590009295 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
251 พลฯ ไชยวฒัน์    มะค า 5590009297 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
252 พลฯ ธนพล    แก้ววงษ์ 5590009301 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
253 พลฯ นิวฒัน์    ชารอด 5590009304 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
254 พลฯ บญุเที่ยง    น้อยลา 5590009305 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
255 พลฯ พรรษวฒิุ    กองเตย 5590009306 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
256 พลฯ พพิฒัน์พล    คงสมเพชร 5590009310 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
257 พลฯ ภทัรพล    ศาลางาม 5590009311 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
258 พลฯ ภานุพล    มาเมือง 5590009312 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
259 พลฯ สุขธณพล    จิ้มชัยภมูิ 5590009323 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
260 พลฯ อภนิันท ์   แสงจันทร์ 5590009326 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
261 พลฯ อ านาจ    มูลจักร์ 5590009329 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
262 พลฯ อุดมศักด์ิ    ต่ายตามบญุ 5590009330 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
263 อส.ทพ.อรรถพล    ชัยบนั 5590011175 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
264 นาง กุลภาว ี   โสวตัร์ 5590011747 รพ.รร.6 เม.ย. 61 981/61
265 นาง ลดาวลัย์    ลาต้น 5590012094 ธ.นครพนม มิ.ย. 61 1901/61
266 อส.ทพ.ธรีพงศ์    ขวญัเมือง 5590012957 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
267 พล.อส.ณัฐวฒิุ    โอษคลัง 5590013004 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
268 พลฯ ณัฐพล    ทองสุ 5590013372 ร.6 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
269 พลฯ อานนท ์   บญุชื่น 5590013375 ร.6 พนั.1 พ.ค. 61 1481/61
270 นาย จันดี    ยั่งยืน 5600000203 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
271 ส.อ.ทศพล    ยั่งยืน 5600000218 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
272 นาง บญุมี    ยั่งยืน 5600000221 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
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ล ำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
273 พลฯ ทตัพล    อินทร์ดี 5600001640 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
274 พลฯ ธนิต    จันครา 5600001641 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
275 พลฯ ธรีพงษ ์   แหวนวงษ์ 5600001642 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
276 พลฯ นรุตม์    หาญเสมอ 5600001643 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
277 พลฯ ประวทิย์    ฉลาดแย้ม 5600001645 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
278 พลฯ พสิิทธิ ์   วโิรจน์รัตน์ 5600001648 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
279 พลฯ ภาณุพงศ์    สีแก้ว 5600001649 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
280 พลฯ มงคล    บญุนอง 5600001650 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
281 พลฯ มารุต    วนัตุ้ม 5600001652 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
282 พลฯ รุ่งโรจน์    ชัยมี 5600001654 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
283 พลฯ วชิระ    อ้อมแก้ว 5600001655 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
284 พลฯ วรรณชัย    มะณี 5600001656 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
285 พลฯ วชิัย    สะเดาทอง 5600001657 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
286 พลฯ วรีะยุทธ    สมคเน 5600001660 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
287 พลฯ วฒิุนันท ์   ไชยบตุร 5600001661 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
288 พลฯ ศรายุทธ    สุขล้อม 5600001662 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
289 พลฯ ศุภชัย    โพธมิูล 5600001663 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
290 พลฯ สพล    แสงเพช็ร 5600001664 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
291 พลฯ สมพงษ ์   ชัยชาญรัมย์ 5600001665 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
292 พลฯ สายชล    หุ่นทอง 5600001666 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
293 พลฯ สุเทพ    ประชาราษฎร์ 5600001668 ร.23 พนั.3 พ.ค. 61 1481/61
294 นนส.ขันธเขตต์    มุลคุตร 5600002226 รร.นส.ทบ. พ.ค. 60 1301/60
295 อส.ทพ.ชวลิต    ปิ่นแก้ว 5600004572 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
296 อส.ทพ.ธรีวฒิุ    แก้วมะโน 5600004579 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
297 ส.อ.ด ารงเกียรติ ทอนตาประเสริฐ 5600004992 พนั.ขส. 23 บชร.3 พ.ค. 61 1481/61
298 อส.ทพ.หญิง ฮาซ่าน๊ะ  ปานขวญั 5600005285 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
299 น.ส.จารุวรรณ   เพยีรกิจสกุล 5600006903 กรส.สก.ทบ. ส.ค. 60 2641/60
300 อส.ทพ.ตรียพงศ์   เรืองช่วย 5600006908 กรม ทพ.46 พ.ค. 61 1481/61
301 ส.ต.จักรกฤษ    สุจริต 5600006986 ส.พนั.9 พล.ร.9 พ.ค. 61 1481/61
302 ส.ต.วารินทร์    พาภริมย์ 5600007480 ปตอ.2 พนั.4 มี.ค. 61 481/61
303 ส.ต.ปรานต์    นิรันดรเกียรติ 5600007672 มทบ.19 พ.ค. 61 1481/61
304 พลฯ เทดิศักด์ิ    หอมกล่ิน 5600008444 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
305 พลฯ สิทธพิงษ ์   พรมจ้อย 5600008465 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
306 พลฯ อิทธฎิ ิ   ทองกล่ิน 5600008467 พล.ม.1 พ.ค. 61 1481/61
307 นาย อุดม    อมรพลัง 5600008499 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 61 1901/61
308 นาง เอี่ยมจิตร    อมรพลัง 5600008500 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 61 1901/61
309 ร.ต.สารัช    บญุญานนท์ 5600010430 พนั.สร.4 พ.ค. 61 1481/61
310 พลฯ ภทัร    บ ารุง 5600010867 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
311 อส.ทพ.พงพนัธ ์   พดูเพราะ 5600010946 กรม ทพ.43 พ.ค. 61 1481/61
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312 อส.ทพ.ซูเพนดี    อูเซ็ง 5600011186 กรม ทพ.46 พ.ค. 61 1481/61
313 อส.ทพ.อดิศักด์ิ    ส้มอุ้ย 5600011258 กรม ทพ.46 พ.ค. 61 1481/61
314 พลฯ กิจเกษม    สุกใส 5600011323 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
315 พลฯ ชัชวาล    เดือนแจ่ม 5600011332 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
316 พลฯ ณัฐพงศ์    ทองสม 5600011336 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
317 พลฯ ทวโีชค   ทรัพย์ประมูล 5600011340 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
318 พลฯ ทศพล    สังข์แก้ว 5600011341 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
319 พลฯ ธญัวร    กลับทอง 5600011345 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
320 พลฯ นภดล    แก่นอินทร์ 5600011348 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
321 พลฯ นฤวตั    คงปาน 5600011349 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
322 พลฯ พรชัย    นาคร 5600011359 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
323 พลฯ พทิยา    มั่นคง 5600011361 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
324 พลฯ วรยศ    ร่ืนรวย 5600011373 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
325 พลฯ วฒิุชัย    อ่อนเคร็ง 5600011380 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
326 พลฯ ศุภชัย    กรีทอง 5600011384 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
327 พลฯ สมชาย    มาติการ 5600011386 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
328 พลฯ อดิเทพ    ไพวงค์ 5600011396 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
329 พลฯ อดิศร    บญุทรัพย์ 5600011397 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
330 พลฯ อนุสรณ์   พรมสุพฒัน์ 5600011399 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
331 พลฯ อภสิิทธิ ์   สายสะอาด 5600011400 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
332 พลฯ ทวรัิตน์    บญุมี 5600011479 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
333 พลฯ ธรีพงศ์    พลสุวรรณ 5600011481 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
334 พลฯ นเรนทร์ฤทธิ ์  สุวรรณ 5600011482 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
335 พลฯ ภาณุพงศ์    มลิวลัย์ 5600011486 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
336 พลฯ สุทธพิร    คงราช 5600011490 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
337 พลฯ สุธ ี   ศรีวะสุทธิ์ 5600011491 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
338 พลฯ เอกราช    จันทรกุล 5600011493 ช.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
339 อส.ทพ.ณัฏฐภมูิ   สัมมาเศรษฐ์ 5600011800 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
340 นาย พพิฒัน์   วฒันกิจวรกุล 5600011887 ธ.ส านักราชด าเนิน มิ.ย. 61 1901/61
341 อส.ทพ.วษิณุกร   เชื้อชนบท 5600012183 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
342 ส.ต.สรายุทธ    นิลอินจันทร์ 5600012209 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
343 นนร.ขวญัชัย    ตัณฑวนันท์ 5600012246 ร.1 พนั.3 รอ. ม.ค. 61 4901/60
344 นนร.จิรธชั    หนองบวั 5600012254 ร.11 พนั.2 รอ. ม.ค. 61 4901/60
345 ร.ต.ธนาพร    โพธิท์อง 5600012302 ป.1 พนั.31 รอ. พ.ค. 61 1481/61
346 ร.ต.ปญัญาวฒัน์    มีสวสัด์ิ 5600012329 พนั.ปพ. พ.ค. 61 1481/61
347 ร.ต.มนตรี    กุณะ 5600012358 ม.1 พนั.17 รอ. พ.ค. 61 1481/61
348 นนร. อานนท ์   สุมาลี 5600012404 ร.11 พนั.3 รอ. พ.ค. 61 1481/61
349 ส.ต.ธนชิต    ด่านสีสุข 5600012588 ส.พนั.15 พล.ร.15 พ.ค. 61 1481/61
350 อส.ทพ.พนัณรงค์   นพสถิตย์ 5600012721 กรม ทพ.47 พ.ค. 61 1481/61
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351 อส.ทพ.วศิรุต    ปอ่สกุล 5600012761 กรม ทพ.47 พ.ค. 61 1481/61
352 อส.ทพ.ชลธ ี   บญุภบิาล 5600013232 กรม ทพ.48 พ.ค. 61 1481/61
353 อส.ทพ.ประพนัธ ์  เลือนแก้ว 5600013271 กรม ทพ.48 พ.ค. 61 1481/61
354 อส.ทพ.ชิษณุ    ทพิย์กลับ 5600013409 กรม ทพ.48 พ.ค. 61 1481/61
355 อส.ทพ.ฐนกร    จุลมณีโชติ 5600013413 กรม ทพ.48 พ.ค. 61 1481/61
356 อส.ทพ.สุรเชษฐ์   อินทร์สังข์ 5600013522 กรม ทพ.48 พ.ค. 61 1481/61
357 น.ส.ธมลวรรณ  สุวรรณประเสริฐ 5600013629 กรส.สก.ทบ. เม.ย. 61 981/61
358 อส.ทพ.หรัิญ    จันทราช 5600013720 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
359 นาย อนุชา    ใจชื่นบาน 5600013794 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน มิ.ย. 61 1901/61
360 อส.ทพ.ยอดยิ่ง    ราศรีสวย 5600013905 กรม ทพ.22 พ.ค. 61 1481/61
361 อส.ทพ.ศรายุทธ   รอดการทกุข์ 5610000287 กรม ทพ.48 เม.ย. 61 981/61
362 อส.ทพ.อนุพงศ์    ชูฉ่ า 5610000577 กรม ทพ.41 เม.ย. 61 981/61
363 อส.ทพ.ปรัชญาพล  ศรีหนองหา้ง 5610001133 กรม ทพ.46 พ.ค. 61 1481/61
364 อส.ทพ.อนันต์    ศรีรักษา 5610001606 กรม ทพ.48 พ.ค. 61 1481/61
365 น.ส.ศิริรัตน์    นินทนานนท์ 5610001847 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. พ.ค. 61 1481/61
366 นาง ส าเภา   นินทนานนท์ 5610001848 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. พ.ค. 61 1481/61
367 นนส.ธนาศักด์ิ    นอขุนทด 5610003481 พนั.นนส.กรม นร.รร.ร.ศร. เม.ย. 61 981/61
368 ส.อ.วรีะ    โพธิว์นั ต100080/28 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 61 1901/61
369 จ.ส.อ.เจริญ    รางศรี ต100996/28 ธ.สกลนคร มิ.ย. 61 1901/61
370 นาง อารีย์    มากนวล ต103417/28 ธ.นครราชสีมา มิ.ย. 61 1901/61
371 ร.ต.สมร    วงศ์แสนสุข ต103584/28 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
372 นาง พงาม    ศิริเพง็ ต106897/28 ธ.ปราณบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
373 นาง พรสวา่ง    ลาภสาร ต108474/29 ธ.โลตัส-ประชาชื่น มิ.ย. 61 1901/61
374 ส.อ.อดิศร    พาชอบ ต108648/29 ธ.บางล าภู มิ.ย. 61 1901/61
375 นาง ทองค า    อติชาติเดชา ต11123/13 ธ.รามอินทรา กม.4 มิ.ย. 61 1901/61
376 นาง ขันทอง    เฟื่องฟุ้ง ต114941/29 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 61 1901/61
377 นาย หวาง    วงษด์ า ต116681/29 ธ.บา้นผือ มิ.ย. 61 1901/61
378 พ.ต.บญัชา    อุดมสุข ต120866/29 ธนาณัติ มี.ค. 61 521/61
379 นาง ประนอม    คีมทอง ต121029/29 ธ.รามอินทรา กม.4 มิ.ย. 61 1901/61
380 ร.อ.ประเสริฐ    งานส าเร็จ ต123679/29 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
381 ร.ต.วรพจน์    มาลัย ต124075/29 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
382 จ.ส.อ.วสัินต์    สมเปน็ ต124787/29 ธ.โรบนิสัน-สุรินทร์ มิ.ย. 61 1901/61
383 นาง ทองดี    ทองมี ต130544/30 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 61 1901/61
384 นาง บญุนาค    รอดย้อย ต13305/14 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
385 จ.ส.อ.ประสงค์    บญุสอน ต133670/30 สส. ก.พ. 61  1/61
386 นาง ปราณี    คงรักษ์ ต13424/14 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
387 น.ส. ฐิฏาภรณ์    ร่ืนสุข ต135847/30 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
388 นาง ดวงเดือน    อยู่หลาย ต138626/30 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 61 1901/61
389 ส.อ.นคร    ธรรมวงศ์ ต139836/30 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
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390 นาง ทองจ่าน    ปงิยศ ต139838/30 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
391 นาง ปนันา    จะบ ารุง ต141134/30 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
392 นาง ทองย้อย    ชุ่มน้ าค้าง ต144598/30 ธ.แฟร่ีแลนด์-นครสวรรค์ มิ.ย. 61 1901/61
393 นาง แสงอรุณ    รางศรี ต144736/30 ธ.สกลนคร มิ.ย. 61 1901/61
394 นาง นิภา    ดวงจิตร์ ต147748/31 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 61 1901/61
395 จ.ส.อ.หญิง สุเนตตา บญุเพช็รัตน์ ต147834/31 ธ.รามอินทรา กม.4 มิ.ย. 61 1901/61
396 นาย วนัชัย    ฟกัขาว ต147962/31 ธ.ย่อยถ.สรงประภา มิ.ย. 61 1901/61
397 นาง นวลปราง   จันทก์ะพอ้ ต148711/31 ธ.รพ.รร.6 มิ.ย. 61 1901/61
398 จ.ส.อ.ศุภมิตร    บญุเพิ่ม ต152234/31 สลก.ทบ. ต.ค. 60 3501/60
399 จ.ส.อ.อนันตชัย   จันทรทณิ ต156049/31 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
400 จ.ส.อ.พรมมา    ดาวไธสง ต158077/31 ธ.โรบนิสัน-ฉะเชิงเทรา มิ.ย. 61 1901/61
401 นาง ศิริรัตน์    ธรรมวงค์ ต159528/31 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
402 นาง ประทมุ    สีแก้วอินทร์ ต159960/31 ธ.ปทมุธานี มิ.ย. 61 1901/61
403 นาง จินตนา   เล้ียงชีพชอบ ต163039/31 ธ.ก าแพงแสน มิ.ย. 61 1901/61
404 พ.ต.สมบรูณ์    ตาลทอง ต164201/31 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
405 นาง บวัรุต    นิลบดี ต164969/31 ธ.หล่มสัก มิ.ย. 61 1901/61
406 นาย สมศักด์ิ    ขวญัเจริญ ต168019/31 ธ.รพ.พญาไท3 มิ.ย. 61 1901/61
407 นาง สุรางคนา    พละศักด์ิ ต172197/32 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. มิ.ย. 61 1901/61
408 นาง มณฑา    ศรีเมือง ต173825/32 ธ.จามจุรี สแควร์ มิ.ย. 61 1901/61
409 นาง วสิสุตา    อุดมทรัพย์ ต175099/32 ธ.เลย มิ.ย. 61 1901/61
410 นาย นพดล    บาบญุ ต175627/32 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 61 1901/61
411 นาย บญุร่วม    พว่งกลาง ต176242/32 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. มิ.ย. 61 1901/61
412 นาง นิดดา    แก้วอ่อน ต177508/32 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
413 ร.ต. ส ารวย    จันสี ต177744/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
414 นาง จ ารัส    ก าแน่น ต182552/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
415 นาง ประเสริฐ   เหลาบญุมา ต185802/32 ธ.เตาปนู มิ.ย. 61 1901/61
416 จ.ส.ต.ธรีะวฒุ    พรรณลึก ต186853/32 ธ.บา้นโปง่ มิ.ย. 61 1901/61
417 นาง อุ้ย    จันสี ต188009/32 ธ.ถ.พหลโยธนิ-สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
418 นาง จันทร์นภา   เขตแดน ต189384/32 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ มิ.ย. 61 1901/61
419 นาง สมใจ    ด้วงบวั ต189999/32 ธ.พษิณุโลก มิ.ย. 61 1901/61
420 นาย คมกริช    กลับน่วม ต190051/32 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
421 นาง สุภาวดี    คงโพธิน์้อย ต195214/32 ธ.ย่อยบางบวั มิ.ย. 61 1901/61
422 พ.ท.จิตรกร    บญุตา ต199592/33 ธ.ตาก มิ.ย. 61 1901/61
423 นาง เล็ก    แถวมะเริง ต200267/33 ธ.พมิาย มิ.ย. 61 1901/61
424 จ.ส.อ.สามารถ    บพุลับ ต200588/33 ธ.คลองปาง มิ.ย. 61 1901/61
425 นาง ทอง    ปญัญาปรุ ต201779/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. พ.ค. 61 1481/61
426 นาย เหลือ    สุขบรรเทงิ ต207463/33 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. มิ.ย. 61 1901/61
427 นาย ประยุทธ ์   มาลา ต207692/33 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 61 1901/61
428 นาง กัญญา    เรืองแสน ต209426/33 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 61 1901/61
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429 นาย ชาย    บญุประจง ต209875/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 61 1901/61
430 นาง สมหมาย    ทนยิ่ง ต210443/33 ธนาณัติ พ.ค. 61 1841/61
431 นาง สมพกัตร์   ชื่นชมประพฤติ ต210628/33 ธ.สีลมซอย 7 มิ.ย. 61 1901/61
432 นาง ทองวรรณ    ไชยจักร์ ต211313/33 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 61 1901/61
433 นาย บญุเลิศ    ไชยจักร์ ต211314/33 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 61 1901/61
434 ร.อ.สมพร    ทานศิลา ต213535/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย มิ.ย. 61 1901/61
435 นาง นันทยิา    ทานศิลา ต213536/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย มิ.ย. 61 1901/61
436 นาย สุพรรณ    ทานศิลา ต213538/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย มิ.ย. 61 1901/61
437 นาง จันทร์ดี    แสนพฒิุ ต213539/33 ธ.ถ.พหลโยธนิ-เชียงราย มิ.ย. 61 1901/61
438 นาง ทศันีย์    ทบัสูงเนิน ต215051/33 ธ.สูงเนิน มิ.ย. 61 1901/61
439 นาง สมจิตร์    ทมิขลิบ ต215097/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก มิ.ย. 61 1901/61
440 นาย ทนุ    หนิโสด ต216251/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มิ.ย. 61 1901/61
441 นาง จันทร์ศรี    แสนสกุล ต218193/33 ร.7 พ.ค. 61 1481/61
442 นาย สี    ใจทะนัน ต218814/33 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มิ.ย. 61 1901/61
443 ร.ต.ประสพ    ตรุวรรณ์ ต219231/33 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 61 1901/61
444 นาง ขันแก้ว    ทาบญุสม ต219590/33 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
445 นาง วรรณศิริ    มาลัย ต222225/33 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
446 นาง ณัชฐาวยี์    ยันตะพนัธ์ ต225534/34 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด มิ.ย. 61 1901/61
447 นาง ลัดดา    ค าบวั ต226099/34 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 มิ.ย. 61 1901/61
448 นาง พรทพิย์    โชคทรัพย์ ต226291/34 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
449 นาง นะ    จ าปาแดง ต226893/34 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 61 1901/61
450 นาง บรรเจิด    รอตเกษม ต230466/34 ธ.อ่างทอง มิ.ย. 61 1901/61
451 นาง จิตสุภา    ผดุงเจริญ ต233349/34 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 61 1901/61
452 นาง พมิพ ์   ประเสริฐนู ต234033/34 ธ.รังสิต-ปทมุธานี มิ.ย. 61 1901/61
453 จ.ส.อ.สมหมาย    ทองภู่ ต2363/09 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉะเชิงเทรา มิ.ย. 61 1901/61
454 นาง ศรศิริ    แปน้รอด ต236584/34 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
455 นาง ฉว ี   อ ามะระ ต236751/34 ธ.สามง่าม มิ.ย. 61 1901/61
456 น.ส.วรรณา    ชัยวเิชียร ต238297/34 ธ.ถ.เทพารักษ ์กม.12 เม.ย. 61 981/61
457 ร.ต.ปฏยิุทธ    ถานะ ต238919/34 ธนาณัติ มี.ค. 61 481/61
458 นาง ทองลา    สมภาร ต238938/34 ธนาณัติ มี.ค. 61 481/61
459 นาย ประดิษฐ์    สมภาร ต238939/34 ธนาณัติ มี.ค. 61 481/61
460 นาย ตา    ผุยโพนทนั ต239688/34 ธ.เมืองพล มิ.ย. 61 1901/61
461 นาง มุข    ผุยโพนทนั ต239689/34 ธ.เมืองพล มิ.ย. 61 1901/61
462 นาง จ าเนียน    โพธโิสภา ต240450/34 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค-รังสิต มิ.ย. 61 1901/61
463 นาง สมบรูณ์    พนัธว์งศ์ ต241140/34 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 61 1901/61
464 นาย ประกอบ    สวสัดิชัย ต241482/34 ธ.ปากเกร็ด มิ.ย. 61 1901/61
465 นาย บญุธรรม    วงค์คม ต243836/34 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ มิ.ย. 61 1901/61
466 จ.ส.อ.ราเชนทร์  ชาวโพธิเ์อน ต244548/34 ธ.สนามเปา้ มิ.ย. 61 1901/61
467 นาง สุวณี    โปร่งสันเทยีะ ต24657/18 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 61 1901/61
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468 นาย ทรงพล    ไชยวงค์ ต248179/35 ธ.ศรีย่าน มิ.ย. 61 1901/61
469 นาย บญุ    การงาน ต253321/35 ธ.น่าน มิ.ย. 61 1901/61
470 นาง กัลยรัตน์   ศรีสร้อยพร้าว ต256334/35 ธ.ถ.โพศรี-อุดรธานี มิ.ย. 61 1901/61
471 นาง อรทยั    บญุสอน ต256408/35 สส. ก.พ. 61 1/61
472 นาง ณัฐธดิา    ทวชีัย ต258009/35 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ มิ.ย. 61 1901/61
473 พ.ต.บญุโรจน์    กองแก้ว ต258162/35 รพศ.5 พนั.2 พ.ค. 61 1481/61
474 นาง ค า    กองแก้ว ต258212/35 รพศ.5 พนั.2 พ.ค. 61 1481/61
475 นาง วาสนา    อินทราเครือ ต258570/35 ธ.ล าปาง มิ.ย. 61 1901/61
476 นาง ทพิย์วลัย์    สังข์งาม ต259763/35 พนั.ร.มทบ.11 ก.พ. 61 1/61
477 จ.ส.อ.หญิง กชกร    ผิวทน ต260202/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ มิ.ย. 61 1901/61
478 นาง รัชนีวรรณ    จิตรโสภี ต261743/35 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค-รังสิต มิ.ย. 61 1901/61
479 นาง เสาวลักษณ์   โชติทรัพย์ ต265497/36 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
480 ร.ต.พลสิทธิ ์   เพง็บญุโสม ต267067/36 ธนาณัติ พ.ค. 61 1841/61
481 นาง สมมาตร    บาทขุนทด ต270305/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 61 1901/61
482 นาง เต็มดวง    มุ่งดี ต272082/36 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 61 1901/61
483 นาง ลินดา    เกิดใจดี ต273138/36 ธ.ตลาดไทย มิ.ย. 61 1901/61
484 จ.ส.ต.ประเมศฐ์ เจริญปญัญาวทิย์ ต275373/37 สง.สด.จว.ส.บ. พ.ค. 61 1481/61
485 นาย หน่วง    ทองรัตน์ ต275816/37 ธ.บางล าภู มิ.ย. 61 1901/61
486 ส.อ.วทิยา    มีสมทรัพย์ ต278473/37 ธ.อุทยั-อยุธยา มิ.ย. 61 1901/61
487 นาง เฉลียว    ทบัทรวง ต278984/37 ธ.ตาคลี มิ.ย. 61 1901/61
488 นาง ร าพงึ    อุปศรี ต279711/37 บชร.1 ก.พ. 61 1/61
489 จ.ส.อ.วชิิต    ธรรมโกศล ต279745/37 ธ.สระบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
490 นาง มาลี    มั่นจินดา ต284973/38 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช มิ.ย. 61 1901/61
491 นาง บงัอร    ทดัศรี ต289650/38 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
492 ร.ต.หญิง เขมาพร    มาลา ต29277/19 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 61 1901/61
493 พ.ต.ประดิษฐ์    มั่งมีดี ต31618/19 ธ.ย่อยลาดกระบงั มิ.ย. 61 1901/61
494 นาง ตา    ชาวนา ต32391/19 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
495 นาย ประดิษฐ์    ดาวเจริญ ต34517/20 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
496 นาง ศรีสุนันทน์   ดาวเจริญ ต34770/20 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
497 นาง ศรีชาติ    อิ่มบวั ต36998/21 ธ.กระทรวงกลาโหม มิ.ย. 61 1901/61
498 นาง สมัย    ศรีสิงห์ ต37719/21 ธ.อุบลราชธานี มิ.ย. 61 1901/61
499 นาง พรรณี    ตันไพบลูย์ ต48702/23 ธ.ย่อยการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค มิ.ย. 61 1901/61
500 นาย สมชัย  พระงามบริสุทธิ์ ต48823/23 ธ.เพชรบรูณ์ มิ.ย. 61 1901/61
501 นาง จ ารัสศรี    สองพาลี ต49749/23 ธ.อุดรธานี มิ.ย. 61 1901/61
502 นาง พนูศรี    แซ่เฮ็ง ต54030/23 ธ.อยุธยา มิ.ย. 61 1901/61
503 น.ส.สมควร    เปาริก ต54127/23 ธ.อยุธยา มิ.ย. 61 1901/61
504 จ.ส.อ.หญิง อัมพร    ฟกัขาว ต55119/24 ธ.ย่อยถ.สรงประภา มิ.ย. 61 1901/61
505 ด.ต.สมศักด์ิ    ทรงสิทธิ์ ต56441/24 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
506 นาง แก้วมา    มั่งมีดี ต56734/24 ธ.ย่อยลาดกระบงั มิ.ย. 61 1901/61
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507 นาง ลาวลัย์    หงษศิ์ลา ต58322/24 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 61 1901/61
508 นาง ปจัจิม    เนินสุด ต63650/25 ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี มิ.ย. 61 1901/61
509 นาง จ าเนียร    พนัธแ์ย้ม ต64267/25 ส่วนกลาง พ.ค. 61 1481/61
510 จ.ส.อ.ธนบดินทร์   ไกรยงค์ ต71834/26 ธ.แม่สอด มิ.ย. 61 1901/61
511 นาง ประชิด    เรืองนิคม ต77576/26 ธ.ลพบรีุ มิ.ย. 61 1901/61
512 ร.ท.เสวก    ใจฉลาด ต79946/26 ธ.ย่อยถ.สรงประภา มิ.ย. 61 1901/61
513 นาง สมคิด    สุขสันต์ ต83536/27 ธ.ย่อยถ.สรงประภา มิ.ย. 61 1901/61
514 นาย สม    เอี่ยมประดิษฐ์ ต84828/27 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
515 นาง ประมวล    โพธิส์วสัด์ิ ต84839/27 ธ.รังสิต เม.ย. 61 981/61
516 นาง สายยนต์    ขวญัเรือง ต86141/27 ธ.พญาไท มิ.ย. 61 1901/61
517 น.ส.อนุ    ช่วยชูกร ต93402/28 ธ.ถ.เพชรเกษม - บางแค พ.ค. 61 1481/61
518 ร.ต.ทวปี    มุ่งดี ต93469/28 ธ.บรีุรัมย์ มิ.ย. 61 1901/61
519 ส.อ.พงศพชัฌ์   โชติธนภดิูนันท์ ต93930/28 ธนาณัติ พ.ค. 61 1481/61
520 นาง อุษากร    ชิณศรี ส12148/26 ธ.สกลนคร มิ.ย. 61 1901/61
521 นาง สมสวย    ชาญเจริญ ส15036/28 ธ.ร้อยเอ็ด มิ.ย. 61 1901/61
522 นาย สุนี    แซ่จิ๋ว ส19185/31 ธ.ขอนแก่น มิ.ย. 61 1901/61
523 ร.ท.สุพพตั  ดรุณเนตร 5580001626 ธ.บางล าภู  ก.ย. 61 3321/61 ลาออก
524 จ.ส.ต.ธนากูล  มิ่งจงเจริญ 5610007139 ทภ.3  ส.ค. 61 2861/61 สมัครซ้ า

หมำยเหตุ
1. เป็นการถอนสภาพสมาชิกไว้ชั่วคราว  มีก าหนด  2  ปี  สาเหตุค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน
2. ล าดับที ่ 523  ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก  และล าดับที ่ 524  สมัครซ้ ากบัหมายเลขทะเบียน 5530005630 
3. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพเกนิ  90  วัน  จะขอคืนสภาพได้ที ่ กองการฌาปนกจิ
    กรมสวัสดิการทหารบก หรือให้ไปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ านวนเงินทีค้่างช าระ
    ทีห่น่วยต้นสังกดัต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทียบเท่าขึ้นไป ภายในก าหนด 2 ปี นับแต่วันทีถ่กูถอนชื่อออกจากทะเบียนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน, ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส าคัญความเห็นแพทย,์ ค าส่ังให้ออกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออก)
4. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ้ า ตามระเบียบ ทบ .ฯ ให้ถอืการสมัครคร้ังที ่2 เป็นโมฆะ เมื่อตรวจพบจะถกูถอนสภาพ
    จงึขอให้สมาชิกไปติดต่อ เพือ่คืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส าหรับรายละเอยีดการค้างช าระเงินสงเคราะห์ค่าจดัการศพ ให้ติดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกบัขอ้ 3
5. สมาชิกทีถ่กูถอนสภาพไว้ชั่วคราว หากถงึแกก่รรม จะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ทัง้ส้ิน
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