
ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
1 พระภกิษ ุเจตนา    กณัหสิงห์ 5392006109 ธ.ปอ้มพระจุลจอมเกล้า ก.ย. 64 3761/64
2 นาง ปทัมา    เปรมปรี 5396000161 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
3 นาง สังวาลย์    ลุนไธสง 5396005195 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 64 3761/64
4 นาง สมพศิ    นวลสุวรรณ 5396005515 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
5 พ.อ. สรศักด์ิ    งามขจรกลุกจิ 5401001887 มทบ.11 ต.ค. 63 4061/63
6 จ.ส.อ. อทุศิ    อยู่ยืน 5405020283 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 64 3761/64
7 นาง จิราภรณ์    สุระพนัธ์ 5406004168 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
8 นาง เสริมศิริ    เรืองจันทร์ 5406004455 ธ.ตาก ก.ย. 64 3761/64
9 นาง ส าอางค์    วรรณพงศ์ 5406006006 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
10 นาง ศรีวรรณ  กระหมดุความ 5406006561 ธ.เชียงราย ก.ย. 64 3761/64
11 นาง วาสนา    อนิยาศรี 5406008204 ธ.เซ็นทรัล-อดุรธานี ก.ย. 64 3761/64
12 นาง ยุบล    กปัตัน 5406008467 ธ.พงังา ก.ย. 64 3761/64
13 นาง ดรุณี    อรัญพลู 5406009218 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
14 นาง นติยา    ยลสิริธัม 5406010887 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 64 3761/64
15 นาง นวลละออง    ศรชัย 5406015147 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
16 นาง หนเูดือน    สูงสันเขต 5406015285 ธ.ก าแพงเพชร ก.ย. 64 3761/64
17 นาง น้ าผ้ึง    หมั่นมา 5410004263 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
18 จ.ส.อ. อ านาจ    สมนาค 5410009777 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
19 จ.ส.อ. นพินธ์    กองแปลง 5410009779 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
20 นาย สมชาย    รุจิโภชน์ 5410011422 ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64
21 จ.ส.อ. ธีระพงค์    รักชนะ 5410011654 ศร. ส.ค. 64 3201/64
22 ส.อ. ไชยยา    ปนัแสน 5410013373 ธนาณัติ ส.ค. 64 4281/64
23 จ.ส.อ. วิทยา    เพชรสถิตย์ 5410013706 ธ.สุราษฎร์ธานี ก.ย. 64 3761/64
24 นาง อมุาพร    นาคยรรยงค์ 5410014994 ศฝ.นศท.มทบ.24 ส.ค. 64 3201/64
25 นาง มลัลิกา    ทบัทมิ 5410020637 ธนาณัติ ก.ค. 64 3721/64
26 นาง น้ าออ้ย    พนัธ์หอม 5410020748 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 64 3761/64
27 น.ส. นภษร    วงษลั์ภ 5410021765 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
28 จ.ส.อ. วิทยา    รอดเสมอ 5410022219 พนั.พฒันา 1 ส.ค. 64 3201/64
29 จ.ส.อ. กติิศักด์ิ    พรมคง 5410022415 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 64 3761/64
30 นาย ภฎั    เมอืงยศ 5420000449 ธ.ถ.สุขาภบิาล 1 ก.ย. 64 3761/64
31 นาง สุนนัท ์   ข าแช่ม 5420000522 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ก.ย. 64 3761/64
32 นาง สวงสุดา    สุตานนท์ 5420002785 ธ.นราธิวาส ก.ย. 64 3761/64
33 นาย ชาญยุทธ    อยัวรรณ 5420003397 ธ.สกลนคร ก.ย. 64 3761/64
34 จ.ส.อ. ประกอบ    พลูสวัสด์ิ 5420003956 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 64 3761/64
35 นาง เรือย    พลูสวัสด์ิ 5420003970 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 64 3761/64
36 ส.อ. วุฒิพงษ ์   ตากิ่มนอก 5420005792 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 64 3761/64
37 นาย ราวี    บวัขาว 5420007020 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ย. 64 3761/64
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38 นาย สันติ    ทบัแสง 5420009887 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 64 3761/64
39 น.ส. ขวัญมนสั    หนนุภกัดี 5430000429 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ย. 64 3761/64
40 นาง ปริตา    หมื่นสา 5430002720 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 64 3761/64
41 จ.ส.อ. จิตติ    กองมว่ง 5430005333 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
42 นาย ค าเบา้    กองมว่ง 5430005335 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
43 จ.ส.อ. บญุส่ง    ค าทรัพย์ 5430006055 ช.11 ส.ค. 64 3201/64
44 นาง สุมนา    รัตนนติย์ 5430006558 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
45 นาง วันดี    คามะเชียงพนิ 5430007106 ธ.อดุรธานี ก.ย. 64 3761/64
46 นาง ลัดดาวรรณ    จันทกรณ์ 5430010025 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 64 3761/64
47 นาย บญุธรรม    นอ้ยเจริญ 5440001119 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 64 3761/64
48 นาง ล าไพร    พลทา้ว 5440003038 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
49 นาง ตุ๊กตา    รอดเสมอ 5440003356 พนั.พฒันา 1 ส.ค. 64 3201/64
50 อส.ทพ. สิทธิโชค    สดใส 5440004296 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
51 นาง จรัสศรี    บญุถึง 5440004402 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ย. 64 3761/64
52 นาง ปวีณ์ริศา    หลักทรัพย์ 5440004616 ธ.ยะลา ก.ย. 64 3761/64
53 นาย เฟอืง    บรรณการ 5440005629 มทบ.25 ส.ค. 64 3201/64
54 นาง รัตยากร    พฒันะผล 5440005646 มทบ.25 ส.ค. 64 3201/64
55 ส.อ. สุกจิ    มลูศรี 5440007724 ธ.ฝาง ก.ย. 64 3761/64
56 อส.ทพ. จรูญ    ศรีโศรก 5440008686 ธ.ศรีสะเกษ ก.ย. 64 3761/64
57 นาย สมชาย    ตะนาดไธสง 5440009446 ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64
58 ส.อ. สมเดช    แตรไชย 5440009521 ธ.เทสโกโ้ลตัส ประชาชื่น ก.ย. 64 3761/64
59 นาย ขวัญชัย    สีนาคล้วน 5440009558 ธ.อยุธยา ส.ค. 64 3201/64
60 นาย ยุทธพล    สีนาคล้วน 5440009579 ธ.อยุธยา ส.ค. 64 3201/64
61 นาง ละเอยีด    สร้อยสาย 5450001208 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ย. 64 3761/64
62 นาย จักรกฤษณ์    ตาทอง 5450002329 ธ.ปากช่อง ก.ย. 64 3761/64
63 นาง ชฎาพร    รัตนเสวก 5450002548 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ย. 64 3761/64
64 นาง สายทอง    ตะนาดไธสง 5450002712 ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64
65 น.ส. นวลศรี    เกตุแกว้ 5450002895 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
66 พ.ท. ปาติพงศ์    ศรีสะอาด 5450003172 ธ.สนามเสือปา่ ก.ย. 64 3761/64
67 นาง พชัรินทร์    ข าวิลัย 5450003960 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
68 นาง ชนดิา    บญุเสือ 5450004760 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 64 3761/64
69 น.ส. ศรีไพร    ใยถาวร 5450004809 พนั.สห.12 ก.ค. 64 2641/64
70 พล.อส. สมยศ    ภู่สวัสด์ิ 5450005048 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
71 ส.อ. ชนธัญ    วันจันทร์ 5450005720 ธ.ชัยนาท ก.ย. 64 3761/64
72 นาง จันทรา    อะโนมา 5450005794 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.ย. 64 3761/64
73 จ.ส.อ. อานตั    กองเปง็ 5450007869 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
74 จ.ส.อ. มารุต    พณิตะคุ 5450008696 มทบ.18 ก.ค. 64 2641/64
75 จ.ส.ท. สราวุธ  ธนารักษอ์ดุมพร 5450008802 ส่วนกลาง ส.ค. 64 3201/64
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76 นาย ญาณินทร์   วณิชธนกจิกลุ 5450009566 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 64 3761/64
77 น.ส. ฉวีวรรณ    มาลา 5450009570 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 64 3761/64
78 นาย สมศักด์ิ    วรรณโสภา 5450009590 ธ.ล าปาง ก.ย. 64 3761/64
79 นาง กวงทอง    วรรณโสภา 5450009591 ธ.ล าปาง ก.ย. 64 3761/64
80 นาง ขนษิฐา    ช่อรัก 5450011135 ธ.บิ๊กซี-น.ว.(ว-ีสแควร์) ก.ย. 64 3761/64
81 น.ส. ปภสัรา    ลาภะนาวิน 5450012385 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
82 น.ส. นติยา    ชูราศรี 5450013441 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
83 จ.ส.ต. กติติพงษ ์ พลศักด์ิขวา 5460001740 ธ.แจ้งวัฒนะ ก.ย. 64 3761/64
84 จ.ส.อ. สาธิต    ชุมพล 5460002676 มทบ.11 ก.พ. 64  1/64
85 จ.ส.อ. มนต์ทพิย์    ทวีเมอืง 5460005599 ธ.ตลาดหวัอฐิ-น.ศ. ก.ย. 64 3761/64
86 นาง ชิด    เชี่ยวสาริกจิ 5460008409 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ก.ย. 64 3761/64
87 นาง วารี    พณิตะคุ 5460010657 มทบ.18 ก.ค. 64 2641/64
88 ส.อ. ปยิะโชติ    บญุทกัษ์ 5460010761 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
89 นาง เกษร    ขาวผิว 5460010939 ธ.รังสิต-คลอง 3 ก.ย. 64 3761/64
90 นาง ประคอง    แกว้วงษา 5460011615 ธ.เลย ก.ย. 64 3761/64
91 นาง นภิา    เพชรสถิตย์ 5460011668 ธ.สุราษฎร์ธานี ก.ย. 64 3761/64
92 นาง พชัราภรณ์    สุวรรณคีรี 5460013132 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 64 3761/64
93 นาง สอาด    บญุถึง 5460014844 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ย. 64 3761/64
94 น.ส. อารยา    สุขุมกาญจนะ 5460015527 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64
95 น.ส. ธนนิทรั์ฐ    พกุสุข 5470000049 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 64 3761/64
96 นาง นศิารัตน ์   ทดับวัข า 5470000839 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ก.ย. 64 3761/64
97 นาง จารุวรรณ    กระจ่างแจ่ม 5470001315 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
98 จ.ส.อ. สมเกยีรติ    ขันธวิชัย 5470002406 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
99 นาง สิริภร    เชาวนญาณ 5470002930 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 64 3761/64
100 นาย เอกรัฐ    ด้วงโต 5470006484 ธ.กรุงเกษม ก.ย. 64 3761/64
101 นาย สกล    วิไลวรรณ 5470007218 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 64 3761/64
102 นาย สมนกึ    พนรเขต 5480000733 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 64 3761/64
103 นาง สายขวัญ    บรูณะ 5480000734 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 64 3761/64
104 จ.ส.อ. สุริยัน    สายแสงจันทร์ 5480002223 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 64 3761/64
105 นาย ธาน ี   จิตอารี 5480003201 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
106 นาง สมบติั    ตะโหนดไธสง 5480003271 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแกน่ ก.ย. 64 3761/64
107 นาย อดุม    มลูศรี 5480004427 ธ.ฝาง ก.ย. 64 3761/64
108 ส.อ. มานติย์    ตุ่มพงษ์ 5480004736 พล.ร.6 ส.ค. 64 3201/64
109 พ.ท. สุชาติ    บญุภมูิ 5480006103 ธ.ทุ่งสง ก.ย. 64 3761/64
110 นาง จันทร์แจ่ม    จันสมดี 5480006152 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 64 3761/64
111 น.ส. อมรรัตน ์   พรมศักด์ิ 5480008043 ธ.ศรีสะเกษ ก.ย. 64 3761/64
112 จ.ส.อ. กติติวุฒิ    สงสาร 5480010171 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
113 นาง ณัฐภรณ์    สร้อยสนธิ 5480011434 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 64 3761/64
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114 อส.ทพ. สันติ    คงอา้ย 5490000123 ธ.บิ๊กซี หางดง เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64
115 จ.ส.ท. สุริยะศักด์ิ  ประสมทอง 5490003308 ส.พนั.2 ก.ค. 64 2641/64
116 ส.อ. อดิศร    พาทเีพราะ 5490003346 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
117 นาง หนทูพิย์    รุ่งจ าเริญ 5490006560 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 64 3761/64
118 จ.ส.อ. ณิชพน    ทองทพิย์ 5490007862 มทบ.24 ก.ค. 64 2641/64
119 นาง ปาน    บญุใบ 5490008184 ธ.ปากช่อง ก.ย. 64 3761/64
120 นาง ค ามาย    โคตรศรีวงษ์ 5490008720 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแกน่ ก.ย. 64 3761/64
121 นาย ทองเตียน   โคตรศรีวงษ์ 5490008721 ธ.เซ็นทรัล-ขอนแกน่ ก.ย. 64 3761/64
122 ส.อ. รังสรรค์    ทพิวรรณ์ 5490009151 ธ.พนสันคิม ก.ย. 64 3761/64
123 จ.ส.อ. วรพจน ์   พฒุจีน 5490009576 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
124 ส.อ. ปรีชา    อุ่นวงศ์ 5490009978 ร.15 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
125 จ.ส.อ. ณัฐพล    เจริญยศ 5490010138 มทบ.11 พ.ค. 64 1601/64
126 จ.ส.อ. วงศกร    ปานมว่ง 5490012561 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 เม.ย. 64 1061/64
127 นาง มนสั    แสงสว่าง 5500000368 ธ.สุพรรณบรีุ ก.ย. 64 3761/64
128 ส.อ. วิทยา    ชอบท ากจิ 5500001054 ร.153 พนั.2 ส.ค. 64 3201/64
129 นาย ทวีโชค    อนิต๊ะเขื่อน 5500002297 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
130 นาย ผ่าน    อุ่นพา 5500003430 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ย. 64 3761/64
131 พล.อส. อดิศร    บญุศรี 5500003897 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 64 3761/64
132 นาง มณี    นยิมพงษ์ 5500004097 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
133 นาง อรนชุ    แกว้เนตร 5500004102 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
134 ส.อ. เทวฤทธิ ์   พรมทา 5500004388 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
135 นาง สงวน    คันธบปุผา 5500005616 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
136 นาง บญุธรรม   เคารพรัตน์ 5500005684 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
137 จ.ส.อ. สงกรานต์   อนิทพฒัน์ 5500006237 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
138 นาย ปภาวิน    ทบันนท์ 5500006676 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
139 ส.อ. เจษฎา    ค าสมหมาย 5510000279 สง.สด.จว.ก.ส. ส.ค. 64 3201/64
140 นาย นยิม    ค าสมหมาย 5510000845 สง.สด.จว.ก.ส. ส.ค. 64 3201/64
141 นาง เอมอร    ค าสมหมาย 5510000848 สง.สด.จว.ก.ส. ส.ค. 64 3201/64
142 จ.ส.อ. ปฐมพงศ์    เจริญศรี 5510001244 ร.153 พนั.2 ส.ค. 64 3201/64
143 นาง สุจิรา    ว่องไว 5510002698 ก.ย. 64 3761/64
144 นาง เบญจมาศ    รอดเริงร่ืน 5510003518 ธ.เซ็นทรัล-มหาชัย ก.ย. 64 3761/64
145 นาย วิเชียร    เคารพรัตน์ 5510004437 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
146 น.ส. มลิวัลย์    ทมุมี 5510004767 ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64
147 น.ส. สกณุา    กลีบบวั 5510005282 กคย.สพ.ทบ. ม.ค. 64 5541/64
148 นาง กชวรรณ    แนวบวัผัน 5520000508 ธ.นครนายก ก.ย. 64 3761/64
149 นาง เอื้อมพร    นาเมอืงรักษ์ 5520001061 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
150 จ.ส.อ. วีระยุทธ    แกว้คุ้มภยั 5520001905 ร.153 พนั.2 ส.ค. 64 3201/64
151 อส.ทพ. กนัยา    อนิชิด 5520003550 ธ.โรบนิสัน-มกุดาหาร ก.ย. 64 3761/64
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152 ส.อ. ณัฐศักด์ิ    เจียมกาย 5520004489 มทบ.11 ก.ค. 64 2641/64
153 นาง สมปอง    สงสาร 5520004610 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
154 จ.ส.อ. แสงเดือน   สุขจันทร์โท 5520005148 รพ.ค่ายศรีพชัรินทร เม.ย. 64 1061/64
155 นาง ลัดดาวัลย์    เอี่ยมเพง็ 5520005238 ธ.งามวงศ์วาน ก.ย. 64 3761/64
156 จ.ส.อ. พงศ์เพชร    ค าทวี 5520005644 ป.6 พนั.6 ส.ค. 64 3201/64
157 นาย เกรียงไกร    ไชยเพชร 5520006306 ธ.โรบนิสัน-มกุดาหาร ก.ย. 64 3761/64
158 อส.ทพ. แสวง    วงค์ตาแพง 5520007052 ธ.สกลนคร ก.ย. 64 3761/64
159 น.ส. หนเูยี่ยม    ภเูต้าทอง 5520008610 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 64 3761/64
160 น.ส. เกษศิรินทร์    ใจมั่น 5520008863 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ก.ย. 64 3761/64
161 นาง ขนษิฐา    ฐิติสโรช 5520009609 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
162 ส.อ. อดิศร    ปทัมาวิไล 5520009716 มทบ.41 ม.ิย. 64 2101/64
163 ส.อ. ทรงวุฒิ    ดอนคงมี 5520009808 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 ส.ค. 63 3081/63
164 นาง เวียงพงิ    ภมูโิคกรักษ์ 5520011124 ธ.เดอะมอลล์-นครราชสีมา ก.ย. 64 3761/64
165 นาง วิจิตรา    ขันธลักษณ์ 5520012513 ธ.อยุธยา ก.ย. 64 3761/64
166 นาย เทพณรงค์    ลอนมา 5520013238 ธ.อดุรธานี ก.ย. 64 3761/64
167 ส.อ. คมณ์ภโูชค  กล่อมฤทธิว์ิสร 5520013987 พล.รพศ.1 ส.ค. 64 3201/64
168 ส.อ. วรรณชัย    นาคแกว้ 5520014526 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ส.ค. 64 3201/64
169 น.ส. อรอนงค์   ทพิย์ยอดศรี 5520014535 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ส.ค. 64 3201/64
170 นาง ยุพาพร    ปอ้มทอง 5520015232 ธ.งามวงศ์วาน ก.ย. 64 3761/64
171 นาง สุกญัญา    มลูศรี 5520016394 ธ.ฝาง ก.ย. 64 3761/64
172 นาง จุฑารัตน ์   ค าดี 5520016750 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
173 จ.ส.อ. สุริยะ    อนิทร์สกลุ 5520018100 ยก.ทหาร ม.ค. 64 5541/64
174 นาย ปาน    เชษฐสิงห์ 5520018342 ธ.เสริมไทย-มหาสารคาม ก.ย. 64 3761/64
175 อส.ทพ. สัชฌุกร   ยวงกระโทก 5530001104 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ก.ย. 64 3761/64
176 อส.ทพ. สุนทร    บวัใหญ่ 5530001119 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ย. 64 3761/64
177 น.ส. ปณิุกา    สังข์โกมล 5530002525 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 64 3761/64
178 ส.อ. พงษศิ์ริ    บวัขาว 5530003219 ป.6 พนั.16 ส.ค. 64 3201/64
179 ส.อ. ภญิโญ    วงษแ์กว้ 5530003267 ช.พนั.6 พล.ร.6 ส.ค. 64 3201/64
180 น.ส. ภคัษวรรณ    สุวรรณัง 5530005200 ธ.ตลาดพงษเ์พชร ก.ย. 64 3761/64
181 นาง พมิปา    กองเปง็ 5530006954 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
182 น.ส. รสสุคนธ์   สราทธพนัธ์ 5530007431 ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ก.ย. 64 3761/64
183 น.ส. วรางคณา    นาราษฎ์ 5530007752 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
184 อส.ทพ. วิชาญ    ศรีชอุ่ม 5530009152 กรม ทพ.46 ส.ค. 64 3201/64
185 นาย สมชาย    ทพิผล 5540000223 ส่วนกลาง ส.ค. 64 3201/64
186 นาง ราณี    ค าทวี 5540003722 ป.6 พนั.6 ส.ค. 64 3201/64
187 นาย ก าพล    คงสบาย 5540005057 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 64 3761/64
188 น.ส. ธาริดา    สิงหไ์กร 5540005085 ธ.สะพานควาย ก.ย. 64 3761/64
189 นาง บวัแกว้    วันดี 5540008033 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
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190 นาย บญุคาน    กมุผัน 5540008871 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
191 อส.ทพ. ประกจิ    วิเชียร 5540008964 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
192 ส.อ. ธนกฤต    สุรารักษ์ 5540009020 ช.พนั.8 พล.ม.1 ส.ค. 64 3201/64
193 ส.อ. สุทธิชัย    นาคค า 5540009329 ช.11 พนั.602 เม.ย. 64 1061/64
194 อส.ทพ. เกษมสันต์    เสางาม 5550000033 กรม ทพ.22 ส.ค. 64 3201/64
195 อส.ทพ.หญิง ศศิธร  หลอดแกว้ 5550000564 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
196 อส.ทพ. ธวัชชัย    ข าเกดิ 5550002719 ธ.นราธิวาส ก.ย. 64 3761/64
197 ส.อ. กติติวุฒิ    จันต๊ะวงค์ 5550004358 ม.2 พนั.15 ส.ค. 64 3201/64
198 นาย ณัฐนธิิ    เทวสิทธิ์ 5550005899 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ย. 64 3761/64
199 นาง ล ามลู    แกว้ธานี 5550007331 รพ.ค่ายศรีพชัรินทร เม.ย. 64 1061/64
200 ส.อ. ทศพล    แซ่เอี้ยว 5550007928 ม.2 พนั.15 ส.ค. 64 3201/64
201 นาย บญุโฮม   บญุญาพทิกัษ์ 5550010593 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
202 นาง ลบ    บญุญาพทิกัษ์ 5550010594 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
203 ส.ท. คมสันต์    นุ่นแกว้ 5550011937 ม.5 พนั.24 รอ. ส.ค. 64 3201/64
204 นาง จันทร์ฉาย    แปงใจดี 5560000223 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ย. 64 3761/64
205 นาง บลนะภา    ปนัแสน 5560002708 ธนาณัติ ส.ค. 64 4281/64
206 นาง ไพฑูรย์    มลารัตน์ 5560002709 ธนาณัติ ส.ค. 64 4281/64
207 ส.ต. ณัฐกติต์ิ    ศรีโพธิค์า 5560004942 สง.ปรมน.ทบ. ส.ค. 64 3201/64
208 นาย วิโรจน ์   กล่อมฤทธิ์ 5560005185 พล.รพศ.1 ส.ค. 64 3201/64
209 ส.อ. นนัทศักด์ิ    มแีดนไผ่ 5560009007 ร.14 พนั.2 ส.ค. 64 3201/64
210 อส.ทพ. ยุทธพงษ ์   ปานรุาช 5560009233 กรม ทพ.42 ส.ค. 64 3201/64
211 อส.ทพ. เศกศักด์ิ    แต้มทอง 5560010358 ธ.นางรอง ก.ย. 64 3761/64
212 น.ส. ประภาภรณ์    โพธิท์อง 5560011517 ธ.ออ้มใหญ่ ก.ย. 64 3761/64
213 นาย วิวัฒน ์   ถาวรนาน 5560013600 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 64 3761/64
214 ส.ต. มนิทร    ทศันยันา 5570000920 กรม ทพ.42 ส.ค. 64 3201/64
215 นาง สุภาพร    กนักริด 5570001312 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 64 3761/64
216 นาง เกษร    เวฬุวะนารักษ์ 5570001583 ส่วนกลาง ส.ค. 64 3201/64
217 พล.อส. สุขสันต์  เวฬุวะนารักษ์ 5570001624 ส่วนกลาง ส.ค. 64 3201/64
218 ส.อ. กติติพล    ช านาญ 5570001732 ร.15 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
219 ส.ต. ชัยมงคล    เงินมี 5570001774 มทบ.11 ม.ิย. 64 2101/64
220 ส.ต. สถาพร    สวยสุวรรณศรี 5570002009 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 64 3761/64
221 ส.อ. จีระศักด์ิ    ทบัหวัหนอง 5570002653 ศปภอ.ทบ.2 ส.ค. 64 3201/64
222 ส.อ. ยุทธนา    สิงกิ่ง 5570002715 ศปภอ.ทบ.2 ส.ค. 64 3201/64
223 ส.ต. อมรินทร์    เมอืงสมบรูณ์ 5570004777 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
224 น.ส. สุรางคณา    นาราษฎร์ 5570005815 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
225 นาย วันมงคล    บญุช่วย 5570005854 กอท.สก.ทบ. ส.ค. 64 3201/64
226 อส.ทพ. นเรนทร์    สิงหป์า 5570007052 กรม ทพ.11 ส.ค. 64 3201/64
227 นาง ศิริลักษณ์    ศรีโศรก 5570009811 ธ.ศรีสะเกษ ก.ย. 64 3761/64
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228 ส.อ. สุทธวีร์    พงษพ์ฒัน์ 5570010764 ร.151 พนั.1 เม.ย. 64 1061/64
229 นาย จเล    แกว้กล่อม 5570012460 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 64 3761/64
230 อส.ทพ. สมบรูณ์    ใจจริง 5570013099 ธ.สุไหงโก-ลก ก.ย. 64 3761/64
231 นาง หนอม    ศรีสวัสด์ิ 5570013644 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 64 3761/64
232 ส.อ. ปฏพิทัธ์    โพธิท์อง 5570014584 ธ.ตาก ก.ย. 64 3761/64
233 ส.อ. รัชภมู ิ   บญุยิ่ง 5570015525 ธ.ย่อยเทสโก ้โลตัส นวนคร ก.ย. 64 3761/64
234 นาย สนั่น    จันทร์ปาน 5570015748 พล.รพศ.1 ส.ค. 64 3201/64
235 น.ส. เกศณี    มากวิจิตร์ 5570015763 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
236 ส.อ. วัชรพล    สีลาโส 5580002222 กอง สพบ.พล.ร.6 ส.ค. 64 3201/64
237 ส.อ. นพดล    กงภเูวศน์ 5580002750 ธ.บางบวั ก.ย. 64 3761/64
238 ส.อ. วรุตม ์   ค าสุริ 5580003110 พนั.ร.รร.จปร. ส.ค. 64 3201/64
239 ส.ท. สันติ    มาหาญ 5580003312 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
240 ส.อ. สารัช    แสร์ก าปงั 5580003322 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 64 3761/64
241 จ.ส.ต. เกยีรติศักด์ิ   รักษายศ 5580003918 พนั.ขส.24 บชร.4 ก.ค. 64 2641/64
242 น.ส. สุกญัญา    สาวัตถี 5580005528 พบ. ม.ิย. 64 2101/64
243 นาย จรูญ    จุ่มกลาง 5580005678 ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
244 นาง ติม    จุ่มกลาง 5580005679 ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
245 นาย ยน    จุ่มกลาง 5580005680 ธ.ตลาดเซฟวัน-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
246 นาย ปรีชา    เปยีรักใคร่ 5580014050 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 64 3761/64
247 ส.อ. ศิวัฒน ์   แฉะกระโทก 5590001337 ร.6 พนั.2 ส.ค. 64 3201/64
248 ส.ต. ณรงค์ฤทธิ ์  เชื้อบญัฑิต 5590002897 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
249 ส.อ. พทิวัส    บญุเทพ 5590002985 มทบ.37 ส.ค. 64 3201/64
250 นนส. นติิกร    รูปโฉม 5590004718 พนั.ส.ซบร.เขตหลัง ม.ิย. 64 2101/64
251 นาย วันชัย    ทะยอม 5590006081 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ก.ย. 64 3761/64
252 จ.ส.ต. จิระเดช    ศิริปโชติ 5590008077 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 64 3761/64
253 นาง วิภาวดี    ถมวัฒนศิลป์ 5590008825 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
254 นาง วาสนา    มาหาญ 5590008924 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
255 นาย สัมฤทธิ ์   มาหาญ 5590008925 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
256 นาย นรวิชญ์    นาลา 5590009408 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 64 3761/64
257 จ.ส.อ. อภธิาร    ทองรัตน์ 5590009557 มทบ.27 ส.ค. 64 3201/64
258 อส.ทพ. กล้าณรงค์   ลอยแกว้ 5590009727 กรม ทพ.11 ส.ค. 64 3201/64
259 น.ส. จิราพชัร์    วรรณดีรัตน์ 5590009918 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 64 3761/64
260 นาง บวัลา    สายแกว้ 5590009944 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ย. 64 3761/64
261 พล.อส. อภชิัย    คเนเร็ว 5590010143 มทบ.24 พ.ค. 64 1601/64
262 ส.ต. สิทธิศักด์ิ    เขียวกะแล 5590010697 ธ.เพชรบรีุ ก.ย. 64 3761/64
263 อส.ทพ. พลาคม    บตุรวงศ์ 5590011156 กรม ทพ.22 ส.ค. 64 3201/64
264 นาง เสที้ยน    เสนานชุ 5590012874 ธ.เซ็นทรัล-พษิณุโลก ก.ย. 64 3761/64
265 พล.อส. เฉลิมวุฒิ    เหล่าศรี 5590013035 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 64 3761/64
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266 ส.อ. เกยีรติศักด์ิ    จันทบตุร 5600003321 ร.29 ส.ค. 64 3201/64
267 ส.ท. อศัวินเดชน ์ พระกะธรรม 5600003871 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
268 ส.ต. ธนทตั   อภโิชคมงคลกลุ 5600003913 ป.9 พนั.19 ก.พ. 62  1/62
269 นนส. ชาติชาย    จันทร์ถอด 5600004093 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
270 นาง บวัผัน    ศรีมงคล 5600006229 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 64 3761/64
271 นาย สด    ศรีมงคล 5600006230 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 64 3761/64
272 ส.ท. อนิทชั    เดชอยู่ 5600007541 พนั.ป.ศป. ก.ค. 64 2641/64
273 ส.ต. ธวัชชัย    สุขขี 5600008235 ร.5 ส.ค. 64 3201/64
274 ส.ต. นพรัตน ์   อทุธิยา 5600008251 ร้อย.ตถ.พล.ร.6 ส.ค. 64 3201/64
275 ส.ต. ภานพุงษ ์ จิตตสวัสด์ิไทย 5600009573 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
276 ร.ต. กรกฤษณ์    ไวสติ 5600009980 มทบ.28 ส.ค. 64 3201/64
277 ส.ต. มงคล    โคตรประดา 5600010076 พล.รพศ.1 ส.ค. 64 3201/64
278 อส.ทพ. วัชรินทร์  จันทร์ชาตรี 5600012753 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
279 ส.อ. เศรษฐพงศ์    ศรวิไล 5610000922 ส.1 พนั.102 ก.ค. 64 2641/64
280 อส.ทพ. อกนษิฐ์    ทองหนนูุ้ย 5610001600 กรม ทพ.48 ส.ค. 64 3201/64
281 อส.ทพ. ทรงวุฒิ    ศรีชัย 5610001686 กรม ทพ.48 ส.ค. 64 3201/64
282 อส.ทพ. ธนะวัฒน ์  อนิทรปาน 5610001689 กรม ทพ.48 ส.ค. 64 3201/64
283 ส.ท. บณัฑิต    บญุประเสริฐ 5610002680 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
284 ส.ท. วรภทัร    โสภาณา 5610002861 ธ.บลูพอร์ตหวัหนิรีสอร์ท มอลล์ ก.ย. 64 3761/64
285 นาย ทวีป    จิตตสวัสด์ิไทย 5610004481 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
286 ส.อ. วรวิทย์    สิงหโ์ต 5610004916 มทบ.46 ส.ค. 64 3201/64
287 ส.ท. พชัรพล    แปน้ณรงค์ชัย 5610007605 ธ.เทสโกโ้ลตัส ประชาชื่น ก.ย. 64 3761/64
288 ส.ต. ภมูพิฒัน ์   จันทราวัฒน์ 5610008005 ธ.เสนานคิม ก.ย. 64 3761/64
289 ส.ต. นฐัพร    มณฑาสุวรรณ 5610008169 ร.23 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
290 ส.ต. พงศกร    สุทธิสิงห์ 5610009336 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ก.ค. 64 2641/64
291 อส.ทพ. ศรชัย   บรรลือทรัพย์ 5610012825 กรม ทพ.11 ส.ค. 64 3201/64
292 นาย วินติ    บญุผ่อง 5610013286 ธ.ชัยนาท ก.ย. 64 3761/64
293 อส.ทพ. เอกพงษ ์  อวดผล 5610013761 กรม ทพ.11 ส.ค. 64 3201/64
294 ส.ท. ถาวร    ฤทธิหงส์ 5610013831 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
295 พลฯ สมยศ    อนิเลิศ 5610014003 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
296 นาง สุก ี   แซ่เตียว 5620002401 ส.พนั.2 ก.ค. 64 2641/64
297 นาย นกิร    ไทรแกว้ 5620002695 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 64 3761/64
298 ส.ท. ฤทธิกร    รัตนมณี 5620003459 ร.151 พนั.1 ก.ค. 64 2641/64
299 อส.ทพ. ศรัณยู    ชุมเอยีด 5620004448 กรม ทพ.48 ส.ค. 64 3201/64
300 ส.ต. ตรัยเทพ    ทวีงศ์ 5620005298 ม.5 พนั.23 รอ. ก.ค. 64 2641/64
301 อส.ทพ. กนัตินนัท ์   ออ่นทอง 5620005612 กรม ทพ.48 ส.ค. 64 3201/64
302 ส.ต. อรรถพล    เจริญทศัน์ 5620007561 ร.6 ส.ค. 64 3201/64
303 น.ส. ธัญสุดา    ล้ิมตระกลู 5620008767 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64

8



ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
304 น.ส. ภาวิณี    ศรประเสริฐ 5620008978 ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
305 อส.ทพ.หญิง สุมติรา   นาคสอิ้ง 5620009429 กรม ทพ.11 ส.ค. 64 3201/64
306 น.ส. ชนนัทธ์ิดา    ตู้พรหม 5620009516 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64
307 อส.ทพ. วัชรพงษ ์   ดงจันทร์ 5620010424 กรม ทพ.22 ก.ค. 64 2641/64
308 ส.ต. บญุญฤทธิ ์  เนยีมจ าเริญ 5620011026 มทบ.15 ก.ค. 64 2641/64
309 ส.ต. สุชาติ    แกว้มี 5620011375 พนั.จจ.รอ. ส.ค. 64 3201/64
310 นาง ทศัวรรณ    เวชการ 5620011740 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ก.ย. 64 3761/64
311 ส.ต. กติติพงษ ์   ปารัตน์ 5620012384 ปตอ.2 พนั.1 รอ. ก.ค. 64 2641/64
312 ส.ต. โกวิทย์    หวนหอม 5620012444 พนั.ซบร.21 บชร.1 ส.ค. 64 3201/64
313 ส.ต. จิติพงศ์    ชัยวงค์ 5620012522 ม.5 รอ. ก.ค. 64 2641/64
314 ส.ต. ชัยเจริญ    พวงเพช็ร 5620012637 ม.พนั.4 พล.1 รอ. ก.ค. 64 2641/64
315 ส.ต. ณัฐพล    แกว้มงุคุณ 5620012788 ม.5 พนั.20 รอ. ก.ค. 64 2641/64
316 ส.ต. นนัทวัฒน ์   สังกะสี 5620013158 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
317 ส.ต. ภทัรนนัท ์   อ่ ารัก 5620013451 ม.พนั.27 พล.ม.2 รอ. พ.ย. 63 4561/63
318 ส.ต. ฤทธิชัย    สุทธิแสน 5620013633 ธ.บลูพอร์ตหวัหนิรีสอร์ท มอลล์ ก.ย. 64 3761/64
319 ส.ต. วัชรินทร์    ภถููกหมอก 5620013720 ม.5 พนั.20 รอ. ก.ค. 64 2641/64
320 ส.ต. สัณหพจน ์  เปล่งหมื่นไว 5620013946 ม.5 พนั.20 รอ. ก.ค. 64 2641/64
321 ส.ต. สันติสุข    สุราฤทธิ์ 5620013953 ป.1พนั.1 รอ. ก.ค. 64 2641/64
322 ส.ต. สิทธิโชค    ผิวออ่น 5620013968 ม.5 พนั.20 รอ. ก.ค. 64 2641/64
323 จ.ส.อ. สายชล    เกตุด้วง 5630000456 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ส.ค. 64 3201/64
324 นาง อาพร    อบุลกาญจน์ 5630000457 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ส.ค. 64 3201/64
325 พลฯ ไกรวิทย์    สีผาด 5630000590 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
326 พลฯ ณัฐพงษ ์   สุขมา 5630000593 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
327 พลฯ ณัฐพล    เหล่าสนธ์ 5630000594 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
328 พลฯ ณัฐวุฒิ    เสาสุวรรณ์ 5630000595 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
329 พลฯ ต้นตระการ   สายเนตร 5630000596 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
330 พลฯ ทวีชัย    ใต้โพธิ์ 5630000597 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
331 พลฯ ธิวาคม    เจาะรอด 5630000599 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
332 พลฯ เธนชัย์    ใจเย็น 5630000600 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
333 พลฯ นาวิน    สิถิระบตุร 5630000602 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
334 พลฯ เพญ็เพชร    นวลใส 5630000606 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
335 พลฯ ภาณุวัฒน ์   ด้วงชิณ 5630000607 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
336 พลฯ เมธัส    ชิ้นงูเหลือม 5630000608 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
337 พลฯ ยงยุทธ    พงสุทธิ 5630000609 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
338 พลฯ วรวุฒิ    เรือนเจริญ 5630000613 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
339 พลฯ วีระยุทธ    แว่นแคว้น 5630000614 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
340 พลฯ สมพงษ ์   เครือแสง 5630000618 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
341 พลฯ สราวุฒิ    แดนดี 5630000621 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
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342 พลฯ สะทา้นฟา้    ค าศรี 5630000622 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
343 พลฯ อภรัิกษ ์   จิตนอม 5630000628 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
344 พลฯ อภสิิทธิ ์   ชนกคุณ 5630000630 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
345 พลฯ เอกพล    โคตรอาษา 5630000632 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
346 ส.ท. ธนพล    สุธรรมแปง 5630001032 มทบ.38 ส.ค. 64 3201/64
347 นาง เยื่อ    ศรีไสว 5630003059 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ก.ย. 64 3761/64
348 น.ส. วนดิา    ตรีไว 5630003487 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 64 3761/64
349 นาง ทศันยี์    ค าแสน 5630003774 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64
350 อส.ทพ. ตรีเนตร    ละลึกถึง 5630003982 กรม ทพ.22 ส.ค. 64 3201/64
351 ส.ต. พเิชฏฐ์    เสวตพนัธ์ 5630005489 ม.5 พนั.20 รอ. ก.ค. 64 2641/64
352 น.ส. วันเพญ็    ทะยอม 5630007715 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ก.ย. 64 3761/64
353 ส.ต. สุรศักด์ิ    อทุธกรี 5630008028 ป.1พนั.1 รอ. เม.ย. 64 1061/64
354 ร.ต. ณัฐภทัร    ซิบเข 5630008575 รร.จปร. ม.ค. 64 5541/64
355 นาง นชุลี    กงภเูวศน์ 5630008719 ธ.บางบวั ก.ย. 64 3761/64
356 อส.ทพ. ธรีศักด์ิ    ทองเพช็ร์ 5630012113 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
357 อส.ทพ. วีรพฒัน ์   ทองนุ้ย 5630012181 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
358 อส.ทพ. ศิริวัฒน ์   ผายวัฒน์ 5630012186 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
359 อส.ทพ. สมเกยีรติ  ว่องบณุยรัตน์ 5630012192 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
360 อส.ทพ. สหรัฐ    รัตนวงศ์ 5630012201 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
361 อส.ทพ. สาธิตย์    เสาะอารี 5630012205 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
362 อส.ทพ. รัชฎายุทธ  แขมวารินทร์ 5630012347 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
363 อส.ทพ. คงศักด์ิ    พอ่พลิา 5630012491 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
364 อส.ทพ. อานนท ์ ด ารงกจิรุ่งเรือง 5630013192 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
365 อส.ทพ. พรีะศักด์ิ   ชอบท ากจิ 5640000676 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
366 น.ส. บรุารัตน ์   กติติขจร 5640000842 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
367 อส.ทพ. กนัตภณ   สุวรรณมณี 5640001835 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
368 อส.ทพ. ภาณุพงศ์    ศรีงาม 5640001853 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
369 อส.ทพ. เสนห่ ์   คล้ายเส้ง 5640001872 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
370 ส.ต. ไพรศาล    แสนสุข 5640001904 พล.ร.6 ส.ค. 64 3201/64
371 พลฯ ทวีศักด์ิ    ประกอบสุข 5640002159 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
372 พลฯ รัชพงษ ์   ครองยุทธ 5640002177 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
373 พลฯ วัชราภรณ์    บวัเขียว 5640002183 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
374 พลฯ วิรัตน ์   จันทรา 5640002185 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
375 พลฯ ศุภกติ    เดือนแจงรัมย์ 5640002186 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
376 พลฯ ศุภณัฐ    จรทะผา 5640002187 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
377 พลฯ สิทธิโชค    อนิทรยู่ 5640002191 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
378 พลฯ อดุมศักด์ิ    นาค ามลู 5640002197 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
379 พลฯ ทรงพล    บตุรจันทร์ 5640002222 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
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380 พลฯ ทศพร    ปณุประวัติ 5640002223 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
381 พลฯ พรีะพงษ ์   เวชคง 5640002237 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
382 พลฯ รัฐพงษ ์   สีลากลุ 5640002245 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
383 พลฯ วีรพล    นามแดง 5640002248 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
384 พลฯ สุวิทย์    วงศ์ค า 5640002263 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
385 พลฯ อภวิัฒน ์   ศิลาหอม 5640002265 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
386 พลฯ อรุณ    บณุรัตน์ 5640002266 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
387 อส.ทพ. คมกริช    มาตรจุฬา 5640002973 กรม ทพ.44 ส.ค. 64 3201/64
388 พลฯ ถาวร    มากพนู 5640003024 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
389 พลฯ บรูพา    กองพมิาย 5640003032 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
390 พลฯ พลภมู ิ   มจุรินทร์ 5640003033 พนั.จจ.รอ. ม.ิย. 64 2101/64
391 อส.ทพ. วันชนะ    ปานซัน 5640003356 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
392 อส.ทพ. อานสั    บตุรา 5640003661 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
393 อส.ทพ. ภาณุวัฒน ์  ธิรอยรัมย์ 5640003763 กรม ทพ.47 ส.ค. 64 3201/64
394 อส.ทพ.หญิง ชณิชา    เชื้อชิต 5640003977 กรม ทพ.13 ม.ิย. 64 2101/64
395 น.ส. จุรีพร    ชัยศรีรัมย์ 5640004433 ม.3 พนั.18 ส.ค. 64 3201/64
396 พลฯ ทรงพล    บญุยิ่ง 5640004927 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
397 พลฯ พยงค์ศักด์ิ   วงศรีแกว้ 5640004932 ร.6 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
398 ร.อ. เสริฐ    สุดแสง ต101206/28 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ย. 64 3761/64
399 นาง นติยา    ชัยพานชิ ต102891/28 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
400 นาง ถวิล    ใจคง ต103696/28 ธ.สกลนคร ก.ย. 64 3761/64
401 นาง อารีย์    ข าสุขเปี่ยม ต105610/28 ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ ก.ย. 64 3761/64
402 นาย บญุเกื้อ    วรธงไชย ต108774/29 ธ.ปกัธงชัย ก.ย. 64 3761/64
403 จ.ส.อ. ไพศาล    ฉายแสง ต108882/29 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 64 3761/64
404 นาง สุฤทธิ ์   แสนสุนนท์ ต112161/29 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 64 3761/64
405 จ.ส.อ. สมสิทธิ ์   หว้ยเตชะ ต113784/29 สง.สด.ก.ท. ก.ค. 64 2641/64
406 นาง มารศรี    มโนรส ต114938/29 ธ.ตรีเพชร ก.ย. 64 3761/64
407 นาง พกิลุกาญจน ์ ศิริไชยจ านงค์ ต11651/13 ธ.ประชานเิวศน ์1 ก.ย. 64 3761/64
408 ร.ต. วสันต์    กล่ินคล้าย ต117180/29 ธ.ย่อยบิ๊กซี-สุราษฎร์ธานี ก.ย. 64 3761/64
409 นาง สมบรูณ์    ออ่นแกว้ ต117807/29 ธ.บางบวัทอง ก.ย. 64 3761/64
410 นาง ดารารัศม ี  สาหร่ายทอง ต122780/29 ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
411 นาง นทัธมน    เกษณีย์บตุร ต123094/29 ธ.ย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ ก.ย. 64 3761/64
412 นาง วสุนนัท ์   บญุกรี ต125470/29 ธ.สงขลา ก.ย. 64 3761/64
413 นาง ชูศรี    ยอดชลูด ต126188/30 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 64 3761/64
414 นาง บญุเตือน    ทรงสุภา ต126261/30 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
415 ร.ต. เฉลียว   จันทร์ประโคน ต127995/30 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 64 3761/64
416 จ.ส.อ. ธนาวินน ์   ค าดี ต128188/30 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 64 3761/64
417 นาง เพญ็ศรี    สุขเสมอ ต129683/30 ธ.ชัยภมูิ ก.ย. 64 3761/64
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418 ร.ต. คณพศ    ตระกลูภทัรเวช ต129911/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
419 ส.อ. ปยิณัฐ    เกตุเดชา ต130009/30 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ก.ย. 64 3761/64
420 นาง ใบ    หลงทอน ต131034/30 ธ.ควนเนยีง ก.ย. 64 3761/64
421 นาง เสง่ียม    ศรีทอง ต131100/30 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ย. 64 3761/64
422 นาง สงบ    จันทร์โชติ ต132268/30 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
423 นาง จิตรา    บญุแย้ม ต134031/30 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
424 ร.ต. มนสั    ไชยชนะโสภณ ต136020/30 ธ.บางบวั ก.ย. 64 3761/64
425 นาง ชนญัภรณ์    สุทธิรักษ์ ต137999/30 ธ.นครปฐม ก.ย. 64 3761/64
426 จ.ส.อ. พทิยา    ปานะโปย ต141342/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 64 3761/64
427 นาง ประทมุ    อน้ส าราญ ต142266/30 ธ.สนามเสือปา่ ม.ิย. 64 2101/64
428 จ.ส.อ. นพดล    พลละคร ต145883/30 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
429 นาง ศศิร์ธา    ทองเจริญ ต146500/31 ธ.บา้นฉาง ก.ย. 64 3761/64
430 นาง ละเอยีด    ทรัพย์มลู ต14823/15 ธ.ถ.เอเชีย-นครสวรรค์ ก.ย. 64 3761/64
431 นาง ธูป    ทบัจะบก ต150160/31 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 64 3761/64
432 นาง สมบติั    วันทมาศ ต150321/31 รพศ.1 พนั.1 ส.ค. 64 3201/64
433 นาง พรทพิย์    เขตเมอืงปกั ต150442/31 รร.ม.ศม. ส.ค. 64 3201/64
434 นาง ผอง    จิตหวัง ต152314/31 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
435 นาง ปาณิสรา    วาปี ต152413/31 ธ.สุรวงศ์ ก.ย. 64 3761/64
436 นาง นวล    งามนาเสียว ต152553/31 ธนาณัติ ก.ค. 64 2641/64
437 นาย จีระศักด์ิ    ศรีสวรรค์ ต152631/31 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
438 นาง จินตนา    ชูวงค์ตระกลู ต15287/15 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ย. 64 3761/64
439 นาง นอ้มจิตร    ดียิ่ง ต158046/31 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ก.ย. 64 3761/64
440 นาง มาลี    แพมา ต158178/31 ธ.เสริมไทย-มหาสารคาม ก.ย. 64 3761/64
441 น.ส. ไสว    ขอพร ต158206/31 ธ.อยุธยา ก.ย. 64 3761/64
442 นาง สมจิตร    อ าไพวนชิ ต158415/31 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ก.ย. 64 3761/64
443 นาง ประทมุ    สีแกว้อนิทร์ ต159960/31 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 64 3761/64
444 จ.ส.อ. ไพโรจน ์   พงษสิ์งห์ ต160667/31 ธ.ก าแพงเพชร ก.ย. 64 3761/64
445 นาง บวัเรียน    แสงงาม ต161211/31 ธ.อบุลราชธานี ก.ย. 64 3761/64
446 ส.อ. ศักด์ิ    ขอสินกลาง ต162474/31 ธ.ด่านขุนทด ก.ย. 64 3761/64
447 นาง ปญัโต    นาคะอนิทร์ ต163011/31 ธ.สกลนคร ก.ย. 64 3761/64
448 จ.ส.อ. เบญจรงค์    ขุนทอง ต168758/32 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 64 3761/64
449 นาง ประนอม    จันทร์ศิริ ต169886/32 ธ.เทสโกโ้ลตัส ประชาชื่น ก.ย. 64 3761/64
450 ส.ท. สาคร    อนิหนู ต170838/32 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ย. 64 3761/64
451 จ.ส.อ. สุพจน ์   คงผดุง ต171698/32 ธ.ปตัตานี ก.ย. 64 3761/64
452 นาง นภาพรรณ    คงผดุง ต171699/32 ธ.ปตัตานี ก.ย. 64 3761/64
453 นาย สูนย์    วิลาจันทร์ ต171828/32 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
454 นาง จวน    วิลาจันทร์ ต171829/32 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
455 นาง ประนอม    ภู่บวั ต173918/32 ธ.เสนานคิม ก.ย. 64 3761/64
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456 จ.ส.อ. ดิสกลุ    ชัยนลิ ต175063/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
457 นาง วรวรรณ    กอบวั ต176041/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
458 ร.ต. ประสาธน ์   รัตนนติย์ ต178144/32 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
459 นาง สุจินดา    ปิ่นประเสริฐ ต178176/32 ธ.สระแกว้ ก.ย. 64 3761/64
460 นาง บญุนาค    อปุราช ต179064/32 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
461 นาง บานเย็น    วงษล์าย ต179944/32 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 64 3761/64
462 นาย สมศักด์ิ   มงคลสกลุวุฒิ ต181767/32 ธ.พระปฐมเจดีย์ ก.ย. 64 3761/64
463 นาง ทองค า    เกตุเดชา ต185011/32 ธ.ชุมแสง ก.ย. 64 3761/64
464 ด.ต. สนดั    บริสุทธิ์ ต187202/32 ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64
465 นาง ประทมุทพิย์   พทิกัวาปี ต188314/32 ธนาณัติ ส.ค. 64 3921/64
466 นาง รุจิรา    กลุบตุร ต188419/32 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 64 3761/64
467 นาง ศุภาวดี    ใจดี ต188663/32 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64
468 ร.ต. ประยงค์    อรัญพลู ต188831/32 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
469 นาง ยุภา    คงกุ่ย ต194572/32 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
470 นาย หล้อน    ปนัทะรส ต194734/32 ธ.พะเยา ก.ย. 64 3761/64
471 ส.ต. บญุชู    สุวรรณคีรี ต194963/32 ธ.ศรีย่าน ก.ย. 64 3761/64
472 นาง ทองดี    อนิทนเิวศน์ ต196698/33 ธ.สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
473 นาย สมจิตร    หตัถีรักษ์ ต197192/33 ธ.อยุธยา ก.ย. 64 3761/64
474 จ.ส.อ. ไพโรช    ชูแกว้ ต199859/33 ธ.ทุ่งสง ก.ย. 64 3761/64
475 นาง หนจูักษ ์   สีหานาวี ต201941/33 ธ.อดุรธานี ก.ย. 64 3761/64
476 นาย เชิดชาย    ณ นคร ต203797/33 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ก.ย. 64 3761/64
477 นาง บปุผา    จันทร์เพชร ต205447/33 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
478 น.ส. นธิิภรณ์    ชุ่มภาณี ต206217/33 ธ.ย่อยตล่ิงชัน ก.ย. 64 3761/64
479 พ.อ.ต.(ทอ.) นท ี   โมกสกลุ ต207042/33 ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
480 นาง บษุยา    โมกสกลุ ต207043/33 ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
481 นาง ยุภา    กล้าหาญ ต209156/33 ธ.โชคชัย 4 ก.ย. 64 3761/64
482 นาง อาภสัรา    โพธิอ์อ่น ต210082/33 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
483 นาง ประไพ    อดุมศิลป์ ต210259/33 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ย. 64 3761/64
484 นาง อมรรัตน ์   เสมอภาค ต213312/33 ส่วนกลาง ส.ค. 64 3201/64
485 นาย ชะนะ    ข าเนตร์ ต21385/17 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
486 นาง สีอาน    ดวงไข่ษร ต214936/33 ธ.ก าแพงเพชร ก.ย. 64 3761/64
487 นาง สุรีย์    ใยคง ต215010/33 ธ.ปากช่อง ก.ย. 64 3761/64
488 ส.อ. เทวดา    กติิราช ต215013/33 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
489 นาง สมบรูณ์    ลมสูงเนนิ ต215645/33 ธ.รามอนิทรา กม.4 ก.ย. 64 3761/64
490 นาง ค าจันทร์    ปานจอหอ ต218524/33 ธ.พระปฐมเจดีย์ ก.ย. 64 3761/64
491 นาง ยุพา    ตันสวัสด์ิ ต220384/33 ธ.ล าพนู ก.ย. 64 3761/64
492 นาง สมยั    อรรถเนตร ต220531/33 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
493 นาง สมคิด    ภู่ระโหง ต220661/33 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64
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494 นาง สมปอง    จิตต์สุนทร ต222312/33 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
495 นาง พรรณี    ช่างทอง ต222801/33 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ก.ย. 64 3761/64
496 นาย เข็ม    สุษดี ต223617/33 ธ.เสริมไทย-มหาสารคาม ก.ย. 64 3761/64
497 นาง สุวรรณี    ทองดี ต226187/34 ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
498 นาง สุรีรัตน ์   ระหว่างสุข ต227565/34 ธ.ย่อยถนนประชาอทุศิ ก.ย. 64 3761/64
499 นาง จันทร์เพญ็    รอตเกษม ต230465/34 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 64 3761/64
500 นาง นนัทว์ิกา   ประเสริฐพงษ์ ต230796/34 ธ.ปกัธงชัย ก.ย. 64 3761/64
501 นาย วันชัย    ชื่นจิตต์ ต230937/34 ธ.นครราชสีมา ก.ย. 64 3761/64
502 พ.อ. สุรศักด์ิ    สว่างกลุ ต23111/18 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
503 นาง พร    จิวหานงั ต232615/34 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64
504 นาง ทองใบ    ประทมุชัย ต234060/34 มทบ.31 ส.ค. 64 3201/64
505 นาง กนัทมิา    อาจมาก ต234318/34 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
506 นาง จรูญศรี    แกว้มณี ต235006/34 ธ.บางแค ก.ย. 64 3761/64
507 จ.ส.อ. ทองมลู    อรรคฮาต ต235607/34 ธ.ขอนแกน่ ก.ย. 64 3761/64
508 นาง ปาริชาติ   พงษช์ัยไกรกติิ ต236890/34 ธ.บางบวัทอง ก.ย. 64 3761/64
509 นาย พรมมา    ดวงเฉลิม ต241260/34 ธ.อบุลราชธานี ก.ย. 64 3761/64
510 จ.ส.อ. อภชิาติ    เติมสุข ต242347/34 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 64 3761/64
511 นาง ทองสุข    หมื่นสา ต244740/34 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 64 3761/64
512 นาย สมศักด์ิ    ชั่งใจ ต247183/34 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
513 นาง จิราภรณ์    ราชวังใน ต248549/35 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ย. 64 3761/64
514 นาย สมศักด์ิ    คานะสิทธิ์ ต249641/35 ธ.ประจันตคาม ก.ย. 64 3761/64
515 นาง วิไลลักษณ์    พงษอ์ดุม ต249723/35 มทบ.12 ส.ค. 64 3201/64
516 นาง ประภาภรณ์    บญุชื่น ต250768/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
517 นาง ประวีณา    แอน่ดอย ต251189/35 ธ.พรานนก ก.ย. 64 3761/64
518 นาง วรัญญา    เกดิแกร ต251200/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
519 นาง ประทวน    บางกุ้ง ต251434/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
520 นาง จันทร์เพญ็  จันทร์ประโคน ต253496/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
521 นาง ปราณี    แกว้อยุ ต255536/35 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 64 3761/64
522 จ.ส.อ. ประจิตร์    สอนตน ต256045/35 มทบ.11 เม.ย. 64 1061/64
523 นาย ไพวงค์    ศรีวิจารย์ ต256256/35 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
524 นาง หนบูนิ    ศรีวิจารย์ ต256257/35 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
525 นาง จันทา    ธารพพิษิ ต256592/35 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
526 นาง วัน    ศรีวิเศษ ต257883/35 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
527 นาง นติยา    พกุกะนานนท์ ต258663/35 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ก.ย. 64 3761/64
528 นาง พทิยา    สว่างกลุ ต259139/35 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
529 นาง นติยา    วรรณดี ต260153/35 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
530 นาง สมบติั    ไหวดี ต262687/35 ธ.อดุรธานี ก.ย. 64 3761/64
531 ส.อ.หญิง เกยุรวลี    รุ่งเรือง ต263164/35 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 64 3761/64
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532 นาย ชัยรัตน ์   กาญจนโบษย์ ต264402/36 ธ.ถนนติวานนท์ ก.ย. 64 3761/64
533 นาง ขนษิฐา    มศิีริ ต264509/36 ส.พนั.21 ทภ.1 ก.ค. 64 2641/64
534 จ.ส.อ. วุฒิชัย    ภมูโิคกรักษ์ ต267063/36 ธ.เดอะมอลล์-นครราชสีมา ก.ย. 64 3761/64
535 นาง วาสนา    ชัยนลิ ต270039/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
536 จ.ส.ต. ประวิทย์    แกว้ใส ต272037/36 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ย. 64 3761/64
537 น.ส. สุพฒัตา    พลค า ต272216/36 ธ.บางละมงุ ก.ย. 64 3761/64
538 นาง สุชาดา    ฮันยะรา ต273481/36 ธ.ชุมพร ก.ย. 64 3761/64
539 ส.อ. สงคราม    พนัธ์หอม ต274158/37 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ย. 64 3761/64
540 นาง จันแรม    พงษสิ์งห์ ต275779/37 ธ.ก าแพงเพชร ก.ย. 64 3761/64
541 นาง รัตนา    นารถานนท์ ต278119/37 ธ.ปราณบรีุ ก.ย. 64 3761/64
542 นาง ศรีเรือน    ขุนตา ต281503/37 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
543 นาง รุ่งรัตน ์   นชุนารถ ต282170/37 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
544 นาง กรองทอง    บญุรอด ต284871/38 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
545 นาง ค าใบ    ธีวันดา ต287091/38 ธ.อบุลราชธานี ก.ย. 64 3761/64
546 นาง บญุสืบ    สมาคม ต290232/38 ธ.อทุยั-อยุธยา ก.ย. 64 3761/64
547 นาง บวัไหล    ค าจันทกึ ต31036/19 ธ.เลย ก.ย. 64 3761/64
548 นาย ณัฐดนยั    แกว้อน้ ต32296/19 ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64
549 จ.ส.อ. มณฑล    พนัธุย์ิ่งยก ต44160/22 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
550 นาย สกลุ    ปิ่นแกว้ ต46236/22 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
551 นาย ดอน    ผลกลาง ต48027/23 ธ.ปากช่อง ก.ย. 64 3761/64
552 น.ส. ล้ินจี่    หสัถีรักษ์ ต48164/23 ธ.อยุธยา ก.ย. 64 3761/64
553 นาง วัชราภรณ์    เกตุงาม ต48380/23 ธ.ชลบรีุ ก.ย. 64 3761/64
554 จ.ส.อ. ภริูนทร์    ศรีสร้อย ต49045/23 ธ.สกลนคร ก.ย. 64 3761/64
555 นาง ประเสริฐ    บวับาล ต49512/23 ธ.กาญจนบรีุ ก.ย. 64 3761/64
556 นาง บ ุ   กลุมงกฏ ต49866/23 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ย. 64 3761/64
557 นาย ประยูร    ธรรมนยิาย ต50474/23 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ย. 64 3761/64
558 นาย สุระพล    มานติย์ ต51330/23 ส่วนกลาง ส.ค. 64 3201/64
559 นาง มาก    สวัสดี ต59100/24 ธ.ปากช่อง ก.ย. 64 3761/64
560 นาย หล่อ    แสงพรม ต59101/24 ธ.ปากช่อง ก.ย. 64 3761/64
561 นาง จริยา    แสงบญุ ต63940/25 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ย. 64 3761/64
562 นาง บญุเชิญ    สิงหว์งษ์ ต66983/25 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ย. 64 3761/64
563 ร.ท. พงศ์ธร    ทองเขตไทย ต69283/26 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ก.ย. 64 3761/64
564 นาย ก าปั่น    แกว้กระจ่าง ต71315/26 ธ.บิ๊กซี ล าลูกกา 2 ก.ย. 64 3761/64
565 นาง จินดา    ค าสอน ต73359/26 ส่วนกลาง ส.ค. 64 3201/64
566 นาง ชญาน ี   มคุีณ ต74002/26 ส่วนกลาง ส.ค. 64 3201/64
567 นาย บญุธรรม    จันทร์ศิริ ต74253/26 ธ.เทสโกโ้ลตัส ประชาชื่น ก.ย. 64 3761/64
568 นาง สมปอง    ช านาญศรี ต75002/26 ธ.อยุธยา ก.ย. 64 3761/64
569 นาง สอิ้ง    ศรีปรีเปรม ต78104/26 ส่วนกลาง ส.ค. 64 3201/64
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ล ำดบั ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สงักัด เดอืนที่ค้ำง ศพที่ค้ำง หมำยเหตุ
570 นาง วิไลวรรณ์    สว่างกลุ ต83572/27 ธนาณัติ ส.ค. 64 3201/64
571 จ.ส.อ. ไพบลูย์    สุรินทา ต85170/27 ธ. วิหารแดง ก.ย. 64 3761/64
572 นาง รัชน ี   กรึงไกร ต86041/27 ธ.โชคชัย 4 ก.ย. 64 3761/64
573 ร.ต. ชัยวัย    รอดเสมอ ต88908/27 พนั.พฒันา 1 ส.ค. 64 3201/64
574 นาง สุพศิ    เสนาะพณิ ต89737/27 ธ.ควนเนยีง ก.ย. 64 3761/64
575 ส.อ. ด ารงค์    ชูศรี ต89849/27 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ย. 64 3761/64
576 นาง ลัดดาวัลย์    เพชรสวัสด์ิ ต97358/28 ธ.อดุรธานี ก.ย. 64 3761/64
577 ส.อ. อนชุา    แสนโภชน์ ต97875/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
578 ร.ต. ดอน    สูงสันเขต ต98213/28 ธ.ก าแพงเพชร ก.ย. 64 3761/64
579 นาง อ าพรรณ    ถวิลกจิ ส10017/23 ธ.ล าปาง ก.ย. 64 3761/64
580 นาง ประเทอืง    บญุลือ ส10227/23 ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64
581 นาง อษุากร    ชิณศรี ส12148/26 ธ.สกลนคร ก.ย. 64 3761/64
582 นาง พมิพ ์   บวัมน ส16129/29 ธ.กรุงเกษม ก.ย. 64 3761/64
583 พ.ต.หญิง อไุร  นรินทร์สรศักด์ิ ส16884/29 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64
584 นาง บหุงา    แปน้โพธิ์ ส19828/32 ธ.ถ.พหลโยธิน-สระบรีุ ก.ย. 64 3761/64
585 นาง แสงจันทร์    ดวงแกว้ ส21693/33 ธ.หนองบวัล าภู ก.ย. 64 3761/64
586 นาง สมหญิง    เสนาขันธ์ ส23521/35 ธ.อตุรดิตถ์ ก.ย. 64 3761/64
587 น.ส. อษุา    อดุลย์สุข ส24104/35 ธ.ย่อยออ่นนชุ ก.ย. 64 3761/64
588 นาง สโนว์    สุรมานนท์ ส6051/17 ธ.ปทมุธานี ก.ย. 64 3761/64
589 พ.ท. สนั่น    ปิ่นทอง ส9545/22 ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64
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