
ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
1 นาง ทองหยิบ    พวัพนัธพ์งศ์ 4946002583 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 65 3081/65
2 จ.ส.อ. พฒันา    พรสินชัย 5395000149 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
3 นาง กัลยา    ภแูก้ว 5396000222 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ค. 65 3081/65
4 นาง ดวงพร    ทองมาเอง 5396001488 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
5 นาง ขนิษฐา    ไชยบดุดี 5396001873 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
6 นาง เบญจมาศ    บญุมาก 5396002052 ธ.นครนายก ก.ค. 65 3081/65
7 นาง ภทัราวดี    อ่่าจินดา 5396003262 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 65 2381/65
8 นาง พรทพิย์    เผือกประพนัธ์ 5396003538 ม.พนั.22 ศม. มิ.ย. 65 2381/65
9 นาง สุพร    โสภา 5396003674 ธ. วหิารแดง ก.ค. 65 3081/65
10 นาง ขนิษฐา    บวันันท์ 5396003873 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
11 นาง ปท๎มา    อ่างหรัิญ 5402010622 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ค. 65 3081/65
12 นาง ไกรวลัย์    พรฉิม 5402016762 ธ.เสรีไทย 32 ก.ค. 65 3081/65
13 จ.ส.อ. วชิาญ    ท่าสี 5405000248 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
14 ส.อ. พสิษฐ์    นิลสิงขรณ์ 5405004309 ธ.ตาก ก.ค. 65 3081/65
15 ส.อ. อุทยั    อุ่นสอน 5405007949 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
16 นาย ธนาธร    นาคะไชย 5405016088 ธ.ส่านักราชด่าเนิน ก.ค. 65 3081/65
17 จ.ส.อ. อุดร    ศรีทองฉิม 5405018453 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 65 3081/65
18 นาง กรรณิการ์    วลัิยกุล 5406001402 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 65 3081/65
19 นาง แก่น    ท่าสี 5406003226 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
20 นาง ประทปี    หาญประสพ 5406004490 ธ.สระแก้ว ก.ค. 65 3081/65
21 นาง ดาวเรือง    นารินทร์ 5406004493 ธ.สระแก้ว ก.ค. 65 3081/65
22 นาง บญุส่ง    กันประดับ 5406004868 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
23 นาง สาล่ี    จูศิริ 5406005928 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
24 นาง ส่าริด    เอิบกิ่ง 5406006101 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
25 นาง สมบรูณ์    ตานา 5406006487 ธ.เชียงราย ก.ค. 65 3081/65
26 นาง รัศมี    สุวรรณ์ 5406007198 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
27 นาง นฤมล    อร่ามจันทร์ 5406008486 ธ.ทุ่งสง (ถนนชนปรีดา) ก.ค. 65 3081/65
28 นาง จุฬาลักษณ์    ดาผา 5406009248 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
29 นาง วชิราภรณ์    สุดสวาท 5406009902 ธนาณัติ พ.ค. 65 1781/65
30 นาง จุรีย์ลักษณ์    จันทร์เงิน 5406011545 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.ค. 65 3081/65
31 นาง ทองใบ    เพญ็ศรี 5406011812 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
32 นาง ผ่องศรี    จันทร์ชู 5406013306 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
33 นาง จ่าเนียร    จริยะพนัธุ์ 5406015111 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
34 นาง พทุธศิลป ์   ใจอ่อน 5406015134 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
35 ส.อ. สากล    สุ่มมาตย์ 5410003452 ธ.เตาปนู ก.ค. 65 3081/65
36 ร.ต. สมหวงั    สมบรูณ์มนต์ 5410004521 ธ.นราธวิาส ก.ค. 65 3081/65
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37 ส.อ. สนิท    บญุเย็น 5410004743 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
38 นาง กองค่า    บญุเย็น 5410004751 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
39 นาง สังวาลย์    อรรคฮาด 5410005267 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
40 ร.ต. ปฐมพชัร์    เกษเพชร 5410005299 ธ.ปต๎ตานี ก.ค. 65 3081/65
41 นาง อารีย์    หว่งสุวรรณ 5410006037 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
42 พ.ท. ประจบ   แกล้วเขตรการ 5410006294 ธ.อุทยัธานี ก.ค. 65 3081/65
43 ร.ต.หญิง แก้วกาญจน์   บญุชู 5410006341 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
44 จ.ส.อ. อ่านาจ    ศรีของ 5410006913 ธ.ตรัง ก.ค. 65 3081/65
45 ส.อ.หญิง กัลยาณี   ชรารัตน์ 5410009092 ธ.เซ็นทรัล-อุดรธานี ก.ค. 65 3081/65
46 พ.ท.หญิง นภาพร    คมข่า 5410009110 ธ.เชียงราย ก.ค. 65 3081/65
47 ร.ต. บญุมี    สุดท่า 5410009576 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
48 ส.อ. อภชิาติ    ค่าเพราะ 5410010574 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
49 จ.ส.อ. อาทร    มีถาวร 5410010696 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
50 นาง อุดร    พลเยี่ยม 5410011948 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
51 นาง ธนัสภรณ์    แก้วภู 5410011967 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
52 นาง ศุกพฒัฉฬาภรณ์   เหลืองอรุณ 5410012098 ธ.โรบนิสัน สุพรรณบรีุ ก.ค. 65 3081/65
53 นาง ฐานันท ์   เหลือผล 5410012296 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
54 ร.ต. คณิน    ยางทอง 5410013510 ธ.ปต๎ตานี ก.ค. 65 3081/65
55 ร.ต. เอกชัย    จันทร์ศรี 5410014202 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 65 3081/65
56 นาง จันทนา    กานต์นรี 5410018781 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ก.ค. 65 3081/65
57 จ.ส.อ. แวดาโอ๊ะ    ยีตา 5410019672 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 65 3081/65
58 นาง สุขิตา    จันรุน 5410020827 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
59 นาง วลัิย    ศรีจันทร์หอม 5410021196 ธ.หล่มสัก ก.ค. 65 3081/65
60 นาง บญุเธยีร    วะเท 5410021338 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
61 นาง สุนีย์    ป๎้นเชาว์ 5420000866 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
62 นาง สมพร    ไชยกุล 5420001564 ธ.โรบนิสัน สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
63 นาง เข็มทอง   บญุณะอินทร์ 5420001986 ธ.สระแก้ว ก.ค. 65 3081/65
64 นาง เกษร    สีสังข์ 5420002050 ร.12 พนั.3 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
65 น.ส. สุกัญญา    ดวงศรี 5420002703 ธ.ย่อยเดอะมอลล์-บางแค ก.ค. 65 3081/65
66 นาง กาญจนา    บญุบาง 5420002792 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ค. 65 3081/65
67 นาง อารีย์    ทศันา 5420002826 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 65 3081/65
68 นาง ธญัภทัร    บญุคร่่า 5420003857 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 65 3081/65
69 นาง กมลลักษณ์   ฉัตรแก้วผุดผ่อง 5420004734 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
70 นาง กชพรรณ    วงศ์หมอ 5420005011 ธ.เซ็นทรัล-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
71 นาง สมพร    ทองศรี 5420005050 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
72 นาง เฉลิมขวญั    พร้ิวไธสง 5420006131 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
73 นาง ระพพีรรณ    พลเยี่ยม 5420006312 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
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74 น.ส. กิ่งแก้ว    เศรษฐเสนา 5420006328 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
75 นาง ดวงประทลิ    จันทร์เพยีงเพญ็ 5420007092 ธ.ส่านักพหลโยธนิ มิ.ย. 65 2381/65
76 นาง ประดับ    สงทะลา 5420007360 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
77 ส.อ. มานิต    เลิศล่้าหวาน 5420007678 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
78 พ.อ. สมัคร    มงคละสิริ 5420008888 ธ.ส่านักราชด่าเนิน ก.ค. 65 3081/65
79 พล.อส. อุดม    ผิวเกล้ียง 5420009053 ธ.รังสิต-ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
80 จ.ส.อ.หญิง เพยีงพร  ปลัดบาง 5420009551 ธ.ตลาดสะพานใหม่ดอนเมือง ก.ค. 65 3081/65
81 นาง วภิาภรณ์    เชาวนญาณ 5430000687 ธ.โสตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ก.ค. 65 3081/65
82 น.ส. อารี    สินารักษ์ 5430001074 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
83 นาง นวลฉว ี   ต้องดี 5430001104 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
84 นาง บวัค่า    แก้วกล้า 5430003926 ธ.ถ.เศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร ก.ค. 65 3081/65
85 อส.ทพ. นกเอี้ยง  กุ่มประสิทธิ์ 5430004573 กรม ทพ.13 มิ.ย. 65 2381/65
86 จ.ส.อ. ปญ๎ญา    ชาววาปี 5430004795 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
87 นาง อัมรา    ยศรุ่งเรือง 5430005132 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 65 3081/65
88 นาย ค่าเบา้    กองม่วง 5430005335 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
89 นาง ค่าปวิ    กองม่วง 5430005337 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
90 นาง วนัดี    กุติการ 5430005624 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
91 ร.ต. บรรดาศักด์ิ  แปน้ชาวนา 5430006513 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ค. 65 3081/65
92 จ.ส.อ. ธานินทร์    ศักด์ิศรี 5430006793 ร.29 พนั.2 มิ.ย. 65 2381/65
93 นาง ทองเหรียญ   ไชยศรีฮาด 5430007094 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
94 ร.อ.หญิง นาฏวดี  ประดิษฐกุล 5430007215 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
95 อส.ทพ. สุพล    บญุชู 5430007782 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
96 จ.ส.อ. อิทธพิล    เพง็ค่าป๎้ง 5430008234 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
97 นาย ปรีชา    ค่าเพราะ 5430008663 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
98 อส.ทพ. ภชุพงษ ์   สุรสิทธิ์ 5430009370 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ค. 65 3081/65
99 นาย จักร์กฤช    กรัพณานนท์ 5430009678 ธ.งามวงศ์วาน ก.ค. 65 3081/65
100 นาง ชลิดา    สร้อยระย้า 5430009746 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก.ค. 65 3081/65
101 นาง สุวรรณา    ชาวสวย 5440000036 ธ.หนองบวัล่าภู ก.ค. 65 3081/65
102 นาง อรุณ    ชัยกูล 5440000533 ธ.พะเยา ก.ค. 65 3081/65
103 นาย ธนากร    มงคล 5440002582 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
104 นาง ลมวล    มงคล 5440002588 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
105 นาย เส็ง    ผาเงิน 5440004166 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 65 3081/65
106 นาง ปวณ์ีริศา    หลักทรัพย์ 5440004616 ธ.ยะลา ก.ค. 65 3081/65
107 นาย สมบรูณ์   อินทร์สุวรรณ 5440005043 ธ.พทัลุง ก.ค. 65 3081/65
108 นาย นวม    พฒันะผล 5440005627 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
109 จ.ส.อ. เวยีน    กาฬสินธุ์ 5440007467 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 65 3081/65
110 จ.ส.อ. สตางค์   แผ่นสัมฤทธิ์ 5440008222 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
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111 จ.ส.อ.หญิง พรพมิล  ชรากาหมุด 5440008430 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
112 จ.ส.อ. ยืนยงค์    สุริโย 5440008533 ช.11 พนั.111 มิ.ย. 65 2381/65
113 ส.อ. จิรุตถ์    ปิ่นคง 5440009427 ธ.เพชรบรีุ ก.ค. 65 3081/65
114 ส.อ. ก้าวหน้า    พนมใส 5440010934 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
115 นาง วงเดือน    ยันอินทร์ 5450000697 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
116 อส.ทพ. อ่านวย    โพธิส์อน 5450002016 ธ.นางรอง ก.ค. 65 3081/65
117 นาง ฟองจันทร์    ไชยวงศ์ 5450002030 ธ.น่าน ก.ค. 65 3081/65
118 อส.ทพ. ศราวธุ    ลีสีสุข 5450004176 ธ.อรัญประเทศ ก.ค. 65 3081/65
119 นาย สนั่น    สมนึก 5450004410 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 65 3081/65
120 นาย จักรกฤษณ์    ใหม่สุวรรณ 5450005049 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ค. 65 3081/65
121 น.ส. มนัสนันท ์   ฤทธแิผลง 5450006101 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
122 น.ส. ชนิดาภา    สวยศรี 5450006266 ธ.บางล่าภู ก.ค. 65 3081/65
123 จ.ส.ต. นพพล    เชื้อเมืองพาน 5450007812 ธ.เซ็นทรัล-ช.ร. ก.ค. 65 3081/65
124 ส.อ. ศราวฒิุ    สุราราช 5450008323 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 65 3081/65
125 ส.อ. เสฎฐวฒิุ    ดับทกุข์รัฎฐ์ 5450008621 ธ.ตลาดเซฟวนั-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
126 นาย ธวชัชัย    เนืองนอง 5450009491 ธ.โลตัส ประชาชื่น มิ.ย. 65 2381/65
127 ส.อ.หญิง ปทติตา    เบอร์วคิ 5450009885 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ค. 65 3081/65
128 จ.ส.อ. ธรีะยุทธ    โพธิเ์ข็ม 5450009930 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
129 นาง นภาพร    พนัธุเ์ภา 5450010049 ธ.ส่านักราชด่าเนิน ก.ค. 65 3081/65
130 น.ส. พชัราภรณ์    สุดลาภา 5450010483 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.ค. 65 3081/65
131 นาย บาง    เหล่าโนนคร้อ 5450012062 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 65 3081/65
132 นาย จิรภทัร    เดชหรัิญชาติ 5450012364 ธ.ถ.วดักิ่งแก้ว ก.ค. 65 3081/65
133 นาง รัชนี    กุลทศัน์ 5450012646 ธ.พรานนก ก.ค. 65 3081/65
134 น.ส. จันทร    ประดิษฐ์สุวรรณ 5450013564 ธ.รังสิต-คลอง 3 ก.ค. 65 3081/65
135 นาง ขวญันาค    ไล้เสน 5450014552 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
136 นาง วนิุรักษ ์   คนกลาง 5460000462 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
137 ส.อ. ธรีะพงษ ์   แก้วสะเทอืน 5460002022 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
138 จ.ส.อ. วนัเฉลิม    ไชยรักษา 5460002421 ธ.คลองปาง ก.ค. 65 3081/65
139 นาง พศิมัย    วทินาลัย 5460003221 อผศ. พ.ค. 65 1781/65
140 อส.ทพ.หญิง จุฑาทพิย์   เตชะเถิน 5460003613 ธ.เทงิ ก.ค. 65 3081/65
141 ส.อ. ทรงวฒิุ    สมบติัวทิยกิจ 5460004514 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. ก.ค. 65 3081/65
142 ร.ต. กรุง    นาแถมทอง 5460005399 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
143 ส.อ. ประเทอืง    โสสีดา 5460005816 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
144 นาย ฐิติพงษ ์   มีดีภาค 5460006252 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
145 นาย อุทยั    แพง่สุภา 5460006947 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
146 นาง จัด    พรหมบตุร 5460007116 ธ.ย่อยอินทรารักษ์ ก.ค. 65 3081/65
147 นาง หทยัจิต    มระกรณ์ 5460008585 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
148 นาง อ๋อม    พรมวนั 5460008678 ธ.น่าน ก.ค. 65 3081/65
149 จ.ส.อ. สมบตัร    วงค์ค่าวงั 5460009272 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
150 น.ส. คุณัญญา    ประวติั 5460009884 ธ.ย่อยถนนเพชรบรีุตัดใหม่ ก.ค. 65 3081/65
151 นาย สุทนิ    ภู่ฉุน 5460010326 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 65 3081/65
152 นาง อรุญณี    นิลก่าแหง 5460011058 ธ.ตาก ก.ค. 65 3081/65
153 นาง ปาริชาติ    สุ่มมาตย์ 5460013919 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
154 น.ส. ธนพร    ส่าโรง 5460014066 ธ.ยโสธร ก.ค. 65 3081/65
155 นาง จรรยา    ครุฑพนัธุ์ 5460014578 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
156 นาย เคน    โสภา 5460014979 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
157 นาย บญุเรือง   ปราบหนองบวั 5460015156 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
158 น.ส. นวรัตน์    เอี่ยมส่าลี 5460015618 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 65 3081/65
159 นาง ปวณีา    ทองสกุลพนัธ์ 5460015619 ธ.อุทยั-อยุธยา ก.ค. 65 3081/65
160 นาง นภสัดล    วรัิลพชัร์ 5460015809 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
161 นาง ซ่อนกล่ิน    พลน้อย 5460015877 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
162 นาง กมลวรรณ    มีดีภาค 5470000013 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
163 นาง สุดใจ    ยิ้มเนตร 5470000777 ธ.ตลาดเซฟวนั-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
164 ส.อ. ขันทอง    สิทธพิร 5470001496 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
165 นาย สุดเขต    แสงทอง 5470003997 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65
166 น.ส. สุศนิษา    แสงทอง 5470003998 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65
167 นาง สุกัญญา    วบิลูย์กุล 5470004025 ร.13 พนั.1 มิ.ย. 65 2381/65
168 นาง สมร    วรรณดี 5470004043 ร.112 มิ.ย. 65 2381/65
169 นาง สุนีย์    ปะทรัิมย์ 5470004555 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 65 3081/65
170 นาง มล    โพธิเ์ข็ม 5470006170 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
171 นาง จันจิรา    บตุรเสง่ียม 5470007007 กรม ทพ.35 มิ.ย. 65 2381/65
172 พ.ท. เศกวชิช์    ศรีนวล 5470007305 ขว.ทหาร พ.ค. 65 1781/65
173 จ.ส.ท. พรเทพ    ทบัโชติ 5480000208 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ค. 65 3081/65
174 นาง นงนุช    พนัธช์ูจิตร 5480002493 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
175 พ.อ. ทวสิีทธิ ์   มะเด่ือ 5480002670 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
176 นาย สวา่ง    ขันพล 5480003325 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
177 นาง สวรรยา    หยวกทอง 5480003515 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 65 3081/65
178 นาย ไกรสร    อินโต 5480003518 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
179 นาง มานิต    น้อยหวอย 5480003526 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
180 น.ส. วนัทนา    หอมจันทร์ 5480005249 ธ.เซ็นทรัล-ศาลายา ก.ค. 65 3081/65
181 นาย แอ่น    แก้วมะ 5480005556 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
182 นาง ดวงพร    ปิ่นเกษร 5480005971 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ก.ค. 65 3081/65
183 นาง ละออง    บตุรวรรณ์ 5480006383 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
184 นาย จักรกฤษณ์    จันทร์จิตร 5480006885 ธ.ย่อยสถาบนัราชภฎัเพชรบรีุ ก.ค. 65 3081/65
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185 นาง ทองบงั    สมภกัดี 5480006905 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
186 นาย สี    สมภกัดี 5480006933 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
187 พล.อส. อภสิิทธิ ์   สมภกัดี 5480006937 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
188 นาย ชุติพนธ ์   พลูผล 5480008015 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
189 นาง มาลินี    เกิดวเิชียร 5480009710 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
190 นาง สมพศิ    เชี่ยวบญัชี 5480010051 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
191 นาย ยุทธพล    เพง็สอน 5480010446 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ค. 65 3081/65
192 นาย เสมอ    ต่ิงบญุ 5480010623 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 65 3081/65
193 นาง หอม    นาแถมทอง 5480011211 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
194 นาย แสงเพชร   ชนะกิจวานิช 5480011484 ธ.ฝาง ก.ค. 65 3081/65
195 นาย นาวา    เรนะสุระ 5480011617 ธ.หนองคาย ก.ค. 65 3081/65
196 นาง สมคิด    คชวงษ์ 5480011637 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 65 3081/65
197 นาง ฉงน    ต่ิงบญุ 5490000216 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 65 3081/65
198 นาง พศิมัย    ต่ิงบญุ 5490000219 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 65 3081/65
199 นาย ณัฎฐพล    ราชสมณะ 5490001140 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 65 3081/65
200 นาง ภานุพร    ชนะกิจวานิช 5490001222 ธ.ฝาง ก.ค. 65 3081/65
201 จ.ส.อ. ไกรสิทธิ ์   ชัยเลิศ 5490002010 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
202 อส.ทพ. วนิัย    เหมเดโช 5490003778 ธ.ทุ่งสง (ถนนชนปรีดา) ก.ค. 65 3081/65
203 นาง อรฤดี    พกิุล 5490004257 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.ค. 65 3081/65
204 น.ส. ภญิญาพชัญ์   เกียรติชัยชาญวฒิุ 5490004576 ธ.สนามเสือปา่ มิ.ย. 65 2381/65
205 นาง ปริศนา    มากเปี่ยม 5490005335 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
206 นาง ศิริวรรณ    ทองแทง่ 5490005590 ธ.เสนานิคม ก.ค. 65 3081/65
207 นาง ค่าพ ู   ผลจ่าปา 5490006459 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
208 จ.ส.อ. สุรชาติ    เอมโอช 5490006525 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ค. 65 3081/65
209 นาง เวณิกา    พลเยี่ยม 5490006565 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
210 น.ส. จินตนา    รัตนอุทยัพร 5490006831 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
211 นาง โชติมา    จอประดิษฐ 5490006832 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
212 นาย สมบรูณ์    วงษช์ื่น 5490006833 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
213 นาง สุรัตน์    รอบคอบ 5490007599 ธ.เตาปนู ก.ค. 65 3081/65
214 นาง โฮม    ไชยธสิาร 5490007707 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์-ข.ก. ก.ค. 65 3081/65
215 นาย วทิยาพนธ ์   อุจรินทร์ 5490008930 สปช.ทหาร พ.ค. 65 1781/65
216 น.ส. กมลทพิย์    มีผลกิจ 5490008953 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
217 จ.ส.อ. อนนท ์   ผิวผ่อง 5490009248 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
218 น.ส. อรุณรัตน์    นิยมปท๎มะ 5490009661 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สวา่ง ก.ค. 65 3081/65
219 จ.ส.อ. พนัธภ์ชิาติ    ฉิมเรือง 5500000967 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
220 นนส. สรวชิญ์    วาปกีัง 5500001147 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
221 จ.ส.อ. เกียรติศักด์ิ  ทองประสม 5500002441 ร.112 มิ.ย. 65 2381/65
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222 นาง เฉวยีน    อุ่นพา 5500003427 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
223 นาย สองเมือง    หงษสิ์บสาม 5500003560 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
224 พ.ท.หญิง สัจจาพร  ดงดินอ่อน 5500004640 รพ.รร.6 ม.ค. 59 4961/58
225 นาง ฐิตินันท ์   มะลิงาม 5500006225 กรมพฒันา 2 มิ.ย. 65 2381/65
226 ส.อ. นรินทร์    จันวเิศษ 5500007545 พล.ร.6 มิ.ย. 65 2381/65
227 นาง ค่าแพง    เพง็อารีย์ 5510000095 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
228 พล.อส. รณฤทธิ ์ พนัธโ์พธิก์ลาง 5510000181 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
229 นาง วลัยพร    อุตมะ 5510000418 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
230 นาง เสาวลักษณ์   พทิกัษรั์ตน์ 5510000524 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
231 จ.ส.อ. ประจักษ ์   สิงหาไชย 5510001858 พนั.พฒันา 2 มิ.ย. 65 2381/65
232 จ.ส.อ. ประพฒัน์    พลพทิกัษ์ 5510001861 พนั.พฒันา 2 มิ.ย. 65 2381/65
233 นาง บญุเรือน    ตุ้มเพช็ร 5510002514 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
234 น.ส. น้่าเพช็ร    พุ่มประยูร 5510002733 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
235 นาย วรีะยุทธ ์   พุ่มประยูร 5510002734 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
236 นาง จิราภรณ์    ตรีธญัญา 5510003603 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
237 พล.อส. วฒิุชัย    ดีรักษา 5510006406 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
238 จ.ส.อ. สมพงษ ์   พกิุลทอง 5510006514 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ค. 65 3081/65
239 นาย ส่าราญ    แก้วดิษฐ์ 5510006516 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ค. 65 3081/65
240 น.ส. วลันิภา    พลูเกษม 5510008220 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ค. 65 3081/65
241 จ.ส.ท. ธนวฒัน์    สมตัว 5520000837 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
242 นาย พลกฤษณ์    พนัธทุา 5520001128 ธ.นครชัยศรี ก.ค. 65 3081/65
243 จ.ส.อ. วฑูิรย์    สาสังข์ 5520001876 มทบ.27 มิ.ย. 65 2381/65
244 จ.ส.ท. อภศัิกด์ิ    คานุรักษ์ 5520002167 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
245 นาง ฉววีรรณ    ริมธรีะกุล 5520002683 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ก.ค. 65 3081/65
246 จ.ส.ท. มนตรี    บั้งทอง 5520002905 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
247 นาง ค่านาง    วนิิจบตุร 5520003057 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
248 อส.ทพ. สอน    สังชาดี 5520003786 ธ.โรบนิสัน มุกดาหาร ก.ค. 65 3081/65
249 น.ส. กิ่งกมล    โพธสิาร 5520006468 ธ.ส่านักพหลโยธนิ ก.ค. 65 3081/65
250 อส.ทพ. ชวน    เสนานนท์ 5520006835 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65
251 ส.ท. ถนอม    กันโท 5520006844 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
252 นาง บวัลา    กันโท 5520006860 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
253 อส.ทพ. หมวด    สายพรม 5520007054 ธ.นางรอง ก.ค. 65 3081/65
254 นาง หล่า    วงค์สุวรรณ์ 5520007055 ธ.นางรอง ก.ค. 65 3081/65
255 นาย สมนึก    เสืออิ่ม 5520007581 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
256 นาง ล่าภา    บญุยศ 5520008146 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
257 นาง พศิมัย    วงค์ผาคุณ 5520009624 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65
258 นาง ณัฐพร    การศิริ 5520010248 ธ.น่าน ก.ค. 65 3081/65
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259 น.ส. พรฤดี    ปิ่นประดับ 5520010381 ธ.พญาไท ก.ค. 65 3081/65
260 ส.อ. อัครเดช    ขันทะนะ 5520010765 ธ.น่าน ก.ค. 65 3081/65
261 นาย สอาด    ทดัชวด 5520011363 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 65 3081/65
262 ส.อ. วนัชนะ    เขียวพรม 5520011842 ธ.พะเยา ก.ค. 65 3081/65
263 นาง สมคิด    ค่าสุวรรณ์ 5520012265 ธ.ถ.สุขสวสัด์ิ-ราษฎร์บรูณะ ก.ค. 65 3081/65
264 นาง ทองเจือ    รวยพร 5520012319 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
265 น.ส. รัชฎาภรณ์    วรรณสาร 5520013202 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ก.ค. 65 3081/65
266 นาง รัตนากร    ไชยราช 5520013203 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ก.ค. 65 3081/65
267 นาง นาตยา    แสงนาค 5520013616 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
268 จ.ส.อ. เสกสันต์    สาโดด 5520013743 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 65 3081/65
269 นาง พวงเพญ็    เนืองนิตย์ 5520014043 ธ.แพร่ ก.ค. 65 3081/65
270 น.ส. มีนา    หม้อสุวรรณ 5520014383 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ค. 65 3081/65
271 น.ส. สุวรรณา    หม้อสุวรรณ 5520014394 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ค. 65 3081/65
272 จ.ส.อ. ชัยยาพร    แพรญาติ 5520015451 ส่วนกลาง พ.ค. 65 1781/65
273 ส.ท. กรรณิกา    จันทะลุน 5520016440 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
274 นาย ชัชพสิิฐ    เสถียรชาติวงษ์ 5520016444 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
275 นาย อรรถวชิญ์  เสถียรชาติวงษ์ 5520016480 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
276 นาง บศุรา    วรรณศรี 5520016620 ธ.ตลาดเซฟวนั-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
277 นาง จารุวรรณ    วงษก์ลาง 5520016928 รพ.ค่ายศรีพชัรินทร มิ.ย. 65 2381/65
278 นาง ยุวรัตน์    ไชยรัตน์ทอง 5520017062 ธ.นครศรีธรรมราช มิ.ย. 65 2381/65
279 น.ส. ธติิยา    ระวงิทอง 5520017455 ธ.จันทบรีุ ก.ค. 65 3081/65
280 ส.อ. ธวชัชัย   รักความซ่ือสัตย์ 5520017780 ร.7 มิ.ย. 65 2381/65
281 ส.อ. สุรศักด์ิ    หนแสนดี 5520018094 ร.2 พนั.1 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
282 นาง คารม    พุ่มอยู่ 5520018616 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
283 นาง เนาวรัตน์    เขียวสวสัด์ิ 5530000139 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-บางนา ก.ค. 65 3081/65
284 พ.ต. อภญิญา    ศรีตะวนั 5530000695 สปช.ทบ. พ.ค. 65 1781/65
285 นาย ธเนศร์    มีบญุลือ 5530001820 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต ก.ค. 65 3081/65
286 นาง พรรณิภา    อุ่นค่า 5530001838 ธ.โรบนิสัน มุกดาหาร ก.ค. 65 3081/65
287 ส.อ. ศุภวสัส์    บวัรุ่งแสง 5530003840 มทบ.14 มิ.ย. 65 2381/65
288 น.ส. พชัรินทร์    สืบสุนทร 5530004004 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
289 นาย บญุนาค    ผลอุดม 5530005845 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2401/65
290 น.ส. ขวญัจิรา    สงทะลา 5530008107 ธ.ศิริราช ก.ค. 65 3081/65
291 นาย วศิน    ละสา 5530008475 ธ.ระยอง 2 ก.ค. 65 3081/65
292 อส.ทพ. ไพทลู    ระเวยี 5530009094 ธ.นราธวิาส มิ.ย. 65 2381/65
293 นาย จ่าเนียร    สัมพนัธารักษ์ 5540000002 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
294 น.ส. วนัเพญ็    ชุ่มเพี้ยน 5540000009 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
295 นาง ชู    สิมมา 5540000215 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
296 จ.ส.อ. พงษศั์กด์ิ    อุ่นส่าโรง 5540002339 มทบ.210 มิ.ย. 65 2381/65
297 จ.ส.ต. วชิญากร    เชื้อจีน 5540002447 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
298 น.ส. สุชญา    ช่วยชู 5540002679 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.ค. 65 3081/65
299 น.ส. ศศิพรรณ    อาทติย์สาม 5540002706 ธ.เซ็นทรัล-ช.ร. ก.ค. 65 3081/65
300 ส.อ. ประภาส    แพงค่า 5540002946 ช.1 พนั.112 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
301 พ.ต.หญิง ญาณิพรรณ  จึงสมานญาติ 5540004549 รพ.รร.6 เม.ย. 65 1201/65
302 น.ส. กาหลง    ช่วยชู 5540004817 ธ.บิ๊กซี-น.ว- (ว-ีสแควร์) ก.ค. 65 3081/65
303 จ.ส.อ. ศรัณย์    สุดสังข์ 5540006190 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
304 อส.ทพ. บญุไทย    ค่าแก้ว 5540009281 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
305 อส.ทพ.หญิง ศศิธร  หลอดแก้ว 5550000564 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
306 น.ส. พรินันท ์   อุ่นจิตต์ 5550001237 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ค. 65 3081/65
307 ส.อ. พลวฒัน์    เรืองใสส่อง 5550002933 ร.19 พนั.2 มิ.ย. 65 2381/65
308 จ.ส.ท. ณัฐพงษ ์   ณรินทร์ 5550003124 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
309 จ.ส.อ. สุทธภิพ    ไชยค่า 5550003193 ม.พนั.12 พล.ม.1 มิ.ย. 65 2381/65
310 น.ส. ขนิษฐา    ทพิย์สุข 5550003264 ธ.สาขาถนนนราธวิาส ก.ค. 65 3081/65
311 จ.ส.ท. ทศเทพ    เทพชนะ 5550003762 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
312 ส.อ. ยงยุทธ    โพธิช์ัยแสน 5550004845 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
313 จ.ส.อ. อัครเดช    ปญ๎ญาวฒิุ 5550005169 ร.6 พนั.3 มิ.ย. 65 2381/65
314 อส.ทพ. สมศักด์ิ   กันประชุม 5550005293 ธ.ย่อยกนกเพชร-กาญจนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
315 อส.ทพ. ประยงค์   ผ่านสุวรรณ์ 5550006180 ธ.โลตัส  บงึกาฬ ก.ค. 65 3081/65
316 อส.ทพ. สมชาย    พึ่งสุข 5550006936 ธ.นางรอง ก.ค. 65 3081/65
317 อส.ทพ. สมนึก    รสหอม 5550006938 ธ.ศรีสะเกษ ก.ค. 65 3081/65
318 อส.ทพ. สมคิด    ยางนอก 5550007211 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
319 นาง สมหมาย    ขอบเพช็ร 5550008972 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
320 พ.ต. ประเวส    วเิชียรทอง 5550009344 ศร. มิ.ย. 65 2381/65
321 นาง ทองใส    น้อยดา 5550009893 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
322 นาย วรีพงษ ์   หอ้งแซง 5550010027 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
323 น.ส. กนกพร    วรรณลี 5550010721 ธ.เซ็นทรัล-ข.ก. ก.ค. 65 3081/65
324 นาง วภิารัตน์    แผ่นสัมฤทธิ์ 5550012275 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
325 นาย ค่าภร์ี    ลุกจันทกึ 5550012290 ธ.พญาไท ก.ค. 65 3081/65
326 ส.ท. วรพล    นุ่มเออ 5550012354 กคช.กช. มิ.ย. 65 2381/65
327 นาง นภมณี    ภู่ละมัย 5550012421 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ค. 65 3081/65
328 นาง ทศันีย์    ดีได้ 5560000324 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 65 3081/65
329 ส.อ. วฒิุชัย    ภญิโญประการ 5560000638 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
330 ส.ท. อนุชิต    บญุยก 5560000718 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 65 3081/65
331 นาง บญุโฮม    แพงค่า 5560001699 ช.1 พนั.112 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
332 นาย ประกาศ    แพงค่า 5560001700 ช.1 พนั.112 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
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ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
333 ร.ต. กัมปนาท    อิ่มสมบติั 5560002857 พนั.ร.มทบ.11 มี.ค. 65 601/65
334 น.ส. เมลิฌา    ชนะกิจวานิช 5560003421 ธ.ฝาง ก.ค. 65 3081/65
335 ส.อ. พลังรัฐ    พรพุ่มพวง 5560004042 ร.3 พนั.2 มิ.ย. 65 2381/65
336 ส.ท. อนิสงค์    ต๊ะมา 5560004722 มทบ.39 ม.ค. 65 6101/65
337 อส.ทพ. ชัยรัตน์    ขวญัอินทร์ 5560005853 กรม ทพ.11 มิ.ย. 65 2381/65
338 นาง สุภา    บญุทนั 5560007058 ธ.เชียงราย ก.ค. 65 3081/65
339 นาย วทิยา    ส่าเนียงเพราะ 5560007084 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
340 ส.อ. ปริญญา    พทุธชินม์ 5560007718 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
341 นาย สมศักด์ิ    ชวคุณาภรณ์ 5560007799 มทบ.33 มิ.ย. 65 2381/65
342 นาง อุไรวรรณ์   ชวคุณาภรณ์ 5560007801 มทบ.33 มิ.ย. 65 2381/65
343 นาง กาว ี   ก้านก่อง 5560007878 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
344 ส.ต. ภาณุพงค์    แก้วไสพร 5560007913 ม.1 พนั.3 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
345 น.ส. กัณฐิกา    ลครคิด 5560008464 ธ.มีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
346 น.ส. ณัฎฐ์ธญัศา  พลายละหาร 5560008812 ธ.ถ.ติวานนท์ มิ.ย. 65 2381/65
347 ส.ต. วรวชิย์    ประเวช 5560009141 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
348 ส.ท. ปริญญา    สุวรรณรงค์ 5560010028 ปตอ.2 พนั.1 รอ. ก.พ. 65  1/65
349 นาง ค่าพนัธ ์   บตุรศรีน้อย 5560013423 มทบ.210 มิ.ย. 65 2381/65
350 นาง จ่าเรียง    ศาสตร์อารยะ 5560013664 ธ.โคกมะตูม-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
351 นาย วฒิุชาติ    บญุปลูก 5560013760 ธ.ทา่แพ ก.ค. 65 3081/65
352 นาย สมชาย    บนุนาค 5560013772 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ค. 65 3081/65
353 นาย สมศักด์ิ    วงษบ์ญุเพง็ 5560013780 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
354 นาง ชัญญา    ผ่ึงผล 5570001332 กคช.กช. มิ.ย. 65 2381/65
355 ส.อ. พงษศิ์ริ    อุทยัแสง 5570001486 ช.2 พนั.201 มิ.ย. 65 2381/65
356 ส.ท. อดิศร    รักภกัดี 5570001541 กคช.กช. มิ.ย. 65 2381/65
357 จ.ส.อ. อนุวฒัน์    พมิพเ์สนา 5570002076 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
358 นาง วราพรรณ    พุ่มพวง 5570003212 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
359 ส.อ. ศุภชัย    คุณรอด 5570003242 ร.29 พนั.1 มิ.ย. 65 2381/65
360 อส.ทพ. โกเมศ    สงแสง 5570003308 ธ.พทัลุง ก.ค. 65 3081/65
361 นาย ธนกร    ไหมพรหม 5570003546 ธ.รามอินทรา ก.ค. 65 3081/65
362 ส.ต. พชิิต    บญุประเสริฐ 5570003954 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
363 ส.อ. นฤพนธ ์   สินแดง 5570004360 ศร. มิ.ย. 65 2381/65
364 นาย ประเวศ    เข็มเพชร 5570005176 ธ.มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ก.ค. 65 3081/65
365 ส.ท. นฤนาท    เสมสวสัด์ิ 5570006190 พนั.พฒันา 1 เม.ย. 65 1201/65
366 อส.ทพ. ทศพล    พนัศิริ 5570006542 กรม ทพ.11 มิ.ย. 65 2381/65
367 นาง ไฉน    ดีบกุ 5570006797 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
368 น.ส. มลฑณา    ดีบกุ 5570006798 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
369 น.ส. ธวลัหทยั    ดวงเดือน 5570007021 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
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370 นาย ณรงค์    คุ้มทรัพย์ 5570007096 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ค. 65 3081/65
371 ส.ต. นุกูล    ธรรมวงศ์ 5570007127 กรม ทพ.11 มิ.ย. 65 2381/65
372 น.ส. ฐานีย์    ปานสมบรูณ์ 5570007529 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
373 น.ส. กนกนุช    แจ้งพร 5570008302 ช.11 พนั.111 มิ.ย. 65 2381/65
374 น.ส. ปยิะนุช    ปสิีงห์ 5570008529 ธ.โพธาราม มิ.ย. 65 2381/65
375 ส.อ. ธนาวฒิุ    ผลส่ง 5570009496 ธ.อ่างทอง ก.ค. 65 3081/65
376 นาง ยุพนิ    ฮาทานากะ 5570009586 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
377 น.ส. มนต์สินี    บรูณาชีวาวไิล 5570010896 ธ.เสนานิคม ก.ค. 65 3081/65
378 นาง ศิริกานฑ์    ฮวดใช้ 5570011391 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ค. 65 3081/65
379 น.ส. อัญชลี    เทพฤทธิ์ 5570012543 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์ ก.ค. 65 3081/65
380 ส.อ. ธนันทช์ัย    เตชนวพนัธ์ 5570012555 กส.ทบ. มิ.ย. 65 2381/65
381 ส.ท. อดิศักด์ิ    ส่าราญ 5570014590 ร.14 มิ.ย. 65 2381/65
382 ส.ต. นราชัย    บญุทกัษ์ 5570015832 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
383 นาง สีโยชน์    สุภาพฒุ 5570015905 ธ.เซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ ก.ค. 65 3081/65
384 น.ส. นิฤมล    รัมกรี 5570015988 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
385 นาย ไพบลูย์    รัมกรี 5570015989 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
386 นาย ประเสริฐ    แปน้ชาวนา 5580000243 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ค. 65 3081/65
387 นาง ส้มแปน้    แปน้ชาวนา 5580000244 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ค. 65 3081/65
388 นาย โท    ประเวช 5580000303 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
389 นาง บญุยงค์    ประเวช 5580000304 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
390 พ.อ. ชาญ    สิทธชิัย 5580000645 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
391 นาง สมพร    สิทธชิัย 5580000647 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
392 ส.ต. อัครินทร์    ลาปา 5580001973 ช.1 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
393 ส.อ. วฒิุชัย    เกตุสุรจรรยา 5580003193 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
394 ส.อ. เสนีย์    โฉมงาม 5580003407 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
395 ส.ต. คณิน    ทองก้อน 5580004068 ร้อย.ช.ซบร.สนาม พ.ค. 65 1781/65
396 ส.อ. ไพรัช    เอ้ยวนั 5580004490 ม.พนั.12 พล.ม.1 มิ.ย. 65 2381/65
397 น.ส. ณัฐธดิา    ธานีวรรณ 5580006366 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
398 นาย ธนกฤต    ไหมพรหม 5580006574 ธ.รามอินทรา ก.ค. 65 3081/65
399 นาง ประภสัสร    สุขโรจน์ 5580007885 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
400 นาย ปรีชา    สุขโรจน์ 5580007886 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
401 น.ส. ปทมุวนั    กันทะวงค์ 5580008569 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
402 นาย วฒิุชัย    ร่ืนภาคภมูิ 5580008583 ธ.เพยีวเพลส ราชพฤกษ์ ก.ค. 65 3081/65
403 นาง ทองมี    ชัยเลิศ 5580008610 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
404 อส.ทพ. สมภพ    พลแสน 5580008898 กรม ทพ.22 มิ.ย. 65 2381/65
405 ส.อ. ด่ารงค์    ยุทธภณัฑ์ 5580009022 ป.3 พนั.3 มิ.ย. 65 2381/65
406 ส.ท. จักรกฤษณ์    คัชมา 5580009171 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
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407 นาง วาสนา    ทนทาน 5580009634 ช.1 พนั.112 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
408 น.ส. อริษา    ค่านนท์ 5580009635 ช.1 พนั.112 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
409 พล.อส. สมนาม    สิริโภคนัย 5580010713 พนั.สห.11 มิ.ย. 65 2381/65
410 นาย บญุเรือง    ศรีไสว 5580010836 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 65 3081/65
411 ส.อ. รัชพล    แก้วอ่อนตา 5580010879 รพศ.5 พนั.2 มิ.ย. 65 2381/65
412 นาย วชัรินทร์    ยุทธภณัฑ์ 5590000029 ป.3 พนั.3 มิ.ย. 65 2381/65
413 นาง วารี    ยุทธภณัฑ์ 5590000030 ป.3 พนั.3 มิ.ย. 65 2381/65
414 นาย บญุมา    เชื้อจีน 5590000290 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
415 ส.ต. ธธีชั    คล้ายแก้ว 5590001434 ร.4 พนั.2 มิ.ย. 65 2381/65
416 ส.อ. ณัฐวฒิุ    เกตุสรีระ 5590001750 ร.2 พนั.3 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
417 ส.อ. ศรชัย    โพธิแ์สง 5590001887 ร.19 พนั.2 มิ.ย. 65 2381/65
418 ส.ต. วรายุทธ    พาพชิัย 5590002026 ศปภอ.ทบ.2 มิ.ย. 65 2381/65
419 นาง ส่าราญ    บญุประเสริฐ 5590002094 ธนาณัติ เม.ย. 65 1201/65
420 ส.ท. กฤษภกัด์ิ    ศิริพฒัน์ 5590003945 ป.1พนั.1 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
421 ส.ท. มนตรี    อรรคฮาด 5590004111 ธ.สามพราน-นครปฐม ก.ค. 65 3081/65
422 ส.อ. ปยิะวชิ    จันทรพา 5590004126 ปตอ.1 พนั.6 มิ.ย. 65 2381/65
423 นาย ธรีพล    เชื้อแพง่ 5590004346 ธ.ส่านักราชด่าเนิน ก.ค. 65 3081/65
424 จ.ส.อ. ศักริทร์    ทพิกุล 5590006137 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
425 อส.ทพ. ปยิพงษ ์   ภกัมี 5590006438 กรม ทพ.33 มิ.ย. 65 2381/65
426 อส.ทพ. นัฐพล    เงินสินธ์ 5590006830 กรม ทพ.13 มิ.ย. 65 2381/65
427 นาย ภควตั    ศรีสมบติั 5590007133 รพ.รร.6 พ.ค. 65 1781/65
428 นาย รังสรรค์    สืบสุนทร 5590007506 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
429 นาง ส่ัน    สืบสุนทร 5590007507 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
430 นาย ช้วน    จัตุรัตต์ 5590008691 ร.23 พนั.4 มิ.ย. 65 2381/65
431 นาง พกั    จัตุรัตต์ 5590008692 ร.23 พนั.4 มิ.ย. 65 2381/65
432 นาย ชัยยุทธ    โมฬีชาติ 5590009486 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
433 อส.ทพ. ทวิากร    เกษรมาลา 5590009738 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
434 นาย ทวศัีกด์ิ    ทองน่า 5590010182 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
435 น.ส. ทพิย์วารี    ทองน่า 5590010183 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
436 นาง สังเวยีน    ทองน่า 5590010185 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
437 ส.ท. โชติทศัน์    เชยพนัธุ์ 5590011092 มทบ.33 มิ.ย. 65 2381/65
438 นาง กนกวรรณ    ณรินทร์ 5600001764 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
439 ส.อ. จักริน    ดอกเด่ือ 5600002261 ธ.ชลบรีุ ก.ค. 65 3081/65
440 ส.อ. ชินกร    หล้าสิม 5600003395 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 65 3081/65
441 ส.ต. สุริยา    บญุชู 5600003821 มทบ.11 มิ.ย. 65 2381/65
442 จ.ส.ต. ชัยณฤทธิ ์   ขันทองดี 5600003901 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ก.ค. 65 3081/65
443 นาง สรวรรณ    เฉลิมรัตน์ 5600004952 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ก.ค. 65 3081/65

12



ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
444 น.ส. พรทพิย์    จันทรัตน์ 5600005613 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 65 3081/65
445 ส.อ. กิตติภาส  มีเกียรติเดชาธร 5600006714 พนั.ซบร.กรม สน.พล.ร.9 มิ.ย. 65 2381/65
446 ส.ท. ไพศาล    ปญ๎ญาทพิย์ 5600009447 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
447 ส.ต. อภพิงศ์    บผุาทอง 5600009521 ม.พนั.28 พล.ม.1 มิ.ย. 65 2381/65
448 ร.อ. ยุทธนันทน์    วยิาภรณ์ 5600010758 มทบ.14 เม.ย. 65 1201/65
449 อส.ทพ. ธนรัตน์    แวงโพธิษ์า 5600011803 กรม ทพ.22 มิ.ย. 65 2381/65
450 อส.ทพ. นิรุตต์ิ    จะนุ 5600011898 กรม ทพ.11 มิ.ย. 65 2381/65
451 ส.อ. ศรนรินทร์    อินอ่อน 5610001250 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 65 3081/65
452 ส.ท. ณรงค์    สัตตัง 5610002474 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 65 3081/65
453 นนส. ธนากร    ชัยโคตร 5610002588 ม.1 พนั.3 รอ. พ.ค. 65 1781/65
454 ส.อ. มณเฑียร  ล้ิมเจริญกิจไพศาล 5610002822 ร้อย.ลว.ไกล 1 มิ.ย. 65 2381/65
455 ส.อ. เสกสิทธิ ์   เทยีนอ่าไพ 5610003041 ป.1พนั.1 รอ. มิ.ย. 65 2381/65
456 ส.ท. จิรายุทธ    ยศรุ่งเรือง 5610003299 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 65 3081/65
457 นาย สุรเทพ    บตุราศรี 5610004564 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
458 นาย สมบติั    พงสะพงั 5610005347 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
459 นาย สุริยา    พรมสุริย์ 5610005544 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
460 นาง ส่าราญ    แก้วอุสาห์ 5610006130 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 65 3081/65
461 นาย สมบรูณ์    โพธิช์ัยแสน 5610006749 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
462 นาง ปท๎มพร    บตุรี 5610007065 ธ.อ่านาจเจริญ ก.ค. 65 3081/65
463 ส.ต. ณัฐพล    ภมูิลา 5610009031 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
464 ส.ต. สุรักษ ์   หอมวงศ์ 5610010649 ป.1พนั.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65
465 น.ส. น้องนุช    ศรีสารา 5610011784 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ค. 65 3081/65
466 นาง พรรณี    ต๊ะยศ 5610011893 มทบ.37 มิ.ย. 65 2381/65
467 ส.อ. สิทธภิทัร    จารุพรรณ์ 5610011894 มทบ.37 มิ.ย. 65 2381/65
468 น.ส. กัญญาณัฐ  นวลประดิษฐ์ 5610012870 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.ค. 65 3081/65
469 นาย ภาวตั    นารถสมบรูณ์ 5610014230 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
470 ส.ต. กิติชัย    โชติธนนทก์ุล 5620000802 ปตอ.2 พนั.4 มิ.ย. 65 2381/65
471 ส.ต. สุรพงษ ์   พลสวสัด์ิ 5620001502 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 65 3081/65
472 ส.ต. อริญชย์    ใจค่า 5620001573 ร.112 พนั.3 มิ.ย. 65 2381/65
473 ส.ท. ก้องภพ   แสนยานุสิทธิก์ุล 5620001686 ร.29 มิ.ย. 65 2381/65
474 ส.ต. จักรายุทธ    แก้วเกิดเคน 5620001739 ร.8 พนั.1 มิ.ย. 65 2381/65
475 ส.ท. ศุภสิน    จิตประสงค์ 5620002194 ร.29 พนั.3 มิ.ย. 65 2381/65
476 น.ส. วนัวสิา    ทองชู 5620002368 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
477 น.ส. สุคนทพิย์    กัตโร 5620002691 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ค. 65 3081/65
478 นาง บญุศรี    โพธิช์ัยแสน 5620003007 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
479 นาง อัมพร    เกื้อปญ๎ญา 5620003008 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
480 น.ส. เอมอร    โพธิช์ัยแสน 5620003009 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65

13



ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
481 พล.อส. วษิณุ    จั่นมา 5620004470 มทบ.310 มิ.ย. 65 2381/65
482 พล.อส. จักรพนัธุ ์   มุ่งยนกลาง 5620004885 พนั.สท. มิ.ย. 65 2381/65
483 ส.ต. พรมงคล   เผือกประพนัธ์ 5620005341 ม.พนั.22 ศม. มิ.ย. 65 2381/65
484 อส.ทพ. นันทวฒัน์  อินทรพฒัน์ 5620005599 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
485 นาย ทนงศักด์ิ    เกื้อปญ๎ญา 5620006011 ธ.บางบวั ก.ค. 65 3081/65
486 ส.ต. นพดล    ตรึกหากิจ 5620006095 ศปภอ.ทบ.1 มิ.ย. 65 2381/65
487 นาง มะยุรี    ขันทองดี 5620007259 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ก.ค. 65 3081/65
488 นาย สุชิน    ขันทองดี 5620007263 ธ.บิ๊กซี แจ้งวฒันะ ก.ค. 65 3081/65
489 นาง ถนอม    อยู่เย็น 5620007877 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ค. 65 3081/65
490 น.ส. บญุมี    มงคล 5620009146 ร.13 มิ.ย. 65 2381/65
491 นาย สมศักด์ิ    อาสกุล 5620009180 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. มิ.ย. 65 2381/65
492 นาง ประยูร    ภคูรองแถว 5620009370 ธ.สระแก้ว ก.ค. 65 3081/65
493 นาง ดาวเรือง    ทองพร 5620009394 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
494 น.ส. สมจิตร    ศิริบรูณ์ 5620009599 มทบ.22 มิ.ย. 65 2381/65
495 น.ส. กตัญํู    อุดมทรัพย์ 5620010907 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
496 อส.ทพ. ราชัณย์    ไชยทมุ 5620012105 กรม ทพ.11 มิ.ย. 65 2381/65
497 อส.ทพ. วรกิตต์ิ    พรหมเอียด 5620012106 กรม ทพ.11 มิ.ย. 65 2381/65
498 อส.ทพ. สมศักด์ิ    ฮุนตระกูล 5620012109 กรม ทพ.11 มิ.ย. 65 2381/65
499 ส.ท. พงศกร    ทนัไกร 5620013314 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ ก.ค. 65 3081/65
500 ส.ท. สหพงษ ์   แก้วมาตร 5620015022 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ค. 65 3081/65
501 ส.ต. ภมูิพฒัน์    บญุพทิกัษ์ 5620016539 ร.111 มิ.ย. 65 2381/65
502 นาง ศิริเกตุ    หาญธงชัย 5620016622 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
503 น.ส. ศิริกานดา    ศิริมา 5620017405 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
504 น.ส. ปวณ์ีสุดา    อ่่าดอนกลอย 5630001627 ธ.สะพานควาย ก.ค. 65 3081/65
505 น.ส. ณัชชา    บญุประเสริฐ 5630002309 กรส.สก.ทบ. เม.ย. 65 1201/65
506 ส.ต. คมสันต์    สินธชุลไพศาล 5630002589 ธ.พะเยา ก.ค. 65 3081/65
507 น.ส. รุ่งทพิย์    พทุธมาตย์ 5630003383 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
508 พล.อส. วโิรจน์    ศรีดา 5630003562 พนั.สท. มิ.ย. 65 2381/65
509 พล.อส. สุทธโิรจน์  โรจน์พรหม 5630003571 พนั.สท. มิ.ย. 65 2381/65
510 นาง สอิ้ง    แก้วภู 5630003815 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
511 อส.ทพ. ธรีะพล    วรินทรา 5630003983 กรม ทพ.22 มิ.ย. 65 2381/65
512 อส.ทพ. ลิขิต    วงัริม 5630003991 กรม ทพ.22 มิ.ย. 65 2381/65
513 พล.อส. ชัยวฒัน์    ลีเพง็ 5630004209 มทบ.18 พ.ค. 65 1781/65
514 ส.ต. ภานุพงค์    ศรีชู 5630005500 ม.1 พนั.1 รอ. พ.ค. 65 1781/65
515 นาง จรรยพร    เนตรภู่ 5630005610 ธ.หล่มสัก ก.ค. 65 3081/65
516 นาย ไพฑูรย์    ศรีจันทร์ 5630005611 ธ.หล่มสัก ก.ค. 65 3081/65
517 นาง ศรีนวล    ศรีจันทร์ 5630005612 ธ.หล่มสัก ก.ค. 65 3081/65
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518 พล.อส. นลวชั    สุขเกษม 5630005878 มทบ.12 มิ.ย. 65 2381/65
519 ส.ต. วริะชาติ    นุชเจริญ 5630006914 มทบ.39 ธ.ค. 64 5501/64
520 ส.ต.หญิง วารี     ยุบลเพช็ร 5630007661 ทภ.2 มิ.ย. 65 2381/65
521 น.ส. สุกานดา    ธปูทอง 5630009584 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 65 3081/65
522 นาง เสาวณี    ทองชู 5630011747 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
523 อส.ทพ. ไฟซอล    แดวอสนุง 5630012145 ธนาณัติ พ.ค. 65 1781/65
524 อส.ทพ. สงคราม    ทองคง 5630012189 ธนาณัติ พ.ค. 65 1781/65
525 ส.ต. สุรศักด์ิ    เข็มสุวรรณ์ 5630015089 ม.5 พนั.24 รอ. พ.ย. 64 4901/64
526 ส.ต. ปฏพิทัธ ์   สุริยนต์ 5640000157 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
527 นาง สาวติรี    สุริยนต์ 5640000174 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
528 ส.ต. พชิญ์พงศ์    วงัวนสินธ์ 5640001105 กบร.กช. เม.ย. 65 1201/65
529 ส.ท. ชินดนัย    เผือกพลู 5640001611 ปตอ.2 พนั.2 มิ.ย. 65 2381/65
530 นาง วลิาวลัย์    ฉิมแย้ม 5640001712 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
531 น.ส. สุภคั    พลจันทกึ 5640002382 ร.19 พนั.2 มิ.ย. 65 2381/65
532 อส.ทพ. พศิิษฐ์    วงศ์ศักด์ิศรี 5640002581 ธนาณัติ พ.ค. 65 1781/65
533 น.ส. ณัฐชยา    วงศ์หมอ 5640002808 ธ.เซ็นทรัล-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
534 น.ส. ธญัลักษณ์    วงศ์หมอ 5640002810 ธ.เซ็นทรัล-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
535 นาง นฤมล    ยางงาม 5640002846 ร้อย.ฝรพ.2 เม.ย. 64 1061/64
536 อส.ทพ. กฤษณะพงศ์   อินสุวรรณ์ 5640003646 ธนาณัติ พ.ค. 65 1781/65
537 พล.อส. พนัสพงษ ์   ทบัอินทร์ 5640006095 มทบ.310 มิ.ย. 65 2381/65
538 อส.ทพ. ฐานาทศัน์  ใจค่าแปง 5640006407 กรม ทพ.31 มิ.ย. 65 2381/65
539 นาง นิชาภา    ทบัอินทร์ 5640007782 มทบ.310 มิ.ย. 65 2381/65
540 พล.อส. ภาคภมูิ    บญุมั่น 5640008063 มทบ.18 มิ.ย. 65 2381/65
541 อส.ทพ. อธคุิณ    มั่นคง 5650003053 กรม ทพ.35 มิ.ย. 65 2381/65
542 นาย ปฏภิาณ    สายโน 5650004302 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
543 น.ส. เทพฤทยั    จันทร์ลังกา 5650004793 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
544 นาง ปรานอม    จันทร์ลังกา 5650004794 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
545 นาง ศิยาณี    พทุธน 5650007990 มทบ.24 ส.ค. 65 3781/65 ผิดระเบยีบ
546 นาง หนูพร    อุปพงษ์ ต100908/28 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
547 นาง ระภร์ีพรรณ    หวงัชนะ ต101168/28 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
548 นาง ลักษณ์    วเิชียรสาร ต101990/28 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ค. 65 3081/65
549 นาง ถวลิ    ใจคง ต103696/28 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
550 ร.ต. จิระวฒัน์    พงษพ์รม ต103728/28 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65
551 นาย พเิศษ    แสงทอง ต103801/28 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65
552 พ.ท. กสิภมูิ    วงศ์หมอ ต103875/28 ธ.เซ็นทรัล-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
553 ร.ต. อวยพล    ดาผา ต103928/28 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
554 นาง เติมใจ    คะเณศรี ต104003/28 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
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555 นาง ณัฐิดา    สงวนสิน ต105424/28 ธ.ถ.จันทน์ ก.ค. 65 3081/65
556 นาง ดวงจันทร์    กล่ันภมูิศรี ต106250/28 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
557 นาง จริยา    อุรีรักษ์ ต106796/28 ธ.กระทุ่มแบน (ถนนสุคนธวทิ) ก.ค. 65 3081/65
558 นาง กมลา    แปลงดี ต107019/28 ธ.อุตรดิตถ์ มิ.ย. 65 2381/65
559 นาง วฒันา    งามค่าพร้อม ต107161/29 ธ.บางบวัทอง ก.ค. 65 3081/65
560 นาง บญุเรือน    ทบัสวสัด์ิ ต107177/29 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ค. 65 3081/65
561 ร.อ.หญิง ประภาศรี   ภู่กิ่งเงิน ต108229/29 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ค. 65 3081/65
562 นาง พดุ    วไิลศรีประเสริฐ ต108448/29 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
563 ร.ท. แสวง    สุวรรณ์ ต108816/29 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
564 นาง สุพรรณี    ฉันทวเิชียร ต108958/29 ธ.เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ก.ค. 65 3081/65
565 ส.อ. ด่ารงเกียรติ  เยาวลักษณโยธนิ ต109071/29 ธ.บา้นฉาง มิ.ย. 65 2381/65
566 ส.ต. จ่ารัส    แปน้แก้ว ต111350/29 ธ.โรบนิสัน ศรีสมาน ก.ค. 65 3081/65
567 นาง อ่าไพ    ปิ่นเกตุ ต111359/29 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ค. 65 3081/65
568 นาง เยี่ยม    ป๎้นดี ต112259/29 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
569 นาง ละเอียด    ฤทธแิผลง ต11373/13 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ค. 65 3081/65
570 นาง ทองเจือ    โนนทงิ ต114529/29 ธ.อ่างทอง ก.ค. 65 3081/65
571 นาง ศรีสุพรรณ    สืบสุวรรณ ต115692/29 ธ.ถ.ประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง ก.ค. 65 3081/65
572 นาย จม    ชมภู ต116675/29 ธ.ชุมแพ ก.ค. 65 3081/65
573 นาง นันทนา    เสาะขุนทด ต116719/29 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 65 3081/65
574 นาง ทองมี    ลงเย ต116779/29 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ค. 65 3081/65
575 นาย ขุน    เนตรสวา่ง ต117267/29 ธ.สุพรรณบรีุ ก.ค. 65 3081/65
576 นาง สุนีย์    พว่งพวงงาม ต118084/29 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ค. 65 3081/65
577 ร.ต. วเิศษ    แก้วภู ต118266/29 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
578 จ.ส.อ. เตียง    กุลกฏ ต119707/29 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
579 นาง เสาวภา    ผิวฟก๎ ต119779/29 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
580 จ.ส.อ. ภานุพงษ ์   เสารีรัมย์ ต120500/29 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 65 3081/65
581 นาง พมิพศุ์ภณุช    ทพิย์ชัย ต121799/29 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
582 นาง เสนาะ    เอมโอช ต121860/29 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ค. 65 3081/65
583 น.ส. มาลินี    พุ่มทองค่า ต123033/29 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
584 นาย ทองดี    ช้ามะเริง ต12312/14 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ค. 65 3081/65
585 นาง ปรุง    ป๎้นตระกูล ต124217/29 ธ.รัชดาภเิษก-หว้ยขวาง ก.ค. 65 3081/65
586 นาง ทองย้อย    แสงทองแจ่ม ต124874/29 ธ.มีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
587 นาง สมนึก    นุชชา ต125561/29 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 65 3081/65
588 นาง น้อย    ตรีกุล ต126323/30 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
589 จ.ส.ต. เฉลียว    ฉิมแย้ม ต126782/30 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
590 นาง ภาลิณี    ดีอารมย์ ต127171/30 ธ.เซ็นทรัล เวสต์เกต ก.ค. 65 3081/65
591 นาง ดวงนภา    อุบลชาติ ต127543/30 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
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592 นาง ใบ    ศรีสุรักษ์ ต129138/30 ธ.ศรีสะเกษ ก.ค. 65 3081/65
593 นาง ฉลาด    เร่งติดต่อ ต131141/30 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
594 นาง สงบ    จันทร์โชติ ต132268/30 ธ.กาญจนบรีุ (ตลาดผาสุก) ก.ค. 65 3081/65
595 นาง สวาท    พุ่มประยูร ต134149/30 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
596 นาง บญุช่วย    สุวานิช ต134421/30 ธ.รังสิต-คลอง 3 ก.ค. 65 3081/65
597 ร.ต. นันทชิต    บรรพสุวรรณ ต135864/30 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ค. 65 3081/65
598 ร.ต. อรรถพล    ลายเงิน ต136096/30 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2661/65
599 นาง ช่อทพิย์    อ้นส่าราญ ต137765/30 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
600 ร.ต. วรีะศักด์ิ   นวลประดิษฐ์ ต139176/30 ธ.ย่อยเซ็นทรัลพลาซ่า-ลาดพร้าว ก.ค. 65 3081/65
601 นาง เสริมศรี    มงคลนนท์ ต141268/30 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
602 จ.ส.อ. ชาญ    บญุนุกูล ต141468/30 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
603 นาง หนูเล็ก    ญาติวงักุ่ม ต141544/30 ธ.ย่อยลาดกระบงั ก.ค. 65 3081/65
604 นาง ประทมุ    อ้นส่าราญ ต142266/30 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
605 นาง จิราวรรณ    จอมดวง ต142914/30 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
606 นาย จ๋อม    อุปจักร์ ต143225/30 ธ.น่าน ก.ค. 65 3081/65
607 นาง บาง    อ่วมวงษ์ ต144141/30 ธ.ถ.ติวานนท์ ก.ค. 65 3081/65
608 นาย สุรพล    วนัทนีย์วรกุล ต145920/30 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ก.ค. 65 3081/65
609 นาง ลัดดา    สุริโย ต145931/30 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ก.ค. 65 3081/65
610 จ.ส.อ. สมยศ    ชาตะสิงห์ ต146031/31 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
611 นาย อ่านวย    รุมรัตนะ ต146679/31 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
612 นาง นุกูล    ปรีดา ต148110/31 ธ.ย่อยบางววั ก.ค. 65 3081/65
613 นาง ละเอียด    ทรัพย์มูล ต14823/15 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 65 3081/65
614 น.ต.หญิง กัลยรัตน์   เชื้ออาษา ร.น. ต148430/31 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธเิบศร์ ก.ค. 65 3081/65
615 น.ส. ดวงกมล    เสวตวงษ์ ต148457/31 ธ.เตาปนู ก.ค. 65 3081/65
616 นาง บงัอร    หนูหอม ต148459/31 ธ.ปากเกร็ด ก.ค. 65 3081/65
617 ส.อ.หญิง เสาวลักษ ์   บญุลาโภ ต14899/15 ธ.บางเขน (เซ็นทรัล) ก.ค. 65 3081/65
618 นาง ฐิตารัตน์    บญุยืน ต150159/31 ธ.เซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ ก.ค. 65 3081/65
619 พ.ท. เกรียงไกร    ประเสริฐนู ต151503/31 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 65 3081/65
620 นาง ทองมี    ขันธจ์่านงค์ ต153775/31 ธ.โรบนิสัน-ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
621 นาย สุนิติ    น้อยผล ต154944/31 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
622 น.ส. ฉันทนา    สนองนารถ ต155387/31 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
623 จ.ส.อ. วรีะ    อินทมาตย์ ต156809/31 ธ.ราชบรีุ มิ.ย. 65 2381/65
624 น.ส. ละมูล    ฝนหวา่นไฟ ต158174/31 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
625 นาง บญุเจือ    ทองสุข ต160360/31 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 65 3081/65
626 นาง มยุรี    โนนสวา่ง ต162121/31 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 65 3081/65
627 จ.ส.อ. อ่าพล    ศรีหมาด ต162407/31 ธ.กระบี่ ก.ค. 65 3081/65
628 ร.ท. ไชยมงคลวฒัน์  สุนทรเมือง ต162482/31 ธ.แพร่ ก.ค. 65 3081/65
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629 นาง บญุเรือน    ชื่อสัตย์ ต162819/31 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
630 นาง กัญญารัตน์    มูลสวสัด์ิ ต163086/31 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
631 นาง ประดับ    ขวญัชัย ต16493/15 ธ.รพ.ภมูิพลอดุลยเดช ก.ค. 65 3081/65
632 นาย อดุลย์    ฝนหวา่นไฟ ต165153/31 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
633 นาง นิภา    ประสารรส ต165837/31 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
634 นาย สุรินทร์    สุขสิกร ต166603/31 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 65 3081/65
635 นาง ล่าพลู    ฝนหวา่นไฟ ต168359/32 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
636 นาง สุรางค์    พนัธุส์บาย ต168386/32 ธ.พาราไดซ์พาร์ค ก.ค. 65 3081/65
637 ส.อ. อารีย์    ค่าศรีสุข ต168953/32 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
638 จ.ส.อ. บณัฑิต  วไิลศรีประเสริฐ ต169066/32 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
639 นาง เต็ม    ไชยโส ต169189/32 ธ.ชุมแพ ก.ค. 65 3081/65
640 นาง อรพรรณ    สินธุลื์อนาม ต170720/32 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 65 3081/65
641 นาง สุภาภรณ์    สมบติัมี ต171671/32 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ค. 65 3081/65
642 นาง ยงค์    ไชยวงค์ ต173402/32 ธ.ตลาดหนองหอย-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
643 นาง ทองสร้อย    ช่างลาย ต174112/32 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 65 3081/65
644 ร.ต. ดิสกุล    ชัยนิล ต175063/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
645 ร.ท. นิวติั    สมศิลา ต175677/32 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
646 นาง สุกัญญา    สมศิลา ต175678/32 ธ.เลย ก.ค. 65 3081/65
647 นาย สมจิตร    สุขใส ต176945/32 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ค. 65 3081/65
648 นาย ปรีชา    พลพนัธ์ ต177305/32 ธ.ย่อยตล่ิงชัน ก.ค. 65 3081/65
649 นาง วรีะวรรณ    พลพนัธ์ ต177306/32 ธ.ย่อยตล่ิงชัน ก.ค. 65 3081/65
650 จ.ส.อ. ธรีวฒัน์   บ่าเพญ็วฒันา ต177472/32 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
651 นาง นวย    ทองนพ ต177516/32 ธ.พระพทุธบาท ก.ค. 65 3081/65
652 นาง สุวณีา    คงเพยีร ต177860/32 ธ.อ่างทอง ก.ค. 65 3081/65
653 นาง เหมือน    ชมนาวงั ต178485/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
654 นาง สาย    ชมนาวงั ต178486/32 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
655 จ.ส.อ. ธรีะศักด์ิ    คงปญ๎ญา ต179092/32 ธ.บางละมุง ก.ค. 65 3081/65
656 นาง บญุเรือง    ข่าวงษ์ ต180607/32 ธ.สระแก้ว ก.ค. 65 3081/65
657 นาง สมบญุ    พลพชื ต181450/32 ธ.ย่อยเซ็นทรัล-ลาดพร้าว ก.ค. 65 3081/65
658 นาย สมศักด์ิ    มงคลสกุลวฒิุ ต181767/32 ธ.ถ.ซ้ายพระ (นครปฐม) ก.ค. 65 3081/65
659 นาง จ่ารัส    ก่าแน่น ต182552/32 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
660 ร.ต. อดิศักด์ิ    นารินทร์ ต183348/32 ธ.สระแก้ว ก.ค. 65 3081/65
661 นาย อภชิาติ    การสูงเนิน ต185041/32 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ค. 65 3081/65
662 จ.ส.อ. วโิรจน์    ชัยสงคราม ต187012/32 ธ.ปต๎ตานี มิ.ย. 65 2381/65
663 นาย โสภณ    บตุรดีศรี ต187631/32 ธ.ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ ก.ค. 65 3081/65
664 นาง กาบจันทร์    ไชยมงคล ต188576/32 ธ.พะเยา ก.ค. 65 3081/65
665 นาง พนิดา    สวยอารมณ์ ต188811/32 ธ.ถ.ซ้ายพระ (นครปฐม) ก.ค. 65 3081/65
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666 นาง ปทมุมาศ    อินทร์พรหม ต189172/32 ธ.ชลบรีุ ก.ค. 65 3081/65
667 นาง ประไพ    มาลาพร ต189257/32 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
668 นาง ธนัยนันท ์ ธนประเสริฐวฒิุ ต189555/32 ธ.บางนา ก.ค. 65 3081/65
669 น.ส. บญุเรือน    บวัพว่ง ต189618/32 ธ.เตาปนู ก.ค. 65 3081/65
670 ร.ต. ประจักษ ์   ไกรประเวศ ต190177/32 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
671 นาง บญุ    โก้ชัยภมูิ ต190786/32 ธ.ชุมแพ ก.ค. 65 3081/65
672 นาง ประกอบ    จันทะวงษ์ ต191104/32 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ค. 65 3081/65
673 นาง จันทร์    อุปจักร์ ต191698/32 ธ.น่าน ก.ค. 65 3081/65
674 จ.ส.อ. ชลอ    อ่วมทอง ต192336/32 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
675 จ.ส.อ. ถวลัย์    เภรีวงษ์ ต192655/32 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
676 นาง ค่าแสง    ข่าเขวา้ ต193404/32 ธ.ชัยภมูิ ก.ค. 65 3081/65
677 นาง โสภ ี   ศรีแพงมูล ต194114/32 ธ.กาฬสินธุ์ ก.ค. 65 3081/65
678 ร.ต. วนิัย    ชัยกูล ต194733/32 ธ.พะเยา ก.ค. 65 3081/65
679 นาง วมิลรัตน์    ราชกิจ ต195057/32 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ค. 65 3081/65
680 นาง สุนันทา    พนัธุพ์ฤกษ์ ต195510/33 ธ.คลองเตย ก.ค. 65 3081/65
681 พ.อ. ทวชิ    มะเด่ือ ต195869/33 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
682 นาง มาลาตี    เปี่ยมวลัิย ต196225/33 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
683 นาย ณัฐธ ี   บญุข่า ต197167/33 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 65 3081/65
684 นาง บญุศรี    เล่ียมขาว ต199508/33 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 65 3081/65
685 นาง ไสว    เภรีวงษ์ ต200067/33 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
686 นาง อัมพร    นวลอนันต์ ต201799/33 ธ.ถ.พบิลูละเอียด-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
687 นาง ทองสด    วสิิทธิสู์งเนิน ต201824/33 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
688 นาง โสภวิลัค์ุ    แก้วสุวรรณ ต203909/33 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
689 นาง ธชัชนก    เกตุทตั ต203921/33 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
690 นาง กานดา    เสาสูง ต204653/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
691 นาง จิราภรณ์   เปรมประสิทธิ์ ต20466/17 ธ.ถ.เทพารักษ์ ก.ค. 65 3081/65
692 นาง ไสว    อินทรประสิทธิ์ ต206721/33 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
693 พ.อ.ต.(ทอ.) นท ี   โมกสกุล ต207042/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
694 นาง บษุยา    โมกสกุล ต207043/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
695 นาง ยุภา    กล้าหาญ ต209156/33 ธ.โชคชัย 4 ก.ค. 65 3081/65
696 นาง ล่าใย    วสุิทธศิาสตร์ ต209614/33 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 65 3081/65
697 นาย เฉลิม    นะรา ต209849/33 ธ.ศรีสะเกษ ก.ค. 65 3081/65
698 นาย ประสิทธิ ์   วงษค่์าปา ต210043/33 ธ.เซ็ลทรัล-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
699 พ.ต. วรวทิย์    จิตรจันทร์ ต21022/17 ธ.บิ๊กซี-อุดรธานี ก.ค. 65 3081/65
700 นาง ประสาทพร   ข้าวสามรวง ต210972/33 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
701 นาง ปริม    เนตรนัย ต211044/33 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สวา่ง ก.ค. 65 3081/65
702 นาง ทองดี    ถาบตุร ต211767/33 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
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703 พ.อ. วนัชัย    อ่างหรัิญ ต213863/33 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ค. 65 3081/65
704 นาง เตือนใจ    คาพจิารณ์ ต215809/33 ธ.บางบาล ก.ค. 65 3081/65
705 น.ส. จีระพร    มโนสืบ ต216170/33 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
706 พ.ต. สมศักด์ิ    สุขสมทพิย์ ต216323/33 ธนาณัติ พ.ค. 65 1781/65
707 นาย เฉลิมศักด์ิ    จุลบรุมย์ ต216473/33 ธ.สาขากล้วยน้่าไท ก.ค. 65 3081/65
708 นาง สมยา    สุนทรเมือง ต217108/33 ธ.แพร่ ก.ค. 65 3081/65
709 นาง สมคิด    ผลภาค ต217756/33 ธ.โลตัส บางปะอิน ก.ค. 65 3081/65
710 นาง บาหยัน    แก่นเชื้อชัย ต218624/33 ธ.สิงหบ์รีุ ก.ค. 65 3081/65
711 นาง สายใจ    บวัชื่น ต219692/33 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
712 นาย ประเจิด    ปาลวฒัน์ ต219710/33 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 65 3081/65
713 นาย ส่าราญ    เต็มเปี่ยม ต219750/33 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 65 3081/65
714 จ.ส.อ. สมพงษ ์   ไทยเทศ ต220772/33 ธ.ส่านักราชด่าเนิน ก.ค. 65 3081/65
715 นาง ทองค่า    มะลิอ่อง ต221528/33 ธ.สุพรรณบรีุ ก.ค. 65 3081/65
716 ร.ต. ประกอบ    ฉันงูเหลือม ต221894/33 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 65 3081/65
717 นาง เบญจมาศ    ศรีสังวรณ์ ต222125/33 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 65 3081/65
718 นาง วราภรณ์    เอี่ยมอ่าพร ต222485/33 ก.ค. 65 3081/65
719 นาย พงษณ์รงค์    มั่งค่ัง ต223938/33 ธ.ถ.หว้ยแก้ว-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
720 นาย มหาพล    ไขวค่้า ต224197/34 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ ก.ค. 65 3081/65
721 นาง ส่าราญ    ศิริสุวรรณ ต224301/34 ธ.มีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
722 นาง ทองแดง    ผ่องราศรี ต224975/34 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สวา่ง ก.ค. 65 3081/65
723 นาง ลัดดา    ค่าบวั ต226099/34 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ค. 65 3081/65
724 นาง ศรีนวล    สุขชัย ต226221/34 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ค. 65 3081/65
725 นาง บญุมี    ศรีสุพรรณ ต226289/34 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 65 3081/65
726 นาง ส่าริด    นุ่มส่ารวย ต226593/34 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
727 จ.ส.อ. ปญ๎ญา    ระกิติ ต226747/34 ธ.ถ.ซ้ายพระ (นครปฐม) ก.ค. 65 3081/65
728 นาง สมทรง    สายทอง ต227083/34 ธ.บางล่าภู ก.ค. 65 3081/65
729 นาง เสวก    จุลศิล ต227310/34 ธ.บางบาล ก.ค. 65 3081/65
730 นาง สุรีรัตน์    ระหวา่งสุข ต227565/34 ธ.ย่อยถนนประชาอุทศิ ก.ค. 65 3081/65
731 นาง บวัแก้ว    ละสา ต228766/34 ธ.ระยอง 2 ก.ค. 65 3081/65
732 นาง บวัค่า    วงษพ์นิิจ ต230013/34 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
733 นาย ธนัญญา    มะเด่ือ ต230014/34 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
734 จ.ส.อ. ไสว    มีทอง ต231543/34 ธ.ศรีสะเกษ ก.ค. 65 3081/65
735 ร.ท. สิทธพิร    ใคร้ยงค์ ต232826/34 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
736 นาง สาคร    ดอกจันทร์ ต233249/34 ธ.รามอินทรา กม.8 ก.ค. 65 3081/65
737 นาย สุทธรัิก    มากมาย ต234204/34 ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์) ก.ค. 65 3081/65
738 นาง นงนุช    เสาร์สมยา ต234241/34 ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์) ก.ค. 65 3081/65
739 นาง วฒันา    ทองค่าขาว ต234894/34 ธ.อุทยัธานี ก.ค. 65 3081/65
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740 นาย ทนิกร    โกมลมาลย์ ต235091/34 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
741 นาง พชัรพร    หอมสมบติั ต235827/34 ธ.เพชรบรูณ์ ก.ค. 65 3081/65
742 นาง ฟอ้น    จ่าแนกนิตย์ ต236545/34 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
743 นาง รจนา    แก้วเสนา ต237845/34 ธ.สกลนคร ก.ค. 65 3081/65
744 นาย วนิัย    สายปรีชา ต238050/34 ธ.เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ก.ค. 65 3081/65
745 จ.ส.อ. ค่าตัน    ทองสีสุก ต238318/34 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
746 นาย สมาน    พนิิจวงษ์ ต238819/34 ธ.ยโสธร ก.ค. 65 3081/65
747 นาง ละมูล    จารย์ลี ต239486/34 ธ.นครนายก ก.ค. 65 3081/65
748 จ.ส.อ. สมิตร    วงศ์พนัธ์ ต239870/34 ธ.ยโสธร ก.ค. 65 3081/65
749 นาง วรรณภา    ฉันงูเหลือม ต240277/34 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 65 3081/65
750 จ.ส.อ. ประภาส    จันทน้อย ต240729/34 ธ.ส่านักพหลโยธนิ ก.ค. 65 3081/65
751 นาย พนัธศั์กด์ิ    ตาสิติ ต240890/34 ธ.เตาปนู ก.ค. 65 3081/65
752 นาย บนัดล    บวัพา ต241242/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
753 นาง วนิดา    แม่นมั่น ต241319/34 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
754 นาง บญุศรี    สมสุข ต242917/34 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
755 นาง จิดาภา    ค่าด่า ต243499/34 ธ.ตาก ก.ค. 65 3081/65
756 นาย ค่าหมื่น    สร้อยนาค ต243602/34 ธ.พะเยา ก.ค. 65 3081/65
757 นาง กาบทอง    วงศ์พริิยะกุล ต243667/34 ธ.พะเยา ก.ค. 65 3081/65
758 นาย ไพฑูรย์    ปาระฤทธิ์ ต244094/34 ธ.บางบาล ก.ค. 65 3081/65
759 นาง ลี    เพิ่มขี้น ต246427/34 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
760 นาง พวงเพชร   จันทร์สอนศิริ ต246598/34 ธ.ย่อยลาดกระบงั ก.ค. 65 3081/65
761 นาง กิ่งแก้ว    ภู่เต็ง ต246907/34 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ ก.ค. 65 3081/65
762 นาย ประเชษฐ    เดชจบ ต247923/35 ธ.พจิิตร มิ.ย. 65 2381/65
763 นาง บวัผัน    หวงัระบอบ ต248849/35 ธ.แพร่ ก.ค. 65 3081/65
764 นาง ลัดดา    ไก่ปอ๊ก ต248983/35 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
765 นาง บงัใบ    สุวรรณเกิดผล ต249251/35 ธ.ย่อยเซียร์ - รังสิต ก.ค. 65 3081/65
766 นาง เตียง    มุกดา ต249879/35 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
767 นาง เยาวลักษณ์   อิงคนินันท์ ต249968/35 ธ.แจ้งวฒันะ ก.ค. 65 3081/65
768 นาง มาลี    หาญบวัค่า ต250087/35 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 65 3081/65
769 จ.ส.อ. แดง    พฤกษชาติ ต250941/35 ธ.หนองคาย ก.ค. 65 3081/65
770 นาย กลุ่ม    ศรีภมูิ ต251040/35 ธ.บา้นไผ่ ก.ค. 65 3081/65
771 นาง ทองใบ    บญุเกิด ต252526/35 ธ.รังสิต-คลอง 3 ก.ค. 65 3081/65
772 นาย ยรรยง    บดุดาหวงั ต252660/35 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. ก.ค. 65 3081/65
773 จ.ส.อ. สมศักด์ิ    วชัระมูสิก ต253881/35 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
774 นาง ณัชชา    หมั่นกุล ต254648/35 ธ.น่าน ก.ค. 65 3081/65
775 ส.อ. วฒิุศักด์ิ    ดวงเกิด ต255428/35 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ค. 65 3081/65
776 นาง หอม    อิ้งทม ต255619/35 ธ.ด่าเนินสะดวก มิ.ย. 65 2381/65
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777 นาย ถวลิ    สงขลา ต256570/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
778 นาง เอื้ออารีย์    เนินภู ต257174/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
779 นาง วนั    ศรีวเิศษ ต257883/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
780 นาง จีรพรรณ    ชินสมุทร ต258197/35 ธ.เซ็นทรัล-ช.ม. แอร์พอร์ต ก.ค. 65 3081/65
781 นาย ทองม้วน    พลโคตร ต258731/35 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
782 จ.ส.อ. ประสงค์    ค่าฝ้๎น ต258814/35 ธ.บางล่าภู ก.ค. 65 3081/65
783 นาง วาสนา    สมัครสมาน ต260225/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
784 ส.อ. จุลโมกข์    บางปาน ต260986/35 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
785 นาง รัชนีวรรณ    จิตรโสภี ต261743/35 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ค. 65 3081/65
786 นาง ชุฏมิา    ศรีวรรณ ต263750/36 ธ.ถ.เวสสุวรรณ์ (นครสวรรค์) ก.ค. 65 3081/65
787 นาง สายทอง    ฉิมณรงค์ ต263974/36 ธ.ปก๎ธงชัย มิ.ย. 65 2381/65
788 นาง สงเมือง    สกุลศุภศาสตร์ ต265978/36 ธ.ตลาดปากช่อง ก.ค. 65 3081/65
789 นาง ประพนั    แสงฤทธิ์ ต266701/36 ธ.ชุมแพ ก.ค. 65 3081/65
790 นาง หวานใจ    บรรพสุวรรณ ต266867/36 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ค. 65 3081/65
791 ร.ต. ธนวฒัน์    ฤทยัธรีศานต์ ต267183/36 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
792 นาง สมพร    จรเจนวฒิุ ต268067/36 ธ.สนามเสือปา่ ก.ค. 65 3081/65
793 นาง แสงทอง    พรหมวงศ์ ต26927/18 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ก.ค. 65 3081/65
794 นาง จันทา    กลางวชิัย ต269835/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 65 2381/65
795 นาง มัจฉา    บตัรสูงเนิน ต269952/36 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
796 ร.ต. ชัยพร    อร่ามจันทร์ ต270614/36 ธ.ทุ่งสง (ถนนชนปรีดา) ก.ค. 65 3081/65
797 นาง พรรณียา    ประเสริฐนู ต271651/36 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 65 3081/65
798 นาง พรธญิา    ทวุลลิตร์ ต271904/36 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ก.ค. 65 3081/65
799 จ.ส.อ. รุ่งโรจน์    ยศรุ่งเรือง ต272092/36 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 65 3081/65
800 น.ส. สุพฒัตา    พลค่า ต272216/36 ธ.บางละมุง ก.ค. 65 3081/65
801 นาง ธนพร    ศรีสารคาม ต272381/36 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
802 นาง วฒันา    ทา่หนิ ต272639/36 ธ.ถ.กลางเมือง (ขอนแก่น) ก.ค. 65 3081/65
803 นาง จอมสนิท    งอกวงษ์ ต272908/36 ธ.นครพนม ก.ค. 65 3081/65
804 นาง มนฤทยั    วรรณค่าผุย ต272928/36 ธ.นครพนม มิ.ย. 65 2381/65
805 นาง อัมพร    สะอาด ต274816/37 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
806 นาง พศิสุดา    พนัโนราช ต274870/37 ธ.บา้นไผ่ ก.ค. 65 3081/65
807 นาง วาสนา    จันทะนาม ต276334/37 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
808 นาง ยง    วะเท ต276486/37 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
809 จ.ต. ทองเหรียญ    อรทยั ต277137/37 ธ.ถ.อุดรดุษฎี ก.ค. 65 3081/65
810 นาง รัตนา    นารถานนท์ ต278119/37 ธ.ปราณบรีุ ก.ค. 65 3081/65
811 ร.ต. ทวน    โสภา ต278370/37 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.ค. 65 3081/65
812 นาง อมรรัตน์    โสภา ต278445/37 ธ.บิ๊กซี-น.ว. (ว-ีสแควร์) ก.ค. 65 3081/65
813 นาง สุกัญญา    สิทธจิันทร์ ต278919/37 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 65 3081/65

22



ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล เลขทะเบยีน สังกัด เดือนที่ค้าง ศพที่ค้าง หมายเหตุ
814 จ.ส.อ. พทิยา    บวัเต้า ต279141/37 ธ.สันปา่ข่อย-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
815 นาง นงลักษณ์    หม้อสุวรรณ ต279659/37 ธ.เดอะมอลล์ ทา่พระ ก.ค. 65 3081/65
816 นาง ชไมพร    ผากา ต281392/37 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 65 3081/65
817 นาง สุมาลย์    ผากา ต281393/37 ธ.ลพบรีุ ก.ค. 65 3081/65
818 น.ส. วรินทร์วภิา  โรจนสุวรพงค์ ต284437/38 ธ.โรบนิสัน-กาญจนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
819 นาง จันเที่ยง    บวัเงิน ต284447/38 ธนาณัติ มิ.ย. 65 2381/65
820 ร.ต. วชิระ    สวนรักษ์ ต28533/18 ธ.หาดใหญ่ ก.ค. 65 3081/65
821 นาง ปราณีต    เภรีวงษ์ ต285359/38 ธ.ปทมุธานี ก.ค. 65 3081/65
822 นาง ส่ารวย    งามศรี ต286247/38 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
823 นาย สนั่น    พรพศิ ต288587/38 ธ.ประจันตคาม ก.ค. 65 3081/65
824 นาง ส่าราญ    พรพศิ ต288596/38 ธ.ประจันตคาม ก.ค. 65 3081/65
825 นาง สนธยา    นงพยัฆ ต288614/38 ธ.นครนายก ก.ค. 65 3081/65
826 นาง สุพศิ    ศรีสารากร ต288942/38 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ก.ค. 65 3081/65
827 นาง อภริดี    ปานทผลิน ต289368/38 ธ.มาร์เก็ต เพลส วงศ์สวา่ง ก.ค. 65 3081/65
828 นาย วงศ์ไกรวชิญ์    บริบรูณ์ ต289501/38 ธ.เตาปนู ก.ค. 65 3081/65
829 นาง เพยีร    คงถิ่นฐาน ต289769/38 ธ.ย่อยถนนประชาอุทศิ ก.ค. 65 3081/65
830 นาง สมบติั    กล่ินพยอม ต289939/38 ธ.ช่องนนทรี ก.ค. 65 3081/65
831 นาง ประมัย    วะลัยใจ ต289945/38 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
832 นาง อรนงค์    ด่านิล ต289967/38 ธ.คอสโม เมืองทองธานี ก.ค. 65 3081/65
833 นาง จวน    ยี่ทอง ต290238/38 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ก.ค. 65 3081/65
834 นาง บรรจง    ทองวนัดี ต29502/19 ธ.วารินช่าราบ ก.ค. 65 3081/65
835 นาง วเิชียร    จ่าปาพงษ์ ต31586/19 ธ.ย่อยถนนเทพารักษ ์กม.3 ก.ค. 65 3081/65
836 นาย สมพงษ ์   อ่อนพลู ต34756/20 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
837 นาง ศิรินันท ์   ดิสถาพร ต37063/21 ธ.อิมพเีรียล เวลิด์ ส่าโรง ก.ค. 65 3081/65
838 นาง พศิมัย    มั่นคง ต37653/21 ธ.ตระการพชืผล ก.ค. 65 3081/65
839 จ.ส.อ. สุนทร    วลัิยกุล ต41470/22 ธ.พนัสนิคม ก.ค. 65 3081/65
840 นาง เล็ก    ปญ๎ญามูลวงษา ต42154/22 ธ.เซ็นทรัลเฟสติวลั-ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
841 นาย อรรถกร    ณ มณี ต44127/22 ธ.อิมพเีรียล เวลิด์ ส่าโรง ก.ค. 65 3081/65
842 นาง ดาหวนั    เมืองวงษ์ ต44927/22 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
843 นาง ศรีแพร    ภลูาด ต47080/22 ธ.น่าน ก.ค. 65 3081/65
844 นาย มาโนช    โพธิท์อง ต49545/23 ธ.น่าน ก.ค. 65 3081/65
845 นาง ปรุงจิตต์    เจ้ากรมทอง ต51095/23 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
846 นาง สุรีย์    อาจหาญ ต52205/23 ธ.ย่อยแฟชั่น ไอส์แลนด์ ก.ค. 65 3081/65
847 นาง น้อม    ศิริโต ต55535/24 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
848 นาง สุนีย์    ไกรมาส ต55750/24 ธ.ถ.เอเชีย-น.ว. ก.ค. 65 3081/65
849 นาง ณัฐกมล    มาฆะวงค์ ต56075/24 ธ.สาขากล้วยน้่าไท ก.ค. 65 3081/65
850 ร.ต. ยิ่งศักด์ิ    ประเสริฐสังข์ ต56948/24 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ล.บ. ก.ค. 65 3081/65
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851 จ.ส.อ. ธนา    เทยีนบตุร ต58868/24 ธ.เซ็นทรัล-พ.ล. ก.ค. 65 3081/65
852 นาง วราภรณ์    ค่าพชิชู ต62242/25 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
853 นาง นวลศิริ    กมลาหาส ต62535/25 ธ.กระทรวงกลาโหม ก.ค. 65 3081/65
854 นาง สวทิ    กล่ินกล่่า ต62574/25 ธนาณัติ มิ.ย. 65 3001/65
855 นาง สุนีย์    จ้อยรุ่ง ต63782/25 ธ.ส่านักราชด่าเนิน ก.ค. 65 3081/65
856 นาง วนัเพญ็    ศิลปช่านาญ ต65929/25 ธ.พระพทุธบาท ก.ค. 65 3081/65
857 ส.ต.อ. ศักด์ิชัย    วรประเทอืง ต67314/26 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
858 นาย มนตรี    โพธิม์าก ต67343/26 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
859 นาง นวม    ศิริพฒัน์ ต67892/26 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. ก.ค. 65 3081/65
860 นาง อรนิตย์    รอดเที่ยง ต67959/26 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65
861 นาง จงกลวรรณ    ยิ้มสงบ ต70198/26 ธ.ย่อยฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ค. 65 3081/65
862 นาง จ่าเนียร    เลือดไทย ต70458/26 ธ.ยโสธร ก.ค. 65 3081/65
863 นาย เกษม    รุ่งแสง ต70460/26 ธ.ยโสธร ก.ค. 65 3081/65
864 นาง ทว ี   ถาวรวงศ์ ต70921/26 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
865 นาง อุไร    โพธิม์าก ต72031/26 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
866 น.ส. รววีรรณ    มีต้องปน๎ ต73376/26 ส่วนกลาง มิ.ย. 65 2381/65
867 ส.อ. สรรเสริญ    จ่าภา ต75792/26 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
868 นาง รัศมี    เหลืองประมวล ต75929/26 ธ.บางบวัทอง ก.ค. 65 3081/65
869 นาง กุหลาบ    ศรีทองอินทร์ ต77104/26 ธ.สะพานควาย ก.ค. 65 3081/65
870 นาย ค่าพลู    สัมราช ต77788/26 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
871 จ.ส.อ.หญิง สมพศิ   คล้ายมาก ต77894/26 ธ.สนามเปา้ ก.ค. 65 3081/65
872 นาย เปล่ียน    ขบวนงาม ต80704/27 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์ช.ม. ก.ค. 65 3081/65
873 น.ส. สมบญุ    โพธวิรรณ์ ต81267/27 ธ.ตลาดเจ้าพรหม ก.ค. 65 3081/65
874 นาง รัตนากร    ทรัพย์โสม ต81401/27 ธ.บางบวัทอง ก.ค. 65 3081/65
875 จ.ส.อ. เชน    พลูเหลือ ต82759/27 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 65 3081/65
876 จ.ส.อ. สุรพงษ ์   ดีศรี ต83216/27 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
877 นาย ธนู    คลองโปร่ง ต8773/12 ธ.ย่อยบางจาก ก.ค. 65 3081/65
878 นาง ตลับ    สระบวัทอง ต88570/27 ธ.ศรีย่าน ก.ค. 65 3081/65
879 นาง เฉลิม    วรธงไชย ต88871/27 ธ.ปก๎ธงชัย ก.ค. 65 3081/65
880 นาง สมพศิ    ต้ังวชิิต ต91043/27 ธ.นครราชสีมา ก.ค. 65 3081/65
881 นาง วนัเพญ็    ชือศรี ต91764/27 ธ.พษิณุโลก ก.ค. 65 3081/65
882 ร.ต. ประมวล    ทองสลับ ต92895/28 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ค. 65 3081/65
883 นาง บวัน่า    ผิวค่า ต93108/28 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
884 นาย ประหยัด    อเนกะมัย ต94221/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ค. 65 3081/65
885 จ.ส.อ. ชาตรี    ทรัพย์ทวี ต96357/28 ธ.สระบรีุ ก.ค. 65 3081/65
886 นาง ขวญั    พบิลูแถว ต96850/28 ธ.ราชบรีุ ก.ค. 65 3081/65
887 จ.ส.อ. วรีะพล    พรหมโคตร ต98289/28 ธ.ขอนแก่น ก.ค. 65 3081/65
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888 นาง อ่าพรรณ    ถวลิกิจ ส10017/23 ธ.ถ.บญุวาทย์ ก.ค. 65 3081/65
889 นาง วิํ ูํู    วระวบิลู ส10499/24 ธ.พรานนก ก.ค. 65 3081/65
890 นาง ค่า    ตรีสง่า ส10721/24 ธ.หล่มสัก ก.ค. 65 3081/65
891 น.ส. กนกรัตน์    ยศไกร ส10947/25 ธ.โชคชัย 4 ก.ค. 65 3081/65
892 นาง สมร    โสพศิวง ส11614/25 ธ.บรีุรัมย์ ก.ค. 65 3081/65
893 พ.ต.หญิง กุลพชิญา  คุ้มสุพรรณ ส13471/27 ธ.รพ.รร.6 ก.ค. 65 3081/65
894 นาง จูมทอง    พรเพง็ ส15338/28 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-น.ม. มิ.ย. 65 2381/65
895 นาง พรทพิย์    ธะประวติั ส15729/28 ธ.อุบลราชธานี ก.ค. 65 3081/65
896 นาง ฉอ้อน    สุขพร้อม ส16443/29 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ค. 65 3081/65
897 นาง สมหมาย    พนิิจวงศ์ ส16506/29 ธ.ย่อยสถาบนัราชภฎัสกลนคร มิ.ย. 65 2381/65
898 นาง พจนีย์    บรุะมิ ส17263/30 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
899 นาง อัปสร    บราวน์ ส20619/32 ธ.เพยีวเพลส รามค่าแหง 110 ก.ค. 65 3081/65
900 นาง ทศันีย์    จรัณยานนท์ ส22957/34 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
901 พ.อ. สุเทพ    ลาน้่าเที่ยง ส23945/35 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ค. 65 3081/65
902 นาง เยาวภา    ก้านจักร ส24985/36 ธ.ถ.พรหมราช-อ.บ. มิ.ย. 65 2381/65
903 นาง วไิลลักษณ์    ทา้วนาง ส25729/38 ธ.ย่อยถนนสรงประภา ก.ค. 65 3081/65
904 นาง พรพมิล    ตันปชิาติ ส4856/15 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ มิ.ย. 65 2381/65
905 นาง สายชีพ    แน่นหนา ส4888/15 ธ.เมกาบางนา ก.ค. 65 3081/65
906 พ.ต. ด่าริห ์   โมรัฐเสถียร ส6510/18 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ค. 65 3081/65
907 นาง จิราวตัร    วภิาตะกลัศ ส6847/18 ธ.โลตัส รังสิต คลอง7 ก.ค. 65 3081/65
908 นาง แฉล้ม    ธรีะวฒันาวศิิษฎ์ ส7030/18 ธ.บา้นแอนด์บยีอนด์-ข.ก. ก.ค. 65 3081/65

หมายเหตุ
1. เปน็การถอนสภาพสมาชิกไวช้ั่วคราว  มีก่าหนด  2  ป ี สาเหตุค้างช่าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั
2. ล่าดับที่  545  คุณสมบติัไม่ถูกต้องตามระเบยีบ
3. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพชั่วคราว กรณีขาดส่งเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพเกิน  90  วนั  จะขอคืนสภาพได้ที่  กองการฌาปนกิจ
    กรมสวสัดิการทหารบก หรือใหไ้ปติดต่อขอคืนสภาพและแสดงตนต่อคณะกรรมการ และขอทราบจ่านวนเงินที่ค้างช่าระ
    ที่หน่วยต้นสังกัดต้ังแต่หน่วยระดับกองพนัหรือเทยีบเทา่ขึ้นไป ภายในก่าหนด 2 ป ีนับแต่วนัที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนชั่วคราว
    โดยไปแสดงตนพร้อมหลักฐานประกอบการคืนสภาพ ดังนี้ ส่าเนาทะเบยีนบา้น, ส่าเนาบตัรประจ่าตัวประชาชน, ส่าเนาใบต้อนรับ,    
    ใบส่าคัญความเหน็แพทย์, ค่าส่ังใหอ้อกจากราชการ (กรณีขาดส่งเพราะลาออกจากราชการ)
4. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพ เนื่องจากสมัครซ่้า ตามระเบยีบ ทบ.ฯ ใหถ้ือการสมัครคร้ังที่ 2 เปน็โมฆะ เมื่อตรวจพบจะถูกถอนสภาพ
    จึงขอใหส้มาชิกไปติดต่อ เพื่อคืนสภาพการสมัครคร้ังแรก ส่าหรับรายละเอียดการค้างช่าระเงินสงเคราะหค่์าจัดการศพ ใหติ้ดต่อ
    สอบถาม โทร.0-2654-7400 ต่อ 6465 , 6467-8 หลักฐานการคืนสภาพเช่นเดียวกับข้อ 3
5. สมาชิกที่ถูกถอนสภาพไวช้ั่วคราว หากถึงแก่กรรม จะไม่ได้รับสิทธใิดๆ ทั้งส้ิน
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