
ผนวก  ง
รายนามสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก ทีถู่กถอนสภาพออกจากทะเบยีนสมาชิกถาวร

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบบีน สังกัด ค้างตั้งแต่ ศพที่
1 จ.ส.อ. ขจรศักด์ิ    โคตรวงษจ์ันทร์ 5395005431 ธ.พนัสนิคม ก.ย. 59 3281/59
2 นาง กาญจนา    อนันต๊ะ 5406003849 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
3 ร.ต. ณรงค์ศักด์ิ    กอมณี 5410002130 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
4 จ.ส.อ. เฟื่องศักด์ิ    นิราศภยั 5410003174 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
5 นาย ศิริพงษ ์   กองวเิศษ 5410017471 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
6 ส.อ. สุวทิย์    บษุษะ 5410022321 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ก.ย. 59 3281/59
7 ส.อ. ศิริวบิลูย์    บญุศิลป์ 5410023644 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
8 ส.อ. ทรงรัฐ    สมพงษ์ 5410023654 ธ.สนามเปา้ ก.ย. 59 3281/59
9 นาง พเยาว ์   ค าแหงพล 5420006436 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.ย. 59 3281/59
10 นาง บญุนอม    รัตนสุนทร 5420006835 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ก.ย. 59 3281/59
11 นาง จุฑามาศ    อินทรอาษา 5430002597 ธ.สระบรีุ ก.ย. 59 3281/59
12 นาย อลงกรณ์    เพชรชัยมงคล 5430003206 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 59 3281/59
13 นาง พจนีย์    วฒิุ 5430004944 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
14 พ.ท. ฐมฤกษ ์   แสงเงิน 5430006376 ธ.ร้อยเอ็ด ก.ย. 59 3281/59
15 นาง ทศันีย์วรรณ    แสนค า 5430008105 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
16 ส.อ. วนิัย    ขุนเคน 5430008366 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
17 นาง นลยา    โพธิใ์จ 5440004417 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
18 ส.อ. เดช    ยอดไฟอินทร์ 5440008900 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 59 3281/59
19 ส.อ. จักรี    ไชยวฒิุ 5450002081 ธ.น่าน ก.ย. 59 3281/59
20 นาง สุภาพรรณ    วเิลศ 5450003743 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
21 นาง กัลยา    กาญจนสุวรรณ 5450005758 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
22 นาง อนันตพร    มีฟกั 5450006355 พนั.ซบร.21 บชร.1 ก.ย. 59 3281/59
23 น.ส. วนัทนี    นามบตุรศรี 5450009448 ธ.สยามสแควร์ ก.ย. 59 3281/59
24 ส.ท.หญิง ปราณี    คงเพช็ร์ 5450009918 รร.ชท. ก.ย. 59 3281/59
25 นาง พรเพญ็    ทาสิงห์ 5450012046 มทบ.18 ก.ย. 59 3281/59
26 นาย นิติ    เพชรชัยมงคล 5460001668 ธ.บิ๊กซี-ลพบรีุ 2 ก.ย. 59 3281/59
27 จ.ส.อ. ชานนท ์   วงัหนองหวา้ 5460001881 สส.ทหาร ก.ย. 59 3281/59
28 นาง ลอย    ขุนเคน 5460007349 ธ.ปราจีนบรีุ ก.ย. 59 3281/59
29 นาย ประสิทธิ ์   วะริวงษ์ 5460008620 ธ.เสนานิคม ก.ย. 59 3281/59
30 นาง ภากมล    โคตรวชิัย 5460011779 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
31 นาง จรรยภทัร    ตรงกล้า 5460015873 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
32 จ.ส.อ. นิวฒัน์    ปั้นพพิฒัน์ 5470000188 พล.ร.9 ก.ย. 59 3281/59
33 น.ส. นริศรา    บญุกล้า 5470000560 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
34 นาง ประโลม    เพง็พพิฒันวงศ์ 5470000861 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
35 นาง สาหร่าย    จุลพนัธ์ 5470004608 ช.พนั.1 พล.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
36 ส.ต. ศตวรรษ    บญุแยง 5470004684 ธ.อุดรธานี ก.ย. 59 3281/59
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37 นาง ยุวดี    ไชยวฒิุ 5480000859 ธ.น่าน ก.ย. 59 3281/59
38 ส.อ. กรกรด    ศรีพละธรรม 5480001112 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
39 นาง ชนิดา    ไถ้เงิน 5480002477 ธ.ส านักพหลโยธนิ ก.ย. 59 3281/59
40 จ.ส.ท. ชนะชัย    สังข์แสง 5480004707 ธ.พจิิตร ก.ย. 59 3281/59
41 จ.ส.อ. สุเมธ    ทนะขวา้ง 5490003275 ร.17 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
42 พล.อส. พรพรหม    มะลิซ้อน 5490004643 มทบ.310 ก.ย. 59 3281/59
43 น.ส. วรินพร    กล้าหาญ 5490004646 มทบ.310 ก.ย. 59 3281/59
44 นาง กัญญาวร์ี    ศรีระอุดม 5490008425 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ก.ย. 59 3281/59
45 นาง กฤษณา    สังข์แสง 5500002430 ธ.พจิิตร ก.ย. 59 3281/59
46 น.ส. ขวญัลดาพร    วรรณสิงห์ 5500004037 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.ย. 59 3281/59
47 ส.อ. วนิัย    คงสมคิด 5500004932 กรม ทพ.42 ก.ย. 59 3281/59
48 ส.อ.หญิง ณัฎฐ์สิญา    เทพนามวงค์ 5500007451 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
49 จ.ส.ต. ศิริวฒัน์    เสนาราช 5510000766 ช.11 พนั.111 ก.ย. 59 3281/59
50 ส.อ. ฐจร    คงกะพนัธ์ 5510001223 ทภ.4 ก.ย. 59 3281/59
51 ส.อ. วชิัย    สิงทอง 5520001873 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
52 ส.อ. ธรีะพงษ ์   อัตติยะ 5520005009 พนั.สร.กรม สน.พล.ร.15 ก.ย. 59 3281/59
53 ส.อ. ศราวธุ    แก่นงาม 5520005847 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ก.ย. 59 3281/59
54 นาย ชัชเวทย์    วรัิชกุล 5520011387 ธ.สมุทรสงคราม ส.ค. 59 2781/59
55 นาง ประนอม    พาใจธรรม 5520013612 ธ.น่าน ก.ย. 59 3281/59
56 นาย ชาญณรงค์    พงษข์ยัน 5520014362 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 59 3281/59
57 น.ส. มลิสา    สุคันธ์ 5520016205 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
58 นาย วรชัย    สิงทอง 5520016208 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
59 นาย วชิัย    สุคันธ์ 5520016209 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
60 นาง อุทยั    สุคันธ์ 5520016210 ร.1 รอ. ก.ย. 59 3281/59
61 นาง บญุเสริม    แก้วไทรเกตุ 5520016700 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
62 น.ส. ดวงใจ    เล้ียงเชื้อ 5520019002 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
63 นาย พรชัย    บญุสูง 5520019006 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
64 นาง ราตรี    บญุสูง 5520019007 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
65 ส.อ. เจตริน    ละชินลา 5530002765 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 59 3281/59
66 ส.ท. วนัฉัตร    สิงหภมูิ 5530003341 ร.11 พนั.2 รอ. ก.ย. 59 3281/59
67 อส.ทพ. สุพฒั    หนูนุ่น 5530009251 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
68 ส.ท. ปญัญา    ศรีสุข 5540000445 ร.11 พนั.1 รอ. พ.ค. 59 1321/59
69 ส.อ. พงษพ์รรณ    มีสินทรัพย์ 5540002338 พล.ร.2 รอ. ก.ย. 59 3281/59
70 จ.ส.อ. วษิณุกร    ไชยศิลป์ 5540003186 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
71 พ.อ.อ.(ทอ.) กฤษดา    เทพนามวงค์ 5540003314 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
72 ส.ท. สุวทิย์    บญุมา 5540006311 สง.สด.จว.ร.ย. ก.ย. 59 3281/59
73 อส.ทพ. วฒิุพงค์    ทพิย์กองลาศ 5540007457 ทพ.42(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
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74 จ.ส.อ. มนตรี    ชัยแย้ม 5540009327 ยย.ทบ. ก.ย. 59 3281/59
75 ส.อ. เทยีนชัย    หนูทองรักษ์ 5550000831 กรม ทพ.44 ก.ย. 59 3281/59
76 ส.อ. ศราวฒิุ    ไชยสาลี 5550000835 กรม ทพ.44 ก.ย. 59 3281/59
77 อส.ทพ. สุริยา    มิ่งขวญั 5550002657 ทพ.44(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
78 ส.อ. สมประสงค์    โก่นสันเทยีะ 5550003937 ร.31 พนั.2 รอ. ก.ย. 59 3281/59
79 อส.ทพ. อิบรอเฮม    บนิยูโซะ 5550007257 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
80 อส.ทพ. ศักครินทร์    ทองมี 5550008142 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
81 ส.ท. ภาคิไนย    นุ้ยสุข 5550008802 ร.25 พนั.1 ก.ย. 59 3281/59
82 ส.ท. พชิิตชัย    ศรีนาม 5560000541 ร.3 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
83 นาย บวร    บญุมา 5560005044 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
84 อส.ทพ. อภสัินต์    ปลิกะพนัธ์ 5560006635 ทพ.42(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
85 ส.ต. กฤษดา    มารศรี 5560007257 ช.พนั.402 พล.พฒันา 4 ก.ย. 59 3281/59
86 พล.อส. เกียรติศักด์ิ    เพิ่มทรัพย์ธรรม 5560007598 ร.1 พนั.4 รอ. ก.ย. 59 3281/59
87 นาง ละอวง    ประเสริฐศรี 5560007658 รพศ.1 พนั.1 ก.ย. 59 3281/59
88 ส.ท. พฒันพงษ ์   ฟองมนต์ 5560011247 ร.16 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
89 อส.ทพ. ปฎวิติั    สุริพนัธ์ 5570001219 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
90 ส.ท. ราชัน    สมลา 5570002300 ร.7 พนั.2 ก.ย. 59 3281/59
91 อส.ทพ. ธรีะพงษ ์   นิติภมูิธารากิจ 5570003342 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
92 ส.ต. ทศพล    ภแูสงศรี 5570004965 ร.16 ก.ย. 59 3281/59
93 น.ส. นาตยา    อดกล้ัน 5570005735 พธ.ทบ. (ลูกจ้างชั่วคราว) ก.ย. 59 3281/59
94 อส.ทพ. ไซนูรี    มะดาโอะ 5570006636 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
95 อส.ทพ. นิอิลฮัม    แยนา 5570006640 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
96 น.ส. วรรณนิสา    ทพัฤทธิ์ 5570006969 พธ.ทบ. (ลูกจ้างชั่วคราว) ก.ย. 59 3281/59
97 อส.ทพ. ภาคภมูิ    ทองเหลือง 5570007585 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
98 นาง พรรณ์ลัดดา    สังเวยีน 5570010033 มทบ.18 ก.ย. 59 3281/59
99 อส.ทพ. ดนุวตั    บญุรัตน์ 5570010132 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
100 อส.ทพ. ทรงเกียรติ    พรหมวงค์ 5570010133 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
101 ส.ต. ภเิดช    การะนุช 5570010736 ร.12 พนั.3 รอ. ก.ย. 59 3281/59
102 พล.อส. เอกพล    เจริญสินวานิช 5570011299 ร.1 พนั.4 รอ. ก.ย. 59 3281/59
103 อส.ทพ. ไกวลั    พรมปญัญา 5570011348 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
104 นาย สมพงษ ์   เรืองอร่าม 5570012394 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59
105 อส.ทพ. สราวฒิุ    หมิรัตน์ 5570013421 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
106 นาง ภญิญาพชัญ์    แดงกองโค 5570014449 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
107 น.ส. ศุทธดา    สุวรรณโชติ 5570014946 นทพ. ก.ย. 59 3281/59
108 นาย ราชพล    ไชยพนัธ์ 5570015428 พนั.ซบร.22 บชร.2 ก.ย. 59 3281/59
109 ส.ต. ศรัญญู    เหมือนชู 5580001492 ป.9 พนั.19 ก.ย. 59 3281/59
110 ส.ต. ทรงสิทธิ ์   ช่วยนา 5580002614 ร.29 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
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111 น.ส. กิตติยาพร    ลอยจัตุรัส 5580005362 รพ.ค่ายสุรนารี ก.ย. 59 3281/59
112 อส.ทพ. ประพฒัน์พงษ ์   ใจสุข 5580005476 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
113 ส.ต. วสุิทธิ ์   ดีโซ๊ะ 5580005666 สก.ทบ. ก.ย. 59 3281/59
114 อส.ทพ. อ านาจ    ขาวสังข์ 5580005728 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
115 อส.ทพ. พงศธร    แก่นแก้ว 5580005785 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
116 อส.ทพ. อาหวนั    เปาะแม 5580006758 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
117 อส.ทพ. กันจนาถ    มูสิกะสง 5580007327 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
118 อส.ทพ. อภเิชษฐ    เทศแก้ว 5580008115 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
119 อส.ทพ. ภชูิสส์    อุนอก 5580008138 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
120 นาง กัญญาณัฐ    แสนสมบติั 5580011150 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
121 ส.ต. พงศ์พนัธ ์   สมประสงค์ 5580013590 พนั.สพ.ซบร.เขตหลัง ม.ค. 59 4961/59
122 พลฯ ณัฐพร    จันทร์ศรี 5580013594 ม.3 ก.ย. 59 3281/59
123 พลฯ เมธาวฒิุ    แก้วสร 5580013596 ม.3 ก.ย. 59 3281/59
124 พลฯ สุทศัน์    บวัลอย 5580013597 ม.3 ก.ย. 59 3281/59
125 พลฯ พงษศั์กด์ิ    รองสาลี 5580013737 ร.23 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
126 อส.ทพ. อาซัม    หวนัสู 5580014020 กรม ทพ.41 ก.ย. 59 3281/59
127 นาง วรรณดี    หงษอ์ุดร 5590000674 ช.พนั.6 พล.ร.6 ก.ย. 59 3281/59
128 ส.ต. ศรเพชร    จันทร์ละมูล 5590000716 มทบ.44 ก.ย. 59 3281/59
129 พลฯ กิตติชัย    ทองดี 5590001388 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
130 พลฯ ณัฐวฒิุ    เมืองนา 5590001393 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
131 พลฯ ณัฐวฒิุ    อาจมา 5590001394 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
132 พลฯ พรชัย    สายโรจน์ 5590001401 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
133 พลฯ ภาณุวฒัน์    ปอ้มสุวรรณ์ 5590001402 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
134 พลฯ วนัชัย    สิงหศ์รีนาท 5590001405 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
135 พลฯ ศราวธุ    ผิวผ่อง 5590001406 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
136 พลฯ ศุภชัย    ค างาม 5590001407 พล.ม.1 มี.ค. 59 401/59
137 นาย เชิดชัย    โอ่งวลัย์ 5590002375 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
138 น.ส. รสสุคนธ ์   เพช็รเมือง 5590002382 ธ.อุตรดิตถ์ ก.ย. 59 3281/59
139 นาย เกรียงไกร    เกิดทะโสม 5590005395 ธ.อรัญประเทศ ก.ย. 59 3281/59
140 น.ส. พมิพช์นก    ทวยจันทร์ 5590005992 สห.ทบ. มิ.ย. 59 1781/59
141 อส.ทพ. นพดล    โม้ลันโท 5590006094 ทพ.46(อส.ทพ.) ก.ย. 59 3281/59
142 พล.อส. ภทัรพงศ์    ใจภกัดี 5590006557 ร.1 พนั.4 รอ. ก.ย. 59 3281/59
143 นาย วภิพ    ศักดารักษ์ 5590007068 ธ.อยุธยา พาร์ค ก.ย. 59 3281/59
144 ส.ต.หญิง กัณฐิกา    สุภาเลิศ 5590007081 ศศท. ก.ย. 59 3281/59
145 จ.ส.อ. สมบรูณ์    วฒิุ ต105299/28 ธนาณัติ ก.ย. 59 3281/59
146 นาง ภคินัย    บญุกล้า ต105663/28 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
147 นาง ทวปี    บณุยโพธิ ต106594/28 ธ.สระบรีุ ก.ย. 59 3281/59
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148 จ.ส.อ. ชนินทร์    จุนโกเศศ ต118869/29 ธ.ขอนแก่น ต.ค. 58 3601/58
149 ร.ต. เจริญ    ค าภารัตน์ ต129502/30 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ก.ย. 59 3281/59
150 นาง เข็มพร    วเิลศ ต141899/30 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
151 จ.ส.อ. พรีะชัย    วเิลศ ต141915/30 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ก.ย. 59 3281/59
152 นาย สม    อ่อนตาจันทร์ ต147226/31 มทบ.24 เม.ย. 59 861/59
153 นาย เลิศยศ    แก้วดา ต154541/31 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
154 นาง วชัราภรณ์    ประไพศักด์ิ ต175606/32 ธ.ย่อยค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ส.ค. 59 2781/59
155 นาง สมคิด    แก้วดา ต187148/32 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
156 น.ส. ภทัราภรณ์    วรรณบปุผา ต188540/32 ธ.ล าปาง ก.ย. 59 3281/59
157 นาง นพพร    รอดเจริญ ต194002/32 ม.3 พนั.26 ก.ย. 59 3281/59
158 นาง คล้อย    แก้วกล่ า ต195468/32 ธ.พษิณุโลก ก.ย. 59 3281/59
159 ร.ต. อวยชัย    โตลาภ ต203986/33 สพ.ทบ. ม.ค. 59 4961/59
160 นาย สมศักด์ิ    สมโสภา ต211899/33 ธ.นครพนม ก.ย. 59 3281/59
161 จ.ส.อ. พเยาว ์   กงอิ่ม ต214456/33 ธ.พะเยา ก.ย. 59 3281/59
162 นาง ประหยัด    จันทะแสน ต221921/33 ธ.บรีุรัมย์ ก.ย. 59 3281/59
163 น.ส. วนีา    อาชาไพโรจน์ ต240459/34 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 59 3281/59
164 จ.ส.อ. ประสาท    สุขนาพจน์ ต252853/35 ธ.ชุมพร ก.ย. 59 3281/59
165 นาง วมิาลา    บญุกล้า ต258418/35 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
166 จ.ส.อ. สุพจน์    ปรางค์วเิศษ ต266235/36 ธ.ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ ก.ย. 59 3281/59
167 ส.อ. ยุทธนา    ศรีแสงอ่อน ต267405/36 ธ.เทสโก้โลตัส ประชาชื่น ก.ย. 59 3281/59
168 นาง เยาวภา    ค ากาชาลี ต270661/36 ร.13 พนั.3 ก.ย. 59 3281/59
169 นาง แดง    ติระการ ต277740/37 ธ.ราชบรีุ ก.ย. 59 3281/59
170 นาง จูมศรี    ฉัตรสุวรรณ ต37661/21 ธ.อ านาจเจริญ ก.ย. 59 3281/59
171 น.ส. สายฝน    สายพณิ ต52413/23 ธ.อุบลราชธานี ก.ย. 59 3281/59
172 นาง วฒันา    สดศรี ต67157/25 ธ.งามวงศ์วาน ก.ย. 59 3281/59
173 ร.ต. อภนิันท ์   สุวรรณะ ต70307/26 ธ.ยโสธร ก.ย. 59 3281/59
174 จ.ส.อ. สมชาย    บญุกล้า ต70971/26 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 59 3281/59
175 นาง รัตนา    ถนอมลักษณ์ ส15199/28 ธ.วงเวยีนสระแก้ว-ลพบรีุ ก.ย. 59 3281/59
176 พ.อ. สมชาย    นนทสด ส18173/31 ธ.ทุ่งสง ก.ย. 59 3281/59
177 พ.ต. สุรกิจ    เชาวะวณิช ส21435/33 ธ.ถนนเทพารักษ์ ก.ย. 59 3281/59
178 นาง ยุลา    อมาตยกุล ส2368/10 ส่วนกลาง ก.ย. 59 3281/59


