
เดอืน ศพที่
1 ส.อ. นนัทพล โสจิตร 5620016265 รพศ.2 พนั.1 ต.ค. 64 4321/64
2 จ.ส.อ. สุรสิทธิ ์ ชัยชา 5560007619 ธ.นครพนม ก.ย. 64 3761/64
3 นาย นคิม ค าหล้า 5580000926 ธ.หา้แยกพอ่ขุนฯ ต.ค. 64 4321/64
4 นาง เล่ือน ค าหล้า 5580000927 ธ.หา้แยกพอ่ขุนฯ ต.ค. 64 4321/64
5 ร.ต.หญิง ภรณ์ทพิย์ เนยโอชา 5550006526 รพ.รร.6 ก.ย. 64 3761/64
6 จ.ส.อ. นพดล แนวตานาค 5450014241 สส.ทหาร ก.ย. 64 3761/64
7 จ.ส.อ. สมนกึ โพดตะ ต.185604/32 สสก.ทหาร ก.ย. 64 3761/64
8 นาง ศิริวรรณ โพดตะ 5490005545 สสก.ทหาร ก.ย. 64 3761/64
9 นาย พยอม โพดตะ ต.289626/38 สสก.ทหาร ก.ย. 64 3761/64
10 ส.ต. วรรณรภ ราชสีห์ 5570013920 ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
11 นาง ธีระ ราชสีห์ 5580001386 ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
12 นาย สุเทพ ราชสีห์ 5580000660 ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
13 นาง ทองสี ก าจร 5550002346 ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
14 น.ส. จารีภรณ์ บณัฑิตย์อนนัต์ 5560013549 ธ.ตลาดบางแค ต.ค. 64 4321/64
15 นาย กริช เชื่อมสุข 5560013535 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 64 4321/64
16 อส.ทพ. กนัต์ศักด์ิ ใจกล้า 5590010498 ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64
17 นาย สุนติิ นอ้ยผล ต.154944/31 ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64
18 จ.ส.อ. บญุทาน ปนัใจดี ต.276150/37 ธ.ล าปาง ส.ค. 64 3201/64
19 นาง ละมยั ศรีปานวงค์ ต.182705/32 ธ.เชียงราย ก.ย. 64 3761/64
20 นาง สุภคั มณีเนตร ต.36104/21 ธ.ค่ายสุรนารี-น.ม. ก.ย. 64 3761/64
21 นาง สุจินต์ ทรัพย์ประเสริฐ 5520013953 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 64 4321/64
22 นาย บญุยัง ทพิย์ขุนทด ต.231528/34 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 64 4321/64
23 นาง สีไพล ทพิย์ขุนทด ต.231527/34 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 64 4321/64
24 จ.ส.อ. เดือน ทพิย์ขุนทด ต.230445/34 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 64 4321/64
25 นาง ชิ้น เฉลิมวุฒิ ต.177504/32 ธ.อา่งทอง ก.ค. 64 2641/64
26 นาง มณี นยิมตรง ต.272319/36 ธ.นางรอง ก.ย. 64 3761/64
27 จ.ส.อ. ส าลอง ล าพองชาติ 5520018059 ธ.บางบวั ต.ค. 64 4321/64
28 นาง ดอกไม ้ ล าพองชาติ 5570005997 ธ.บางบวั ต.ค. 64 4321/64
29 นาย ทองทรัพย์ ล าพองชาติ 5570005998 ธ.บางบวั ต.ค. 64 4321/64
30 พ.ต.หญิง กลุพชิญา คุ้มสุพรรณ ส.13471/27 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 64 3201/64
31 ส.อ. อนชุิต วงศ์ภดูร 5500006278 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก 5406011864 ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33 ธ.นครศรีธรรมราช ก.ย. 64 3761/64
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34 นาง วิมล ทวีกลุ ต.120781/29 ธ.โลตัส-บางปะอนิ ต.ค. 64 4321/64
35 นาง นติย์ ฉุยฉาย ต.133374/30 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 64 4321/64
36 นาง นษิฐ์สุดา อศิรางกรู ณ อยุธยา 5440007178 ธ.อา่งทอง ต.ค. 64 4321/64
37 นาง รุ่ง พรหมเดช ต.285967/38 ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64
38 นาย เริงพล มกุดาสนทิ 5500000274 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ต.ค. 64 4321/64
39 จ.ส.อ. ฤทธิศั์กด์ิ หณุฑสาร ต.79361/26 ธ.อตุรดิตถ์ ต.ค. 64 4321/64
40 นาง นติยา กล่ินคง ต.179375/32 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 64 4321/64
41 นาง พรรณา มกุดาสนทิ 5500000273 ธ.วงเวียนสระแกว้ ล.บ. ต.ค. 64 4321/64
42 ส.อ. ณัฐพงศ์ มกุดาสนทิ 5470005635 ธ.วงเวียนสระแกว้ ล.บ. ต.ค. 64 4321/64
43 นาง สุธาทพิย์ ค าบญัฑิต 5440006360 อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64
44 ส.อ. วีระพล แหง่หาญ ต.71393/26 ธ.บิ๊กซี-หางดง ต.ค. 64 4321/64
45 นาย ไกร สามสี ต.119318/29 ธ.กาฬสินธุ์ ต.ค. 64 4321/64
46 นาย วินยั เกตุทอง ต.255094/35 ธ.เตาปนู ต.ค. 64 4321/64
47 ร.ต. โปะ๊ ทรัพย์ประเสริฐ ต.275386/37 ธ.สุราษฎร์ธานี ต.ค. 64 4321/64
48 นาย เพชร ชัยทพิย์ 5410023050 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4321/64
49 นาย ยงยุธ หรีดบญุลือ ต.226795/34 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4321/64
50 นาง นติยา ด้วงฟกั ต.124448/29 ธ.ปากเกร็ด ต.ค. 64 4321/64
51 จ.ส.อ. สมบรูณ์ มหาวรรณ ต.105743/28 ธ.หนองหอย-ช.ม. ต.ค. 64 4321/64
52 นาย ล้วน ศิริเวช ต.256414/35 ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64
53 นาง ศรีนวล สมทุรศรี 5430004731 ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64
54 ส.อ. ธีระวัฒน ์ สิงหราช 5570001852 ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
55 ร.ต. เฉลิมพล พรมประไพ ต.164733/31 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 64 4321/64
56 นาย สุดใจ คงกะพนัธ์ ต.259086/35 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 64 4321/64
57 นาง กรรณิการ์ พรมประไพ 5406010742 ธ.เพชรบรูณ์ ต.ค. 64 4321/64
58 นาง ส าราญ ชะรอยรัมย์ 5530000495 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64
59 ส.ต. สุรพงษ ์ โมกข์หลวง 5570013788 กรม สน.พล.ร.11 ก.ย. 64 3761/64
60 นาง ผ่องศรี หวลอาลัย 5440003906 ธ.ตลาดผาสุก ต.ค. 64 4321/64
61 ส.อ. กติติภณ ชาลีออ่น 5600003311 ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64
62 น.ส. ปณิตา หลาบสุภา 5620008874 ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64
63 นาง พจนา มโีภคา 5420005158 ธ.ถ.ประจักษ-์แยกศาล ฯ พ.ย. 64 4901/64
64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว 5500000244 พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
65 นาย พฒันพงษ ์ เกดิสมบญุ 5480003525 ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32 ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64
67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี 5570010358 ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
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68 นาง ขนษิฐา แกว้มี 5570010436 ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
69 นาง จ ารูญ ศรีสัมฤทธิ์ ต.50419/23 ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
70 นาง สุทนิ นลิพฤกษ์ ต.142817/30 ธนาณัติ ก.ค. 64 2641/64
71 นาย ทอน พื้นดี ต.105889/28 ธนาณัติ ก.ค. 64 2641/64
72 นาง นาตยา ทองศรี 5406001234 ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64
73 นาย บดินทร์ ศุภศรี 5406003523 ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64
74 นาง อมัพร ศุภศรี ต.105887/28 ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64
75 น.ส. ชญากานท ์ อนิทร์ปรุง 5580006105 มทบ.15 ส.ค. 64 3201/64
76 น.ส. รัตนาภรณ์ อนิทร์ปรุง 5540004422 มทบ.15 ส.ค. 64 3201/64
77 ส.อ. ศราวุธ เกษมสุข 5480000225 ธ.บก.ทบ. ก.ย. 64 3761/64
78 ร.ต. ประดิษฐ หวังผล 5530000860 ธ.รพ.รร.6 ส.ค. 64 3201/64
79 จ.ส.อ. ศตวรรษ เชาวทตั ต.73079/26 ธ.สระบรีุ ส.ค. 64 3201/64
80 นาง บวัเลียน วิลามาศ 5480007220 ธ.ถ.พรหมราช-อบุลฯ ก.ย. 64 3761/64
81 นาย บญุช่วย คล้ายกา้น ต.153047/31 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4321/64
82 นาง ละมลู บญุเกตุ ต.247874/35 ธ.ถ.สรงประภา ต.ค. 64 4321/64
83 นาย มา้น ทองทพิย์ ต.184958/32 ธ.อทุยัธานี ต.ค. 64 4321/64
84 นาย ประดิษฐ์ ชื่นใจ 5620003659 ธ.วงเวียนสระแกว้-ล.บ. ต.ค. 64 4321/64
85 นาง มะลิ ชารีพนัธ์ ต.262427/35 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64
86 ร.ต. เปร่ือง ใหญ่ปราม ต.18205/16 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64
87 นาย เตือน จันดี 5570007019 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64
88 นาง บญุส่ง จันดี 5570007027 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64
89 นาง รังษยิา ปติะสิงห์ ต.113618/29 ธ.ปากเกร็ด ต.ค. 64 4321/64
90 น.ส. วรรณวิมล สุภสิทธิ์ 5520015900 ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64
91 นาง นชุมน จิตงามข า 5510003480 ธ.ถ.คฑาธร-ราชบรีุ ต.ค. 64 4321/64
92 นาง ภภสัสร นนัทโย 5430004525 ธ.ถ.จุติอนสุรณ์ หาดใหญ่ ต.ค. 64 4321/64
93 นาง ปทัมพร บตุรี 5610007065 ธ.อ านาจเจริญ ต.ค. 64 4321/64
94 นาง พมิพ ์ หรีดบญุลือ ต.81157/27 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4321/64
95 นาย สละ กอ้นทอง ต.289493/38 ธ.รพ.รร.6 ต.ค. 64 4321/64
96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64
97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา 5460009235 ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ี ต.ค. 64 4321/64

98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31 ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว. ต.ค. 64 4321/64

99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี 5540001381 ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

100 นาง สมประสงค์ แสวงผล 5620003551 ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64
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102 นาง อรุณ นลิดี ต.148501/31 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

103 ส.อ. อรรถพล วิเชียรรัตน์ 5520018147 พล.ร.5 ก.ย. 64 3761/64

104 น.ส. สุกญัญา จรดล 5490010279 ธ.ธรรมศาสตร์-รังสิต ต.ค. 64 4321/64

105 นาง บญุ จ ารัส 5530001975 ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64

106 นาง นติยาภรณ์ ดอนดีไพร ต.275886/37 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4321/64

107 นาง กลุ่ม แทนเปา้ 5470004279 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 64 4321/64

108 นาย บญุแปลง แทนเปา้ 5470004290 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 64 4321/64

109 นาย สุรพล สารัมย์ 5640003865 ธ.ฝาง ต.ค. 64 4321/64

110 นาง กาญจนา บญุนงั 5430003880 ธ.หวัหนิ-ประจวบคีรีขันธ์ พ.ย. 64 4901/64

111 จ.ส.อ. มนตรี ชูสังกจิ ต.93239/28 ธ.นาสาร พ.ย. 64 4901/64

112 ร.ต. ชูพศิ ภอูาษา ต.240213/34 ธ.บรีุรัมย์ พ.ย. 64 4901/64

113 นาย สิทธิ์ สอนสุภาพ ต.63431/25 ธ.เลย ต.ค. 64 4321/64

114 นาง ประเทอืง บญุจวง ต.213798/33 ธ.อยุธยา พาร์ค ต.ค. 64 4321/64

115 นาง สุชาดา ฮันยะรา ต.273481/36 ธ.ชุมพร ก.ย. 64 3761/64

116 ร.ต. บรรดาศักด์ิ แปน้ชาวนา 5430006513 ธ.คอสโม พาร์คเมืองทองธานี พ.ย. 64 4901/64

117 นาย เจริญฤทธิ์ แกว้ปรีชาชาญ 5490004489 ธ.ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี พ.ย. 64 4901/64

118 ส.ท. ธวัชชัย แสนภกัดี 5610003493 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ ส.ค. 64 3201/64

119 จ.ส.ต. ไชยพล คนหาญ ต.69772/26 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบรีุ ส.ค. 64 3201/64

120 จ.ส.ต. เรืองชัย สายบวั ต.164002/31 ธ.เซ็นทรัลพลาซ่า-ล าปาง ส.ค. 64 3201/64

121 นาง สาคร ก าจร ต.53833/23 ธ.เมอืงเอก-รังสิต ส.ค. 64 3201/64

122 นาง อรุณี รมยานนท์ ต.61617/25 ธ.ถ.พระรามที่ 9-ถ.เสรี 7 ส.ค. 64 3201/64

123 น.ส. ฐานยี์ ปานสมบรูณ์ 5570007529 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ส.ค. 64 3201/64

124 นาง ตะวัน เปี่ยมฤทยั ต.287793/38 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ส.ค. 64 3201/64

125 นาย พบธรรม น้ าเพชร 5530002448 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ส.ค. 64 3201/64

126 นาง เตียน รุณวงค์ ต.242538/34 ธ.นครพนม ส.ค. 64 3201/64

127 ร.ต. บญัชา บโูฮม ต51305/23 ธ.ขอนแกน่ ส.ค. 64 3201/64

128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35 ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64

129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35 ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ ส.ค. 64 3201/64

130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30 ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64

131 ส.ท. จักรพนัธ์ เกตุโชติ 5600003343 ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64

132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32 ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64

133 นาง ดวงตะวัน มขุเสถียร 5420008658 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ก.ย. 64 3761/64

134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33 ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64

135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต ก.ย. 64 3761/64
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136 นาง นาถฤดี สุขเกษม 5640000629 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ก.ย. 64 3761/64

137 อส.ทพ. ถ่อน สีนวน 5530000965 ธ.ถนนพรหมราชอบุลราชธานี ก.ย. 64 3761/64

138 นาย ปภาวิน ทบันนท์ 5500006676 ธ.ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64

139 นาง ดารา รูปสะอาด ส.20546/32 ธ.ขอนแกน่ ก.ย. 64 3761/64

140 นาย เกษม ปานา 5460010322 ธ.พะเยา ก.ย. 64 3761/64

141 นาง ศุภาวดี ใจดี ต.188663/32 ธ.สันปา่ข่อย-เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64

142 นาย จเล แกว้กล่อม 5570012460 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ก.ย. 64 3761/64

143 น.ส. เยาวรัตน์ โพธิยารังรัศมี 5450005745 ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64

144 น.ส. ภาวิณี ศรประเสริฐ 5620008978 ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ก.ย. 64 3761/64

145 จ.ส.อ. สุวัฒน์ ศรีสงวน ต.277074/37 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ต.ค. 64 4321/64

146 จ.ส.อ. ธีระวิทย์ กองแกว้ ต.283425/38 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ต.ค. 64 4321/64

147 นาง นนัทยิา กองแกว้ ต.284983/38 ธ.ส านกัราชด าเนนิ ต.ค. 64 4321/64

148 นาง วราภรณ์ เมอืงที่รัก ต.64234/25 ธ.เตาปนู ต.ค. 64 4321/64

149 นาย ก าพล รัตนจางวาง ต.185425/32 ธ.เตาปนู ต.ค. 64 4321/64

150 นาย เสถียร เมอืงที่รัก ต.64242/25 ธ.เตาปนู ต.ค. 64 4321/64

151 นาง จันทริาภรณ์ ใหมพ่มุมา 5560013548 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 64 4321/64

152 นาย ทอฝัน หวังออ้มกลาง 5560013687 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 64 4321/64

153 พล.อส. อาทติย์ ปญัญาบตุร 5520012749 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 64 4321/64

154 นาง พรรณทพิา ฮวดใหม่ ต.240736/34 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 64 4321/64

155 ร.ต. วิชัย ฮวดใหม่ ต.240726/34 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 64 4321/64

156 ร.ท. กฤตภาส ไชยมงคล 5570002882 ธ.สนามเปา้ ต.ค. 64 4321/64

157 นาง สมบติั กล่ินพยอม ต.289939/38 ธ.ช่องนนทรี ต.ค. 64 4321/64

158 นาง วรวรรณี ณ พทัลุง 5450000772 ธ.ปากเกร็ด ต.ค. 64 4321/64

159 นาย พรวัฒน์ การะเกษ 5520001274 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ต.ค. 64 4321/64

160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ต.ค. 64 4321/64

161 นาง กรรณิการ์ อศิรางกรู ณ อยุธยา 5406016939 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้า ต.ค. 64 4321/64

162 จ.ส.อ. อานนท์ ปณุยปรีดาพงศ์ 5520002209 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ 5480005239 ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

164 จ.ส.อ. เนติธร วงษจ์ าปา ต.255193/35 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

165 นาย เมฆ เมฆขาว 5530006594 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม 5630003045 ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ ต.ค. 64 4321/64

169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34 ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64
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170 นาง ประทมุมาศ ข้อยุ่น ต.180356/32 ธ.วรจักร ต.ค. 64 4321/64

171 พล.อส. จักรกฤษณ์ ล้วนดี 5630007490 ธ.ย่อยบางกะปิ ต.ค. 64 4321/64

172 นาง นสิาชล ช านาญวงษ์ ต.101317/28 ธ.นครราชสีมา ต.ค. 64 4321/64

173 นาง เกษม มาฆะมงคล 5406002952 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4321/64

174 นาง สายเอน็ ปิ่นทอง ต.288702/38 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4321/64

175 นาย ชัยสิทธิ์ ชมเพง็ 5410023750 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4321/64

176 นาย ธีระ ธรรมกลุ 5490008323 ธ.อดุรธานี ต.ค. 64 4321/64

177 นาย สุทธินนัท์ จันทรเสนา 5480004109 ธ.อดุรธานี ต.ค. 64 4321/64

178 นาย บรูพา มลูจันทร์ 5440006592 ธ.ปราจีนบรีุ ต.ค. 64 4321/64

179 จ.ส.อ. วิรัช อยู่ยืนเปน็สุข ต.54750/24 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4321/64

180 นาง สถาพร ชัยทพิย์ 5450002964 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4321/64

181 นาย พยอม ทรัพย์มงัสัง 5540005112 ธ.ราชบรีุ ต.ค. 64 4321/64

182 ส.อ. บรูณ์พภิพ บ ารุงขันท์ ต.122878/29 ธ.สระบรีุ ต.ค. 64 4321/64

183 นาง สมใจ ด้วงบวั ต.189999/32 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4321/64

184 นาง ถิน ชัยสงคราม ต.266080/36 ธ.ปตัตานี ต.ค. 64 4321/64

185 น.ส. พรทพิย์ ลาดโคกสูง 5580007417 ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4321/64

186 นาย มว้น ลาดโคกสูง 5580007418 ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4321/64

187 น.ส. สมหมาย ฦาชา 5580007420 ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4321/64

188 นาย สุวรรณ์ ปิ่นสุวรรณ์ ต.207606/33 ธ.ชัยภมูิ ต.ค. 64 4321/64

189 นาง พทุธา บวัพรม ต.242762/34 ธ.สกลนคร ต.ค. 64 4321/64

190 นาง พลู นาคมลู ต.248980/35 ธ.อตุรดิตถ์ ต.ค. 64 4321/64

191 นาย แห จันมา 5550001291 ธ.อตุรดิตถ์ ต.ค. 64 4321/64

192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33 ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64

193 จ.ส.อ. โชติเดชา สวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ 5520010765 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

195 นาง ปรานอม โพธิยารังรัศมี ต.218590/33 ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64

196 นาง ทศพร ตรีกลุ 5460006503 ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32 ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

198 นาง นวพรรณ สุวรรณกฎู 5406002613 ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

199 นาง ล าพงึ หอมนาน 5490005419 ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64

200 จ.ส.อ.หญิง กชกร ผิวทน ต.260202/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 64 4321/64

201 อส.ทพ. ประวิทย์ มั่นยืน 5550007190 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 64 4321/64

202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด 5550006439 ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64

203 นาง ประภาพรรณ โคตุระมา ต.133451/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ต.ค. 64 4321/64
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204 ร.ต. สายยนต์ โชติอน้ ต.139279/30 ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ ต.ค. 64 4321/64

205 ร.อ.หญิง นาฏวดี ประดิษฐกลุ 5430007215 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

206 นาง เกษร ขวัญมา ต.49328/23 ธ.ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา ต.ค. 64 4321/64

207 นาง ค าพู ผลจ าปา 5490006459 ธ.ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

208 นาง เสาวคนธ์ มนิชาติ 5480002893 ธ.ถนนคฑาธร-ราชบรีุ ต.ค. 64 4321/64

209 น.ส. นนัทวรรณ สิงหแ์กว้สืบ 5620009604 ธ.เซ็นทรัล พษิณุโลก ต.ค. 64 4321/64

210 นาง ล าดวน คงอยู่ ต.42038/22 ธ.บิ๊กซี นครปฐม ต.ค. 64 4321/64

211 นาย ชาคริต พรมเรืองเดช 5406010291 ธ.เซ็นทรัล อดุรธานี ต.ค. 64 4321/64

212 นาง บวัลา นาอดุม ต.69956/26 ธ.เซ็นทรัล อดุรธานี ต.ค. 64 4321/64

213 นาย รัตนพรเทพ เต่าทอง 5500003110 ธ.ถนนสามคัคี ต.ค. 64 4321/64

214 นาง กมลวรรณ เขียวเจริญ ต.98533/28 ธ.ถนนสามคัคี ต.ค. 64 4321/64

215 จ.ส.อ. มานะชัย แซจอหอ ต.270001/36 ธ.กองบญัชาการกองทพับก ต.ค. 64 4321/64

216 ส.อ. สมชาติ บญุประสงค์ 5570000558 ธ.บางบวั ต.ค. 64 4321/64

217 นาง เนาวรัตน์ กาญจนกนัติกะ ส.26124/38 ธ.ย่อยลาดพร้าว 103 ต.ค. 64 4321/64

218 นาย บญุวัฒก์ ทองเนื้อดี 5440006322 ธ.โลตัส ประชาชื่น ต.ค. 64 4321/64

219 ส.ท. องอาจ ศิลอาภรณ์ 5460008263 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ต.ค. 64 4321/64

220 นาง อนงค์ ชื่นใจดี 5460008264 ธ.เซ็นทรัล-ปิ่นเกล้า ต.ค. 64 4321/64

221 นาง สมทรง กิ่งเกตุ 5052007497 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ต.ค. 64 4321/64

222 นาง น าทรัพย์ ออ่นอ่ า 5402001265 ธ.แฟชั่น ไอส์แลนด์ ต.ค. 64 4321/64

223 นาง ปราณี อาจกล้า ต.130198/30 ธ.ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ต.ค. 64 4321/64

224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา 5480008600 ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพล ต.ค. 64 4321/64

225 น.ส. วัชรี สิงหราช 5420009650 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ต.ค. 64 4321/64

226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33 ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ต.ค. 64 4321/64

227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35 ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64

228 จ.ส.อ. อาทติย์ พดัขุนทด 5460002912 ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64

229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ 5610006306 ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ ต.ค. 64 4321/64

232 นาง ตติญา ตุ่นทอง 5420002013 ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64

233 นาง พรรณภา ค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ ต.ค. 64 4321/64

234 จ.ส.อ. ปญัญา ระกติิ ต.226747/34 ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64

235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64

236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ คงปญัญา ต.179092/32 ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64

237 นาง น้ าค้าง ดีผิว 5430002850 ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ต.ค. 64 4321/64
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238 นาง ทวี ศรประเสริฐ 5620008976 ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุ ต.ค. 64 4321/64

239 นาง อุ่นเรือน แกว้กล่อม 5570012461 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ต.ค. 64 4321/64

240 นาง ปรารถนา ขันทอง ต.203387/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ต.ค. 64 4321/64

241 นาง ยม ขันทอง ต.209619/33 ธ.โคกมะตูม-พษิณุโลก ต.ค. 64 4321/64

242 นาง สมหมาย เจริญสุข 5430006358 ธ.ถนนพบิลูละเอยีด ต.ค. 64 4321/64

243 นาง สี บญุเพง็ 5430002858 ธ.ถนนพหลโยธิน-สระบรีุ ต.ค. 64 4321/64

244 จ.ส.อ. จักรกฤษณ์ เพิ่มเจริญ 5510001604 ธ.สระแกว้ ต.ค. 64 4321/64

245 นาง เพชราภรณ์ โสล าภา 5406007212 ธ.เลย ต.ค. 64 4321/64

246 นาง วราภรณ์ สอนสุภาพ 5480007151 ธ.เลย ต.ค. 64 4321/64

247 นาง วราภรณ์ ค าโสภา ต.263242/35 ธ.กาฬสินธุ์ ต.ค. 64 4321/64

248 น.ส. ประภสัสร สุจริต 5430004455 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 64 4321/64

249 นาง ภาวนา ฮ้ีเกษม 5396004841 ธ.ปราณบรีุ ต.ค. 64 4321/64

250 นาง จรวยพร แกว้วิจิตร 5406003353 ธ.จันดี ต.ค. 64 4321/64

251 น.ส. บษุบง วรศิลป์ ต.212902/33 ธ.สุพรรณบรีุ ต.ค. 64 4321/64

252 นาง ศิริวรรณ ก าเลิศภู ต.228011/34 ธ.ถนนโพศรี-อดุรธานี ต.ค. 64 4321/64

253 จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ ชาวกอ่เกา่ 5405013874 ธ.เสริมไทย มหาสารคาม ต.ค. 64 4321/64

254 นาง นิ่ม หสัจรรย์ 5510007329 ธ.เสริมไทย มหาสารคาม ต.ค. 64 4321/64

255 นาง กนกวรรณ วงษาสุข ต.219194/33 ธ.แคลาย ต.ค. 64 4321/64

256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 64 4320/64

257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5520015503 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64

258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5610011519 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64

259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29 ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64

260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33 ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64

261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64

262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5410019659 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืง ต.ค. 64 4320/64

263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31 ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม. ต.ค. 64 4320/64

264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5550006318 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64

265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม 5440002421 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

266 นาง ยุวดี เส็งผล 5405005444 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32 ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64

268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน 5610003797 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์ พ.ย. 64 4901/64

269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5560007710 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5550007173 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ ต.ค. 64 4320/64

271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม 5470003071 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64
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272 จ.ส.อ. สุเทพ คงเชื้อสาย 5420004565 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64

273 ส.อ. จักรพงศ์ คูนาแก 5460005205 ธ.สุโขทยั ต.ค. 64 4320/64

274 ส.อ. ปริญญา เทพปริวัฒน์ 5460002170 ธ.ค่ายสุรนารี - น.ม. ต.ค. 64 4320/64

275 นาง กา่ย บตุะกาด 5430000012 ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4320/64

276 จ.ส.อ. บณัฑิตย์ นดันรา ต.75270/26 ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

277 นาย ทองไทย แสนกรุง 5540007330 ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

278 นาง ทวี แสนกรุง 5540007329 ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

279 น.ส. ปนดัดา แสนกรุง 5540007331 ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

280 นาง ล าเพย พรมนนท์ ต152160/31 ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

281 นาง ศรีประภา เทพฤทธิ์ 5570012541 ธ.เพชรเกษม พาวเวอร์ พ.ย. 64 4901/64

282 นาง วิลาวรรณ์ ศรีส าราญ ต.182735/32 ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

283 จ.ส.อ. ประสงค์ เหว่าไว ต.140939/30 ธ.ตลาดสะพานใหม่ ดอนเมือง พ.ย. 64 4901/64

284 น.ส. ชัญญาพชัญ์ โชคธีระวณิชย์ 5560013740 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

285 จ.ส.อ. สมศักด์ิ สุขศิริ 5520002004 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64

286 ว่าที่ ร.ต.หญิง ศิรินภา ยาตา 5580008586 ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

287 นาย หรรษธร กศุลสนอง 5395004801 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา 5580003193 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา 5405017902 ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ พ.ย. 64 4901/64

290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ 5570007994 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38 พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิต พ.ย. 64 4901/64

293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37 ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ 5490012875 ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64

295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน 5410002630 ธ.คอสโม เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64

296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว 5430007841 ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว 5610011262 ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ 5410014062 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ 5450011763 ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว. ต.ค. 64 4320/64

302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38 ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

303 นาง พยุง จิตต์พมิาย 5560005845 ธ.เซ็นทรัล - น.ม. ต.ค. 64 4320/64

304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย 5560005847 ธ.เซ็นทรัล - น.ม. ต.ค. 64 4320/64

305 นาย ชยพล กิ่งทอง 5440001087 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64
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306 นาย ปราโมทย์ แตงจันทกึ ต.48110/23 ส.1 พนั.101 ต.ค. 64 4320/64

307 นาง ออ๋ย แตงจันทกึ ต.156629/31 ส.1 พนั.101 ต.ค. 64 4320/64

308 นาย สงัด ไชยบรุมย์ ต.277134/37 ธ.หนองบวัล าภู ต.ค. 64 4320/64

309 นาง ทองเทยีน ไชยบรุมย์ ต.277135/37 ธ.หนองบวัล าภู ต.ค. 64 4320/64

310 น.ส. อมรรัตน ์ พรหมธิราช 5460012587 ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

311 นาย ยุทธพล เพง็สอน 5480010446 ธ.ถ.ประชาราษฎร์-นนทบรีุ พ.ย. 64 4901/64

312 พ.ท. ศิวัช สมคัสิกจิ 5500001483 ธ.เซ็นทรัล - อดุรธานี พ.ย. 64 4901/64

313 น.ส. วรนษิฐา วงศ์สุวรรณ 5450002863 ธ.บางบวัทอง พ.ย. 64 4901/64

314 นาย สมบติั แววงาม ต.210608/33 ธ.บางซ่ือ พ.ย. 64 4901/64

315 ร.ต. สมหวัง สมบรูณ์มนต์ 5410004521 ธ.นราธิวาส พ.ย. 64 4901/64

316 จ.ส.อ. จงดี จอมทอง ต.98352/28 ธ.ขอนแกน่ ต.ค. 64 4320/64

317 จ.ส.อ. ชาญชัย ปติะสายะ 5520016862 พนั.พฒันา 2 พ.ย. 64 4901/64

318 นาง นภทัร์ ประสิทธิสุ์วรรณ ต.232967/34 ธ.นครราชสีมา พ.ย. 64 4901/64

319 จ.ส.ต. อาคม สุระอดุร ต.118635/29 ธ.เซ็นทรัล - อดุรฯ พ.ย. 64 4901/64

320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 64 4901/64

321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 64 4901/64

322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 64 4901/64

323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ พ.ย. 64 4901/64

324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28 ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯ พ.ย. 64 4901/64

325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28 ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯ พ.ย. 64 4901/64

326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37 ธ.กระทรวงกลาโหม ต.ค. 64 4320/64

327 นาง วิมล กลัดประเสริฐ ต.158159/31 ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช. พ.ย. 64 4901/64

328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ 5520001871 ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ ต.275740/37 ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64

331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ 5520018984 ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ 5460000038 ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64

334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ 5410011942 ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2 พ.ย. 64 4901/64

335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64

336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35 ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64

337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64
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340 พ.ต. ประยุทธ วงค์ตา ต.166562/31 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

341 นาง รัสม ี วงค์ตา 5410008183 ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

342 ร.ต. บญุเยาว์ สิงหท์น ต.101757/28 ธ.ค่ายสุรนารี - น.ม. พ.ย. 64 4901/64

343 นาง กรรณิการ์ ลามาตร ต.196959/33 ธ.สกลนคร ต.ค. 64 4320/64

344 นาง รุจี พลูแย้ม 5460013869 ธ.ลพบรีุ พ.ย. 64 4901/64

345 นาง สมคิด วงค์แว่น 5420005690 ธ.อดุรธานี พ.ย. 64 4901/64

346 นาง ทองเหลือง พกุพกิลุ ต.267493/36 ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

347 อส.ทพ. ณัฐกานต์ แพทย์ศรี 5570006831 กรม ทพ.49 พ.ย. 64 4901/64
348 อส.ทพ. ซัมรี เจ๊ะเต๊ะ 5550002707 กรม ทพ.49 พ.ย. 64 4901/64
349 น.ส. อาธิติยาลักษณ์ แกน่จันทร์ 5610010915 กบ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64
350 ส.ต.หญิง ปวีณา สมต๊ะแกว้ 5600010358 รพ.ค่ายสุรศักด์ิมนตรี พ.ย. 64 4901/64
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32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ########

33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33













224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ########

225 น.ส. วัชรี สิงหราช ########

226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33

227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35

228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ########

229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13

230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24

231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ########

232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ########

233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33

234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34

235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24

236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32

237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ########











ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64

ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64



3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64

พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64

ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64

ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64

ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64



96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64
97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64

98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64

99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64



นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64

นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64

นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64

ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64

ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64

นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64

นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64

นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64



ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64

ธ.บางล าภู ต.ค. 64





ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64

ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64

ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64

ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64

ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64

ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64

ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64



4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64
4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64
4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64
4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64
3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64
4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64
4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64
4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64
3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64
4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64
4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64
4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64
4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64
4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64
4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64
4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64



เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64

หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64

คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64

พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64

ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64

อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64

พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64

วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64

พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64

พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64

อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64

คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64

กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64



ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64
ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64
ธ.พะเยา พ.ย. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64
ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64
ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64
ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64





3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64

3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64



3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64

4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64

4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64



4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64

4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64

4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64



3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64

3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64

3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64

3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64

3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64

3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64

3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64

3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64



4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64



4321/64

4321/64

4321/64

4321/64

4321/64

4321/64

4321/64

4321/64

4321/64

4321/64

4321/64

4321/64



4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64

4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64

4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64



4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64

3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64

4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64

4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64



4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64

4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64

4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64



4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64

4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64

4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64

4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64

4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64

4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64





32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ 
33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 



33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 

64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร 
65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์
66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต 
67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ 



96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ 
97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย 

98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา 

99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ 

100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ 

101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ 



128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา

129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ

130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด

131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธ์

132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั

133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวัน

134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด

135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง



160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ

161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์

162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนท์

163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย

164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธร

165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ

166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย

167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ

168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต

169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง



192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา

193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชา

194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช

195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอม

196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร 

197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี

198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณ

199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ

200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกร

201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์

202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก

203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณ



224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา

225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี

226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล

227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก

228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติย์

229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์

230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร

231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี

232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา

233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภา

234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญา

235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี

236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ

237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง



256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์

257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา 

258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ 

259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง 

260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา 

261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ 

262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต 

263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล 

264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ 

265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ 

266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี

267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ 

268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ 

269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข 

270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง 

271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี 



288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย 

289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา 

290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา 

291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา 

292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ 

293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร 

294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ 

295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย 
296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร 
297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ 
298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต 
299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว 
300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา 
301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย 
302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ 
303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง 
304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ 
305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล 



320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ 
321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล 
322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด 
323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม 
324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ 
325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ 
326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา 
327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล 
328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ 
329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย 
330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ 
331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส 
332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง 
333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง 
334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู 

335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา 

336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล 

337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา 

338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา 

339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล 





สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ########

ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33



ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33

แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ########

เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ########

ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32

แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ########



ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34

อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ########

ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31

เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ########

แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ########

นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28



ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35

ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35

โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30

เกตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ########

บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32

มขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ########

ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33

ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19



จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21

อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา########

ปณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์########

วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ########

วงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35

เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ########

เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12

อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33

นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ########

สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34



ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33

สวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15

ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ########

โพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33

ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ########

ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32

สุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ########

หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ########

ผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35

มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ########

เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ########

โคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30



ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ########

สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ########

สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33

นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35

พดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ########

บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13

พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24

อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ########

ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ########

ค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33

ระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34

ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24

คงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32

ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ########



ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23

จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09

ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09

ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29

กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33

หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32

หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09

นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31

แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09

สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09

เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09

นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32

เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09

พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09

มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09

ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ########



เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ########

หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ########

คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ########

พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38

ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36

อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37

พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ########

วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ########

มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ########

พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28

พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614

อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ########

คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ########

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ########

กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ########



เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33

เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33

ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35

ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35

สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28

สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28

กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37

กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31

เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ########

ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38

หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37

รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29

กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ########

สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ########
ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ########

มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24

ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35

ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26

ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29

นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34





ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64

ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64



ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64

พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64

ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64



ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64



ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64

ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64

ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64

ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64

ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64

ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64

ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64



ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64

ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64



ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64

ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64

ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64



ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64

ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64

ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64

ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64

ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64

ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64

ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64



ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64

ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64

ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64

ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64

ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64

ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64

ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64

ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64

ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64



ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64
ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64
พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64
ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64

ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64
ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64
ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64
ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64



ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64
ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64
ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64
ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64
ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64
ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64





3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64

3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64



3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64

4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64

4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64



4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64

4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64

4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64



3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64

3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64

3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64

3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64

3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64

3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64

3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64

3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64



4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64



4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64

4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64

4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64

4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64



4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64

4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64

4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64



4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64

3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64

4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64

4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64



4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64

4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64

4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64



4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64

4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64

4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64

4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64

4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64

4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64





32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ 
33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 



33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 

64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร 
65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์
66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต 
67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ 



96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ 
97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย 

98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา 

99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ 

100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ 

101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ 



128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา

129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ

130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด

131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธ์

132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั

133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวัน

134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด

135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง



160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ

161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์

162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนท์

163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย

164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธร

165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ

166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย

167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ

168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต

169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง



192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา

193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชา

194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช

195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอม

196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร 

197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี

198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณ

199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ

200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกร

201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์

202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก

203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณ



224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา

225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี

226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล

227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก

228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติย์

229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์

230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร

231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี

232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา

233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภา

234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญา

235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี

236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ

237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง



256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์

257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา 

258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ 

259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง 

260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา 

261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ 

262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต 

263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล 

264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ 

265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ 

266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี

267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ 

268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ 

269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข 

270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง 

271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี 



288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย 

289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา 

290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา 

291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา 

292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ 

293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร 

294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ 

295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย 
296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร 
297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ 
298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต 
299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว 
300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา 
301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย 
302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ 
303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง 
304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ 
305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล 



320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ 
321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล 
322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด 
323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม 
324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ 
325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ 
326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา 
327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล 
328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ 
329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย 
330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ 
331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส 
332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง 
333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง 
334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู 

335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา 

336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล 

337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา 

338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา 

339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล 





สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ########

ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33



ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33

แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ########

เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ########

ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32

แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ########



ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34

อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ########

ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31

เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ########

แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ########

นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28



ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35

ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35

โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30

เกตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ########

บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32

มขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ########

ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33

ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19



จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21

อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา########

ปณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์########

วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ########

วงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35

เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ########

เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12

อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33

นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ########

สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34



ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33

สวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15

ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ########

โพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33

ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ########

ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32

สุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ########

หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ########

ผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35

มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ########

เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ########

โคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30



ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ########

สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ########

สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33

นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35

พดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ########

บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13

พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24

อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ########

ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ########

ค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33

ระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34

ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24

คงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32

ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ########



ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23

จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09

ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09

ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29

กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33

หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32

หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09

นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31

แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09

สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09

เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09

นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32

เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09

พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09

มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09

ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ########



เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ########

หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ########

คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ########

พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38

ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36

อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37

พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ########

วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ########

มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ########

พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28

พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614

อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ########

คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ########

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ########

กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ########



เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33

เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33

ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35

ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35

สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28

สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28

กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37

กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31

เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ########

ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38

หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37

รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29

กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ########

สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ########
ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ########

มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24

ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35

ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26

ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29

นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34





ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64

ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64



ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64

พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64

ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64



ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64



ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64

ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64

ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64

ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64

ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64

ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64

ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64



ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64

ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64



ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64

ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64

ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64



ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64

ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64

ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64

ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64

ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64

ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64

ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64



ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64

ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64

ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64

ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64

ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64

ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64

ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64

ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64

ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64



ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64
ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64
พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64
ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64

ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64
ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64
ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64
ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64



ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64
ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64
ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64
ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64
ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64
ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64





3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64

3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64



3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64

4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64

4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64



4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64

4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64

4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64



3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64

3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64

3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64

3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64

3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64

3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64

3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64

3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64



4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64



4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64

4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64

4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64

4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64



4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64

4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64

4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64



4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64

3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64

4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64

4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64



4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64

4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64

4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64



4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64

4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64

4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64

4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64

4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64

4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64





32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ 
33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 



33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 

64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร 
65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์
66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต 
67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ 



96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ 
97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย 

98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา 

99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ 

100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ 

101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ 



128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา

129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ

130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด

131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธ์

132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั

133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวัน

134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด

135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง



160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ

161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์

162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนท์

163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย

164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธร

165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ

166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย

167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ

168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต

169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง



192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา

193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชา

194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช

195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอม

196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร 

197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี

198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณ

199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ

200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกร

201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์

202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก

203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณ



224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา

225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี

226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล

227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก

228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติย์

229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์

230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร

231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี

232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา

233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภา

234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญา

235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี

236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ

237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง



256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์

257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา 

258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ 

259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง 

260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา 

261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ 

262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต 

263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล 

264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ 

265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ 

266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี

267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ 

268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ 

269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข 

270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง 

271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี 



288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย 

289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา 

290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา 

291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา 

292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ 

293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร 

294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ 

295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย 
296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร 
297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ 
298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต 
299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว 
300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา 
301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย 
302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ 
303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง 
304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ 
305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล 



320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ 
321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล 
322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด 
323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม 
324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ 
325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ 
326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา 
327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล 
328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ 
329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย 
330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ 
331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส 
332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง 
333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง 
334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู 

335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา 

336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล 

337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา 

338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา 

339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล 





สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ########

ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33



ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33

แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ########

เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ########

ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32

แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ########



ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34

อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ########

ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31

เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ########

แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ########

นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28



ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35

ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35

โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30

เกตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ########

บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32

มขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ########

ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33

ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19



จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21

อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา########

ปณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์########

วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ########

วงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35

เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ########

เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12

อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33

นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ########

สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34



ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33

สวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15

ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ########

โพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33

ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ########

ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32

สุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ########

หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ########

ผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35

มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ########

เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ########

โคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30



ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ########

สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ########

สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33

นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35

พดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ########

บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13

พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24

อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ########

ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ########

ค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33

ระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34

ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24

คงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32

ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ########



ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23

จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09

ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09

ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29

กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33

หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32

หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09

นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31

แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09

สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09

เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09

นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32

เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09

พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09

มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09

ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ########



เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ########

หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ########

คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ########

พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38

ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36

อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37

พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ########

วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ########

มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ########

พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28

พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614

อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ########

คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ########

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ########

กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ########



เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33

เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33

ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35

ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35

สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28

สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28

กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37

กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31

เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ########

ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38

หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37

รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29

กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ########

สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ########
ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ########

มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24

ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35

ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26

ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29

นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34





ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64

ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64



ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64

พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64

ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64



ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64



ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64

ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64

ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64

ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64

ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64

ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64

ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64



ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64

ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64



ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64

ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64

ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64



ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64

ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64

ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64

ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64

ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64

ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64

ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64



ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64

ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64

ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64

ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64

ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64

ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64

ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64

ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64

ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64



ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64
ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64
พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64
ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64

ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64
ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64
ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64
ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64



ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64
ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64
ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64
ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64
ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64
ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64





3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64

3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64



3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64

4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64

4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64



4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64

4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64

4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64



3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64

3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64

3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64

3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64

3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64

3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64

3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64

3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64



4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64



4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64

4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64

4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64

4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64



4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64

4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64

4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64



4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64

3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64

4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64

4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64



4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64

4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64

4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64



4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64

4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64

4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64

4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64

4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64

4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64





32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ 
33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 



33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 

64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร 
65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์
66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต 
67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ 



96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ 
97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย 

98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา 

99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ 

100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ 

101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ 



128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา

129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ

130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด

131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธ์

132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั

133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวัน

134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด

135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง



160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ

161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์

162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนท์

163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย

164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธร

165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ

166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย

167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ

168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต

169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง



192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา

193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชา

194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช

195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอม

196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร 

197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี

198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณ

199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ

200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกร

201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์

202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก

203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณ



224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา

225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี

226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล

227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก

228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติย์

229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์

230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร

231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี

232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา

233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภา

234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญา

235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี

236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ

237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง



256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์

257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา 

258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ 

259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง 

260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา 

261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ 

262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต 

263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล 

264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ 

265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ 

266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี

267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ 

268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ 

269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข 

270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง 

271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี 



288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย 

289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา 

290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา 

291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา 

292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ 

293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร 

294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ 

295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย 
296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร 
297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ 
298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต 
299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว 
300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา 
301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย 
302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ 
303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง 
304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ 
305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล 



320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ 
321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล 
322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด 
323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม 
324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ 
325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ 
326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา 
327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล 
328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ 
329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย 
330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ 
331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส 
332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง 
333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง 
334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู 

335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา 

336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล 

337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา 

338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา 

339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล 





สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ########

ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33



ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33

แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ########

เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ########

ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32

แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ########



ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34

อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ########

ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31

เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ########

แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ########

นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28



ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35

ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35

โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30

เกตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ########

บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32

มขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ########

ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33

ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19



จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21

อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา########

ปณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์########

วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ########

วงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35

เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ########

เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12

อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33

นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ########

สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34



ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33

สวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15

ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ########

โพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33

ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ########

ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32

สุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ########

หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ########

ผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35

มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ########

เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ########

โคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30



ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ########

สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ########

สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33

นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35

พดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ########

บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13

พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24

อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ########

ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ########

ค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33

ระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34

ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24

คงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32

ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ########



ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23

จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09

ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09

ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29

กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33

หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32

หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09

นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31

แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09

สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09

เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09

นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32

เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09

พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09

มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09

ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ########



เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ########

หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ########

คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ########

พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38

ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36

อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37

พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ########

วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ########

มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ########

พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28

พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614

อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ########

คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ########

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ########

กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ########



เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33

เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33

ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35

ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35

สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28

สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28

กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37

กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31

เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ########

ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38

หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37

รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29

กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ########

สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ########
ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ########

มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24

ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35

ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26

ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29

นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34





ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64

ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64



ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64

พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64

ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64



ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64



ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64

ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64

ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64

ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64

ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64

ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64

ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64



ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64

ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64



ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64

ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64

ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64



ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64

ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64

ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64

ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64

ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64

ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64

ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64



ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64

ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64

ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64

ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64

ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64

ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64

ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64

ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64

ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64



ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64
ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64
พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64
ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64

ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64
ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64
ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64
ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64



ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64
ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64
ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64
ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64
ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64
ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64





3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64

3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64



3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64

4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64

4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64



4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64

4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64

4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64



3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64

3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64

3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64

3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64

3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64

3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64

3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64

3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64



4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64



4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64

4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64

4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64

4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64



4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64

4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64

4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64



4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64

3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64

4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64

4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64



4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64

4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64

4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64



4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64

4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64

4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64

4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64

4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64

4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64





32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ 
33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 



33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช 

64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร 
65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์
66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต 
67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ 



96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ 
97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย 

98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา 

99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ 

100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ 

101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ 



128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา

129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ

130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด

131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธ์

132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั

133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวัน

134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด

135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง



160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ

161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์

162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนท์

163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย

164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธร

165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ

166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย

167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ

168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต

169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง



192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา

193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชา

194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช

195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอม

196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร 

197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี

198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณ

199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ

200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกร

201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์

202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก

203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณ



224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา

225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี

226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล

227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก

228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติย์

229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์

230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร

231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี

232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา

233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภา

234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญา

235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี

236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิ

237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง



256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์

257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา 

258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ 

259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง 

260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา 

261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ 

262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต 

263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล 

264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ 

265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ 

266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี

267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ 

268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ 

269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข 

270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง 

271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี 



288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย 

289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา 

290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา 

291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา 

292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ 

293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร 

294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ 

295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย 
296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร 
297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ 
298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต 
299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว 
300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา 
301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย 
302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ 
303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง 
304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ 
305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล 



320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ 
321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล 
322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด 
323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม 
324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ 
325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ 
326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา 
327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล 
328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ 
329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย 
330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ 
331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส 
332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง 
333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง 
334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู 

335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา 

336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล 

337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา 

338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา 

339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล 





สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ########

ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33



ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33

แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ########

เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ########

ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32

แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ########



ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34

อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ########

ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31

เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ########

แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ########

นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28



ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35

ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35

โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30

เกตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ########

บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32

มขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ########

ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33

ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19



จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21

อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา########

ปณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์########

วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ########

วงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35

เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ########

เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12

อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33

นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ########

สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34



ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33

สวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15

ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ########

โพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33

ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ########

ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32

สุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ########

หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ########

ผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35

มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ########

เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ########

โคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30



ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ########

สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ########

สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33

นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35

พดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ########

บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13

พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24

อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ########

ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ########

ค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33

ระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34

ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24

คงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32

ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ########



ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23

จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09

ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09

ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29

กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33

หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32

หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09

นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31

แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09

สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09

เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09

นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32

เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09

พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09

มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09

ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ########



เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ########

หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ########

คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ########

พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38

ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36

อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37

พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ########

วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ########

ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ########

มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ########

พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28

พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614

อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ########

คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ########

จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ########

กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ########



เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33

เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33

ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35

ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35

สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28

สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28

กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37

กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31

เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ########

ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38

หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37

รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29

กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ########

สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ########
ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ########

มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24

ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35

ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26

ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29

นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34





ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64

ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64



ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64

พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64

ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64

ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64



ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64



ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64

ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64

ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64

ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64

ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64

ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64

ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64



ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64

ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64

ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64



ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64

ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64

ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64

ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64

ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64



ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64

ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64

ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64

ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64

ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64

ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64

ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64

ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64

ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64

ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64



ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64

ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64

ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64

ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64

ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64

ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64

ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64

ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64

ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64

ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64

ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64

ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64

ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64

ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64



ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64
ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64
พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64
ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64

ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64
ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64
ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64
ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64
ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64
ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64



ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64
ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64
ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64
ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64
ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64
ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64
ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64
ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64
ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64
ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64
ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64





3761/64 32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64

3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64



3761/64 33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64

4901/64 64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64

4321/64 65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64



4321/64 96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64

4321/64 98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64

4901/64 99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64



3201/64 128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64

3201/64 129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64

3201/64 130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64

3761/64 131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64

3761/64 132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64

3761/64 133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64

3761/64 134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64

3761/64 135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64



4321/64 160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

4321/64 162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

4321/64 164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64



4321/64 192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

4321/64 195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64

4321/64 196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64

4321/64 199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64

4321/64 203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64



4321/64 224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64

4321/64 225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

4321/64 227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

4321/64 231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64

4321/64 232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64

4321/64 234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64

4321/64 236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64

4321/64 237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64



4320/64 256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4320/64 257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64

3761/64 260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64

4320/64 262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64

4320/64 263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

3761/64 264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64

4320/64 265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4320/64 270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64

4320/64 271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64



4901/64 288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64

4901/64 293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64

4901/64 295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64

4901/64 296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

4901/64 298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4901/64 300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

4320/64 301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

4320/64 305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64



4901/64 320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

4901/64 324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4901/64 325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

4320/64 326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

4901/64 327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64

4901/64 328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64

4320/64 331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4320/64 332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

4901/64 333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64

4901/64 334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64

4901/64 335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64

4901/64 336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64

4901/64 337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

4901/64 339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64





32 นาง สุคนธ์ สีหาบญุมาก ######## ธ.ร้อยเอด็ ก.ย. 64 3761/64
33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64



33 จ.ส.อ. ไพโรช ชูแกว้ ต.199859/33ธ.นครศรีธรรมราชก.ย. 64 3761/64

64 จ.ส.อ. พงศ์ธร แจ่มเจ็ดร้ิว ######## พล.ร.15 พ.ย. 64 4901/64
65 นาย พฒันพงษ ์เกดิสมบญุ ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64
66 จ.ส.อ. ประชิต ทรงศิริ ต.169967/32ธนาณัติ ต.ค. 64 4321/64
67 ส.ท. นพคุณ แกว้มี ######## ส่วนกลาง ต.ค. 64 4321/64



96 นาย สมบรูณ์ ชนะประสพ ต.236981/34ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64
97 นาย เฉลิมชัย อมาตย์เสนา ######## ธ.บิ๊กซี-อดุรธาน ีต.ค. 64 4321/64

98 นาง บบุผา ผดุงโกเมด็ ต.166918/31ธ.แฟร่ีแลนด์-น.ว.ต.ค. 64 4321/64

99 จ.ส.ต. อภชิาติ เนตรแสงศรี ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

100 นาง สมประสงค์ แสวงผล ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

101 พ.ต. ชนมเ์สฏฐ์ นลิดี ต.100368/28ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64



128 นาง เภา ชัชวาล ต.248981/35ธ.อตุรดิตถ์ ส.ค. 64 3201/64

129 นาง นชุนาถ ขันชัยภมูิ ต.261178/35ธ.แฟร่ีพลาซ่า-ขอนแกน่ส.ค. 64 3201/64

130 นาง สมคิด โตสิงขร ต.140262/30ธ.อทุยั-อยุธยา ส.ค. 64 3201/64

131 ส.ท. จักรพนัธเ์กตุโชติ ######## ธ.พญาไท ก.ย. 64 3761/64

132 ด.ต. สนดั บริสุทธิ์ ต.187202/32ธ.เตาปนู ก.ย. 64 3761/64

133 นาง ดวงตะวันมขุเสถียร ######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าก.ย. 64 3761/64

134 นาง สมคิด ภู่ระโหง ต.220661/33ธ.ปากเกร็ด ก.ย. 64 3761/64

135 นาง บษุบง ศิรศรัณย์ ต31857/19 ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตก.ย. 64 3761/64



160 นาง สมนกึ จักรกาย ต.40700/21 ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

161 นาง กรรณิการ์อศิรางกรู ณ อยุธยา######## ธ.รพ.พระมงกฎุเกล้าต.ค. 64 4321/64

162 จ.ส.อ. อานนทป์ณุยปรีดาพงศ์######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

163 นาง ฝ้าย วงษาเลิศ ######## ธ.ศรีย่าน ต.ค. 64 4321/64

164 จ.ส.อ. เนติธรวงษจ์ าปา ต.255193/35ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

165 นาย เมฆ เมฆขาว ######## ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

166 นาย ส ารวย เมฆขาว ต.9372/12 ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

167 น.ส. สายพณิ อิ้มถี ต.211145/33ธ.สนามเสือปา่ ต.ค. 64 4321/64

168 นาย ดุสิต นาคเอี่ยม ######## ธ.วงศ์สว่าง ทาวนเ์ซนเตอร์ต.ค. 64 4321/64

169 นาง สมทรง สายทอง ต.227083/34ธ.บางล าภู ต.ค. 64 4321/64



192 นาง ลินดา ชูติ ต.198425/33ธ.แพร่ ต.ค. 64 4321/64

193 จ.ส.อ. โชติเดชาสวัสดิมงคล ต.16232/15 ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

194 ส.อ. อคัรเดช ขันทะนะ ######## ธ.นา่น ต.ค. 64 4321/64

195 นาง ปรานอมโพธิยารังรัศมี ต.218590/33ธ.พะเยา ต.ค. 64 4321/64

196 นาง ทศพร ตรีกลุ ######## ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

197 ร.ท. ทองดี ตรีกลุ ต.175107/32ธ.ร้อยเอด็ ต.ค. 64 4321/64

198 นาง นวพรรณสุวรรณกฎู ######## ธ.เซ็ลทรัล อบุลราชธานีต.ค. 64 4321/64

199 นาง ล าพงึ หอมนาน ######## ธ.เทงิ ต.ค. 64 4321/64

200 จ.ส.อ.หญิง กชกรผิวทน ต.260202/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

201 อส.ทพ. ประวิทย์มั่นยืน ######## ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4321/64

202 น.ส. ธัญชนก เอี่ยมสะอาด ######## ธ.ย่อยถนนสุขุมวิท-ชลบรีุต.ค. 64 4321/64

203 นาง ประภาพรรณโคตุระมา ต.133451/30ธ.ส่ีแยกข่วงสิงห-์เชียงใหม่ต.ค. 64 4321/64



224 น.ส. มาติกา ชินเมตตา ######## ธ.ตลาดถนอมมติร วัชพลต.ค. 64 4321/64

225 น.ส. วัชรี สิงหราช ######## ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

226 นาง วิไล สิงหราช ต.216363/33ธ.เดอะมอลล์ งามวงศ์วานต.ค. 64 4321/64

227 นาง อรกนก นาชิต ต.261375/35ธ.บางใหญ่ซิต้ี ต.ค. 64 4321/64

228 จ.ส.อ. อาทติยพ์ดัขุนทด ######## ธ.ชลบรีุ ต.ค. 64 4321/64

229 ร.ต. พบิลูย์ บวังาม ต.11267/13 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

230 นาง พวงพร พรมบวัคู ต.57297/24 ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4321/64

231 น.ส. ยุวดี อดุมพงษ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ นครสวรรค์ต.ค. 64 4321/64

232 นาง ตติญา ตุ่นทอง ######## ธ.อรัญประเทศ ต.ค. 64 4321/64

233 นาง พรรณภาค าฤาชา ส.22076/33 ธ.บิ๊กซี แจ้งวัฒนะต.ค. 64 4321/64

234 จ.ส.อ. ปญัญาระกติิ ต.226747/34ธ.พระปฐมเจดีย์ ต.ค. 64 4321/64

235 นาย เมธี ธีระโชติ ต.59084/24 ธ.ปากช่อง ต.ค. 64 4321/64

236 จ.ส.อ. ธีระศักด์ิคงปญัญา ต.179092/32ธ.บางละมงุ ต.ค. 64 4321/64

237 นาง น้ าค้าง ดีผิว ######## ธ.วงเวียนสระแกว้-ลพบรีุต.ค. 64 4321/64



256 จ.ส.อ. สุทธิพงษ ์ฉลาดดี ต.52991/23 ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

257 ส.อ. อนชุา จินดาพงษ์ 5.52E+09 ธ.กาญจนบรีุ ต.ค. 64 4320/64

258 อส.ทพ. ภคณัฐ ชัยบญุ 5.61E+09 ธ.พษิณุโลก ต.ค. 64 4320/64

259 นาง นาง ชมภู ต.116676/29ธ.ชุมแพ ต.ค. 64 4320/64

260 นาง เทยีมตา กิ่งทพัหลวง ต.213860/33ธ.เชียงใหม่ ก.ย. 64 3761/64

261 นาง เยาวเรศ หมายดี ส.20664/32 ธ.หล่มสัก ต.ค. 64 4320/64

262 จ.ส.อ. เชาวลิต หว่งรักษ์ 5.41E+09 ธ.สะพานใหม่-ดอนเมอืงต.ค. 64 4320/64

263 นาง โกศล นารีรักษ์ ต.149392/31ธ.ถ.พบิลูละเอยีด - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

264 อส.ทพ. สุวิทย์ แกน่จันทร์ 5.55E+09 ธนาณัติ ก.ย. 64 3761/64

265 นาง อมิ สว่างลาภธรรม5.44E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

266 นาง ยุวดี เส็งผล 5.405E+09 ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64

267 นาย สมศักด์ิ นตุโร ต.168816/32ธ.เมอืงทองธานี พ.ย. 64 4901/64

268 ส.ท. วรุฒ เพยีบประโคน5.61E+09 ธ.บลูพอร์ต หวัหนิ รีสอร์ท มอลล์พ.ย. 64 4901/64

269 นาง ทองสุข พทุธิชนม์ 5.56E+09 ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

270 อส.ทพ. บรรจง มรูะคา 5.55E+09 ธ.โรบนิสัน สุรินทร์ต.ค. 64 4320/64

271 นาง ไพศรี ทดัเทยีม ######## ธ.อบุลราชธานี ต.ค. 64 4320/64



288 ส.อ. วุฒิชัย เกตุสุรจรรยา ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

289 จ.ส.ท. วิชา หนัตรา ######## ธ.เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์พ.ย. 64 4901/64

290 น.ส. จรรยา คิดระเบยีบ ######## ธ.สนามเสือปา่ พ.ย. 64 4901/64

291 นาง ปาลิดา พรมภริมย์ ต.283462/38พธ.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

292 นาง วีรวรรณ ธรรมรักษา ต.264808/36ธ.ฟวิเจอร์พาร์ค  รังสิตพ.ย. 64 4901/64

293 จ.ส.อ. อทิธิกร อณุหะ ต.277126/37ธนาณัติ พ.ย. 64 4901/64

294 ส.อ. สราวุธ พฤกษชาติ ######## ธ.ปตัตานี พ.ย. 64 4901/64

295 ร.ท. สิทธิชัย วงเวียน ######## ธ.คอสโม เมอืงทองธานีพ.ย. 64 4901/64

296 จ.ส.ต. ทนิกร ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

297 นาง ธีราพรรณ ทองขาว ######## ส่วนกลาง พ.ย. 64 4901/64

298 พ.ต. ชวลิต มะกรูดอนิทร์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

299 พ.ท. ไสว พึ่งมั่น ต.96797/28 ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

300 นาง สุกญัญา พึ่งมั่น 5460015614ธ.บก.ทบ. พ.ย. 64 4901/64

301 นาย สมหมาย อนิทพนัธุ์ ######## ธ.แฟร่ีแลนด์ น.ว.ต.ค. 64 4320/64

302 พ.ท. ณวภณ คงทุ่ง ต.285782/38ธนาณัติ ต.ค. 64 4320/64

303 นาง พยุง จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

304 นาย รงค์ จิตต์พมิาย ######## ธ.เซ็นทรัล - น.ม.ต.ค. 64 4320/64

305 นาย ชยพล กิ่งทอง ######## ธ.ลพบรีุ ต.ค. 64 4320/64



320 จ.ส.อ. สันติ เรืองสิทธิ์ ต.209668/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

321 นาง ศรีวิไล เรืองสิทธิ์ ต.209669/33ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

322 นาง ตัด ผมงาม ต.260160/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

323 นาย บญุธรรม ผมงาม ต.260159/35ธ.โรบนิสัน สุรินทร์พ.ย. 64 4901/64

324 ร.ต. สุวิทย์ สุวรรณกฎู ต.101936/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

325 นาง เฉลิมขวัญ สุวรรณกฏู ต.101937/28ธ.ถ.พรหมราช - อบุลฯพ.ย. 64 4901/64

326 นาย สีมา กรอบค า ต.277357/37ธ.กระทรวงกลาโหมต.ค. 64 4320/64

327 นาง วิมล กลัดประเสริฐต.158159/31ธ.ถ.มหาจักรพรรด์ิ-ฉ.ช.พ.ย. 64 4901/64

328 จ.ส.อ. วารุพงศ์ เสมรัตน์ ######## ธ.สนามเปา้ พ.ย. 64 4901/64

329 จ.ส.อ. โชคชัย ฟงัธรรม ต.287618/38ธ.กาญจนบรีุ พ.ย. 64 4901/64

330 นาง ขันธ์แกว้ หอมแกน่จันทร์ต.275740/37ธ.พะเยา พ.ย. 64 4901/64

331 ร.ต. โสรส รูปชัยภมูิ ต.108086/29ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

332 นาง สมเตียง กาฬพนัธ์ ######## ธ.บรีุรัมย์ ต.ค. 64 4320/64

333 น.ส. เพชรรุ่ง สุขพงษ์ ######## ธ.ฟอร์จูนทาวน์ พ.ย. 64 4901/64

334 นาง เรณู ผ่องอารมณ์ ######## ธ.บิ๊กซี - ถ.พระรามที่ 2พ.ย. 64 4901/64

335 นาง แกว้มา มั่งมดีี ต.56734/24 ธ.ลาดกระบงั พ.ย. 64 4901/64

336 นาย ทรงพล ไชยวงค์ ต.248179/35ธ.ศรีย่าน พ.ย. 64 4901/64

337 ร.ท. วิทยา ชฏาวงษ์ ต.72320/26 ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

338 นาง กญัญา ชฏาวงษ์ ต.121060/29ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64

339 นาง วิไล นวลทอง ต.237398/34ธ.สงขลา พ.ย. 64 4901/64


