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1 นางสาว กรรณิกา คุชิตา
2 นาย กิตติ วศินบรรเจิด
3 นาง จอย  ใจวรรณะ
4 นาง จารุวรรณ  ค าพรม
5 นาง จินดาภรณ์  สิงหภาณุพงศ์
6 นาง ชนธิชา เกตุพลอย
7 นางสาว ชนัสฎา ทองเจริญ
8 นาย ชัชวาล เชาวนปรีชา
9 นางสาว ดวงมณี ทองค า
10 นาง ต๊ะ มูหน่อ
11 นาย ทวีชัย ด่ังดาวดึงส์
12 บจ. ทีเอสพี เอ็นจิเนียร์ 2014
13 บจ. ไทยเบสท์ รอยัล พร้ินท์
14 นาย ปยุต ฝ้ันพะยอม
15 นางสาว ประไพ ขุมเหล็ก
16 นาย ปริวรรต สุวรรณนที
17 นาง พรนภา เด่นด ารงทรัพย์
18 นางสาว พรรณรายณ์ แซ่โอ้ว
19 หจก. พะณัติ รุ่งเรืองทรานสปอร์ต
20 นาง แพรวพรรณ สิมะจารึก
21 นาย ภัสสธรรม เตชะกังวานนิตย์
22 นาย มานะ โทบุรี
23 นาง เยาวลักษณ์ พลธะรัตน์
24 นาย วิทยา ต้นน้อย
25 นาย วินัย ขัติยะ
26 นางสาว วิมล จือทรวง
27 นาย วีระยุทธ แก้วตาล
28 นางสาว ศรสวรรค์ โหมดวัฒนะ
29 นางสาว ศรัญญา สุขพัทธี
30 นาย สมชาติ รุจิระยรรยง
31 นาง สมัย สายจนสว่าง
32 นางสาว สายตา แกมมณี
33 นางสาว สุธิดา  บุญค า
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34 นางสาว สุพรรณ ชาญสุขสุรโชติ
35 นางสาว สุพิชฌาย์ เอ่ียมมุทิตา
36 นาย สุเมธ ผินกระโทก
37 นาย สุรินทร์ ทิพย์ภูนอก
38 นาง สุวันณี ศักดาวงษ์
39 นาย อดิศักด์ิ หลีสหัด
40 นาย อารีย์ รวมทรัพย์
41 นาย อ านวย วิวัฎฎ์กุลธร
42 นาย อ านาจ ทองดี
43 นาย เอกลักษณ์ เฉลิมโภชน์
44 บจ. เอไมเลอ ทราเวล
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1 รพ. กมลาไสย   
2 รพ. กรุงเทพ สนามจันทร์   
3 รพ. เกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา   
4 รพ. แก้งคร้อ   
5 รพ. จอมทอง   
6 รพ. จอมพระ   
7 รพ. เชียงแสน  
8 รพ. เซ็นทรัลเยนเนอรัล   
9 นาย ทรงกลด  ศิริสม 
10 นางสาว ทัศณี  วิฑูรชาตรี 
11 รพ. นวมินทร์ 9   
12 รพ. นาหม่ืน   
13 นาย บัญจง  สารพิมพ์
14 รพ. ปางมะผ้า   
15 รพ. พระนารายณ์มหาราช   
16 รพ. พระพุทธบาท   
17 รพ. แพทย์ปัญญา   
18 รพ. มหาราชนครเชียงใหม่   
19 รพ. มหาสารคาม   
20 รพ. ยะลา   
21 รพ. ร้อยเอ็ด
22 รพ. รัทรินทร์   
23 รพ. กรุงเทพพระประแดง  
24 รพ. สระบุรี  
25 รพ. ล าปาง   
26 นาง วิลาสินี  เพชรกาญจนวัฒน์
27 นาย ศรชัย  รัตนงาม
28 นาย ศุภกิต  งามสุวรรณ
29 รพ. สกลนคร   
30 นาย สมบุญ  เขียวศร
31 รพ. สวรรค์ประชารักษ์   
32 รพ. สหัสขันธ์   
33 นาย สันติภาพ  เหล่าลดา
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34 นางสาว สายชล  บุญมาก
35 บจ. สิริเวชจันทบุรี (โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี)  
36 รพ. สุราษฎร์ธานี   
37 นาง อนงค์  หอยเกิด
38 นาย อุดม  ชาวัง
39 รพ. เอกชล 2   
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1 นาย กฤษฎา  เต้าป้ัน
2 นางสาว กัญญา  กล่ินจ าปี
3 นาย เกียรติศักด์ิ  แซ่อึง
4 นางสาว ไกรเลิศ  โพธ์ินอก
5 นาย ค ารณ  นรโภชน์
6 บจ. คิงสมาร์ทซัพพลาย  
7 นาง จริยา  แซ่อ้ึง
8 นางสาว จันทิมา  ใจพันธ์
9 นาง จินดา  พรินทรากูล
10 นาง จิราพร  สุเมธินันท์
11 นาง จิราพร  ศรีด า
12 นางสาว เจริญ  กิจบุรุษ
13 นาย ฉลอง  ฉิมอ้อย
14 นาย ช่วย  หุ่นกระโทก
15 นาย ชาติชาย  คงชนม์
16 นาย ชาติชาย  บุญช่วย
17 นาย ชูเกียรติ  หาญยุทธพงศ์
18 บจ. แซนติฟิคเพสท์แมเนจเม้นท์  (ประเทศไทย)  
19 นางสาว ฐิตาภรณ์  แซ่อุ้ย
20 นาง ฐิติภา  ม่านมุงศิลป์
21 นาย ณรงค์  ศิริวัฒน์โยธิน
22 นางสาว ณัชญ์ชาพัฒ  อุยสา
23 นางสาว ณัฐนารีกานต์  รุ่งอภิวัฒนกุล
24 นาย ณัฐวัฒน์  อภิชาติตรัยคุณ
25 นาย ดลตาเหลบ  ยาง๊ะ
26 นางสาว เดือนเพ็ญ  วิหก
27 นาย เตชิต  สุดามาตย์
28 นาง ทิพย์นภา  จุลภักด์ิ
29 นาย เทพฤทธ์ิ  ฟักฟูม
30 สหกรณ์ แท๊กซ่ีเชียงราย จ ากัด  โดย นายชยพล กันศรี  
31 บจ. ไทย-เดนมาร์ค ฟาร์มม่ิง  
32 นาย ธวัช  ค าสูบ
33 นางสาว ธัญญพัทธ์  กิติไพศาลนนท์
34 นางสาว ธันยนันท์  สร้อยศรี
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35 นาง ธีรนันท์  หอยสังข์
36 นาย นคร  แสงสกุล
37 พ.ต.อ. นพดล  ศิริจรรยา
38 นาย นพดล  สูงเนิน
39 นาย นพพล  กมลวิเศษกุล
40 นาย นราวุธ  เต็มดี
41 นาย นรินทร์ดนย์  คงกะทรัพย์
42 นางสาว นริศรา  ธรรมมากาศ
43 นางสาว นัฐธิดา  โล่ห์สุวรรณ
44 ด.ต.หญิง นารี  อ้นมี
45 นางสาว นิตยา  บุญเกิด
46 นาย นิพนธ์  สุขสุสันต์
47 นางสาว นิภา  ทองวงศ์ลาภ
48 นาง นิยม  แสงสว่าง
49 นาย นิสิตพัชร์  เห็นพร้อม
50 นาย โนรี  พัวประเสริฐ
51 นาย บุญชม  วงษ์ศรี
52 นาง บุญส่ง  ตุ้มม่วง
53 นางสาว ปนัดดา  มาเห็ม
54 นาย ประณัย  หาญประเสริฐ
55 นาย ประภัทร  สุทธิวงษ์สกุล
56 นาย ประภาส  สีสวาด
57 นาย ประวิทย์  กิจทวีวรรณ
58 นางสาว ปราณี  ตรีทอง
59 นาง ปรียาดา  จันทะราช
60 นาย ปิยทัศน์  ลาภกิตติวัฒน์
61 นาง เปรมฤดี  ธรรมรัตนตันติ
62 นาย เปรย  ชอบท ากิจ
63 นาง เปา  เซ่ิงฟาง
64 นาย พงศ์ภมร  ธนกุลพงษ์สิริ
65 นาง พรทิพย์  ทิพยเสม
66 นาย พัฒน์ศักด์ิ  อินทรทรัพย์
67 นาย พันธ์ุศักด์ิ  สุทธิสวรรค์
68 นาง พาวิณีย์  ปิยะพันธ์
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69 บจ. พิจิตรอินเตอร์เนต  
70 นาย พิสิษฐ์  พ่อค้า
71 บจ. พี ที เค มัลดิเซอร์วิส  
72 บจ. พี.เค.พี.เท็กซ์ไทล์  โปรดักส์  
73 บจ. เพนนีเทรดด้ิง  
74 นาย ไพรัช  เหล่าธิรพาณิช
75 นาย ไพศาล  บุญไพศาลเสรี
76 นาง ภคณี  แก้วคูณ
77 นางสาว ภควรรณ  สุโขพืช
78 นางสาว ภรณ์ทิพย์  มงคลสระ
79 นางสาว ภาวลี  เนินนา
80 นาง มะลิ  ล่ิวเวหา
81 นางสาว มิรันตรี  วางวัน
82 นาย มุกตา  มะดีเยาะ
83 บจ. เมืองสะอาด  
84 นาย ยุทธพล  สุทธารมย์
85 นางสาว เยาวภา  ภัทรดิลกรัตน์
86 นาง เยาวลักษณ์  แผลกระโทก
87 นาย รังสิมันต์  ซูแว
88 นาย รุ่งอาทิตย์  จันทร์สุวรรณ
89 นาย ลม  แก้วค า
90 นาย ล าเพียร  อินสุวรรณ์
91 บจ. โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง  
92 นาง วรรณภา  เลาหอริยะวงศ์
93 นางสาว วรรธนันท์  ใหญ่วงค์
94 นาย วรวุฒิ  แซ่เห่อ
95 นางสาว วลัยพรรณ  ฉันทร์มิตรกุล
96 หจก. วันไนน ทรานสปอร์ต  
97 นาย วิชัย  แซ่ตัน
98 นาย วิชิต  ทองขันนาค
99 นางสาว วิมล  ภาณุพิจารย์
100 นาง วิลาวัณย์  วิมิตตะนันทกุล
101 นาย วิวัฒน์  แซ่เถา
102 นาง แววนภา  พิบูลย์สวัสด์ิ
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103 นาย ศรวิษฐา  คตภูธร
104 นาย ศราวุธ  วิจิตราวิวัฒน์
105 นาง ศรินยา  เอ้ียงทอง
106 ว่าท่ี  ร.ต ศักด์ิสิทธ์ิ  บุพโก
107 นาย ศุภวัฒน์  บุญยรัตพันธ์ุ
108 นาย สนิท  ชัยวงค์
109 นาย สมชาย  คงบรรจง
110 นาย สมชาย  เดชจินดา
111 สหกรณ์แท็กซ่ีสามัคคีธรรม จ ากัด  
112 นาย สังวาลย์  จันทร์ฉ่ า
113 นาย สัจจะ  ทิพย์กาญจนโภคิน
114 นาย สัญญา  อินท า
115 นาย สายัณห์  ยังมูล
116 นาย สารพล  ค าเมืองปลูก
117 นาย สาโรจน์  ฉลวยแสง
118 นาย สิทธิชัย  กมลเพชร
119 นางสาว สินีภา  โกศลวัฒนะ
120 นาย สุจริต  ยันประเวช
121 นาง สุจิตรา  อินทรสินธ์ุ
122 นาย สุทัศน์  แสงเดชะ
123 นางสาว สุนิสา  สอนจันทร์
124 นางสาว สุนี  นิลบรรพด
125 นางสาว สุพรรษา  คงเจริญ
126 นางสาว สุภาพร  วะนาพันธ์
127 นาย สุเมธ  สุเมธาอักษร
128 นางสาว เสนาะ  จันทร์เพ็ญ
129 นาย เสรี  หม่ืนแก้ว
130 นาย หลอย  พรศรีฤทัย
131 นาย อดุลย์  นุ่มรักแย้ม
132 นาย อนนท์  น้อยสุข
133 นาย อนันต์  บุญอนันต์
134 นาย อนุวัต  ชัยกิตติวนิช
135 นาย อภิสิทธ์ิ  แก้วชุมพันธ์
136 นางสาว อรจิรา  ชูชมช่ืน
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137 นาย อรรถกร  ก าเหนิดนพลักษณ์
138 นาย อัครเดช  ไกรรอด
139 นาง อังคณา  ซีวาสิริ
140 ร.ต.ท. อาธร  จันทคุตโต
141 บจ. อารยะไอศกรีม  
142 นางสาว อาริด  ช านาญกิจ
143 นาง อารีรัตน์  ล้ิมเลิศผลบุญ
144 นาย อ านวย  วิวัฎฎ์กุลธร
145 นาย อุเทน  โปธิ
146 บจ. เอ็ม ซอร์ซ  
147 บจ. เอ็ม.เจ.ทรานสปอร์ต  
148 หจก. เอมเปีย โฟร์คลิฟท์ แอนด์ เซอร์วิส  
149 นางสาว เอราวัณ  นามาก
150 บจ. เอเอ ออโต้ เพลส  
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1 นางสาว ธีรรัช  ทองหุ้ย
2 นาย ปัญญา  ศาสตรา
3 นาย มนูญ  วรรณโนมัย
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1 นาง กฤษวรรณ แซ่ตัน
2 นาย ชินวัตร์ วรวงษ์
3 นาย ณปภัช ตันฑสุกิจวณิช
4 นาย ทองหมุน ศรีรักษา
5 นาง ธนพร เจริญศิริ
6 นาย นริศ สวีแพทย์
7 ร.ต. นเรศ ศรีประสม
8 นาง นิรมล แดงบัว
9 นางสาว ประไพศรี ดินด า
10 นาย ผจญ วัณณะพันธ์ุ
11 บจก. มิตรภาพ ออโต้
12 นางสาว รสริน วัชรมงคลกุล
13 นาย วราพงษ์ เกบุตร
14 นาง วัชรินทร์ ธรรมกิรติ
15 บจ. วาย.พัฒนา
16 นาย วิทยา คงลา
17 นาย ศิวาวุธ สมบูรณ์
18 นาย สมศักด์ิ สมนึก
19 นาง สุภารี เยาว์ธานี
20 นาง สุภาวรรณ์ กันทาอินต๊ะ
21 นาย สุริยา บุญมี
22 นาย แสงชัย พฤกษ์ทยานนท์
23 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เขตการเดินรถท่ี 8
24 นาง อนันยา สินศุภรัตน์
25 นาย อิศเรศ จูมะ
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1 นาง ชัชพร บริบูรณ์
2 นาย เทียนศักด์ิ วรกิจวิบูรณ์
4 นาย สมจิตต์ ไวยโรจน์
5 นาย สัญญา แพพวงทิพย์
6 นาย สุธรรม ขามพิทักษ์
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1 นาย กรวิทย์  ข าแย้ม
2 นาย กฤติภัทร  เจนการ
3 นางสาว กฤษสินา  ทักษิณก าเนิด
4 นาง กันตินันท์  ชิตรัตถา
5 นาง กันธิชา  บุญยะโรจน์
6 การรถไฟแห่งประเทศไทย
7 นาย กิตติวงค์  สาสวด
8 นาง กุณชญา  จงสุทธารมณ์
9 นาง กุหลาบทอง  ภูโต
10 นางสาว เกศมณี  วันทา
11 นาย เกียรติภูมิ  พิมภา
12 บจ. โกเรีย  พาวเวอร์โปรดักส์  (ประเทศไทย)
13 นาย โกศล  แพรกเมือง
14 นาย ขจรยศ  แจ่มใส
15 นาย ขจรศักด์ิ  แสนทวีสุข
16 นาง ขวัญใจ  พิกุลศรี
17 นาย คณัชญ์สิทธ์ิ  พงษ์ด้วง
18 นาย ครรชิต  แก้วมาลัย
19 บจ. โคตรอน
20 นางสาว จงรักษ์  นาคสวัสด์ิ
21 นางสาว จรรรยาพร  สินลาสูงเนิน
22 นางสาว จริยาพร  ปลอดบุตร
23 นาย จักรกฤษ  ปัญญาเสริฐ
24 นาย จักรกฤษณ์  กสานติกุล
25 นาย จักรกฤษณ์  นาชัยนาค
26 นาย จักรชัย  สระศรี
27 นาย จักรี  อินจันทร์
28 นางสาว จันทร์จีลา  วิเชียรรัตน์
29 นางสาว จ าปี  อุ่นสี
30 นางสาว จ ารัส  สมสุขเจริญ
31 ว่าท่ีร.ต. จิตติพร  นาคะพงศ์
32 นาย จิติ  มินทราเทวนันท์
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33 นางสาว จิรดีพัช  ณ  พัทลุง
34 นาง จิรภา  มัณมณี
35 นาง จีระพันธ์  สุขคง  
36 นางสาว จุฑามาศ  ทาค า  
37 นางสาว จุฑารัตน์  แซ่โง้ว
38 นางสาว จุรีภรณ์  ห้องแซง
39 พ.อ. เจนยุทธ  ศิริปุณย์
40 บจ. เจริญธนภรณ์
41 นางสาว เจวารี  วงค์หาญ
42 นาย เจือน  ช่ืนเอ่ียม
43 นางสาว แจ่มจันทร์  สระศรีดา
44 นาย ฉัตรชัย  ผจงสาลีปัญญา
45 นาย ฉัตรชัย  สุวรรณชาติพันธ์ุ
46 นาย ฉัตรชัย  เหลืองวิไล
47 นางสาว ฉัตรสุภา  เศียรอุ่น
48 นาย เฉ็ม  นิยมเดชา
49 นางสาว ชญาธร  กฤติธรโอภาส
50 นางสาว ชนัสถา  รัตนอุบล
51 บจ. ชยันตี  แมทเทรส
52 นาย ชวน  แจนโกนดี
53 นาย ชัยภพ  พนาลี
54 นาย ชัยมงคล  คงวัฒนา
55 นาย ชัยวัฒน์  ค ามะกุล
56 นาย ชาติชาย  เส้งอ้น
57 นางสาว ชินาลัย  โอฬาร์พฤกษ์
58 นาย ชิษณุพงศ์  ทิพเสน
59 นางสาว ชุติสรา  หวังนากลาง
60 นาง ชุลีพร  จันทร์อุไร
61 นาย เชาวลิต  กองมาลัย
62 บจ. เชียงราย  แท็กซ่ี
63 นาง แช่มช้อย  สุขสบาย
64 นาย โชค  ศรีชุม
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65 นางสาว โชติญาภา  คามะดา
66 บจ. แซนติฟิค  เพสท์  แมเนจเม้นท์  (ประเทศไทย)
67 นางสาว ฐิตาภา  บุญภา
68 นาย ณรงค์  น้อยกมล
69 นางสาว ณัฐกานต์  ณ  พัทลุง
70 นาง ณัฐการ  ทองย้อย
71 นาย ณัฐกิตต์ิ  โพล้งสกุล
72 นาย ณัฐเชษฐ์  จงจิตต์
73 นางสาว ณัฐฐาพร  อยู่ชมญาติ
74 นางสาว ณัฐธพิมพ์  ทาหะพรหม
75 นางสาว ณัฐปภัสร์  เลิศธนาฉัตร
76 นาง ณิชกานต์  มูลเทพพิชัย
77 นางสาว ดวงดาว  กาบบาน
78 นางสาว ดวงพร  นันทิกะ
79 นางสาว ดาวรุ่ง  สุขส าราญ
80 นาย ดิลก  ศาตศิลป์
81 นาย ต้นกล้า  อุ้ยปาอาจ
82 นาย ต่อม  พิมพาสีดา
83 นาง เตือนใจ  บุญสุภาพ
84 นาย ถนอม  ทาสีดา
85 นาย ทด  ขวัญทวี
86 บจ. ทรานส์  เอเช่ียนไลน์
87 นาง ทองเปรียว  ค าพลแสน
88 นาย ทองอยู่  แสงลาภเจริญกิจ
89 นางสาว ทานตะวัน  งามศรี
90 นางสาว ทิพย์  อินน  าคบ
91 นาง ทิพวรรณ  ยาวิลาศ
92 บจ. ที.วี.ซี.คาร์แคร์
93 บจ. ทีพีเอส  ซายน์  กรุ๊ป
94 บจ. ที-สเต็ป  เอ็นไวรอนเมนทัล  เทคโนโลยี
95 บจ. ไทย  แอ็กโกร  เอ็กซเชนจ์
96 บจ. ไทยมี
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97 นาง ธณต  เลิศล  า  
98 นาย ธนกฤต  ธนหรรษธร
99 นาย ธนกฤต  สีสด
100 ว่าท่ีร.ต. ธนวัชร์  กุลชนะรมย์
101 นาง ธนัชพร  ชัยประเศียร
102 นาย ธนากร  ชาญพิชิตวนิช
103 นาง ธนาพร  สมานศรี
104 บจ. ธรณีค  าจุน
105 นาย ธรรมนูญ  วงศ์บุญ
106 นาย ธรรมศักด์ิ  สิงห์สถิตย์สุข
107 ด.ช. ธัชนนท์  พิศาลบุตร
108 นางสาว ธัญญพัชร์  เฉลิมปริยาธรณ์
109 นางสาว ธันยรัศม์ิ  ทับน้อย
110 นางสาว ธิติมา  ไชยโอชะ
111 นาย ธีรชาติ  ยงม่ันคงกุล
112 นาย ธีรวุฒิ  จันทร์แก้ว
113 นาย ธีรศักด์ิ  นามเพราะ
114 จ.ส.ต. นครินทร์  บ ารุงภักดี
115 นางสาว นงค์นุช  รุ่งเรือง
116 นางสาว นงเยาว์  พลันการ
117 นาย นพดร  วรรณประเสริฐ
118 นาย นพดล  ศิริค า
119 ด.ญ. นพเนตร  จิวหยิน
120 นาย นรา  สมเสถียร
121 ส.ต.ท. นรินทร์  นามวงษ์ชัย  
122 นาย นฤเบศร์  ปงชุ่มใจ
123 นางสาว นฤมล  เพ็ญสุข
124 หจก. นัชชา  เอ็กซ์เพรส
125 นางสาว นัธรี  จุลโอภาส
126 นาย นันท์ธีระประคอง  จิตรงาม
127 นาง นันทนี  จากวาปี
128 นางสาว นิสรา  แสงเงิน
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129 นางสาว นิสา  ทองประเสริฐ
130 บจ. นีโอ  คอนเดค
131 นางสาว นุชจรี  จตุพรสมบัติ
132 นางสาว แนน  อ้องาม  
133 นาง บัวล า  แก้วใสย์
134 บจ. บีเค  ซอฟท์อิเมจ  เท็คโนโลยี
135 นาย บุญเกียรติ  ศุภภากร
136 นาง บุญจันทร์  แก้วพวง
137 นาย บุญทัน  เมตตา
138 นาง บุญเรียม  ข าด ารงเกียรติ
139 นางสาว บุญโฮม  นาสินเพ่ิม
140 นาง เบญญทิพย์  โชติรพีภิรมย์
141 นาย ประจวบ  สังข์ปล้อง
142 นาง ประณีต  บุญฉ่ า  
143 นาย ประทีป  โคกพริก
144 นาย ประทีป  หนูอ่ิม
145 นาย ประไพ  มานะเจริญทรัพย์
146 นางสาว ประมวล  เขจรรักษ์
147 นางสาว ปรารถนา  สาตแฟง
148 นาย ปริญญา  นฤภัย
149 นางสาว ปริญฎา  วานิชกร
150 นาย ปรีชา  หอปรีชากิจ
151 นาย ปรีดา  ฉันทะวิลาศ์
152 นาย ปัญญา  พันธ์ุแตง
153 นาย ปัญญา  สัตยาพันธ์
154 นาง ปัทมพร  ไชยภัทรปภากุล
155 นางสาว ปาณภาอัญ  ธนัชกฤต์ิกุล
156 บจ. ป่าตอง  เบเวอล่ี  โฮเต็ล
157 นางสาว ปาริชาติ  ศรแก้ว
158 นางสาว ปิมาพร  นพรัตน์
159 นางสาว ปิยะลักษณ์  บุณโยประการ
160 นาง ผกามาส  โตมะนิตย์
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161 นาย เผด็จ  จันทร์เพ็ญ  
162 นาย พงศกร  เอ่ียมทอง
163 นาย พงศ์ธนิต  วงศธรธีรวัชร์
164 นาย พรชัย  ผูกภู่
165 นาง พรพรรณ  ตันติศิริวัฒนา
166 นางสาว พรพรรณ  บุญสังข์
167 นางสาว พรสวรรค์  แก้วเมือง
168 บจ. พรสัตถา
169 นาย พลเวทย์  ธรรมจีรัญ
170 นางสาว พลอยนิศา  สิริชัยประภา
171 นางสาว พวงผกา  การเพียง
172 นางสาว พวงเพ็ญ  เพ็ชรพลอย
173 นาย พัชรพงษ์  สุนทราวงค์
174 นางสาว พัชรียา  มาโย
175 นาย พันทิพย์  ทรัพย์ทวี
176 นาย พันธ์ทิพย์  ดีโพธ์ิรัมย์
177 นาง พาวิณีย์  ปิยะพันธ์
178 นางสาว พิกุลทอง  สังข์สอน
179 นาย พิเชษฐ  ช่ืนเอ่ียม
180 นาย พิเชษฐ  บุญนาค
181 จ่าเอก พิทักษ์  บัวพันธ์ุ
182 นางสาว พิมพ์สุดา  กาแผ่
183 บจ. พีพี  ชาลีบีชรีสอร์ท
184 นางสาว เพ็ญศรี  ศรีโพธ์ิ  
185 บจ. เพรส  ควอลิตี 
186 บจ. เพียรนาวา  ทรานสปอร์ต
187 นางสาว ไพลดา  คล่ีแก้ว
188 นาย ไพศาล  งามจิตอนันต์
189 นาย ไพสิฐ  จิตรค า
190 บจ. ฟู้ด  โกลบอล  อินโนเวช่ัน
191 บจ. เฟิร์สล่ี
192 บจ. โฟนโฆษณา
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193 นาย ภมรินทร์  น่วมมานพ
194 นาย ภาสกร  จันทะชุม
195 นาย ภูริณัฐ  อังศุวัฒกกุล
196 นาย มนต์ชัย  ขอสูงเนิน
197 นาย มนต์ชัย  บุญชมศุภชัย
198 นาย มนตรี  เม่อแลกู่
199 นาย มนตรี  ศรพันธ์
200 นางสาว มะลิ  สีอ่อน
201 บจ. มาย  การพิมพ์
202 บจ. มาสด้า  ซิตี 
203 นาง ม่ิงขวัญ  ประยูรค า  
204 นางสาว มินตรา  ปิงเมือง
205 บจ. เมเทรด
206 นาย ยอดธงไชย  โกยเต็ม
207 นาย ยุทธพจน์  จ าปาหอม
208 นาง ยุวรี  แลบา
209 นางสาว เย้ย  แซ่ว่าง
210 นางสาว เยาวลักษณ์  ธิพึง
211 นางสาว รจนา  จันทา
212 บจ. รวมเทคโนโลยีเซอร์วิส
213 นาย รัชกิจ  นิพนธ์
214 นาง รัชดาพร  รอดหิรัญ
215 นางสาว รัชนี  ปาหา
216 นางสาว รัชนี  พลารักษ์  
217 นางสาว รัตนาวดี  พันโน
218 นาย รามิล    ถุงแดง
219 นาง รุ่งทิพย์  จันทร์หอม
220 นางสาว รุ่งนภา  ชุมภูพันธ์
221 นางสาว รุ่งนภา  อภัยแสน
222 นาง รุ่งรวีพิมพ์  ศิริวงษ์
223 บจ. โรงพยาบาลกล้วยน  าไท
224 โรงพยาบาลมิชช่ัน



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน สงิหาคม 2564
8/11

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

225 นางสาว ลลิตา  สุขเทพ
226 หจก. ล็อบบี ยิสต์  พับลิเคช่ัน
227 นางสาว ละมัย  นารี
228 นางสาว ลัดลาวัลย์  สนิท
229 นางสาว ลีลาวดี  คุณสนอง
230 นางสาว เลลัย  ภังคานนท์
231 นาย วงศ์  ธัญญะ
232 นาง วนิดา  แถมเดช
233 นางสาว วรรณวิสา  พิมพะนิตย์
234 นางสาว วรรัตน์  อ่อนสิงห์
235 นาง วราพร  ศิริมูล
236 นางสาว วัฒนีย์  พรสุขนิธิวงศ์
237 นาง วันเพ็ญ  งามรัตนกวี
238 นาง วันเพ็ญ  ศรีแก้ว
239 ส.ต.ท. วันศักด์ิ  ธัญพุฒิพงศ์
240 นางสาว วัลย์ลิกา  แข็งขัน
241 นาย วิจิตร  โฮ่กุล
242 นาย วิชัย  คุ้มกล่ า
243 นาย วิทวัส  กฤตมโนรถ
244 นาย วินัย  ทาเงิน
245 นาย วินัย  อะโนมา
246 นางสาว วิภาวรรณ  นิมิตรมงคลกุล
247 นาง วิมล  เทพพรมมี
248 นาย วิมล  เรือนเพชร
249 นาย วิรัตน์  จันทร์อ่ิม
250 นาย วิรัตน์  พลสวัสด์ิชัย
251 นาย วิละชัย  จินาวอน
252 นาย วีรพงษ์  จึงสถาปัตย์ชัย
253 นาย วีระนัย  ลับแลชัย
254 นาง วีราวัล  สุขไทย
255 นาย วุฒิชัย  ฆ้องวงษ์
256 นาย เวธิน  อนารัตน์
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257 บจ. เว่ยไท่  เอ็นเตอร์ไพรส์
258 นางสาว แวกามารียะห์  มะดามิ
259 นางสาว ศจิรัชยา  พุทธา
260 นาย ศราวุธ  กะถินทอง
261 นาย ศรีชล  นิติศฤงคาริน
262 นาง ศศิชา  บางวัน
263 นาย ศักดาวุธ  ชัดกระโทก
264 นางสาว ศิริพร  ศักด์ิพิทักษ์สกุล
265 นาย ศุภชัย  เจริญผล
266 นาย ศุภฤกษ์  เปาวัลย์
267 นาย สมคิด  อินทรารัตน์
268 นางสาว สมจิตรพร  อ านรรฆกิตติกุล
269 นาย สมเจตน์  เพ็ชรด า
270 นาย สมใจ  คิดถูก
271 นาย สมชาย  ด่านสุขณรงค์
272 นาย สมชาย  รับเจียม
273 นาย สมชาย  อภิชาติบุตรพงศ์
274 นาง สมทรง  ทับทิมคุณา
275 นาย สมบัติ  อินหมุด
276 นางสาว สมบุญ  ช้างวิเศษ
277 นาย สมพงษ์  โคตรวิชัย
278 นาย สมพงษ์  สีเขียว
279 นาย สมพร  สุยะใจ
280 นาย สมมาศ  สารเจริญ
281 นาย สมยศ  แซ่โล้ว
282 นางสาว สมฤดี  ซุ้นเจริญ
283 นางสาว สมฤดี  ดอนจันเขียว
284 นาง สมศรี  ฉัตรทอง
285 นาย สมศักด์ิ  ตันติดิลกวงศ์
286 นาย สมศักด์ิ  สุดสวาท
287 นาย สมศักด์ิ  แสงอิน
288 นาย สมหมาย  รักป้อม
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289 นาย สมาน  จรบุรมย์
290 นาย สรรค์ชัย  ชูเมือง
291 นาย สรายุทธ์  สินบวรเรืองทวี
292 บจ. สหกรณ์  แท็กซ่ีกาญจนาภิเษก  
293 สหกรณ์แท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จ ากัด
294 นาย สัญธยา  ติณรัตน์
295 นาย สันติ  ภักดี
296 นาย สาธิต  ราชการกลาง  
297 นาง สายทิพย์เนตร  ผัดวัง
298 นางสาว สายสุนีย์  แสงสว่าง
299 นาย สิทธิเดช  เข็มก าเหนิด
300 นาย สุธี  แสงศิริทองไชย
301 นาย สุพัฒน์  โพธ์ิศรี
302 นาย สุพัฒน์พงศ์  ศิรประภาพฤทธ์ิ
303 นาง สุภาพร  ธีระศักด์ิสกุลชัย
304 นางสาว สุภาพร  อุดสาห์
305 นาย สุรศักด์ิ  เอื อเฟ้ือ
306 นาย สุริยา  ภาคีฉาย
307 นางสาว สุวรรณี  พุ่มไสว
308 นาย สุวัฒน์  จันทร์ฉาย
309 นาง เสน่ห์  โพธ์ิหมาก
310 นาย เสริมศักด์ิ  บุญคล้าย
311 นาย เสวียน  บุญหนัก
312 นาย เสาร์ค า  ประมุขเมาลี
313 นางสาว แสงอุษา  เภสัชพิพัฒน์กุล
314 นาง โสพิศ  จันทโร
315 นาย หนุ่ย  วงศ์แก้ว
316 นางสาว หนูกร  แก้วคูณ
317 นาง หล่า  จ ารูญจิต
318 นาย หอมดง  ดวงดี
319 นาย อชิตพล  หวังอนุตตร
320 นางสาว อโณทัย  บับภาวัน
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321 นาย อนุรักษ์  ลีละบรรยงค์
322 นาย อภิชัย  อินทร์สิงห์
323 นาย อภิชาติ  พิศาลบุตร
324 นาย อภิชิต  บุญเลิศ
325 นางสาว อรทัย  ทะวังเสน
326 นาย อรรถพล  เกื อกูล
327 นางสาว อรุณรัตน์  วิไลยเลิศ
328 นางสาว อรุณี  ปานหมี
329 นาย อวิรุทธ์  วีระอนันตวัฒน์
330 นาย อัฐสรร  อุปรัตน์
331 นาย อัมพร  สีทานนท์
332 นาย อัมรินทร์  อินทฉิม
333 นางสาว อารีย์  เมืองสวัสด์ิ
334 นาง อ านวย  น้อยจันทร์วงษ์
335 นางสาว อ านวย  พ่ึงเพ็ง
336 นาง อ านวย  มีใจเจือ
337 นางสาว อ าพร  บ ารุงบุญ
338 นาง อ าภร  ศรีค าภา
339 นาย อินทร์  จันทร์เจริญ
340 นาย อุทิศ  ทองเจือ
341 นาย อุไร  วงศ์รินทร์ยอง
342 นาง อุไร  แสนสมัคร
343 นางสาว อุไรวรรณ  เขียนแววดี
344 นางสาว อุไรวรรณ  สีลุนช่าง
345 นางสาว อุษา  ยิ มอยู่
346 บจ. เอ.เอส.บี  เอ็นจิเนียร่ิง
347 นาย เอกชัย  รินท้าว
348 บจ. เอส  พี  รี  คอนเนคช่ัน
349 นาย โอราฬ  จองแดง
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1 นาย บันลูน วงศ์คช
2 นาย ประจักษ์ คงเทพ
3 นาง เรืองอุไร จุฑาศรี
4 นาย สมคิด วนิชยาโกศล
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1 MR. Albrecht Karl Eduard Erwin Lussenhop
2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3 ด.ต. จักริน  ไชยรังษี
4 นาย เจษฎา  ศรีพานิช
5 นางสาว ชนิตสิรี  ศุภพิมล
6 นาย ตอง  ข่ีเจริญ
7 นาย ทนง  ศรีโกเมน
8 นาย ธนภูมิ  ดีปัญญา
9 นางสาว น ้าฝน  บุญเถ่ือน
10 นาง ประมวล  สุขดี
11 นาย ประยงค์  ปะนัดเท
12 นาย ปัญญา  พราหมชม
13 นาย พิษณุ  แก้วสด
14 บจ. พี.พี.เอส.เอ็น
15 นางสาว ภาวิณี  วรรัตน์
16 นางสาว มาลินี  โลเกศนวคุณ
17 นาง มีสิทธ์ิ  สมานรัก
18 นาย โรจน์วัฒน์  ศิริจินโน
19 นางสาว วรรณภรณ์  มีทรัพย์
20 นาย วิทรง  บริสุทธนารักษ์
21 นาย วิม  นัมคนิสรณ์
22 ด.ต. ศรัณย์  เขตภัทรกมล
23 นางสาว ศศิณี  ด้ารงชัยเสน
24 นาย สมชาย  แซ่ปึง
25 นาย สาโรช  ตุ่นต้น
26 นาง สุทิพย์  แฟงสุวรรณ  
27 หจก. แสงชัยโลหะภัณฑ์  ไล้ท์ติ ง
28 นาย อดุลย์  ทรัพย์งาม
29 นาย อัมมอญ  แสงแก้ว
30 นาย อารีย์  บุญลีวัฒนา
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1 นางสาว กนกพร  สิริมังคละ
2 นาย กรณิศ  อินเล้ียง
3 นาย ก้องเกียรติ  ดวงสุวรรณ
4 นาย กอบชัย  พลเสน
5 นาง กัญชพร   ต้นแก้ว
6 นาย กันตพงศ์  อ่อนน่ิม
7 นาง กาญจนา  มโนรัตน์
8 นาง กาญจนา  สนธิพงศ์  
9 การไฟฟ้านครหลวง
10 นาย กิจชัย  สมเร็จ 
11 นาย กิตติเชษฐ์  กิตติวิภูเศรษฐ์
12 นาย กิตติภพ  ทองมีเอียด
13 นาย กุศล  บวรวัชรกุล
14 นางสาว เกษกาญจน์  หิรัญอร
15 บจ. แก้วเจริญ  กรุ๊ป
16 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี  1
17 นาย คงศักด์ิ   ชุ่มใจ
18 นาง คนึงนิจ  แตงไทย
19 นาย คมสัน  อ่างค า
20 นาย คุณากร  ค าเกตุ
21 นาง เครือวัลย์  ปลอดแก่นทอง
22 บจ. แคลวิน
23 นาง จงเจิด  โพธ์ิบาย
24 นาง จงพิศ  พจนะเวทิน  
25 นาย จตุรงค์  เหมือดชัยภูมิ
26 นาย จริยะ  ชาวเวียง
27 นาย จเร   จุลเจริญ
28 นาง จันทรา  สัจจะจิรโรจน์  
29 นาง จารุวรรณ  ง่วนสน  
30 นาย จ ารัส   จันทร์หอม
31 นางสาว จิดาภา  ส่ังอรุณ
32 นาง จิรนันท์  ทองบุ
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33 นางสาว จิราพร  ศิริพงษ์
34 นาย จีรศักด์ิ  ศักด์ิสนธ์
35 นาย จีระศักด์ิ  ศรีค ามูล
36 นาง จุรีรัตน์  แย้มศรี  
37 นางสาว ฉลอง  ก๊กศรี
38 นาย เฉลิมชัย  เขมะปัญญา  
39 นาย ชนรรทน์  สุวิชาเชิดชู
40 นาย ชนะชาติ  ทับทิม
41 นาย ชนิสร  หลอดค า  
42 นางสาว ชวิดา  วาทินชัย
43 นาย ชาญ  เจริญครบุรี  
44 นาย ช านาญพงษ์  ไชยมงคล
45 นางสาว ชุลีกรณ์   เปรมประดิษฐ
46 นาย ชูรัตน์  ศรีรงค์
47 นางสาว ฐณิสร  เหลืองนฤทัย
48 นาย ฐนวัฒน์   สัตย์ธรรม
49 นางสาว ฐิตานันท์  ดวงสุนิตย์กุล
50 นาย ณภัทร  รัตนสุวรรณวุฒิ
51 นาง ณัชชารีย์  บวรไชยอนันต์  
52 นาง ณัฏฐา  สุดต๋า
53 นาง ณัฐกนก  เพ็งคล้าย
54 นาย ณัฐกร   ราชนิยม
55 นาย ณัฐกฤษณ์   ปราโมทย์
56 นาย ณัฐชนน   หนูนาค
57 นาง ณัฐชา  ศรสูงเนิน  
58 นางสาว ณัฐปภัสร์   วัฒนานิธิธนกูล
59 นาย ณัฐวัฒน์   ประสมศรี
60 นาย ณัฐวุฒิ  ขาวสอาด
61 นาย ณัฐวุฒิ  ติณจินดา
62 บจ. ดารัช โลจิสติกส์
63 นางสาว ดาวเรือง  สุขค า
64 นาย ตระกูล  จิตวัฒนากร
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65 นาย ต่วน  ข้องนอก  
66 นาง เตือนใจ  อยู่พุ่มพฤกษ์
67 นาย ถวัลย์  ขุนสว่าง
68 นาย ถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน  
69 นาย ถาวร  ชัยถาวรศิริ
70 นาย ทวี  ธีระพงษ์สวัสด์ิ
71 นาย ทองเล่ือน  ขุนณรงค์
72 นางสาว ทิพวรรณ  จินตลิขิตดี
73 นางสาว ทิพวรรณ  ดวงมุลตรี
74 นาย ทิวากร  ค าแก้ว
75 บมจ. เทพธานีกรีฑา
76 บจ. ไทยจงพลาสติก
77 นาง ธนพร  รุ่งเป้า
78 นาย ธนากร  จันทร
79 นาย ธนินกร  อินทร์งาม
80 นาย ธวัช  ศักด์ิแสง
81 นาย ธวัชชัย  สาลี
82 นาง ธัญญรัศม์  ประภาพันธศักด์ิ  
83 นาย ธีรศักด์ิ  พลอยฉาย
84 นาย ธีระพล   สุตคาน
85 นางสาว นงคราญ  ปัญญาไชยวงค์
86 นางสาว นงนิตย์  แก้วบรรลัง
87 นาย นพเกล้า  รัตน์สุวรรณ์
88 นาย นพพร  ดิษฐบ ารุง
89 นางสาว นพมาศ  มหาสุวรรณ
90 นาย นพรัตน์   ชัยฤทธ์ิ
91 นาง นพรัตน์   รังสิตเสถียร
92 นาง นภสินธ์ุ  อินมะดัน  
93 นางสาว นภัสรพี  แช่มใส
94 นาง นภาพร  พลับแก้ว
95 นางสาว นริศศรา  ทิพพะโม
96 นาย นัทพล   จันทร์แจ่มหล้า



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน กรกฎาคม 2564
4/11

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

97 นางสาว น้ าค้าง  ศิริพงษ์
98 นางสาว นิตยา  จูคลองตัน
99 นางสาว นิตยา  บุญเกิด
100 เดอะเอสเตท ท่าพระ
101 นาง นิทรา  สุวรรณ  
102 นาย นิเทศ  จันลาศรี
103 นางสาว นิรัตน์  มะลิล้อม 
104 นาง นิษณา  เกิดแก้ว
105 นางสาว นุจรีย์  เค้าโคน
106 นางสาว นุชจรีย์  ชะนิตท้าว
107 นางสาว นุชนาฎ  เพชรกล้า
108 นาย นุติพงศ์   ค าล้น
109 นางสาว นุสรา  สร้อยศรี
110 นาย บรรพต  สุขคณาภิบาล
111 นาย บวรภูมิ  ดวงรัตนเลิศ
112 นาย บัวลา  กันยาเลิศ
113 บจ. บางพลีใหญ่ขนส่ง
114 พ.ต.ท. บุญธรรม  ฝ่ังสระ
115 นาย บุญย่ิง  เคยพุดซา  
116 นาง บุญเรือน  พรหมแก้ว
117 นาย บุญฤทธ์ิ   จัดประจง
118 นาย บุญส่ง  พิจารย์
119 นาย บุญเหลือ  บ่อเพ็ชร  
120 นาง บุญเฮียง  ทองทา
121 นาง เบ็ญจวรรณ  มาดีตระกูล  
122 นาง เบญจวรรณ์  วรธรรมาทิพย์
123 นาง ปทุมไฉไล  สิงหนาท  
124 นางสาว ปนัดดา  ตาลพุด
125 นาง ประณีย์  เช้ือเมืองพาน
126 นาย ประดิษฐ์  เหนือจ าทิศ
127 นาง ประภา   ศรีทับทิม
128 นาย ประสาร   ระด่ิงหิน
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129 นาย ประสิทธ์ิ  เดชครอง  
130 นาง ปราณี   ธีรโสภณ
131 นางสาว ปวีณ์นุช  เต็งเจริญชัย
132 นางสาว ปวีนา  สนธิวา
133 นาง ปาณิศรา   ปรีชาไว
134 นาง ปารินทร์  มัฆวิมาลย์  
135 นาย ปิยทัศน์  ลาภกิตติวัฒน์
136 นาย พงค์ศักด์ิ   มณีรักษ์
137 นาย พงศกร  เอ่ียมทอง
138 นาย พงษ์พันธ์  อ้นจันทร์
139 นาย พงษ์ภักด์ิ  เตชะเลิศไพศาล
140 นางสาว พรทวี  เรียบเจือ
141 นาย พรมมา   จันทร์อ่อน
142 นาง พรรณอร  ถาศักด์ิ
143 นาง พรรณี  รัตนจันทร์  
144 นาง พะเยาว์  บัวเผ่ือน
145 นาง พัชนี  บัณฑิตไพบูลย์  
146 นางสาว พัชร์อัมพร  ควบพิมาย  
147 น.ส. พัชรี  เจริญสุวรรณ
148 นาง พาดี   คุ้มพ่วงดี
149 นางสาว พิชชานาถ  ประพันธ์
150 นาย พิเชษฐ  ปิงเมือง
151 นาย พิเชษฐ  พลชัย
152 นาย พิทักษ์  เหลือมพล
153 นาย พิพัฒน์   คงวัฒโน
154 นางสาว พิมพ์วลัต  งีสันเทียะ
155 นาย พิษณุ  โหระกุล
156 นาง พิสมัย  พรมมา
157 นาย พีระพงษ์  ศิริสมรรถนะ
158 นาย พืชมงคล  ตระกูลดิษฐ์
159 นาย พุทธชาติ  ค าพิมูล
160 นาง เพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา  
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161 นางสาว ภัคธีมา  หมัดอะด้ า
162 นาย ภาณุวัชร  คงกะพันธ์
163 นาย ภิรมย์  กิจนพเก้า
164 นาย ภูกิจ  จันทร์เถ่ือน
165 นางสาว มนสิชา  แก้มรัมย์
166 นางสาว มลฤดี  งามมาก
167 นาง มาลี   พรพิมลกุล
168 นาย มิตร  สร้างศรีวงศ์
169 นาย เมธี  ดวงจันทร์  
170 นาย ยงยุทธ  นิลน้อยศรี
171 นาย ยงยุทธ  อินทร์ไธสง  
172 นาง ยุพิน   ศรเพ็ชร
173 ร.ต.อ. ณัษฐพงษ์  พรเพียรทอง
174 นาง รจนา  ชไนเดอร์
175 นาย รังสรรค์  เกาะเหมือน
176 นาง รัชนีวรรณ  เวชกิจ
177 นางสาว รัตนาภรณ์  เผือกนอก
178 นาง ราศรี  วรรัตนสุภา
179 นาง ร าพันธ์ุ  ขาวเมืองน้อย  
180 นางสาว รุ่งนภา  ศรีปัญญฤทธ์ิ
181 นางสาว เรณู   ปักษาวรรณ
182 นาย เรวัตร  แสวงโลก
183 นาย เรืองฤทธิ  พันโกฎ
184 นาย ไรน่าน  ปะดุกา
185 นาง ละมัย  อินทร์ยู่  
186 นางสาว ล าดวน  โคตรศรี
187 บจ. ลิฟต์แม็กซ์
188 นาย ลือชัย  ปัญญาดี
189 นาย เลียบ  บุญเอก  
190 นาง วรรณี   ฮายีมา
191 ว่าท่ี รต. วรวุฒิ  พ่วงสกุล
192 นาย วรสิทธ์ิ  ธัญญเฉลิม  
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193 นางสาว วรัชยา  ม่ันเกษม
194 นาย วราธิศ  คุณขุนทด  
195 นาง วรานิษฐ์  เจริญวิศิษฐ์
196 นาง วราภา  วงษานนท์  
197 นาย วราศักด์ิ  การย์สกุลธร
198 นาย วัชร  โพธ์ิปลอด
199 นางสาว วัฒนีย์  พรสุขนิธิวงศ์
200 นางสาว วันทนา  ชูพงศ์  
201 นางสาว วันเพ็ญ  ตินานพ
202 นาง วาสนา  แซ่อ้ึง
203 นาง วาสนา  แถมวัฒนะ  
204 นาย วิเชษฐ์   อัฎฐพร
205 นาย วินัย  ทองนุ้ย
206 นางสาว วิภาวรรณ  ปัญญาดี
207 นางสาว วิราณี  ทองนุช
208 นาย วิสุทธ์ิ  จอสูงเนิน  
209 นาง วีนัส  สุขสมร่ืน
210 นาย วีรชัย  รสารักษ์
211 นาย วีระ  นุชนารถ
212 นาย วุฒิพงษ์  เจนไธสง
213 นาง แวว  บ ารุงนา  
214 นางสาว ศรีนวล  ชินอานต์
215 นาง ศรุดา  สันติชัยรัตน์  
216 นาง ศศิประภา  ศิริกุลพัฒนผล
217 นาย ศักดา  สินธพเรืองชัย
218 นาย ศักด์ิดา  วงษ์นามใหม่
219 นาย ศักด์ิรพีร์  ประพินพงษ์
220 นาย ศักด์ิศิลป  บุญญานุกุล
221 นาง ศิริกานต์  ศรีเกิน  
222 นาง ศิริธร  เตียนไธสง
223 นาง ศิริพร   แช่มรัมย์
224 นาง ศิริพร  เพชรแหลมน้ า
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225 นางสาว ศิริรัตน์   มณีรัตน์โรจน์
226 นางสาว ศิริวรรณ์  คุณาพันธ์
227 นางสาว ศุภรดา  ไพรทอง
228 นาย ศุภฤกษ์   ช่วยชู
229 นาง สกาวเดือน   สารใจ
230 บจ. สงขลา-สตูล
231 นาย สถิตย์  ทองพิมาย  
232 นาย สม  ตรุดไทย
233 ส.อ. สมเกียรติ  ดุริยศาสตร์  
234 นาย สมคิด  วาทะสาร
235 นาย สมจิตร  พ่ึงมอญ
236 นาง สมจิตร์  โพธ์ิพระรส
237 นางสาว สมใจ  กาญจนเดชากุล
238 นาง สมใจ  พิมพ์ชาติ  
239 นาย สมชาย  พุทธชาติ
240 นาย สมชาย  แสงจันทร์
241 นาย สมบูรณ์  ช่วยนา  
242 นาย สมปอง  นาคพงษ์
243 นางสาว สมพร  ทหารพงศ์  
244 นาย สมพันธ์  สุทธิศิลป์  
245 นาย สมยศ  เรืองวงศ์โรจน์
246 นาย สมศักด์ิ   จินาเหงียบ
247 นาย สมหมาย  จ้ิมจีน
248 นางสาว สมหวัง  ขอเชิญกลาง  
249 นาย สมัย  สุขใจ
250 บจ. สยามยูนิแคร์
251 นาย สร้อย  สิงห์ใหม่  
252 นาง สรารัตน์  กาวิละ
253 นาง สวรรค์  ปรางค์สมบัติ
254 นาย สวัม   เจียนจอหอ
255 นาย สวัสด์ิ   ก๋องค า
256 นาย สวัสด์ิ  สุวรรณกูฎ
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257 นาย สว่าง   ถาวรสมพรสกุล
258 นาย สหชัชจ์  ทาไธสง
259 นาย สักณริน   ศรีทองแดง
260 นาย สักรินทร์  จันทรอารี
261 นาย สัญญา  ลาดจันทึก
262 นาย สัญญา  อโณทัยเรืองรอง
263 นาย สัมพันธ์  ผาพันธ์  
264 นาง สายทอง  แย้มศรี
265 นาย สายศิลป์  สิมสี
266 นาง สายสุดา  คุ้มบ้าน
267 นาย ส ารวล  เหล่าจ่ัน
268 นางสาว ส าราญ  ฉ่ าแฉล้ม
269 นาย ส าราญ  ภูดิน
270 นาง ส าลี  ณ  นุวงศ์
271 นาย สิทธิพร  จงถาวรวุฒิ
272 นาย สิทธิภาคย์  ปราชญ์ชุติกุล
273 นาง สิน  พรมมา
274 นาย สิริชัย  เริกเถ่ือน
275 นาย สืบสาย   มีสง่า
276 นาง สุกฤตา  ขันทองสลัก
277 นาย สุขสันต์ิ  ช้อยชาญชัยกุล
278 นาง สุจิตรา  แสงเพชร  
279 นาง สุดารัตน์  ตานพิพัฒน์
280 นาง สุดาวรรรณ  คงระบ า
281 นางสาว สุตรีรัตน์  ศรีวิภักด์ิ
282 นาง สุทธิกา  ไหว้พรหม  
283 นาย สุทธิภูมิ  กุสุมาลย์มงคล
284 นาย สุปรีชา  เดชเกตุ
285 นางสาว สุพร  บุญประสิทธ์ิ
286 นาย สุพรรณ   แซกรัมย์
287 นางสาว สุพิน  ใจเย็น  
288 นางสาว สุภาพร  นพเจริญ
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289 นาง สุภาพร  อาจโยธา
290 นาง สุภาวดี  แซนพิมาย
291 นาย สุรเชษฐ์  มานิจ
292 นาย สุรสิทธ์ิ  วัฒนธรรม
293 นางสาว สุรัตน์  ศรีช่ืน
294 นาง สุรางครัตน์  สัมพันธารักษ์
295 นาง สุรีย์  วงษ์วิทย์  
296 นางสาว สุรีรัตน์  เรืองแจ่ม
297 นาย สุโรจน์  เจียรนันทรานนน์
298 นาย สุวิทย์  ราญรอน
299 นางสาว เสาวภา  ไพประพันธ์
300 นาย อดิศักด์ิ  ภามาศ
301 นาย อนงค์  จองโพธ์ิ  
302 นาย อนนท์  ด้วงอุ่น
303 นาย อนุพันธ์ุ  อุตสาหกุล  
304 นางสาว อภิญญา  กีรติรักษกุล
305 นาย อภิสิทธ์ิ  ตุ่นค าหน้อย
306 นาง อมร  วงศ์สุวรรณ  
307 นาง อรญา  สินเทศ  
308 นางสาว อรธินี  เดชดี
309 นาง อรนุช  จ าพันธ์  
310 นาย อรรถวิทย์  ตระกูลมาลี
311 นาง อรวรรณ  สุมินทนะ  
312 นาย อรุณ  ชัยชนะ  
313 นาง อรุณรัตน์  ลุนอินทร์  
314 นางสาว อลิศรา  ธรรมไพโรจน์
315 นางสาว อังคณา  พกเกษม
316 นางสาว อัจฉรา  ป้ันมูล
317 นางสาว อัจฉราพรรณ  ค าชมภู
318 นางสาว อัญมณี  โชติสุวรรณ์
319 นางสาว อามีนา  มุงอินทร์
320 นาย อ าพร   สิงหาสาร



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน กรกฎาคม 2564
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

321 นาย อ าพล  ประสพศิริ
322 นาง อ าไพ  ทองภักดี  
323 นางสาว อิงณัฐสกุล  กรณ์เจริญการ
324 นาย อิทธิพัทธ์  แสนว่าง
325 นาย อินสม  ต๊ิบถา
326 นาย อิศรา  ภูจิตรเงิน
327 นาง อุดม  สิมสี
328 นาย อุทัย  ธานี
329 นาง อุทุมภรณ์  สันติธรรมพงศ์  
330 นาย อุเทน  กริชทอง
331 นาง อุบล  ด าเอ่ียม  
332 นาง อุไรวรรณ  พาแก้ว  
333 นาย เอกชัย  สังข์ทอง
334 นาย เอกศักด์ิ  มากวงษ์
335 นาย เอกสิทธ์ิ  ชัยสารเสรี



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.สจัจะประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน กรกฎาคม 2564
1/1

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

1 นาง สมัย สุทธิสานนท์ 
2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ ากัด
3 นาย กฤษฎา จ่ันเรไร
4 นาง ทองลาน ม่ิงแก้ว 
5 นาง นวลจันทร์ วัฒนพงษ์ชัย
6 นาง สมควร พิมพ์พก
7 นาย นรากร เครือสุคนธ์ 
8 นาย พรศักด์ิ วงษ์เสนา
9 นาย วิริยะ ศุภเขตกิจ 
10 นางสาว บุณยานุช ครุฑธา



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บจ.สมัพันธป์ระกนัภัย 

เพิม่เตมิเดอืน กรกฎาคม 2564
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

1 นางสาว จารุวรรณ  หนูสุวรรณ
2 นางสาว นิตติญา  สมนา
3 นาง ลัชรี  เดชโยธิน
4 นาย วัฒนา  ศรีเดช
5 นาย วิชยะ  วุฒิวิชชานนท์
6 นาย สมชาย  เสวนาพร
7 นางสาว สุทัศศรี  มีทอง



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บจ.เอ.พ.ีเอฟ. อนิเตอรเ์นชั่นแนล อนิชัวรันส์

เพิม่เตมิเดอืน กรกฎาคม 2564
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

1 MR. Carl Edward Samuels  
2 นางสาว กรุณา  กว้างสวาท
3 นาง กัญชลี  วิทวัสกุล
4 นาย ธนันชัย  มายุรส
5 นาย ธีระ  หงส์หิรัญ
6 นาง ประภา  คณิตธนันต์
7 นางสาว ผกามาศ  บุญร่ืน
8 นาย พงษ์ศักด์ิ  อินต๊ะวงค์
9 นาย ภครพล  ขันทองค า
10 นาย ยศพงศ์  ศรีประดิษฐ์
11 นาย ยุพราช  หนูชู
12 นาย ล าใย  ชุมอาจ
13 นาย วัชระ  ข าเอ่ียม
14 นาย ศราวิน  เหล่าเกษมสุขวงศ์
15 นาย สมพงศ์  ชาญเวช
16 นาย สรรค์  ทองศักด์ิสกุล
17 นาง สุนิสา  ชัยประสิทธ์ิ
18 นางสาว อังคณา  จีรัง
19 นาง อารีย์  บุญลีวัฒนา
20 บจ. อินคิวบิค  



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน มถินุายน 2564
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
1 MR. MYEONG  ROCK PARK
2 นางสาว กนกวรรณ  สุวรรณที
3 นาย กมล  เนตรสว่าง
4 นาง กมลวรรณ  วงศ์รัตนกาญจน์
5 นาย กรกฎ  ปัณณราช
6 นาง กรณิการ์  มีสิงห์
7 นางสาว กันย์สินี  พงษ์ใหม่
8 นาย กาญจน์  สุวรรณโณ
9 นางสาว กานต์รวี  แสนประเสริฐศรี
10 นาย กิตติ  สุกใส
11 นางสาว กูฟารีดา  มะรูตี
12 นาย เกรียงศักด์ิ  นุตตะโร
13 จ.ส.ต. เกรียงศักด์ิ  อ่อนละมูล
14 นางสาว เกษณี  นาคชม
15 นาย เกษม  กอเฮง
16 นาย เกษม  คุ้มคง
17 นางสาว ขวัญตา  สุดถือ
18 นาง เข็มทอง  ทบบุญ
19 แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  
20 แขวงทางหลวงนครปฐม  
21 นางสาว คณาพร  เหมะธร
22 นาย คมกฤช  ศิริรักษ์
23 จ.ส.อ. คมสัน  เกตุถาวร
24 นาย คารม  ปิลา
25 นาย ค าพร  พรศิริ
26 นาย ค าเส็ง  จ าปาบุญ
27 บจ. คิงบางกอกอินเตอร์เทรด  
28 บจ. คิงเบลท์เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  
29 นาง เครือวัลย์  ป่ินแก้ว
30 นาง จงเจิม  โพธ์ิบาย
31 นาย จตุเจตน์ภัทร์  ศิลปรัศมี
32 นาย จรงค์  สิทธิศักด์ิ



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
33 นาย จรัญ  ทรายค า
34 นาง จรัญญา  นวลนิล
35 นาย จอม  กาฬภักดี
36 นาย จอม  ไพรแสงอรุณ
37 นาย จอม  ศรีจันทรา
38 นาย จักรินทร์  โอวาทมหาศิลป์
39 นาง จ านงค์  ฐานิตย์สรณ์
40 นาง จินตนา  พรมหาไชย
41 นาย จิระจักร์  ยุติธรรม
42 นาย จิรัฎฐ์  ศิรเวชยันต์
43 นางสาว จุ๋มจ๋ิม  พาลี
44 นางสาว จุรีภรณ์  ห้องแซง
45 นาย เจริญ  สุขเจริญ
46 นาย ฉัตรชัย  ภู่สุวรรณ
47 นาย เฉลา  สุขสวัสด์ิ
48 นาย เฉลิมชาติ  บุญทาวงศ์ษา
49 นาย ชวัลวิทย์  พุทธเจริญ
50 นาย ชัยชนะ  สารคาม
51 นาย ชัยพัฒน์  บางย่ีขัน
52 นาย ชัยยันต์  ศิริอ าพันธ์
53 นาย ชาติ  ค าพา
54 นางสาว ชุติกาญจน์  มะลิไทย
55 นางสาว ชุติมา  ทองทวี
56 นาย โชคชัย  เจริญวัย
57 บจ. เซ็นเตอร์เทค  เทรดด้ิง  
58 นาง ฐจินดา  สิทธิมิตร
59 นางสาว ฐานวีร์  พลอยเพชรธาม
60 นาง ฐิตาภา  พลสิทธ์ิ
61 นาย ฐิติ  อินผัด
62 นางสาว ฐิศิรักน์  งามละม่อม
63 หจก. เฒ่าแก่น้อย  ทัวร์   
64 นางสาว ณภัทร์อลิน  นางาม



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน มถินุายน 2564
3/12

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
65 นางสาว ณัฎฐณิชา  จิตเลขา
66 นาย ณัฐกิตต์ิ  โพล้งสกุล
67 นางสาว ณัฐฐิญา  ไชยายงค์
68 หจก. ณัฐนิสาทรานสปอร์ต  
69 นาย ณัฐพนธ์  ฉัตรแก้ว
70 นาย ณัฐพล  กองแก้วกูล
71 นาย ณัฐวุฒิ  ข าเทศ
72 นางสาว ณิชารีย์  จักสาร
73 นาง ณิศาภัทร์  อาทิตย์ต้ัง
74 นาง ดวง  ชูขาว
75 บจ. ดารัชโลจิสติกส์  
76 นาย ด ารงค์  เอกจีน
77 นางสาว ดุษฎีวรรณ  สังข์เอ่ียม
78 บจ. ดูโปร (ประเทศไทย)  
79 นาย เดือน  เช้ือนาค
80 นาย แดน  อาจเอ่ียม
81 นาย ทนงศักด์ิ  อุดมเศรษฐ์
82 นาย ทรงวุฒิ  แสนซุ้ง
83 นาย ทวีทรัพย์  ลีฬหกุลชัย
84 นางสาว ทองค า  วงศ์สุวรรณ
85 นาย ทองเล่ือน  ขุนณรงค์
86 นางสาว ทัชชภร  สุวรรณศรี
87 นางสาว ทัตพิชา  รอดรักษ์
88 ร.ต.อ. ทุเรียน  เอ่ียมสอาด
89 นาย เทพพงษ์  อุนาริเณ
90 นาย ธนชัย  สีเจริญ
91 นาย ธนบดี  ศรีสุวรรณ์
92 นาง ธนพร  โฆษิตธรรม
93 นาง ธนภร  ยุวเดชกุล
94 นาง ธนัง  ภัสร์วรา
95 นาย ธนาวัฒน์  สมสุข
96 นางสาว ธรรญกร  สุวรรณคุณวนิช



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
97 นาย ธวัชชัย  อรรถกรจิระ
98 นาย ธวัชชัย  อัตตโน
99 นาย ธัชกร  อาบสุวรรณ
100 นางสาว ธัญญ์ชนาธร  ธัญญ์ชัญญาธารก์
101 นางสาว ธัญญลักษณ์  ตรงจิตต์
102 นาง ธัญญาพร  เวียงนนท์
103 นาย ธีรชัย  หนูจ๋ิว
104 นาย ธีรวัฒน์  โพธิก าจร
105 นาย ธีรศักด์ิ  สมบัติ
106 นาย ธีระพงษ์  แซ่ด่าน
107 นาย ธีระพล  จันทองพูน
108 นาย ธีระพล  บุนนาค
109 นางสาว นงนุช  สงวนศักด์ิ
110 นาง นพวรรณ  รีรอ
111 นาย นพวัตต์ิ  โรจนรักษ์
112 นาย นราธิป  รักอ านวยกิจ
113 นางสาว นริศรา  อ่อนศรี
114 นางสาว นรีรัตน์  ประชาราษฎร์
115 นาย นฤชา  โรจนรักษ์
116 นางสาว นวลออง  อายุสม
117 นางสาว นัญชภัค  ผลเหม
118 นางสาว นัทธมน  ผาณุกาญจน์
119 นาย นันทพงศ์  พันทวีศักด์ิ
120 นาง นันทิยา  บุญย้ิม
121 นางสาว นันทิยา  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา
122 นางสาว นารีรัตน์  ราสุวรรณ์
123 นางสาว น้ าทิพย์  บุญคล่อง
124 นาง นิตยา  พุทธทวี
125 นาย นิติ  นันตา
126 นาย นิพล  ชายผา
127 นางสาว นิภา  เข่ือนควบ
128 นางสาว นิภาพร  บุญทวี



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
129 นางสาว นิภาววรณ  ศรีไพโรจน์
130 นาย นิยม  ดวงผัดผาจันทร์
131 นางสาว นิรัตน์  มะลิล้อม
132 นาย นิวัติ  อินโอสถ
133 นางสาว นุสรา  โพธ์ิแก้ว
134 นาย บดินทร์  ศรีเงิน
135 นางสาว บรรจง  แก้วไธสง
136 นาย บรรเจิด  ราชประดิษฐ
137 บจ. บริษัท แมคอินเตอร์ชิปป้ิงแอนด์ซอร์วิส จ ากัด  
138 บจ. บ๊ักโซลูชันส์  
139 นาง บัวผัด  ไชยหาญ
140 บจ. บีเคซอฟท์อิเมจเท็คโนโลยี  
141 นาย บุญนอง  เมาะราศรี
142 นางสาว บุญเรือง  ศรีเรืองสม
143 นางสาว ปทุมวรรณ  คชสงค์
144 นางสาว ปนัดดา  บุญเหนือ
145 นางสาว ปนัดดา  บุญเลิศ
146 นางสาว ปภาดา  จารุนานนท์
147 นาย ประจันทร์  วงค์โคคุ้ม
148 นาย ประชุม  วิเชียรณรัตน์
149 นางสาว ประภาพิน  สุขส าราญ
150 นาย ประมวล  สดถาวร
151 นาย ประยุทธ  พงษ์วิรัชไชย
152 นาย ประยุทธ  พลีชมภู
153 นาย ประยูร  บุญชู
154 นาย ประเสริฐ  ถนอมพลกรัง
155 นาย ปราโมทย์  ผลเจริญ
156 นาย ปรีชา  สุขโสภี
157 นางสาว ปลิตตา  เจียรนัย
158 นาง ป๊ะ  หลีเยาว์
159 นางสาว ปัทมา  มาลินี
160 นาย เปล้ือง  ศิริสลุง



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
161 นางสาว ผกามาส  น้อยพรหม
162 นาย ผล  ทองมี
163 นาย ผ่อง  ชอบช่ืน
164 นาง ผัด  วรรณชน
165 นาง ฝาติหมะ  บินล่าเต๊ะ
166 นาย พงษ์พันธ์  จักรราช
167 นาย พรชัย  เพ่ิมสันเทียะ
168 นาง พรพรรณ  ตันติศิริวัฒนา
169 นาย พรมมินทร์  แก้วถึง
170 นางสาว พรสุวรรณ  ม่วงแก้ว
171 นาย พรหมพจน์  รัตนมงคลกนก
172 นาย พร้อมพงษ์  สุวรรณ์
173 นาย พลวัฒน์  ถึงจีน
174 นางสาว พลอยนภัส  เอกศิริโยธา
175 บจ. พลัสเพรส  
176 นาง พวงแข  สงสมอ
177 นางสาว พวงผกา  การเพียร
178 น.ส. พัชรี  นิทัศน์
179 นางสาว พันธ์ุทิพย์  ชุริกานนท์
180 นาง พันธ์ุวดี  พันธ์ุพฤกษ์
181 นาย พัสกร  ป้ันพุ่ม
182 นาย พิเชฎฐ์  บางชวด
183 นางสาว พิตรนรินทร์  ศรีวิกาญจน์
184 นาย พีรพล  บุญเกิด
185 นาง เพ็ญสินี  ท าดี
186 นาย ไพบูลย์  อ้วนล้ า
187 นาย ไพศาล  หลีอาภรณ์
188 นาย ฟาฮัต  ผ่องฉาย
189 นาย ภัทราพิสิษฐ์  ถ่ินเมือง
190 นางสาว ภาวิณี  อโนดาษ
191 นาย ภาสกร  เจริญปาละ
192 นาย มงคล  ติรกนกสถิตย์
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193 นาย มงคล  วิรัชมงคลชัย
194 นาย มนตรี  โพธ์ิค า
195 นาง มนทกานต์ิ  ดอมโบว์สก้ี
196 นาง มยุรา  ปิงเมือง
197 นางสาว มัชฌา  ศรีวารี
198 นาย มานพ  อิบราเฮม
199 นาย ยุทธศิลป์  ศรีนอก
200 นางสาว ยุพิน  อินทรเทศ
201 นาย ยู่กึง  แซ่อ๊ึง
202 นาย โย๊ะฮารี  อาดตันตรา
203 หจก. รวมทรัพย์เจริญขนส่ง  
204 นางสาว รัชนี  ศรีเปร่ือง
205 นางสาว รัตติยา  ค านึง
206 นาง รัติกาล  ขุนบุญ
207 นาย ราชศักด์ิ  มณีโชติ
208 นางสาว รุ่งนภา  อาร่ามเรือง
209 นางสาว รุจิรา  เปรมฤกษ์
210 นาย เรียนทอง  สารรักษ์
211 นาย ฤทธิชัย  ทองมนต์
212 นาง ลลิดา  แก้วเมืองน้อย
213 นาง ละเมียด  คุ้มวงษ์
214 นาง ละเอียด  เสือเพชร
215 นาง ลัดดาวัลย์  นิยมาศ
216 นาย ล ายอง  ชูตระกูล
217 นางสาว วนิดา  นาควิเชียร
218 นางสาว วรกัญญา  คงมุณี
219 นาย วรชัย  งามวิไลศิริวงศ์
220 นาย วรวุฒิ  เทศกระทึก
221 นางสาว วราภรณ์  อาสนวิทยา
222 นาย วรุต  ศรีคูณ
223 นาย วัชรพล  พรมทอง
224 นาย วัชระ  ศรีช่วง
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225 นาย วัชรินทร์  นุกูลศิริศักด์ิ
226 นาง วันเพ็ญ  กองลี
227 นางสาว วิชนีย์  เครือเครา
228 นาย วิชัย  สังสุด
229 นาย วิเชียน  น่ืมนวล
230 นาย วิเชียร  พิทักษ์ศฤงคาร
231 นาย วิทูรย์  ผ่านวงษ์
232 นาย วินัย  กล่ินสุคนธ์
233 นาย วิในย์  ประดับศรี
234 นาย วิบูลย์  แก้วกันเนตร
235 นางสาว วิยดา  เมฆนิติ
236 นาย วิระศักด์ิ  ภูงาม
237 นาย วิรัตน์  แก้วเป่ียม
238 นาย วิรัตน์  เพชรศรี
239 นาง วิลาวรรณ  รามทัศน์
240 นาง วิลาศ  มีจิตร
241 นางสาว วิไลวรรณ  ชูวงค์
242 นาย วิวัฒน์  ทองห่วง
243 นาย วิวัฒน์  อัศวภานุกุล
244 นาง วิเวียน  นาวินโพธ์ิทอง
245 นาย วิษณุเดช  ชุมศรี
246 นาย วีรยุทธ  บุญมาวงศ์
247 นาย วีรยุทธ  ยุทธนากุล
248 นาง วีรวรรณ  พงษ์สาลี
249 นาย วีระศิลป์  ช้างขนุน
250 นาย วุฒิชัย  ขนบบวรกุล
251 นาย ศรัณย์  ทองชุมนุม
252 นางสาว ศรีรัตน์  ช้างหล่อ
253 บจ. ศรีอุดมสุขวิศวกรรม  
254 นาย ศักด์ิชัย  เจริญนนทสิทธ์ิ
255 นาง ศิริพร  ปัญญธรรมาภรณ์
256 นาง ศิริรัตน์  ทองนุ่น
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257 นางสาว ศิริวิมล  พลพิทักษ์
258 นาย ศุภชัย  เฟ่ืองฟุ้ง
259 นาย ศุภมงคล  คุณเอกอนันต์
260 นางสาว ศุภิสรา  ค าวลีพรสกุล
261 บจ. ส.ฉัตรทอง(2003)  
262 นาย สงกรานต์  เผ่าหาญ
263 นาย สถาพร  บุณยพุทธิ
264 นาย สถิส  นิลอนันต์
265 นาย สนธนา  เหิรอดิศัย
266 นาย สมคิด  หม่ืนหน้า
267 นาย สมชาย  จารนัย
268 นาย สมชาย  เผ่ือนสา
269 นาย สมนึก  จันทร์เพ็ง
270 นาย สมบูรณ์  ศิระสีหกุล
271 นาย สมบูรณ์  สุภีค า
272 นาย สมบูรณ์  ขุนใหญ่
273 นางสาว สมปลอง  วันก่ิง
274 นาย สมปอง  แสงฟ้า
275 นาย สมพงษ์  พรมศร
276 นาง สมพร  เช้ือบัณฑิตพร
277 นางสาว สมพร  บุญเต็ม
278 นาย สมยศ  กล่ าสามเรือน
279 นางสาว สมฤทัย  ไชยา
280 นางสาว สมศรี  เปล่ียนศรี
281 นาย สมศักด์ิ  ต้ังเจริญธรรม
282 นาย สมัชชา  ศรีทันดร
283 นาย สมาน  เน่ืองชมภู
284 นาย สมาแอ  ชอบงาม
285 นาย สมิทธิ  รักภาระ
286 นาย สมุทร์  ช่างบุ
287 หจก. สยามเนสโก้เทค ซัพพลาย  
288 นาย สรรเพชญ  ตนวัฒนาไพบูลย์
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289 นาย สวิง  พุทธา
290 สหกรณ์แท็กซ่ีอ่อนนุช 55 จ ากัด  
291 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต  
292 นาย สองเมือง  กันทะวัง
293 นาย สาคร  บรรดิ
294 นาย สายชล  ทองค าพันธ์ุ
295 นาง สายทอง  แย้มศรี
296 นาง สายรุ่ง  ศรีทอง
297 นาง สายสมร  เอ่ียมละออ
298 นาย สายัณห์  สุขสุมิตร
299 นาย ส ารวล  เหล่าจ่ัน
300 นาง สุจินต์  ภักดีชน
301 นาง สุชาดา  อธิสุมงคล
302 นางสาว สุดารัตน์  พันธ์ทอง
303 นาย สุทัศน์  เกิดประกอบ
304 นาย สุทัศน์  ทองงาม
305 นาย สุธรรม  อัศวรุ่งเรืองลาภ
306 นาง สุธัญญา  บัณฑิตยางกูร
307 นางสาว สุธาทิพย์  เมืองยศ
308 นางสาว สุธารัตน์  วิชญธรกุล
309 นาย สุนทร  แก้วอุก
310 นางสาว สุนันทา  โขวุฒิธรรม
311 นาย สุเนตร  อินพะเนา
312 นาง สุพร  วิริยะพัฒนชัย
313 ว่าท่ีร.ต. สุพัตรา  สีนัส
314 นาง สุภาพร  สืบสิงห์
315 นาย สุรชัย  ศรีสราญกุลวงศ์
316 นาย สุระ  ทองเจือเพชร
317 นาง สุรัตน์  บรรพตณรงค์
318 นาย สุริยา  สันติวัฒนานนท์
319 นาย สุวิช  รัตนประภา
320 นาย เสถียร  แพงอ่อน
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321 นาย เสน่ห์  ภิญโญย่ิง
322 นาง เสาวภา  เพชรคง
323 น.ส. เสาวลักษณ์  พุ่มเจริญ
324 นาย เหรียญชัย  พ่วงเชย
325 นางสาว อณุธ์  แซ่จ้ิว
326 ว่าท่ีร.ต. อธิราช  บัวสิน
327 นาย อธิวัฒน์  ไชยเนตร
328 นาย อธิวัฒน์  เอกชยานรรัตน์
329 นางสาว อนัญญา  สนจด
330 หจก. อนันต  ทรานสปอร์ตเตช่ัน  
331 นาย อนุสรณ์  พัฒนาพรชัย
332 นาย อนุสรณ์  ดอนหลิมไพร
333 นาย อภิคม  อินผัด
334 นาย อภิชาติ  ก าป้ันทองค า
335 นางสาว อรทัย  คุ้มบาง
336 นาง อรทัย  นิตินาวาการ
337 นาง อรพิน  ธรรมโหร
338 นางสาว อรวรรณ  นาคมาศ
339 นาย อรุชา  สิทธ์ิชาวกรุง
340 นาย อรุณเลิศ  เล้าอรุณ
341 นาง อ้อย  เรืองวิลัย
342 นางสาว อัญชลี  แสงสุขสว่าง
343 นาย อัฐวุธ  พุ่มโพธ์ิงาม
344 นาย อัศวิน  แสงภักดี
345 นาย อาณากร  ชาติดี
346 นาย อาทิตย์  ปุนนา
347 นาย อานนท์  ทรัพย์ประเสริฐ
348 นาย อาวุธ  เฉยนาค
349 นาย อ านาจ  ฟักอินทร์
350 นาย อ านาจ  รัตนรุ่งเรือง
351 นาง อ าไพ  ฟองฟู
352 นาย อิทธิพล  พุ่มแสง
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353 บจ. อินเตอร์  เอเซีย  โลจีสติกส์  
354 นางสาว อิสราภรณ์  ธนัชวสิษฐ์
355 นาย อุเทน  หนันทุม
356 นางสาว อุษณีย์  ปฐมสกุลวงศ์
357 นาย เอกชัย  รัตนสุภา
358 นาย เอกพันธ์  อินต๊ะแก้ว
359 นาย เอกลักษณ์  ประทุมสาย
360 บจ. เอทีเอ็กซ์  เอสซีเอ็ม  
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1 นาย นพรัตน์  มหาดเล็ก
2 นาย นิวัตร  อิศโรทัยกุล
3 นาง ปิยะภรณ์  เกล้ียงกลม
4 นาย มนัส  ชราพก
5 พ.อ.หญิง วรรณวิมล  แทนข า
6 นาย สุเทพ  สมบัติมาก
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1 นาย กษิต  พิสิษฐ์กุล
2 นาย เกษม  สาธร
3 นาง จักษิณาพัฒน์  สร้อยงาม
4 นาย ฉัตรชัย  อนุกูลมีชัย
5 นาย ธาดา  หงส์หิรัญ
6 หจก. นอร์ทไทยทัวร์ ทราเวล แอนด์ เซอร์วิส  
7 นาง ประมวล  สุขดี
8 นาง พัชรี  พ่ึงวงศ์
9 นาย วิชาญชัย  มหัทธนวุฒากร
10 นาย สมกิตต์  สุเรนทร์
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1 นางสาว กนกวรรณ  มาลีสี
2 นาย กมล  น่วมธนัง
3 นาง กมลสิริ  อาจมาก 
4 นาง กรรณิการ์  แสงพรหม 
5 นาง กรุณา  เชิดจิระพงษ์ 
6 นาง กรุณา  สายสมุทร 
7 นางสาว กองทอง  การเพียร  
8 นาง กัลยา  เทียนสวัสด์ิ
9 นาง กัลยา  หวานแก้ว
10 นางสาว กัลยาณี  หีบแก้ว
11 นาง กาญจนา  เกษรเทียน 
12 นาง กานต์ธิดา  กลางนอก  
13 นาย กิตติพงษ์  เทียนถาวร
14 นาย กิตติภัช  กนกธาดาสกุล 
15 นางสาว กิตติมา   เอ้ืออ านวย
16 นาย เกรียงศักด์ิ  ศรีวานิชภูมิ
17 นาย เกษม  โมรัษเฐียร 
18 นาย เกษม  เอ่ียมละออ 
19 นาง เกษร   จงปัตนา
20 นาย เกียรติพงศ์  ค าไทย 
21 นาย โกเมศ  สุบงกช 
22 นาย โกวิท  ไม้พยัก 
23 นาย โกวิทย์  ค ามุงคุณ
24 นาง ขจีรัตน์  พรอินทร์ 
25 นาง เขมิกา  พูลโภคา 
26 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1
27 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 3 
28 นาย คมสัน  บุญสุข
29 นาย ค าไพ  พาลี 
30 บจ. แคลวิน
31 นาย จตุรงค์  หมู่เจริญ
32 นาย จรัญ  สุขใส
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33 น.ส. จรูญลักษณ์  แซ่ตัง 
34 นาย จักรกริช  ศรีระชาติ  
35 นางสาว จันทรา  เท่ียงธรรม
36 นาง จารุณี  เรือนใหม่ 
37 นางสาว จิดาภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
38 นางสาว จิตติมา  แย้มทัศน์
39 บจ. จิรา  ไทยเทรด
40 นางสาว จีราพร  ชัยวุฒิ
41 นาง จุฑามาศ  ขาวทอง
42 นาง จุรีย์พร  จันทรภาส 
43 นาย เจตน์  อนันตนมณี 
44 นาย เจริญทรัพย์  ขอบพิมาย  
45 นาย แจ่ม  แก้วลุน 
46 นาง ใจเพ็ชร  เจริญใจ 
47 นาง ฉัตรชนก  ค าปน
48 นาย เฉลิมชัย  คืนดี  
49 นาย เฉลิมวัชร์  จอกจอหอ 
50 นาง แฉล้ม  โชติแสงศรี 
51 นางสาว ชนาภา  บุญศรี
52 นาง ชมนาท  รชตะภูวินทร์ 
53 นาย ชยันต์  ปิยะปรีชายุทธ  
54 ว่าท่ี ร.ต ชรัช   ช่อพฤกษา
55 นาย ชัชวาล  สารวัน
56 นาย ชัยยันต์  กลางสวัสด์ิ 
57 นาย ชัยรัตน์  ไกรสร
58 นาย ชาญชัย  ชูกล่ิน
59 นาย ชานนท์  รอดแก้ว
60 นางสาว ชาฟาร่าห์  อาลี
61 นาย ชิณกร  เกิดเทอดวงษ์ 
62 นาย ชุมพล  บ่อพิมาย  
63 นาย ชูชาติ  อะโน 
64 นางสาว โชติกา  มีทรัพย์
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65 นาง โชติกา  ศรีฉาย 
66 นาย ไชยา  ก่ิงแก้ว
67 นางสาว ซูรีนีย์  ซอมะ
68 นาย ญาณวุฒิ  อังสาชน
69 นาง ญาดา  ล้ีผดุง
70 นางสาว ณปภัช  แผนใจม่ัน
71 นาย ณรงค์ศักด์ิ   เสนาะ
72 นาย ณรงค์ศักด์ิ  ทองอ่วม
73 นางสาว ณัฎฐณิชา  อาลี
74 นาง ณัฎฐนิช  จันดา
75 นางสาว ณัฎยา  เท่ียงคืน
76 นาง ณัฏฎา  พิบูลวัฒนา 
77 นาย ณัฐดนัย   ดิลกกัลยากุล
78 นาย ณัฐพงค์  เรืองสุข
79 นาย ณัฐพล  อกนิษฐ์
80 นาง ณัฐวดี  พิมละมาศ  
81 นาย ณัฐวุฒิ  เป้าบ้านสวน
82 นาย ดนัย  เจริญเจษฎา
83 นาง ดวงจิตร  อุทาน 
84 นาง ดวงเดือน   สุธาหยวด
85 นาง ดวงเดือน  เอ่ียมละออ 
86 นางสาว ดุษิดา   สีน้ าเงิน
87 นาย ดุสิต  แซงรัมย์ 
88 นาย เดชา  ศรีอินทร์สุทธ์ิ
89 นางสาว ตริตาภรณ์  ฉายจันทร์
90 นาย ถวิล  อรัญเวศ  
91 นาย ถาวร   สอาดเอ่ียม
92 นาย ถิรศิลป์  กล่ินสุคนธ์
93 นาง ทยาวีร์  วรรณะ
94 นาย ทวี  เนาวบุตร  
95 นาย ทวีศักด์ิ  มังคลารัตนศรี
96 นาง ทองจันทร์  นวลสนิท 
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97 นาย ทองสิน  จันทร์อินทร์
98 นาง ทองสุณี   ค ามูล
99 นางสาว ทัญญารัตน์   วงค์เครือ
100 นาย ทัศนัย  สายแสงจันทร์
101 บจ.  ่ท่าใหม่คอนกรีต
102 นาย ทินกร   ศรีไสล
103 นาง ทิพจุฑา  วิทูรคุปต์ 
104 นางสาว ทิพย์รัตน์   หนองใหญ่
105 นางสาว ทิพวรรณ  ชมภูเครือ
106 นาย ธงศักด์ิ  ดาวใจดี
107 นาย ธนเดช  กองแก้ม
108 นางสาว ธนภรณ์  คุณเผือก
109 นาย ธนะรัตน์  หงษ์เจริญ
110 นาง ธนา  ปรีดางกูร
111 นาย ธนากร  นราศรี
112 นาย ธรรมนูญ  บูละ
113 นาย ธรรมรงค์  ทองสุข 
114 นาย ธวัช  ตราชู 
115 บจ. ธิปทอป แพคก้ิงเมท อุตสาหกรรม
116 นาย นพดล  ทิพย์วารี
117 นาย นพรัตน์  เด่นสอยดาว
118 นาย นพรัตน์  อุดเมืองมา
119 นาย นรงฤทธ์  นนทรัตน์
120 นาง นริศรา  อินสูงเนิน 
121 นางสาว นฤมล  ค าก๋อง
122 นาง นฤมล  อัมพรฤกษ์ชัย
123 นางสาว นวรัตน์  จุลิวรรณลีย์
124 นาง นันทกาญจน์  เสมอมา 
125 นาย นันทพงศ์  พันทวีศักด์ิ
126 นาง นันท์พนิตา  สีเหลือง
127 นาง นันทิยา  เวียงสีมา 
128 นาง นาตยา  พุ่มพฤกษ์ 
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129 นาง นิตทยา  สระโสม
130 นาง นิตยาพร  สุภวิรี
131 นาย นิตินันท์  เช้ือสนิท  
132 นาย นิพนธ์  เกษตรวัชรสิทธา  
133 นาง นิภา  สีหนาท 
134 นาง นิภาพร  ปัญจภักดี 
135 นาง นิภาพร  สกุลรัตน์ 
136 นาง นิภาภรณ์  กรุพิมาย  
137 นาย นิรันดร์  ธนาวดี
138 หจก. นิวเหรียญทองเหล็กกล้า
139 นาง นิสากร  ฉายแก้วโปร่ง
140 นางสาว นุจรินทร์   อินเขียว
141 นาง นุชนาท  ศิวิไล
142 นาง เน้ือทิพย์  ชาญชัยศรี 
143 นาย บรรจง  ธงภักด์ิ 
144 นาย บรรเทิง  สถิต  
145 นาง บัวพันธ์  พิลาราช 
146 นาง บัวลี   แสงจันทร์
147 นาย บาววัน  วอง
148 บจก. บี.เค.เค.  คาร์โก้  (1985)
149 นาย บุญกว้าง  ศรีสุทโธ 
150 นาย บุญทอง  ไปเจอะ 
151 นาง บุญเพ็ง  ศิริขันธ์
152 นาย บุญมา  พรพนม
153 นาย บุญยืน  แจ้งเปล่ียน
154 นาง บุเรียน  กุลสุทธิไชย 
155 บจ. บุษรี  บูติค  รีสอร์ท
156 นาง เบญจวรรณ  ฟุ้งจันทึก 
157 นาย ปกรณ์  บุดดี
158 นาง ปภาดา  พิพิธภัณฑ์ 
159 นาย ประจวบ  โอนนอก 
160 นาง ประดับ  กุมาลา 



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน พฤษภาคม 2564
6/14

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

161 นาย ประดิษฐ์  ผลาทิพย์ 
162 นาย ประดิษฐ์  แผงดี
163 นาย ประดิษฐ์  เวียงสีมา 
164 นาง ประพิมพ์พิศ  ศรีสังข์ 
165 นาง ประไพพิศ  ศรีมิตร 
166 นาง ปรานอม   ชมมณฑา
167 นาย ปริญญา  นิราราช
168 นาย ปริยวิศว์   กัญจน์ปัทมภพ
169 นาย ปรีชา  หวังวรประเสริฐ
170 นางสาว ปรีญวรรณ  เพชรประไพ
171 นาง ปองศิลป์  เลือดกระโทก 
172 นาย ป้อย  จันทร์เขียว
173 นาย ปัญญา  แก้วร่วมเพชร 
174 นาง ปัณณภัสร์  ตัณฑประศาสน์
175 นาง ปาณิศา  เนตรทิพย์
176 นางสาว ปาณิสรา  ถึงสุข
177 นาง เปมิกา  พิทักษ์หิรัญพงศ์
178 นาย เปรมศิริ  อุปวงศ์ 
179 นางสาว ไปรยา   นาคเหล็ก
180 นาย พงษ์ชัยพัฒน์  กังวานศิริกุล
181 นาง พจนา  ปลอดสมบูรณ์  
182 นาง พนิตานันทน์  ลิขิตมหาฤกษ์
183 นาง พยุงศรี  ใจใหญ่ 
184 นาง พเยาว์   โพธ์ิกลัด
185 นาย พรชัย  โข้บุรี
186 นาง พรทิพย์  เป่ยค าภา 
187 นางสาว พรทิพย์  มานะญาณกิจ
188 นาย พรธวัล  ประวันเนา
189 นาง พรรณสุภา  จันทร์กระจ่าง
190 นางสาว พรรณี  เรืองรอง
191 นาง พรสวรรค์   จันทร์เล็ก
192 นาง พรสวรรค์   ประยูรยวง
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193 นาย พศิน  ศรีสัตย์รสนา 
194 นาง พัชนี  เวรสันเทียะ 
195 นาง พัชรี  ศิริเจริญ 
196 นาย พิเชฐ  เดชฤดี
197 นาย พิทักษ์  สมัคราช
198 นาย พินิจ  ปัญญาพิชญ์ 
199 นาย พิพัฒน์พงศ์   หมวกไธสง
200 นางสาว พิมพ์ปวีณ์   สิงห์ปี
201 นาง พิมพ์พร  พันธ์สวัสด์ิ 
202 นาย พิรุณ  ช านาญนาค 
203 นาย พิศาล  ป่ันใจ
204 นาง พิสมัย  รุ่งเป้า 
205 นาย พิสิษฐ์พงษ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา
206 บจ. พี.ดี.ซี.  คอนสตรัคช่ัน
207 นาย พีระกาจ  แมนมงคล 
208 นาย พีระฉัตร  วันสาสืบ
209 นาง พูลศรี  บารมี 
210 นาง เพ็ญศรี  จันทพรม  
211 บจ. ไพโรจน์  อินเตอร์พลัส
212 นางสาว เฟ้ืองลดา   ทิพย์พันธ์
213 บจ. แฟช่ัน  แวลิว
214 นางสาว ภรกานต์  นิธิจารุภูมิ
215 นาง ภวิษย์พร  เอ่ียมวชิรกุล 
216 นางสาว ภัครวิภา  สกุลอินทร์
217 นางสาว ภัสรินทร์  กงไสยา
218 นาย ภุชงค์  ประไพรัตน์  
219 นาง ภูวนุช  วรรณรักษ์
220 นาย มงคล  เขียนนอก 
221 นาย มงคล  ปาปะนัง
222 นาย มงคล  สาสีดา  
223 นาย มนตรี  โดนหม้ัน 
224 นาย มนตรี  ไทยเกษม
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225 นาง มยุรี  ฐานวิเศษ
226 นาง มลิวัลย์  ทับทัน 
227 นาย มังกร  รุจิระยรรยง
228 นาง มัณฑนา  แสนค า
229 นาง มันทนา  จระกา
230 นางสาว มาติกา  จันต๊ะรังษี
231 นาย มาโนชญ์   คชรักษ์
232 นางสาว มาระศรี   สุรัตน์จันทร์กุล
233 นางสาว มาลินี   น่ิมนวล
234 นาย ยุทธชัย  อาญาเมือง 
235 นางสาว ยุพิน  วงษ์ป้อง
236 นาง เยาวนุช  จูจันทร์
237 นางสาว เยาวรัตน์  แก่งหนอก
238 นางสาว รชาญาภา   อนันต์
239 นางสาว รวินท์รัตน์  เดชจิรขจรสกุล
240 นางสาว รสสุคนธ์   สุขคง
241 นาย รักพงษ์  มณีรวม
242 นาย รังสรรค์  ชาติวรพงศา
243 นางสาว รัชนีกร  ยืนยาว
244 นาง รัชนีย์  ศรีผา  
245 นาย รัฏฐะ  ภัควันต์
246 นางสาว รัตติมา  แก้วสว่างกุลษา
247 นางสาว รัตนา  แก้วมณี
248 นาง รัตนาวดี  สิงห์พิมาย 
249 นาง ร าพวน  สนโต
250 นางสาว รุ้งพรรณา  สมสกุลดี
251 นาง เรืองรอง  คงประฐา  
252 นาง ลักษณา  วรธงไชย  
253 นาง ลัดดา  สุวรรณัง 
254 นาง ล าดวน  แซ่จ๋ิว 
255 นาง ล าไพ  เสนามาตย์
256 นาย เล้ง  แซ่เตียว
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257 นาย วงศกร  คงอินทร์  
258 นาง วงศ์เดือน  มีทรัพย์ 
259 นางสาว วธินันท์  สุวรรณาภรณ์
260 นาง วนิดา  นาคดิลก 
261 นาง วนิดา  มูลพันธ์  
262 นาย วรเนติ  บุญมานุเคราะห์
263 นาย วรพงษ์  ผลผลา
264 นาย วรวุฒิ  ค าอุ้ย
265 นาง วราภรณ์  กล่อมสุนทร 
266 นาย วสันต์  ฟาหลี
267 นางสาว วัชนี  นาคคนอง
268 นาย วัชระ  พาค า
269 นาย วัชรากรณ์  ทะนะด้วง
270 นาง วัฒนา  จงท่องกลาง  
271 นาย วันชัย   วรรณรี
272 นาง วันดี  วิชัยดิษฐ
273 นางสาว วันทนีย์  เต็งชัยภูมิ
274 นาง วันพร  แคพิมาย 
275 นาง วันเพ็ญ  สุวรรณสุข
276 นางสาว วันวิสาข์   อินทโชติ
277 นาย วัลลภ   แสงจันทร์
278 นาย วิชัย  จันทพรม  
279 นาย วิเชียร  ตอพล  
280 นาย วิเชียร  ปิตตายัง
281 นาย วิเชียร  วงศ์เจริญยง
282 นาย วิธิสรรค์   ก๊อคือ
283 นาย วิพัฒน์  เรียนก่ิง 
284 นาง วีรวรรณ  แก้วหลวง 
285 นาย วีระพงษ์  จันทนุกูล 
286 นาย วีระวุฒิ  รอดสอาด
287 นาย วีระศักด์ิ   ปัญญา
288 นาย ไวพจ  วงษ์เครือสอน
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289 ร.ต.ท. ศรีประไพ   เรืองเจริญ
290 นาย ศักดา  อารินทร์
291 นาย ศักด์ิชาย  วัฒนะโชติ  
292 นางสาว ศาริณี  วงศ์ก าภู
293 นางสาว ศิรินาถ  ด้วงท า
294 นางสาว ศิริพร   สมไชยวงค์
295 นาง ศิริพร  แก้วกันเนตร
296 นาง ศิริพร  เนตรโสภา
297 นางสาว ศิริพร  พวงเกตุ 
298 นางสาว ศิริวรรณ  ยมกวาง
299 นาย ศิวกร  พรมอินทร์
300 นางสาว ศุภรฏา  พยัคฆพล 
301 นาย ศุภฤกษ์  บุญสูง 
302 นาย ศุภฤกษ์  พุฒพัฒนะ
303 นาย เศกสิทธ์ิ  วัฒนประพันธ์ 
304 นาย สกล  คารมคม
305 นาง สงัด  เวรุณารัก
306 นาย สถาปัตย์  ภู่ระมาตร์
307 นาย สนธยา  สังข์กล่ินหอม
308 นาย สมควร  สังเคลือบ
309 นาย สมณรงค์  ช่ืนบาน
310 นาย สมนึก  สายระย้า
311 นาง สมบูรณ์  อุดแก้ว
312 นาง สมพงษ์  ปานเกิด 
313 นางสาว สมพร  ตะนะวงค์
314 นาย สมพร  บุญประมวล 
315 นาย สมพร  ไผ่เรือง
316 นาง สมพิศ  วังเขาแก้ว 
317 นาง สมเพชร  ผาบชมภู
318 จ่าเอก สมโภช  บูรณะพิมพ์
319 นาย สมยศ  คุณาดิเรก
320 นาย สมยศ  แซ่โล้ว
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321 นาย สมยศ  พรมดี
322 นาง สมฤดี  เป้ามีพันธ์ุ 
323 นาง สมฤทธ์ิ  นุชา
324 นาง สมศรี  ศรีปรุ 
325 นาย สมศักด์ิ   หน่อแก้ว
326 นาย สมศักด์ิ  ชาติวีรัตนไตร 
327 นางสาว สมสุข  สมถวิล
328 นาย สมหมาย  ชาวลุ่มบัว
329 นาย สมหวัง  ภิมุขมาตยา 
330 นาย สมัย  ปาตะศรี
331 นางสาว สมิตานันธ์  เมฆมณี 
332 นาย สมิทธ์ิ  สมานพงษ์ 
333 นาย สวาท  หาดทราย 
334 สหกรณ์ บวรแท็กซ่ี จ ากัด 
335 สหกรณ์แท็กซ่ีอาสาสมัคร จ ากัด
336 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จ ากัด
337 นาย สัมนา  ฉัตรบูรณจรัส 
338 นางสาว สายทอง   การสมทรัพย์
339 นางสาว สายทิพย์  จิตรโชติ 
340 นาย สาโรจน์  ภูจันทึก  
341 นาย ส าราญ  ทองช้ัน
342 นาย สิงห์โต  ส าเริง
343 นาย สิทธิพงษ์  ขุนทุม
344 นาย สิทธิพงษ์  ธรรมวาจา
345 นาย สิริชัย  เริกเถ่ือน
346 นาย สุขเกษม  เกิดวัน
347 นาย สุขสันต์  วรรณภินพงศ์ 
348 นาง สุจรรยา  พราหมณ์ไธสง 
349 นาง สุจิต  คงอินทร์  
350 นาง สุจิตรา  ญาติกลาง 
351 นางสาว สุจินดา  หีบแก้ว 
352 นางสาว สุชาดา   บัวแสน
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353 นาย สุชาติ  กองสมบัติเจริญ
354 นาย สุดใจ  สีหัวโทน
355 นาง สุดสวย  สุบงกช 
356 น.ส. สุทธิกานต์  สุพรรณเภสัช 
357 นาง สุนันทา  ช้ินสุวรรณ 
358 นาย สุบรรณ   ใจหยุด
359 นาย สุบิน  ศรีนครานุรักษ์ 
360 นางสาว สุพรรณี  แซ่เกา
361 นางสาว สุพรรณี  ดอกไม้พวง
362 นาย สุพัฒน์  นาเมืองรักษ์ 
363 นาง สุพัฒน์  พิลาสุข
364 นาย สุภัทรพงศ์   ศิวอาทิตย์กุล
365 นางสาว สุภาพ    ทองไสย
366 นาย สุรชัย  ขันติสาร
367 นาย สุรชัย  สกุลพอง  
368 นาย สุรพงษ์  กาพย์กระโทก 
369 นาย สุรพล  แพงศรี
370 นาย สุรพล  เหล่ียมมุกดา
371 นาย สุรสิทธ์ิ  ประชากิจ  
372 นาย สุรัตน์  หุปกา  
373 นาย สุริโย  สโรบล
374 นาย สุวรรณ  จงรัตน์กลาง 
375 นาง สุวรรณา  โพธ์ิหม่ืนไวย 
376 นาย สุวิทย์  กฤตวิโรธน์
377 นาย เสน่ห์  บุญมีมา
378 นาย เสนอ  นันทน์ธนกุล 
379 นาย เสาร์เอก  งามสิมะ
380 นางสาว เสาวณีย์  ยุวรัตน์
381 นาง เสาวนีย์  ค าทวี 
382 นาง เสาวภา  ศรีดะดม  
383 นาย โสฐพล  บนภัทรวรรษ 
384 นางสาว หฤทัย  เดือนเพ็ญ
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385 นาง หล่า  จ ารูญจิต
386 นาง ไหม  กาญจนาวาจาสิทธ์ิ
387 นางสาว อณัศยา  แซ่ล้ิม
388 นาย อณุวัชร  สงวนใจ
389 นาย อดิศร  เกตุโสภณ  
390 นาย อดิศักด์ิ  เทพศิลา
391 นาย อดิศัย  ตารมย์
392 นาย อดุลย์  หลวงขาว
393 นาย อธิป  มัจฉาเดช
394 นาย อนนท์  ด้วงอุ่น
395 นาย อนันต์  เข็มลัง 
396 นาย อนุชิต  อนันต์พงศ์ธร
397 นาย อนุวัฒน์  จิตขจร
398 นางสาว อภิสราภรณ์  ฤกษ์ลักษณีหิรัญ
399 นาย อภิสิทธ์ิ  พรมฤทธ์ิ
400 นาง อมรรัตน์  มีช านาญ
401 นางสาว อรนุช  สายทอง
402 นาย อรรถสิทธ์ิ   วิเศษวงษา
403 นางสาว อรวรรณ  วัฑฒนะพงศ์
404 นางสาว อรสา  พลเดช
405 นางสาว อรอานิญช์  พีรชาขจรพัฒน์
406 นาง อรอุมา   ชูลี
407 นาย อรุณ  นาค า
408 นาง อวยพร  ไชยคุณ
409 นาย อัครพัชร์  ภู่ค า
410 นางสาว อัญชลี  โป๊ะไธสง
411 นาย อัศวิน  ศรีมุข
412 นาย อานนท์  สายฉลาด
413 นาง อาภรณ์  อินธุโสภณ 
414 นาย อารีย์  โพธ์ิศรี
415 นาย อ าพล  ประสพศิริ
416 นาง อินทิรา  หล้าอัมพร 
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417 นาย อุดม  กุยแก้ว 
418 นาย อุดม  เพชรสูงเนิน 
419 นาง อุไร  พิพิธทอง
420 นาง อุไร  ส้มเกล้ียง
421 นาย เอกพจน์  คะหาญ
422 นาง เอ็นดู  จิตรภักดี 
423 นาง เอมอร  คงภักดี 
424 นาง เอ้ือมพร  วาปีทะ 
425 บจ. แอดวานซ์  ซีวิล  กรุ๊ป
426 นาย โอด  เอ่ียมอร่าม
427 นาย โอภาศ  สุวรรณัง 
428 นาย โอวาท  ยานุ
429 บจ. ไอ  แอนด์  เอ็ม  คอนซัลท์
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1 นาย จักรพันธ์  ศรีชมพล  
2 นาง จันทร์สวาท  จันทรวรรณ  
3 นาย เฉลียว  ธนาทิพยกุล  
4 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ ากัด  
5 นาย บุญเพ็ง  คิสาลัง  
6 บจ. เบสท์ริน กรุ๊ป  
7 นาง พลอยศรี  รัตนตรัยวงศ์
8 นาย พ้ัว  สายทองต่ิง 
9 นาย พู  ธัญญารักษ์  
10 นาง ลิสา  อาจทอง  
11 สหกรณ์การเกษตร  ท่าขุนรามและผลไม้ก าแพงเพชร จ ากัด  
12 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ ากัด  
13 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
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1 นาง จันทรา  วาลด์มันน์
2 นาย ฐิติพันธ์  หินเงิน
3 นาย ณฐนันทน์  ป้องภัย
4 นางสาว พรลภัส  หญ้าปรัง
5 หจก. รักษาโรสเนิสเซอร่ี  
6 นาย สวง  รุ่งเรือง
7 นาง สาย  เหมืองหม้อ
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1 นาย จ าลอง  บุญสม
2 นาย ณภัค  เสรีรักษ์
3 นาย ณัฐวัฒน์  รุ่งเรืองวรนนท์
4 นาย ไตรสิทธ์ิ  เจริญณัติพงษ์
5 นาย นคร  เสรีรักษ์
6 นางสาว นราทิตย์  ศิริรัตน์
7 นาย ปฐวี  อมรวารีสมาน
8 นาง เปรมณิช  วาปีสิทธิพันธ์
9 นาย พิเชฐ  ต้ังไพบูรณ์ทรัพย์
10 นาย ภาณุวัฒนชัย  พิมพ์พันธ์ุ
11 นาย วิรัช  พงษ์เฉลิม
12 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ  หาญไชย
13 นาย สมชาย  วิเศษหอม
14 นาย สุข  ทะนันไชย
15 นาย สุชาติ  ประทุมวัน
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1 นาย กรกต  กองแก้ว
2 ส.ต.ต. กล้าณรงค์  ขืมจันทร์
3 น.ส. กาญจนา  จองเกียรต์ิ
4 นาย กิตติศักด์ิ  ภู่ย้ิม
5 นาย คชา  กุญชร ณ อยุธยา
6 นาย คทาวุธ  ลาภเลิศลอย
7 นาย คเนย์  เมืองเกิด
8 บจ. คิวบิคอาร์ต  
9 นาง จันฑนา  จินดาถาวรกิจ
10 ว่าท่ีร.ต. จิตณรงค์  ทิพย์บรรบต
11 นางสาว จิรารัตน์  พลมนตรี
12 น.ส. จุไรวรรณ  ศรีเกษ
13 นาย เฉลิมพล  จินดาศรี
14 นาง ชนกนาฏ  สามารถ
15 นาย ชูชาติ  อินทรศิริ
16 นาย โชคเทวินทร์  ธรรมศรี
17 นางสาว ณชา  น้อยเสนา
18 นาย ณรงค์  โพธ์ิรักษา
19 นาย ณรงค์ศักด์ิ  สนิทข า
20 นางสาว ณัฐชา  ต้ังหม่ันทวีวัฒน์
21 นาย ณัฐพล  ทาแป้ง
22 นางสาว ณัฐยา  เอ๋ียวสกุล
23 นางสาว ดนุดา  อินตรา
24 นาย ดลล่าเต๊ะ  โลงโดะ
25 นางสาว ดอกอ้อ  กลัสกันแสง
26 นาย ดิเรก  วงษ์ยาแดง
27 นาย ถวัลย์  ภิรมย์ป่ัน
28 นาย ถาวร  ป้องศรี
29 นาย ทรงวิทย์  ระวังวงศ์
30 นาย ธนญชัย  มุกพลอย
31 นางสาว ธนภัทร  ฉิมพัฒน์
32 นาย ธนะชาติ  วาสุกรี
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33 นาย ธวัชชัย  ศักด์ิไพศาล
34 นางสาว ธัญญลักษณ์  ฉายสุวรรณ์
35 นางสาว ธัญญลักษณ์  ภูบุตตะ
36 นาย ธีระชัย  ธนูปถัมภ์วาท
37 นาย ธีระพล  ธรรมศิริ
38 นาย ธีระศักด์ิ  เสนากัสป์
39 นาง นภัสนันท์  ธูปหอม
40 นาง นรินดา  ติคะ
41 นางสาว นรินทร์ภัค  ค าแหง
42 นางสาว นันทนา  รัตนกิจ
43 นาย นิรันดร์  ชายหมัด
44 นาย นิโรจน์  กรวยทรัพย์
45 นางสาว นุชิราภรณ์  จีนรัมย์
46 นาย เนวิน  ครองเมืองแสน
47 นางสาว โนรฮายาตี  กือลาแต
48 นาย ประดิษฐ  ปิยะชาติ
49 นาย ประสิทธ์ิ  ภักดีโสภา
50 นาง ปรัชนีย์  เขมสถิตย์อนันต์
51 นาง ปรัญรัชต์  เจียรสุภารัชต์
52 นางสาว ปริศนา  นาคพลกรัง
53 นางสาว ปรีดา  สุริยเสรี
54 นาย ปิยะวัฒน์  โภคา
55 นาง พรจณัฐ  เลิศกิจรุ่งเรือง
56 นางสาว พรศิริ  ไชยเสนา
57 นาย พสิษฐ์  พัดเจริญ
58 นางสาว พัชรี  บุดดี
59 นาย พิทักษ์  คุณุ
60 นาย พิทักษ์  สมัคราช
61 นางสาว เพชรวดี  รักนุ่น
62 นางสาว ไพรวัลย์  กมลพันธ์
63 บจ. โฟนโฆษณา  
64 นางสาว ภัทรพร  พลโต
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65 นางสาว ภัทราพร  แดหวัน
66 นาย มนตรี  กุสลากรกุล
67 นาย มนตรี  เก้ือกูลความสุข
68 นาย มนตรี  ถันทอง
69 นาย มนตรี  สุนทรกิตติสกุล
70 นาง มลธิลา  จวบอรุณ
71 นางสาว มลฤดี  ภาษี
72 หจก. เมืองบัว คอนสตัคช่ัน  
73 นางสาว ยุพา  วิริยานุวัฒน์กุล
74 นางสาว ยุพิน  มะดาศรี
75 นาย รพิพัฒน์  รุ่งเรือง
76 นางสาว รัชนียา  อินทฉิม
77 นางสาว รัตนา  นวลบุญมา
78 นาย โรจน์ชัย  จุใจล้ ากุลวัฒน์
79 นาย ลัทธิ  รอดไทย
80 นาย วงศ์วรัณ  จงประเสริฐกุล
81 นาง วณัฐฌา  ยอดราช
82 นาย วรพล  ศรีเลิศ
83 บจ. วัฒนาสุข อินเตอร์เนช่ันแนล  
84 นาย วันเจริญ  จิตไทยสง
85 นาง วิจิตรา  วิสิทธ์ินานนท์
86 นาย วิเชียร  เสนแก้ว
87 นาย วิรัชต์  ศรีระวัฒน์
88 นางสาว ศญานนท์  ต้องเดช
89 นาย ศักด์ิวรินทร์  ชุมพล
90 นางสาว ศันสนีย์  แจ่มจันทร์ฉาย
91 นางสาว ศิริขวัญ  ทรัพย์ประเสริฐ
92 นาย สนธยา  พงษ์เพชร
93 นางสาว สนธยา  ยงก าลัง
94 นาง สมควร  แตงอ่อน
95 นางสาว สมควร  ป้อมค า
96 นาย สมชาย  ขันทอง
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97 นาง สมทรง  รุ่งเรืองวิวัฒน์
98 ด.ต. สมบัติ  ศิริบุญ
99 นาย สมศักด์ิ  วัฒนปัญญากุล
100 นางสาว สังวาลย์  ภูส ารอง
101 นาย สัมพันธ์  พานทอง
102 นางสาว สายพิน  สาลีผล
103 นาย สิทธิชัย  ค ากุ้ม
104 บจ. สินวิรุฬห์กิจ  
105 นาย สุชน  จิตรา
106 นางสาว สุดารักษ์  พัตรภักด์ิ
107 นาย สุทธิพจน์  เกริกอิทธิพล
108 นาย สุพรรณ์  ศิริโม้
109 นางสาว สุภาวดี  วิถีไพรชนะ
110 นาย สุภาษิต  ยังโหมด
111 นาง สุมาลี  ชลวาสิน
112 นาย สุรชา  ลุ่มจันทร์
113 นาย สุรพล  เหล่ียมมุกดา
114 นาย สุริยันต์  ไชยศรี
115 นางสาว สุรีพร  ทองคงหาญ
116 นาย อนันตชัย  อินวงค์
117 นาย อภิชัย  ทองอุ่น
118 นาย อภิชาติ  ลาดนาวี
119 นางสาว อริศรา  มูลแสดง
120 นางสาว อลิษา  เยาวลักษณ์
121 นางสาว อลิษา  วัฒนวิทย์สกุล
122 นาง อัมภิกา  ภู่มาลา
123 นาย อุดม  ปะเมโท
124 นาย อุทิศ  ปฏิขานัง
125 นาย เอกชัย  ปรีชา
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1 นาย กนกศักด์ิ  ทิพยมนตรี  
2 นาย กฤษนพร  พรมเหล็ก  
3 นาย กะรียา  ชูกะชะบา  
4 นาง กัลยา  น่ิมนวล  
5 นาย คณิศร  บูรณะธร  
6 นาย จรัญ  ไชยสวัสด์ิ  
7 นางสาว จินตนา  ดังศรีเทศ  
8 นาย จีรพันธ์  ดังศรีเทศ  
9 นาย เจตน์  หนูอินทร์  
10 นาย เจ๊ะสดี  หลีดีใจ  
11 นาย เจ๊ะเส็ง  เระสะอะ  
12 นาง เจะเสาะ  ดีสะธรรม  
13 นาย ชลอ  แก้วคงศรี  
14 นาย ชัยวานิชย์  เส็นหมูด  
15 นาย ชาติชาย  สุวรรณ์  
16 นาย ไชยวัฒน์  แก้วสุวรรณ์  
17 นาง ซาลีฮะ  กูทา  
18 นาย ณัฐเกียรต์ิ  มุณีลานนท์  
19 นาย ณัฐพงษ์  สุภาพงค์  
20 นาย ดนรอศักด์ิ  ร่าหนิ  
21 นาย ดลเหล๊าะ  วงศ์อาหมัด  
22 นาย ดลเหล๊าะ  หมัดหลี  
23 นาง ดวงกมล  แสงเงิน  
24 นาง ดวงใจ  นิลกาญจน์  
25 นาย ตนัยพจน์  ป้านใหม่  
26 นาง เตือนใจ  พรมประถม  
27 นาง ถนอมศรี  สุขสุวรรณ  
28 นาย ถาวร  ถ่ินจะนะ  
29 นาง ทัศณี  จินะ  
30 นาย ธนกฤต  คงเป็นยอด  
31 นาย ธวัชชัย  ฝอยทอง  
32 นางสาว ธัญชนิต  ซ่อนกล่ิน  
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33 นาย ธัญญากร  หมุดแหล๊ะ  
34 นาย ธารา  แย้มสุวรรณ  
35 นางสาว นวรัตน์  ไชยสนิท  
36 นางสาว นัยนา  บุญพรม  
37 นาง นาพีสะ  สะหล าหมะ  
38 นาย นิกร  บุญสุขจันทร์  
39 นาย นิธิพัฒน์  หมวกพรหมทอง  
40 นาย นิยม  ไชยชาญยุทธ์  
41 นาง นุชนารถ  แสงแก้ว  
42 นาย ปริญญา  หัดกาเจ  
43 นาย ปรีชามาศ  โกสีย์  
44 นาย พยงค์  ย้ิมละม่อม  
45 นาย พิทยา  วิชา  
46 นางสาว ภัชลดา  ชัยพันธ์  
47 นาย ภิรมย์  คงทอง  
48 นาย มงคลกิจ  ช่วยแก้ว  
49 นาง มณฑา  ขมิโดย  
50 นาย มนูญ  รามเรือง  
51 นาย มะยากี  ดอเลาะ  
52 นาย มะรอเซะ  สะมะ  
53 นาย มะรอสดี  สาหล าหมะ  
54 นาย มะแอ  เด็นอาสัน  
55 นาย มะฮัมดี  สนิ  
56 นาย มาฮามุ  บาสา  
57 นาย มุสา  จันทร์ลิหมัด  
58 นาย มุหมัด  หวันระโส๊ะ  
59 นาย ยะซีบ  บิลอะหลี  
60 นาย ยูสซือรี  ขาเดห์หมะ  
61 นาย รอเฝด  หลัดโส๊ะ  
62 นาย วิบูลย์  อินทกูล  
63 นาย วิวัฒน์  รัตนเมือง  
64 นาย ไวย์  ปานณรงค์  



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.สจัจะประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน เมษายน 2564
3/4

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

65 นาย ศรัณยู  แก้วโรจน์  
66 นาย ศฤวัสว์  ธรรมโชติ  
67 นาย ศิวดล  คาเดร์ลอดิง  
68 นาย ศิษฎา  ไกรดิษฐ์  
69 นาย สมคิด  ชูปาน  
70 นาย สมชาติ  มณีพรม  
71 นาย สมโชค  อบอุ่น  
72 นาย สมพงศ์  หนูสง  
73 นาย สมโภช  ชะนะพล  
74 นาย สมัย  ชายทองแก้ว  
75 นาย สมา  สล าเหม  
76 นาย สรศักด์ิ  สุเมธาโส  
77 นาย สับรีย์  สะหล าหมะ  
78 นาย สัมฤทธ์ิ  แก้วพรมมินทร์  
79 นาย สาธิต  สุวรรณชาตรี  
80 นาย สิทธิโชค  แดงนวล  
81 นางสาว สุกัญญา  สันหมาด  
82 นาย สุชิต  อิแอ  
83 นาง สุตาภัทร  อุทกูล  
84 นาย สุธรรม  บัวสังข์  
85 นาย สุพจน์  ใบหวัง  
86 นาย สุพจน์  แป้นลอย  
87 นาย สุพิศ  สกูลหรัง  
88 นาย สุรชัย  สุริแสง  
89 นาย สุรเดช  ต้ิงประสม  
90 นาย สุรศักด์ิ  ศรีระสันต์
91 นาย สุไลมาน  เดนหะ  
92 นางสาว สุวรัญญา  ยุทธวงค์  
93 นาย เสม  ราชเพ็ชร  
94 นาย เสรี  รักชุม  
95 นาย หอม  ฟุ้งเฟ่ือง  
96 นาย หะมะ  ยุดา  
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97 นาย หัดสัน  เหมมาน  
98 นาย หาเล็ม  บาสอ  
99 นาย อดิศักด์ิ  พรมรักษ์
100 นาย อนันต์  ชูเลขา  
101 นาย อนุวัต  กราสวัสด์ิ  
102 นาย อภิรัตน์  บุญเหลือง  
103 นาย อัซร่ีย์  อาแว  
104 นาย อับดลฮาเล็ม  เจะหมะ  
105 นาย อับดุลเล๊าะ  มิสาและ  
106 นาย อับดุลอาซิส  มาดาจะแร  
107 นาย อัสซัน  อูมา  
108 นาย อาคม  ประสมพงศ์  
109 นาย อาชิ  สะดียามู  
110 นาย อาหรน  โสะแสะ  
111 นาย อ าพร  หนูเสน  
112 นาย อิสรายุทธ  คงมัยลิก  
113 นาย อุดมศักด์ิ  เต้แก้ว  
114 นาย เอกฉัตร  สวัสดิผล  
115 นาย เอกวิทย์  สุหลงกุ  
116 นาย ฮาเพ็น  อุเหาะ  
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1 นาง ขัน นาคาธร
2 นาย บุญศรี วงค์อ่ินแก้ว
3 นาย บุญสาร แก่นนาค า
4 นาง มลิวรรณ์ ชูด า
5 นาย โยธิน เอ่ียมแจ้งพันธ์ุ
6 นางสาว วัลย์ลดา หลวยจันทร์
7 นาย สมคิด กุสุมาวลี
8 นาย สมลักษณ์ คือสูงเนิน
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1 MR. Moon  Hyoung  sik
2 MR. TAKAHIKO  OHATA
3 นาย การุณย์  คุณลักษณ์
4 นาย จักรกฤทธ์ิ  อินต๊ะ
5 นางสาว ฐานิตา  มลคล ้า
6 นางสาว ทิตยา  พรรณมาลัย
7 นาย ประจวบ  จีนสุคนธ์
8 นางสาว เพ็ญนภา  ศรีดี
9 นาย เมธา  จันทร์มุข
10 นางสาว ยุพยงค์  สงมหาดไทย
11 นาง รัตนา  โสภาวัจน์
12 นาง ร้าไพ  เทพแก้ว
13 นาย วิรัตน์  นุ่มแทน
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1 นาง กนกภัทร   มูลสาร
2 นาย ก้องเกียรติ  เชียร์ศิริกุล
3 นาง กัญชพร   อินธรรม
4 นางสาว กัญญารัตน์  รอดภิรมย์
5 นางสาว กัญญาวี  พงษ์เพ็ง
6 นาง กัลยา  เกิดสุข
7 นาง กาญจนา   เจริญพร
8 นาง กาญจนา  หยูหนูสิงห์
9 นาย ก าจร  กิจกรรณิการ์
10 นาง ก่ิงทอง   พนมรัตน์
11 นาย กิตติ  พิชิตชัยกุล
12 นาย เกษม  แก้วสาสุข
13 นาย เกษม  คุ้มคง
14 หจก. ไก่แสงทอง  (2000)
15 นาย ขจร  ถวิลวงษ์
16 นาง ขวัญดาว  ทาอ่อน
17 นาย คเณศ  ณ  น่าน
18 นาง จงเจิด  โพธ์ิบาย
19 นางสาว จันจิรา  พัฒนพงษ์
20 นางสาว จันทร์เพ็ญ   คิดหา
21 นาง จารุวรรณ  เวชประสิทธ์ิ
22 นางสาว จินตพร  เอียดประดิษฐ์
23 นางสาว จิรฐา  ปราบภัย
24 นาง จิราภรณ์  ลีลาวนิชกุล
25 นางสาว จีราภา  สวัสด์ิโยธิน
26 นาย เจษฎา  วงษ์ประเสริฐ
27 นางสาว ชญาดา  ปินตา
28 นาย ชัยลาภ  ตระกูลศรีมงคล
29 นางสาว ชาริณี  หนูแก้ว
30 นางสาว ชาวินี  แก้วหานาม
31 นาง ชุติมา  คาร์ลิเชค
32 นาย ไชยชนะ  รติพรพันธ์ุ
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33 นางสาว ซารีนา  กุลโรจนสิริ
34 นาย ฑศพล  ไกรรัตน์
35 นาย ณกรณ์  เรืองศรี
36 นาย ณัฐพงศ์  ป่ินแก้ว
37 นาย ณัฐพล  สุวรรณนิมิตร
38 นาย ด ารงศักด์ิ  สัจจากูล
39 นาย ดุสิต  บุญเฉลียว
40 นางสาว เตือนใจ  หม่ันยืน
41 นาย ทนงศักด์ิ  ชัยเนตร์
42 นาย ทรงสิน   ฐิติวัฒนพงษ์
43 ดาบต ารวจ ทศพล  ชมรุ่ง
44 นางสาว ทองใส  เข่ือนละ
45 นาย ธงชัย  ชาญสุทธิกนก
46 นาย ธนทร   จันทรังษี
47 นางสาว ธนันช์ณัฏฐ์  เจริญผล
48 นาย ธรรมนูญ  กุลไทย
49 นาย ธวัชชัย  อุดหนุน
50 นางสาว ธัญชนิต  ยาละ
51 นาย ธัญวิชญ์  ยีละ
52 นาง ธิฎาพร  เดชพริก
53 นาย ธีระศักด์ิ   โรจนศรีทองกุล
54 นางสาว นันทพร  อาแพงพันธ์
55 นาย นิพนธ์  แสงมณี
56 นางสาว นิภาภรณ์  พูนประชา
57 นาง นิภารัตน์  อร่ามเรือง
58 นาย บรรพต  เฉลิมพงษ์
59 นาย บัวกัน  สายแก้ว
60 นางสาว บุษมาลี  แซ่เอีย
61 นาย ประทานพร  โยธิน
62 นางสาว ปริยากร  เนียมหะ
63 นางสาว ปรีดา  สุริยเสรี
64 นาง ผุสดี  ใจเจริญ
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65 นาง พงษ์ลดา  กระจก
66 นางสาว พเยาว์  สุขทับทิม
67 นางสาว พรทิพย์  กาแก้ว
68 นาย พรประสิทธ์ิ  นิตยวรรณ
69 นางสาว พวงผกา  อดิศัยเดชรินทร์
70 นาง พัชรีย์  เดชกุลทอง
71 นางสาว พิกุลทิพย์  ทองแดง
72 นาย พิทยา  รุจิราวรรณ
73 นางสาว พิมพ์ณิศา  ไชยพศตุ้มทอง
74 นาย พิศาล  รองทอง
75 นาย พิษณุ  แสนสุข
76 นางสาว เพชรรัตน์  สมหมาย
77 นาย เพ็ญพล  สังข์แก้ว
78 บจ. โฟนโฆษณา  จ ากัด
79 นาง ภัทรภร  ธนธัญญา
80 นาย ภารัณ  เอ่ียมศิริ
81 นาย ภาสกร  วสุสวัสด์ิกุล
82 นาย ภาสกร  เหมรัตนธร
83 นาย มงคลพจน์  พรมผ่อง
84 นาย มนต์ชัย  สดแสง
85 นาง มนนัน  นิลจันทร์
86 นางสาว มาลีรัตน์  แซ่ล่ิม
87 นาย เมธา   วังวงค์
88 นางสาว ยุพา  วิริยานุวัฒน์กุล
89 นางสาว ยุสหรา  หมัดอะด  า
90 นางสาว เยาวดี  บุญยุภู
91 นาย รอแม  มีหัด
92 นางสาว รัชนี  ทวีสุข
93 นาย รัฐ  จิโรจน์วณิชชากร
94 นาง รัตรดา  สดคมข า
95 นาย ราเชน  พันธ์ผูก
96 นาย ลอย  สุธาพจน์
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97 นางสาว ล าไย  ลุยตัน
98 นางสาว วนิชา  เบญจทวีป
99 นาย วรฐ  เบญจวณิชย์โรจน์
100 นาง วรันต์ภรณ์  ถาวรอุปกรณ์
101 นาย วิเชียร  ชูแสง
102 นางสาว วีณา   ศิริเสวกุล
103 นาง ศรีนวล  นิลศรีทอง
104 นาย ศุภชัย  งามเนตร
105 นาย ศุภชัย  มอยนา
106 นางสาว ศุภาวรรณ  ผังสุวรรณด ารง
107 นาย สงัด  ทับพิลา
108 นาย สมควร  โคตะมี
109 นางสาว สมจิตร  ประเสริฐทรัพย์
110 นาย สมชาย  วังค าสาย
111 นาย สมประสงค์  รัตนพงค์
112 นาย สมพร  ระวิสิทธ์ิ
113 นาย สมศักด์ิ  ศิริแวว
114 นาย สัญญา   สิทธิศักด์ิ
115 นาย สาทิต  บพิตร
116 นาย ส าเนา  ทองสง่า
117 นางสาว ส าเนียง   สีทา
118 นาย ส าราญ  กิจตะคุ
119 นาย สิทธิชัย  ดีสันเทียะ
120 นางสาว สินีนาจ  เวชสิทธ์ิ
121 นางสาว สิรินิธ์ิ  วิรยศิริ
122 นางสาว สิริเพ็ญ  ชัยศิริโภคินกุล
123 นางสาว สุกัญญา  เนตรวงษ์
124 นางสาว สุจิตรา  เลิศหล้า
125 นาย สุทิน  ขาวเผือก
126 นางสาว สุธัญญา  สืบสกุลกาญจน์
127 นางสาว สุพักร์  เพชรเวียง
128 นางสาว สุภาณี   เอ่ียมทองค า
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129 นาย สุรชัย  ทองภู
130 นาย สุรเชษฐ์  หินสูงเนิน
131 นาย สุริยันต์  พูลศรีสวัสด์ิ
132 นางสาว เสาวลักษณ์   ประเสริฐวงษ์
133 นางสาว หทัย  กิรานุชิดพงศ์
134 นาง หวย  แต้มครบุรี
135 นาย อนรรฆ  อนันต์
136 นาย อนุวัฒน์  จิตขจร
137 นาย อเนก  สุริยาศรีสกุล
138 นาย อภิชาติ  ป่ินกาญจน์
139 นาง อรวรรณ   อนันตสายนนท์
140 นาง อรอนงค์  พีระธรรม
141 นางสาว อรุณี   นาคงาม
142 นาง อรุณี  สุขมาก
143 นาง อวยพร  สังคะพันธ์
144 นางสาว อ้อยทิพย์  ศิริสุวรรณ
145 นาย อังกูร  โพธา
146 นาง อาภรณ์   คันฉ่อง
147 นาย อ่ีซา  บินหลี
148 นาย อุดม  มีพันธ์
149 นาย เอกชัย   รัตนสุภา
150 นาย เอกธกรณ์  ศรีไชยธนโชติ
151 นาย เอกพล   แซ่เอ๊ียะ
152 นาย เอกฤทธ์ิ  วงศ์งาม
153 บจ. ฮาร์ท  เซ็นเตอร์
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1 นาย โกวิท  สุขัง
2 นาย ค าภู  แซไซย
3 นาย จันหล้า  จันทราช
4 นาย เด่นชัย  บุดดา
5 นางสาว ตยารัตน์  พุทธิมณี
6 นาง ถนอม  ปัญญาอินทร์
7 นาง ทูล  รามศิริ
8 นาย เสมียน  ขานอยู่
9 นาง เบ่ียม  ค าใจดี
10 นาง พรมมา  สุธรรมมา
11 นาย ยศ  พิมคีรี
12 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
13 นาง วิเชียร  จันทร์พาณิชย์
14 นาย ศรายุทธ  ดีจันทร์
15 นาง สนิท  เครือแดง
16 นาย สมร  บุดดา
17 นาย สมศรี  ราชา
18 นาง สมหมาย  บ ารุงภักดี
19 นาง สุพรรณ  ค ามุงคุณ
20 นาย สุรศักด์ิ  เพ่ิมผล
21 นาง เสถียร  บุญพรหม
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1 บจ. กอวัฒนาคอนกรีต  
2 นาย ชาญชัย  ชีวไมตรีวงศ์
3 นาย ทวีศักด์ิ  กันภัย
4 นาย นิรันดร์  ยางทอง
5 นางสาว นิสา  วงสา
6 นางสาว บัวไข  จ าปาทอง
7 นาย ไพรัช  กอจรัญจิตต์
8 นาง รัชนี  สุระทิพย์
9 นาง วันทนีย์  จารุรัตนพงศ์
10 นาย สุนทร  อังตระกูล
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1 นาง กุสุมภ์  กันทะวัง
2 นางสาว คัคนางค์  สุวรรณทัต
3 นางสาว ดาราทิพย์  เพ่ิมอ่ิม
4 นาย เดชาวุธ  จารุตามระ
5 นาย ถนอม  เพ็งแก้ว
6 นางสาว น ้าปิง  โตวิวัฒน์
7 นาง พรทิพย์  สังข์สุข
8 นาย ภัคกร  ภรารัตนวัฒน์
9 นาย วงศ์วิจิตร  ลักษณาภิรักษ์
10 นางสาว วรรณา  คงดี
11 นาย วสันต์  เด็กยอง
12 นาย วัชรัตน์  หิรัญสิริสวัสด์ิ
13 นาย ศุภรัสม์ิ  ปินคูณพิพัฒน์
14 นาย สมบัติ  ซ่ือตรง
15 นาย สมบัติ  เพชรพงษ์
16 นาง สุวรรณ  ศรีชนะ
17 นาย อมร  อินต๊ะวิน
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1 นาง กรุณา  บุญชู
2 นาย กฤษฎา  ปรีชา
3 นางสาว กฤษศราภรณ์  ทาสุวรรณ
4 นางสาว กัลยา  บุญมา
5 นางสาว กานดา  ใจพินิจ
6 การรถไฟแห่งประเทศไทย  
7 นางสาว เก็จณัฐ  ส าเภามาตา
8 แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี  1  
9 นางสาว คัชชาภรณ์  พูนเพชรพันธ์
10 นาย คัมภีร์  ตันสังวรณ์
11 บจ. คิงเบลท์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส  
12 นางสาว จงกล  พลากรไพศาล
13 นาย จันทร์ศรี  พันธ์ดี
14 นาง จิตตรา  ค าแก่น
15 นาง จินดา  ช่วยช่ืน
16 นางสาว จินดา  ปล้ืมส าราญ
17 นางสาว จินตนา  โกมลกิตติกานต์
18 นาย เจริญ  โปร่งศิริ
19 นาย เฉวียง  จิรธนวงศานนท์
20 นาย ชวลิต  แก้วรากมุข
21 นาย ชาญ  แถวเท่ียง
22 นาย ชินธิป  โคตรเวียง
23 นางสาว ฌิชาพัฒน์  รักสกุลศิริ
24 หจก. เฒ่าแก่น้อย  ทัวร์  
25 นาง ณัฐภัสสร  ปึงตระกูล
26 นาย ณัฐวัฒน์  ใจมนต์
27 นาย ด ารงพล  ประสาททอง
28 นางสาว เดือน  ทองดอนเหมือน
29 นาย ต่อศักด์ิ  เชอปาง
30 นาย ถวิล  หงษ์ทองแต่ง
31 นาย ทรงพล  ค าแสน
32 นาง ทวี  พรมอินทร์
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33 นางสาว ทองใบ  ภักดีโชติ
34 นาง ทัศนีย์  สีสอาด
35 นางสาว ทิพย์รัตน์  กระต่าย
36 บจ. ไทยเอซลิสช่ิง  
37 นาย ธนันท์  รังสีพรหม
38 นาย ธเนศพล  กล่ันบุญ
39 นาย ธวัชชัย  สิทธิเลิศประสิทธ์ิ
40 นางสาว นงนุช  ไทรพงษ์พันธ์
41 นาย นพรัตน์  อินทร์ดวง
42 นาย นัฐพล  งามนิยม
43 นาย นันทพงศ์  วราวงษ์ไพบูล
44 นางสาว นาถฤดี  พรินทรากูล
45 นาย น าโชค  ไร่สงวน
46 บมจ. น าสินประกันภัย  
47 นาย นิรันดร์  เกิดสมพงษ์
48 นาย นิโรจน์  จินาอุ
49 นาง นิศาชล  หอยสังข์
50 นาง นิษณา  เกิดแก้ว
51 นาย นิสิตพัชร์  เห็นพร้อม
52 นาง เนาวรัตน์  กองจันทร์
53 นางสาว บุญเพ่ิม  เท่าเทียม
54 นาย เบญจพล  เปรมปรีดา
55 นาย ประดิษฐ์  สารสังข์
56 นาย ประนาท  ลายทอง
57 นาย ประพฤติ  อ่วมตานี
58 นาย ประวิทย์  ยางหลวง
59 นาย ปรีชา  จิตรเท่ียง
60 พ.ต.ท. ปิติวัฒน์  ชลิตวีรุตม์
61 นาง ปิยะเนตร  ม่ังมี
62 นางสาว ผกาทิพย์  คิมิซูกะ
63 นาย ผ่าน  ตะดวงดี
64 นางสาว ฝารีด๊ะ  ดุลกล้าเดช
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65 นาย พงศ์ชนก  ต าหนิชาติ
66 นาง พรลักษณ์  ทองข า
67 นาย พรศักด์ิ  พรศรี
68 นาย พลเชษฐ์  นาคปานเอ่ียม
69 นาย พัฒนา  ตองติดรัมย์
70 นาง พิมพิสา  โพธ์ิธารินทร์
71 นาย พีระ  วัดเย้ือง
72 นาง ไพจิตร  พงษ์ภมร
73 นางสาว ไพฑูรย์  ภูผาตี
74 นาย ไพโรจน์  จิรยุทองมูล
75 นาย ไพโรจน์  ศรีรัง
76 นาย ไพศาล  บุญอุปถัมภ์
77 นางสาว ภัทราวดี  สายเพชร
78 นาย ภิญโญ  หนูเหมือน
79 นาย มงคล  เช้ือหมอดู
80 นางสาว มลฑกาญจน์  หอมสุวรรณ
81 นางสาว มัลลิภา  พรมอ่อน
82 นาง มานอ  ขันกสิกรรม
83 นาย มานัส  ต้นจ าปา
84 นาย มานิตย์  ณัฐประสิทธ์ิกุล
85 บจ. เมืองสะอาด  
86 นางสาว ยุพา  วิริยานุวัฒน์กุล
87 นางสาว รสรินทร์  พ่ึงภักด์ิ
88 นางสาว รัชฎาพร  มีสุข
89 นาง รัญจวน  เผ่ือนเอ่ียม
90 นางสาว รัตน์ฐาน์อร  เพ็งสุทธ์ิ
91 นาง รัตนาพร  นวลศิริวัฒน์
92 นางสาว รัตนาภรณ์  เพชรเวียง
93 นางสาว รุ่งนภา  ลมพัด
94 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
95 หจก. โรจน์วิศิษฐ์ เซอร์วิส แอนด์ ทรานสปอร์ท  
96 นาย ล าเพย  คุ้มนุช
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97 นาย เล็ก  วรพจน์พิพัฒน์
98 นาง วนิดา  จันที
99 นางสาว วรรณา  นุ่มหยู่
100 นาย วัชรชัย  เลิศประเสริฐกิจ
101 นาย วัชรพงษ์  เปียนขุนทด
102 นาง วัชรวีร์  ฐิติวุฒิธนาศิริ
103 นาย วัชระ  ประภาสอิสริยะ
104 นาย วันชนะ  ดุษฎี
105 นางสาว วัลยา  หีมโตะเต๊ะ
106 นาง วารุณี  ภู่ทอง
107 นางสาว วิภาภรณ์  ประสมทรัพย์
108 นาย วีรพจน์  วัชรสมพร
109 นาย วุฒิชัย  เกตานนท์
110 นาย ศรัณยู  ม่ันพิศุทธ์ิ
111 นาย ศราวุฒิ  ทองเสม
112 นางสาว ศรีแพร  อินเกิด
113 นาย ศักดาพล  พูลสวัสด์ิ
114 นางสาว ศิริพร  ค าสุข
115 นางสาว ศิริวรรณ  ประดิษฐวรานนท์
116 นาย ศุภวัฒน์  แนไพร
117 นาย เศรษฐพงศ์  เต็มใจรัก
118 นาย สนิท  สวยเกษร
119 นาย สมชาย  เซ่ียงจง
120 นาย สมชาย  ศรีสุวรรณ
121 นาย สมบูรณ์  สิทธิศักด์ิ
122 นาย สมภพ  ทองมโนกูร
123 นาย สมหมาย  มีแสง
124 นาย สมุด  ล าดวนหอม
125 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านม่วงพัฒนา จ ากัด  
126 นางสาว สังวาลย์  สังฆวาส
127 นาย สาคร  โพธ์ิงาม
128 นางสาว สาคร  เสริญไธสง
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129 นางสาว สายทอง  การสมทรัพย์
130 นาง สายพิรุณ  สมสมัย
131 นาง สินาภรณ์  ศรีลาพัฒน์
132 นาย สุดจิตร์  สุขสมัย
133 นางสาว สุดใจ  สิทธิโชติ
134 นาย สุบรรณ  พรมแก้ว
135 นาย สุพจน์  ด าแก้ว
136 นางสาว สุภัณษา  รักปล้ืม
137 นาง สุภาพร  บุญบ าเทิง
138 นางสาว สุภาภรณ์  นิลมงคล
139 นางสาว สุภาวดี  ศรีวงค์เพ็ชร
140 นาย สุวรรณ์  หารก าลัง
141 นาง เสาวรัตน์  ค างาม
142 หจก. ทัวร์ริสซ่ึม เน็ต บางกอก  
143 นางสาว อนงค์นาฎ  เทียนธวัช
144 นาย อนัน  แสงนาโก
145 นาย อนันต์  รุ่งพรทวีวัฒน์
146 นาง อรณิชชา  พงษ์อัชฌา
147 นาย อรรณพ  เอ่ียมประเสริฐ
148 นาย อรรถพงศ์  งานขยัน
149 นาย อรัญ  ภมรศิริตระกูล
150 นาย อัครเดช  ชัยกิจ
151 นาย อัครินทร์  สีหะวงษ์
152 นาง อัมพร  เดชอุปะการ
153 นางสาว อารยา  กิจวิทยี
154 นาย อ าพร  ต้ังปทุม
155 นางสาว อินทิรา  เจริญรูป
156 บจ. อ้ีเฮอ  เมททัล  
157 นาย อุดร  มาลา
158 นาง อุไรรัตน์  ฉัตรเสน
159 หจก. เอ.อาร์ สตีลเวอร์ค  
160 นางสาว เอกชัญญา  แซ่อ้ัง
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161 นาย เอกชัย  เพ็ญสวัสด์ิ
162 นาย เอกพล  มหาชน
163 นาย เอกวิทย์  วานิชพูล
164 บจ. เอ็ม.วาย.ทูเวย์ ฟู้ด  
165 บจ. เอเอทีพีอาร์ อินดัสทร่ี  
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1 นาย กูฮาลิม  หนิต า  
2 นางสาว เกวดี  พรมนุ้ย  
3 นาย ขวัญชัย  ภิระบรรณ์
4 นาย จ ารัส  สอนวงษ์
5 นาย จุมพต  ชูชาติ
6 นาย ฉวี  วงศ์กิตตะ  
7 นาย ชัช  เส้งนนท์  
8 นาย ชัยณรงค์  บัวผัน  
9 นาย ชิษณุชา  สืบศรีวิชัย
10 นาง ซุน  อุทาสวัสด์ิ  
11 นาง ญาจรรย์  ก าเนิด  
12 นาย ฐิติธร  อินทรพรอุดม
13 นาย ดลรอซะ  ขะเดหมะ  
14 นาง ดวงเดือน  สิมมาโคตร  
15 นาย ตรีเนตร  นิยะโมสถ  
16 นาง ตุ๊  ปฎิสัจจ์
17 นาย ถาวร   หงษ์ศาลา  
18 นาย ถาวร  พรมทองนุ้ย  
19 นาย ทวีศักด์ิ  อรัญดร  
20 นาย ธิติ  ชนะวรรโณ  
21 นางสาว นิตยา  โกมาสถิตย์  
22 นาย นิวัฒน์   ไฝจันทอง  
23 นาย บุญฤทธ์ิ  แก้วนวลศรี  
24 นาย ปกรณ์  ชายขวัญแก้ว  
25 นาง ประคอง   ธุระงาน  
26 นาย ประเคียง   สังข์แก้ว
27 นาง ประทิน   คงสุข  
28 นาย ประเสริฐ  มาจันทร์  
29 นางสาว ปราณี  เกตุบุบผา
30 นางสาว ปริยากร  เครือสาร
31 นาย ปรีชา  โมงหนิหมะ  
32 นาย ปัญญา  จินันทุยา
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33 นางสาว ผุสดี  พรหมศรี
34 นาย ฝัสลี   หัดเอียด  
35 นาง พลอยไพลิน   เทียมกระโทก
36 นาย พัฒนา  บับภาศรี  
37 นาย พิทยา   แก้วกุล  
38 นาย พีระ  ภัทรสาธิต
39 นาย พุทธชาติ  พาพันธ์
40 นาย ไพบูลย์  ประดิษฐ์  
41 นาย ไพวัลย์  ทนทาน  
42 นาย ภานุมาศ  เพ็ชรมี  
43 นางสาว ภาสินี  พัดทอง
44 นาย มนัส   เต็มโมะ  
45 นาย มะนุซี  สาเม๊าะ  
46 นาย มะยากี  สาหมะ  
47 นาย มะลิเปง   ยีจิ  
48 นาย มันโซร์  ขะเดหมะ  
49 นาย มานะ   หะมะ  
50 นาง มาลี  ปฐมวงศ์
51 นาง มิตร  พรหมอารักษ์
52 นาย ยนตร  บูรณะ
53 นาย ร้อย  ผาลา
54 นาย เรวัต  เจะเต๊ะ  
55 นาย ลอบ  ไชยสวัสด์ิ  
56 นาย เล็ก  สาตแฟง
57 นาย วรพงษ์   บุญคุ้ม
58 นาย วสันต์  ช่ังหมาน  
59 ด.ช. วันชัย  นับกลาง
60 นาย วัลลภ  วันละก๋า
61 นาย วิเชียร  มิเถาวัลย์  
62 นาย วิโชติ  ต้ังขวัญแก้ว  
63 นาย วินัย  ทองปาน  
64 นาง วิรัตน์  ปะวะเข
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65 บจ. วี.อาร์.พี.  ทรานสปอร์ต
66 นาย เวช  น้อยเขียว
67 นาง ศรัญญา  ขันค านันต๊ะ
68 นาง ศรีพรรณ  ปล้ืมสุวรรณ
69 นางสาว ศิรินธร  ภิญโญพรธาดา
70 บจ. ส.ณรงค์ก่อสร้างและขนส่ง
71 นาย สมโภชน์  จันทร์ศิริ  
72 นาง สมร  สืบสุนทร
73 นาย สมศักด์ิ  โอภาพ
74 นาย สมหมาย  ปักษ์ชัยภูมิ  
75 สหกรณ์ปทุมวันแท็กซ่ี  จ ากัด
76 นาย สาเหาะ  สนิ  
77 นาง ส าลี  อินทนนท์
78 นาย สิงห์ค า   ปาละนันท์
79 นาย สิทธิโชค   โชติชูช่วง  
80 นาย สีรอซี  ดาโอะโสะ  
81 นาย สุรพงษ์  โตย่ิง
82 นาย สุรศักด์ิ  ก าลังดี
83 นาย สุฮัยลัน  เดนดาหยัด  
84 นาย เสง่ียม  เสาสมทบ   
85 นาย เสน่ห์  รินทะชัย
86 นางสาว โสภา  ไพเราะ
87 นาย หนูพันธ์  สอนสุรัตน์  
88 นาย อนุชา   ใบโสะด า  
89 นาย อนุสรณ์  ปานลุง  
90 นาย อภิชาติ  ขามิ  
91 นางสาว อรนัญ  จันทร์สมบัติ
92 นาย อรรถพล  หะรง  
93 นาย อรุโณทัย   นาคสุนทร  
94 นาง อาธัญญา  ทรายปัญโญ
95 นาย อิบรอเหม   แวมะนอร์  
96 นาย อิสระ  โตะหัต  
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97 นาย อุเทน   ประทุมวัลย์  
98 นาย ฮาบีล  สมอยุโซ๊ะ  
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1 นางสาว กฤษณา  มอญดี
2 นาย กายนต์  นาลงพรม
3 นาง นงค์นุช  ชายเกล้ียง
4 นาย ปราโมทย์  รัตนนิพนธ์
5 นาย ไพโรจน์  สูงกิจกาญจน์
6 นาง มัทนา  แจ้งจิตร
7 นางสาว ระพีพรรณ  เทพเก้ือ
8 นาง สุรีย์  ชุมเปีย
9 นางสาว อาภาพรรณ  เมฆอโนทัย
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1 นางสาว กรรณิการ์  บูรณอารีพงษ์
2 นางสาว กฤษฎาภา  ยนถวิล 
3 การรถไฟแห่งประเทศไทย  
4 นางสาว จันทรัตน์  สุทธิพงค์
5 นาย ธน  วิรยศิริ
6 นาย บุญชุ่ม  สุขขี
7 นาย ประเสริฐ  วิทวัสกุล
8 นาง วรพรรณ  สุโธ
9 นางสาว วราพร  หม่ืนตุ้มไพร
10 นาย สกล  เอกมณีนิล
11 นาง สมศรี  ศรีมนัส
12 นางสาว สุภาพร  น้อยเพชร์
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1 หจก. กรพล2013  
2 นางสาว กันยากร  เหล่าเจริญ
3 นาง กาญจนา  บุศย์รัศมี
4 นาง กานดา  ศิริพันธ์ุ
5 นาย กิตติศักด์ิ  นาสูงชน
6 นาย เกียรติศักด์ิ  เลาหะสัมพันธพร
7 นางสาว ขวัญฤดี  วงสิท
8 นาย คริสมาส  องอาจ
9 บจ. เค.ซี.โปรเฟสช่ันแนลกรุ๊ป  
10 หจก. เค.แอล.เทปกาว  
11 นางสาว จารุกนก  เทียนสอาด
12 นาง จินต์ญาดาส์  ดาราวิโรจน์
13 นางสาว จินตนา  พลศรี
14 ส.ต.ท. จินตศักด์ิ  ทองประเสริฐ
15 นาง จิราภรณ์  จันทร์จรัส
16 นาง จิราภรณ์  สีสัน
17 นาย เจษฎา  แต้มทอง
18 นางสาว ชลธิชา  มุกขุนทด
19 นาย ชูเจริญ  พนิตดิเรก
20 นาย ไชยกร  ทุมวงศ์
21 นาง ฎาพรพันธ์  อวยจินดา
22 นาง ฐิติวรดา  สมบัติตรา
23 นาย ณรงค์  กลางสกุล
24 นาย ณรงค์เดช  ปานกาญจน์
25 นางสาว ณัฐปภาดา  ยาดี
26 นางสาว ณิชาดา  อาจิณพัฒน์
27 นาง ดวงพร  สัตติยานนท์
28 นางสาว ดาวประกาย  คงชะนะ
29 นาง เตือนชนก  จ าปาเงิน
30 นาย ถาวร  ศรีสมนึก
31 หจก. ทรัพย์เจริญแทรเวล(2007)  
32 นาย ทศพร  แถวจันทึก
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33 นาย เทิดศักด์ิ  ภู่หริย์วงศ์สุข
34 นาย ธงธรรม  เวชยชัย
35 นางสาว ธนภรณ์  วงค์ค า
36 นาย ธนเสฏฐ์  สุขวงศ์
37 นางสาว ธนัญญา  ด ารงวิเศษพาณิชย์
38 นาง ธนาวดี  กตัญชลี
39 นาย ธนาวี  สุวรรณาภรณ์
40 นางสาว ธรรศญา  ปัญญาศรีกุล
41 นาย ธวัชชัย  เจริญจันทร์เทพ
42 นาย ธวัชชัย  ประดู่
43 หจก. ธาราพลาสติก  
44 นาย นพพร  พิมพ์น้อย
45 นางสาว นพวรรณ  บุญมโนชญ์วัฒนา
46 นางสาว นลิณีย์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
47 บจ. นวพรขนส่ง  
48 นางสาว นวลจันทร์  เวชสุวรรณมณี
49 นาย นิกูล  ย้ิมอ่ า
50 นาง นิตยา  พงษ์พระเกตุ
51 นาง นิรมล  พระทัย
52 นาย นิวัฒน์  ไพรโรจน์
53 นาง นิศากร  ปานสมบูรณ์
54 นาย บุญเล้ียง  แก่นสันเทียะ
55 นาย ประกิจ  สังข์ภาพันธ์
56 นาย ประจญ  กอมณี
57 นาย ประชา  บุญตา
58 นาย ประสิทธ์ิ  กัณหา
59 นาย ปราโมช  เพ็งแก้ว
60 นาย ปรีชา  สุขโสภี
61 นาง ปรุงจิตร  ฟักประไพ
62 นางสาว ปวิช  บุรินทร์ภาธร
63 นางสาว ปาลิดา  เจษฎานราธร
64 นาย ปุญญาพัฒน์  สุจริต
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65 บจ. พงศ์วิกรท์คอนซัลแตนท์  
66 นาย พรชัย  พรเจริญศรีสุข
67 บจ. พรประเสริฐอินเตอร์เทรด  
68 นางสาว พรพรรณ  ช่วยประดิษฐ์
69 นางสาว พรพิมล  เอียผา
70 นางสาว พรเพ็ญ  หิรัญธนยรัศมี
71 นาย พิเชษฐ  แก้วสุวรรณ์
72 นางสาว พิมพ์ธนภา  สหภิญโญชนม์
73 นาย พีรพงษ์  สันติสุข
74 นางสาว พุธรัตน์  โตจ าเริญ
75 นาย พูลศักด์ิ  สมบัติมหาโชค
76 นางสาว เพ็ญโพยม  ทับยา
77 นางสาว เพลินศิล  ศรีแก้ว
78 บจ. เพอริโฮม  
79 นางสาว เพียรทอง  เจริญอินทร์
80 นาย ไพโรจน์  มามัน
81 นาย มนตรี  มีย่ิง
82 นาง มนัสสา  พรมมา
83 นาง มยุรี  วงศ์อิศเรศ
84 นางสาว มลธิชา  ยงประยูร
85 บจ. มหากิจสตีล  (1973)  
86 นาย ยง  คุณธรรมพงศ์
87 นาย ยุทธพจน์  จ าปาหอม
88 นางสาว ยุพิน  วันทอง
89 นาง ยุภา  ทองอยู่
90 นาง โยษิตา  จูห้อง
91 บจ. รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซี.ซี.  
92 นางสาว รุจิพัชญ์  สิริวงศ์ภักด์ิ
93 นาง ละมัย  รอดผัน
94 นาง ลินดา  วิมูลชาติ
95 นาย วทัญญู  สมบูรณ์เถกิง
96 นาย วัชรินทร์  หีตนา
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97 นาย วัฒน์ชานนท์  พลังอิสระ
98 นาย วัลลภ  ทองทับ
99 นาย วัลลภ  หนูชูสุข
100 นาย วิเชียร  ปิตตายัง
101 นาย วิทวัส  บุญโต
102 นาย วิรัตน์  อภิชิตวิทยา
103 นาย วิลล่ี  เบิร์ก
104 นาย วีระ  ผิวสลับ
105 นางสาว ศศิธร  กสิคุณ
106 นาย ศักด์ิศรณ์  ศิริสารณ์
107 นางสาว ศิริพร  สุขส าราญ
108 นาง ศิริวรรณ  ปลูกทรัพย์
109 นางสาว สตาภา  ศรีส ารวล
110 นาย สมเกียรติ  ไชยสุข
111 นาย สมชาย  ถนอมเกียรติคุณ
112 นาย สมร  พิมพ์เพ็ง
113 นาย สมหวัง  ไพบูลย์วศิน
114 นาย สรสิทธ์ิ  ทองอาจ
115 นาย สราวุธ  พรมรัตน์
116 นางสาว สริญญา  ชูชาติ
117 บจ. สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค   
118 นาย สิธร  ประทุมทอง
119 นาย สุกิจ  แปงวีระ
120 ร.ต.ต. สุขศิริ  ก้อภักดี
121 นาง สุจินดา  ภูริรักษ์
122 นาง สุณี  แจ่มไพศาล
123 นาย สุนิติ  ศาลาลอย
124 นาย เสฎฐวุฒิ  พุ่มพวง
125 นาย เสมียน  สารภี
126 นาย เสริมคุณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
127 นาง แสงจันทร์  โล
128 นาง โสภา  ศักด์ิเจริญ
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129 นาย อธิวัฒน์  เรืองปราชญ์
130 นาย อนวัชช์  เรือนแก้ว
131 นาย อนุรัตน์  สุขสงวน
132 นาย อนุศักด์ิ  นิธิภัทราภรณ์
133 นางสาว อภัสรา  นิลซา
134 นาย อภิวัฒน์  แก้วเวียงกัน
135 นาย อภิวุฒิ  ตรงจิตร
136 นาย อมร  ต๊ิดเหล็ง
137 นาย อมร  อารี
138 นางสาว อมลิน  ไกรเสือ
139 นาย อรสิทธ์ิ  ศรีทะจินต์
140 นางสาว อรอุมา  แซ่ล้ิม
141 นาง อ่อน  วิริยกุลโอกาศ
142 นางสาว อ้อยทิพย์  ศิริสุวรรณ
143 นาย อัครพัชร์  ภู่ค า
144 นาย อัฑฒทัต  วิวัฒน์วงศ์วนา
145 นางสาว อาภรณ์  สารโภคา
146 นาย อ าพร  ผิวอ่อน
147 นาง อ าไพ  สุขเกษม
148 นาย อุดมชัย  ทองอุดม
149 นาย อุทัย  รุ่งกีรติกุล
150 นางสาว อุทุมพร  มีเนตร์
151 บจ. แอคช่ัน  อายแวร์  
152 นาย โอ๋  เป้ามาลา
153 นาย ฮานีเพาะ  มามะ
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1 นาง กรรณิกา  รบชนะ
2 นาย เกรียงศักด์ิ  สุขใส
3 นาง ค าผัด  ลีแวง
4 นาย คูณ  เกษทองมา
5 นาย จินดา  ทรายทอง
6 นาย เฉลิม  สัตตาคม
7 นาย ชวลิต  ผิวสวัสด์ิ
8 ด.ต. อุทิศ  พิลากุล
9 นาย ดนตรี  พรหมรักษา
10 นาง แตงอ่อน  นามวงษ์
11 นาย ถนอม  บามขุนทด
12 นาย ถัง  ไชยภูมิ
13 นาย ถาวร  หงษ์ศาลา
14 นาย ทองหล่อ  พลซา
15 นาย ธนพัฒน์  แก้วระหัน
16 นาย วรรณยุทธ  ขาวพล
17 นาย บัวลม  จันทร์สว่าง
18 นาย บุญมี  เสนานุช
19 นาง บุญศรี  ทองอินทร์
20 นาง ประคอง  ธุระงาน
21 นาง ประทุมมา  มาจันทร์
22 นาย ปรีชา  คชมาตย์
23 นาง ปรีดา  จันทวรรณ์
24 นาย พีรนนท์  ม่ิงขวัญ
25 นาง ฟ่อน  ไชยแสง
26 นาย มงคล  เนาวบุตร
27 นาย มนูญ  จันทิหล้า
28 นาย ร้อยเอ็ด  พวงเกตุ
29 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์  
30 โรงพยาบาลระยอง  
31 นาง ล าพอง  บุญญาภิสิทธ์ิสุข
32 นาง เลียบ  สุวรรณสนธ์ิ
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33 นางสาว วาริธร  ถาบัณฑิต
34 นาง วิเชียร  ศรีมังกร
35 นาย ศรายุทธ  หล่มเหลา
36 นาย สมบูรณ์  พลศักด์ิขวา
37 นาง สมหมาย  แก้วไชยะ
38 นาย สวิง  ผาสุข
39 นาย สิทธิพร  พระไทรย์โยค
40 นาย สี  ประเสริฐธรรม
41 นาง สุบิน  ธรรมวงษ์
42 นาง สุพรรณ  ทิพย์สุวรรณ
43 นาง สุภาภรณ์  สิทธิมงคล
44 นาย โสดา  คุณเมือง
45 นาย โสภณ  ค าพรม
46 นาย ไสยา  ปฏิทานาโต
47 นาย หน่ึง  ภารพี
48 นาย อุดม  แจ้งสว่าง
49 นาย อุดร  จันทร์ดวง
50 นางสาว อุไรวรรณ  อ่อนอินทร์
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1 บจ. เค.เค.เอส.  
2 นาย พิธาน  กฤษณะสุวรรณ
3 นาย ไพจิตร์  ศรีทา
4 นางสาว ศรัณย์รักษ์  เหลืองอ่อน
5 ส านักอ านวยการประจ าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี  
6 ส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
7 นาย สุเมธ  ม่วงสกุล
8 นาง แสงระวี  หน่อยศ
9 บจ. เอ เอ็ม เคม-พลาส  
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1 นางสาว เบญจวรรณ  หล่อตระกูลงาม
2 นางสาว พัฒนี  เป่ียมนิเวศน์
3 นางสาว ภูริตา  มีช านาญ
4 นาย มนทน  ธูปเทียน
5 ร้านสหกรณ์ครูแพร่ จ ากัด  
6 นาย วิษณุกร  การะแบก
7 บจ. หงต๋า อินทีเรีย



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน ธันวาคม 2563
1/2

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

1 Ms. MARY HELEN  HANSON  
2 นางสาว กันยกร  ปริบาล
3 นาง กัลยา  ค าภาจันทร์
4 นาย ก าพล  โชคไทย
5 นาย กิตติ  อินสว่าง
6 นางสาว จิตติมา  ลีลาประดิษฐ์พงศ์
7 นาย ฉัตรชัย  ล้ิมจันทร์ประภาพ
8 นาย ชนสรณ์  เชตวรรณ์
9 นางสาว ชลธิชา  บุญรับ
10 นาย ชัชพล  เหล่าสุวรรณ์
11 นาย ชูศักด์ิ  แซ่ว้าง
12 นางสาว ณภัทร  ชัยยะภักดี
13 นางสาว ดรุณี  ตันติปาลกุล
14 นาย แดง  ร่ืนนุสาน
15 นาย ทองประเสริฐ  เหลืองศุภาพิชญ์
16 บจ. นพคุณสตีลเวิร์ค  
17 นางสาว ประภาศรี  ลาภเป่ียม
18 นาย ประวิทย์  วีระวัฒน์
19 นาย ภัทรภณ  นพโสภณ
20 นางสาว มัญชุกานต์  งามสิริศรี
21 นาย มานะ  วิบูลย์วงศรี
22 นาย เมธา  สัมปะชัญญะกุล
23 นาย รณฤทธ์ิ  สมบุญ
24 นาง รัตนกร  ธุระตา
25 สิบตรี วีระชัย  สีมืด
26 นาย วุฒิศักด์ิ  นันตะสุข
27 นางสาว ศรีไพร  ปันฟอง
28 นาง สดช่ืน ดอกสันเทียะ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
29 นาย สมควร  เคร้าเครือ
30 นาย สมคิด  แนบกลาง  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
31 นาง สมจิตร  ม่ันย่ิง
32 นาย สมชาย  บุญสีมา
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33 นางสาว สังวร  โพรัง
34 นาง สาธิดา  ศรีจันทร์
35 นาย ส าราญ  ข าอ่อน
36 นางสาว สุกัญญา  ประมล
37 นาย สุคนธ์  โพธ์ิมะฮาด  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
38 นาง หงส์ทอง  ศรีค าภา
39 นาย อวยชัย  สงวนศรีพิสุทธ์ิ
40 หจก. เอพี  โมเดิร์น  แคนเด้ิล  



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.สจัจะประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน ธันวาคม 2563
1/1

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

1 นาง บุญโฮม  เดชประพฤติ
2 นางสาว ปิยะนุช  เขียวสระคู
3 บจ. เรด ดราก้อน เทคโนโลยี  
4 นางสาว วาสนา  ไชยค า
5 นางสาว วิภาวี  กิตติเธียร 
6 นาย อ านวย  กลับใจ
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1 บจ. เค.เค.เอส  
2 นาย ณัฐวุฒิ  พิทักษ์ด่านสกุล
3 นาย ดุสิต  กังสุกุล
4 นาย ตนัย  ไตรรัตนาพงศ์
5 นาย ธนชัย  บุญดีศิริพันธ์
6 นาง ธัญญรัตน์  กุดสังนอก 
7 นาย ธานี  เจียมกลาง
8 นางสาว บุษยา  ยารังษี
9 นาย ประมวล  เจริญพร
10 นาย ศักด์ิชัย  สีเชียงราช
11 นาย ศิษฎิพรรธก์  ศรีนิธานิตานนท์
12 นาย สมชัย  ก าจรกิจบวร
13 นาย สุครีพ  ดีหม้ัน
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1 MR. Churho Moon  
2 MR. Geoffrey Richard  Wilson  
3 นาง กตัญชลี  ประชุมสาร
4 นางสาว กนกวรรณ  ประพันธ์ลิขิตกุล
5 นาง กัญญาวีร์  สุขสงค์
6 นาง กาญจนา  ช านาญอักษร
7 นาย กิตติ  บุญมาภูเจริญ
8 หจก. เกรียงไกรเจริญพาณิชย์ซัพพลาย  
9 หจก. เก้าแสน ทรานสปอร์ต  
10 บจ. เก่ียงตงทรานสปอร์ต  
11 นาย คมสัน  ปัญญางามเนตร
12 นางสาว ค้ิม  ศรีวรานนท์
13 นาย จักรวุธ  ล้ิมดวงเด่น
14 นาย จารึก  พรรณรังษี
15 นางสาว จารุวรรณ  ถนอมขวัญ
16 นาง จิตทนี  เจนพ่ึงพร
17 นาง จีราพร  แสงชัยทวี
18 นางสาว จุฑาพิพย์  พรจิรัฐติกาล
19 นาง จุรีรัตน์  อภิสารธนรักษ์
20 นาย ชลัมภ์  ภัทรารมณ์
21 นาย ชลาธิป  กาเร็ว
22 นาย ชาญชัย  ทะเรรัมย์
23 นาย เชิดพันธ์  สัมฤทธ์ิ
24 นาย ญาณเดช  เทพเขียว
25 นาย ณรงค์ศักด์ิ  อังกุรรัตน์
26 นางสาว ณัชชารีย์  บวรฐิติไพศาล
27 นางสาว ณัฐนิชา  ราชชมภู
28 นาย ณัฐวัฒน์  ดีพร้อมญาติ
29 นางสาว ดวงเดือน  จันทร์ผ่อง
30 นาย ดิฐสกุล  แสงจันทร์
31 บจ. ดุรงควณิชย์  
32 นาย เดวิทย์  อุปมะ
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33 นาย ถวิล  คชชุม
34 นาง ถาวร  โยธาจันทร์
35 นาย ทรงกฤษ์  ศิริภัทรนุกุล
36 นาย ทวี  จันทร์เอก
37 นาย ทวี  ชินกระจ่างกิจ
38 นาย ทวีศักด์ิ  ชัยสุภา
39 นาย ทสพล  นัยสุทธ์ิ
40 นาง ทองอยู่  เพ่งเจียว
41 พ.อ.อ. ทัศนัย  จ าปาหาญ
42 นางสาว ทัศนีย์  วิรทัศนุสรณ์
43 นาง ทุติยาภรณ์  ทองบุ
44 นาย ธนัญกรณ์  ชัยธนากิติวัฒน์
45 นางสาว ธนิฏฐา  จตุวงศ์
46 นาย ธวัช  ทองสมณ์
47 นาง ธัญพร  ข าทวี
48 จ.ส.อ ธีรเมธ  มีสิงห์
49 นาย ธีรยุทธ  อักษรสุวรรณ
50 นาย นราวิชญ์  กุหลาบซ้อน
51 นาย นฤดล  โนวงค์
52 ด.ต. นาวิน  วงษ์เทียน
53 นาง น้ าฝน  จนากร
54 นาง นิตยา  เมธีพินิตกุล
55 นาย บรรเจิด  ต้ังไพบูลย์ทรัพย์
56 นาย บรรชา  บุตรแสน
57 นาย บาง  มาเท่ียง
58 นาง เบญจมาศ  พานิชพันธ์
59 ด.ต. ประสิทธ์ิ  วันเมืองเก่า
60 นาง ปราณีต  เกตจังหาร
61 นาง ปรียา  พฤกษ์ทยานนท์
62 นาย เปล่ียม  เหล็กดี
63 หจก. เปียโน เอนเตอร์เทนเมนท์  
64 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดอ่างทอง  
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65 นาย พงษ์พันธ์ุ  วัชรเสถียร
66 นาย พงษ์สันติ  พัฒนจักร
67 นาย พยับ  ก่ิงแก้ว
68 นาย พรหมกรณ์  สุระบาลธนวัชร์
69 นาง พศวีร์  เหมาะประสิทธ์ิ
70 นาย พิทักพงษ์  ทองยอดอินทร์
71 นางสาว พิมพ์ภินันท์  พันธ์นาม
72 นาย พุทธโท  ชะอุ่ม
73 บจ. เพชรบูรณ์เวชกิจ  
74 นาง เพชรรุ่ง  สุภาพ
75 นาย ไพรวรรณ์  ประทุมอาจ
76 นาง ภคมน  รุจอุดมพร
77 นาย ภทรพล  จันทร์ทอง
78 นาย ภิญโญ  หะยีมะแซ
79 นางสาว ยุกุลทร  ยกอินทร์
80 นางสาว ยุพิน  พิสิฐบัณฑูรย์
81 บจ. รัตนะเวชกิจ  
82 นาง รัตนาพร  เดชะสุวรรณ
83 นางสาว รุ่งนภา  ส่งมหาชัย
84 นาง รุ่งนภา  ฮึงวัฒนา
85 นาง รุ่งรัชนี  วัจนะรัตน์
86 นางสาว รุจิรา  คล้ายณรงค์
87 นาง รุจิรา  อาลีมีนทร์
88 บจ. โรงพยาบาลเทพากร  
89 บจ. โรงพยาบาลศรีราชานคร  
90 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  
91 บจ. ล่ี หง อีเล็คโทรนิค  
92 นาย วัชระ  บ ารุงรัมย์
93 นางสาว วัลลภา  ชัยชมภู
94 นาย วิชัย  แสงภักดี
95 นาย วิเชียร  ปันวงศ์
96 นาย วินัย  แหยมนาค
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97 นาง วิภา  เมธีพินิตกุล
98 นาย วิม  เช้ือแฉ่ง
99 นาง วิมลวรรณ  สมิทธิกุล
100 นางสาว วิไล  ศรีสง่า
101 นาย วิสุทธ์ิ  ค าบาล
102 นาย วีรศักด์ิ  ปานวงษ์
103 นาย วีระพงศ์  พันธุ
104 นาง ศรันยา  จึงธนาเจริญเลิศ
105 บจ. ศรีวิชัย เวชวิวัฒน์  
106 นางสาว ศศิวิมล  สมเหล็ก
107 นางสาว ศิราณี  จันทรโสภา
108 นาง สถิตย์  กล่ินศรีสุข
109 นาย สนุก  บ ารุงพงษ์
110 นาย สมเกียรติ  จิรพัฒน์เจริญ
111 นาย สมคิด  ด้วงฟู
112 นางสาว สมจิต  เลาะหะนะ
113 นาง สมชิด  ค าสิงหา
114 นาย สมทรง  ขาวพลัด
115 นาย สมบัติ  จิตนอก
116 นาย สมบัติ  จีนาภักด์ิ
117 นาย สมบัติ  วีราภรณ์ประสิทธ์ิ
118 นาย สมบูรณ์สุข  ช่ืนประสิทธ์ิ
119 นาย สมพงษ์  คมพุดซา
120 นาย สยาม  จ ารัส
121 สหกรณ์บวรแท็กซ่ี จ ากัด  
122 นาย สักขี  แสนสุภา
123 นาย สันติชัย  คงวารินทร์
124 นาย สาคร  ปิตะสุต
125 หจก. สิงห์บุรี ส.โชติกา ทรานสปอร์ต  
126 นาย สิรภพ  ค ามาก
127 บจ. สิระชัยค้าไม้  
128 บจ. สุขสวัสด์ิแท็กซ่ี  
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129 นางสาว สุชญา  แก้วทอง
130 นางสาว สุดใจ  สาโรจน์
131 นาง สุทิสา  วุฒิอาภรณ์
132 นางสาว สุภา  ฤกษ์สุดแสน
133 นาย สุรพล  สุวรรณโสฬส
134 นาย สุริยา  ปล้ ากลาง
135 นางสาว สุรีพร  ธเนศธาดา
136 นาย สุวรรณ  หมานพัฒน์
137 นางสาว สุวรรณา  สอนศรี
138 นาย สุวัฒน์  สุใจ
139 ด.ต เสริมศักด์ิ  จันทกูล
140 หจก. แสงชัย ปิโตร ซัพพลาย  
141 บจ. แสงธานีเอ็นจิเนียร่ิง  
142 บจ. แสงสหทรัพย์  
143 นางสาว หทัยรัตน์  แสงสว่าง
144 นาง หนูเตรียม  ชูทับทิม
145 นางสาว อนงค์  แก้วแกมทอง
146 นาย อนงค์  มณี
147 นาย อนันต์  กระตุฤกษ์
148 นาย อนุลักษ์  ทรายหาด
149 นาย อภิศักด์ิ  น้อยอุบล
150 นางสาว อรปภา  บัวนาค
151 นางสาว อรฤดี  คะมี
152 นาย อัทพงษ์  ธนศิรินวกุล
153 นาย อาดูลย์  อินสม
154 นาง อาภาพรรณ  ดิเรกสุนทร
155 บจ. อาร์.เอส.บี.พลาสติก  
156 นาย อ านวย  คลองน้อย
157 นาง อ าไพ  จันภูธร
158 นาง อ าไพ  ตะกรุดสงฆ์
159 นางสาว อ าไพ  อาจปักษา
160 พ.ท.หญิง อิงอร  ต่วนชะเอม
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161 นาย อินสอน  เข่ือนค าป้อ
162 นาย อุดม  ช้ินไพโรจน์
163 นาง อุมาพร  เยาวนะ
164 นางสาว อุไร  สิทธิมะแสน
165 นาย เอกพงษ์  พันธ์ุพุฒ
166 บจ. ฮัท มัลติมีเดีย  
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1 นางสาว กชธร  สุขใจ
2 นาง กรณิการ์  มีสิงห์
3 นาง กรีฑกลอนกานต์  แก้วละเอียด
4 นาย กฤศ  จิรมงคลภัทร์
5 นาย กฤษฎ์ิ  อินทับทิม
6 นาย กฤษณะ  น่วมมาพร
7 นาย ก่อศักด์ิ  ยาค า
8 นางสาว กัญจน์รัชต์  อารยทรัพย์
9 นาย กัมปนาท  กว้างนอก
10 นาย กิตติพศ  เกิดแพร
11 นางสาว กิตติยา  บรรณาธิกร
12 นาง เกตุแก้ว  เซ่งฮวด
13 นาง เกศดา  โตแก้ว
14 นาย เกียรติศักด์ิ  แซ่อึง
15 นางสาว แก้วตา  ส  าประเสริฐ
16 บจ. โกลเด้นท์  เซฟเวย์  ทราเวล
17 นาย โกวิท  ค าคุย
18 นาย ครรชิต  อันประเสริฐพร
19 นาย ค าใจ  ขันทอง
20 นาย จตุพร   บางใหญ่
21 นาย จรูญ  แก้วแย้ม
22 นาย จักรกฤช  ศิริรังษี
23 นางสาว จันทร์จิรา  เทียนอร่าม
24 นาง จันทรรัตน์  สังฆะโยธิน
25 นางสาว จารีรัตน์  สินจนะสูตร
26 นาย จ ารอง  แก่นโสภา
27 นางสาว จิตรา  เกสรินทร์
28 นาง จินตนา  เจียมบุญ
29 นาย จิรเดช  สุทธิเรือง
30 นาย จิรเมธ  กาญจนวณิชย์
31 นางสาว จิราพัชร  แววสุวรรณ
32 นางสาว จิราวรรณ  ค ามั น
33 นางสาว จุฑารัตน์  ค าภาพันธ์
34 นางสาว เจนจิรา  ขาวสง่า
35 หจก. เจริญมอเตอร์(วิเชียรบุรี)
36 นาย ฉัตร  รัตนภักดี
37 นาง ชญานิศ  รูปข าดี
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38 นาง ชมมณี  บัวผลิ
39 นาย ชัยพร  เสมาเมือง
40 นาย ชัยยา  เจริญทรัพย์
41 นางสาว ชาดา  หวังวรประเสริฐ
42 นาย ชาลี  เขียวสอาด
43 นาย ชิติพัทธ์  บุญวาสนา
44 นาย ชุมแพ  ระเบียบ
45 นาย เชาว์  อยู่ดี
46 นาย ญาณพัฒน์  ค าเกิด
47 นางสาว ณัฏฐนันท์  มิตรเกษม
48 นางสาว ณัฏฐ์พัชร์  แจ้งโพธ์ิ
49 นางสาว ณัฐกมล  บานแย้ม
50 นาง ณัฐกฤตา  อารีย์เก้ือ
51 นาง ณิชาพัชร  ค ารอด
52 นางสาว ณิรินชยาน์  ยินดีสุข
53 นางสาว ดาว  มงคลสมัย
54 นาย ด ารง  พิชิตศศิธร
55 นาย ดิเรก  นวลจันทร์
56 นาย ดุษฎี  ธนะก าจรเกียรติ
57 นางสาว ตวงพร  ตันติวงศ์
58 นาย ตามทัศน์  วราวรรณ
59 นาย ถนอม  ทาสีดา
60 นาง ถวิล  สิงห์ทองลา
61 นาย ทวนทอง  ซุ้นหิรัญ
62 นาง ทองหยิบ  ฉายสุวรรณ
63 นางสาว ทัศนีย์  ทองค า
64 นาย ทิวา  สาคะนิล
65 หจก. ที.เอ.ที.วี.ทรานสปอร์ต
66 บจ. ทีเม็คส์  ดีเวลลอป
67 จ่าสิบเอก เทอดศักด์ิ  โนนใหญ่
68 นาย ธนชนม์  แก้วพงศา
69 นาย ธนัท  ศักด์ิสุจริต
70 นาง ธนาภรณ์  เจริญศิลป์
71 นางสาว ธนิสา  ค ากังวาฬ
72 นาย ธมกร  พนัสดิษฐ์
73 นาย ธราพงษ์  อัมพวานนท์
74 นาง ธัญฉันท์  กุลเลิศประเสริฐ
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75 นางสาว ธัญทิพย์  ประทีปธีรานันต์
76 นาง ธันยาภัทร์  ธันยมนย์รักคง
77 นาง ธาริณี  ปรุงเจริญ
78 นาย ธารินทร์  พุทธิวนิช
79 นางสาว ธารินันท์  จันทดูล
80 นาย นนวัตร์  ดิลกพิทยะรัชต์
81 นาย นพคุณ  โภคาเพ็ชร
82 นาย นพดล  ปิยะอภินันท์
83 นาย นพพร  มุขโสภาพันธ์ุ
84 นางสาว นภารัตน์  โอสถากุล
85 นาย นรา  นาเมืองรักษ์
86 นาง นฤมล   โลฆัง
87 นาง น้อย  เอี ยมสวยงาม
88 นาย นะริศ  เป้ียใส
89 นาย นัฐพล  กายไธสง
90 นางสาว นิตยา  ยอดอรัญ
91 นาง นิตยา  อุกฤษฎ์นุกูล
92 นาย นิพล  สากระสันต์
93 นาง นิ มนวล   อุดมศิลป์
94 นาย นิรุจ  หล้าลุน
95 นาง นิศาชล  หอยสังข์
96 นาง นิสากร  ฉายแก้วโปร่ง
97 นางสาว นุชนาท  เพ็ชรวิสิทธ์ิ
98 นาง เนตรทราย  จินะทอง
99 นาง แน่งน้อย  กิ มรัตน์
100 นาย บรรจง  เจริญทรง
101 นาย บัณฑิตย์  กูลเก้ือ
102 นางสาว บัวศรี  สาระชาติ
103 นาย บุญจันทร์  ดอกพุทรา
104 นาย บุญมี  ชินทวัน
105 นาย บุญยืน  ค าหงษ์
106 นาย บุญส่ง  ดวงจันทร์
107 นาย ประนาท  ลายทอง
108 นาย ประภัสร์   กรรัตนานุวัฒน์
109 นาย ประมวล  โรจน์พานิช
110 นาย ประสิทธ์ิ  โนนริบูรณ์
111 นาย ปริพัฒน์  หนูโหยบ
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112 นาย ปรีชา  พันธ์วิเศษ
113 นาง ปัทมา  บ ารุงกิจ
114 นางสาว ปุญญิศา  ผิวแดง
115 นาย ปุลวัช  บัวงาม
116 นาย พงษ์ศักด์ิ  ทองก่อ
117 นาง พจนกร  ตรีสุวรรณ
118 นาย พชร  มหาสนิท
119 นาง พนิดา  พุ่มพฤกษ์
120 นาง พยอม  ประจญกล้า
121 นาง พรสวรรค์  มาลัย
122 น.ส. พะเยาว์  เทียมขุนทด
123 นาง พัชรี  ครองสถาน
124 ร.ต.ต. พิชิต  บุนนาค
125 นาย พิทักษ์  พิพัฒนานนท์
126 นาง พินญา  ฉลาดเลิศ
127 นางสาว พิสมัย  ว่องไว
128 นาย พีรพล  ค าหอม
129 นาย พีระวัฒน์  โชคคุณานันท์
130 นาย พูนธนิช  วรพลาวุฒิ
131 นาง เพชรนรินทร์  โสภา
132 นาง เพ็ญสินี  ชมกลิ น
133 นาง โพธิรัตน์  เกษศิริเรืองรอง
134 นาย ไพจิตร  โสภาคพฤกษ์
135 บจ. ฟิล  แอ็ลไล
136 บจ. โฟนโฆษณา
137 นางสาว ภรณ์ทิพย์  คชาไพร
138 นาย ภัทรชัย  โฉมงาม
139 นางสาว ภัทร์ธิรา  บุญเสริมส่ง
140 นางสาว ภัทรีญา  อนุรักติพันธ์ุ
141 นาย ภาณุเดช  ต้นแทน
142 นาย ภิญโญ  เอี ยมส าอางค์
143 นาย ภูธิชย์  ชัยเพชร
144 นาย ภูมิพิพัฒน์  เพชรมณี
145 นาย มนตรี  ตรีชารี
146 นาย มนัส  เซี ยงฉิน
147 นางสาว มยุรี  เนียมด้วง
148 นาย มานะ  น านา



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน พฤศจกิายน 2563
5/8

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

149 นาง มาลี  ดีสุกใส
150 นาย ยอด  อินสว่าง
151 นาย ยุทธนา  รัตนานนท์
152 นางสาว ยุพา  วิริยานุวัฒน์กุล
153 นางสาว รภัสศา  ศรีมุกดา
154 นาย รัชกาล  แสงอุรัย
155 นางสาว รัชนี  แม้ไพบูลย์สุข
156 นางสาว รัชวดี  เย็งยูโซ๊ะ
157 นาง รัตนาภรณ์  วิศิษฎ์ชัยนนท์
158 นางสาว รุ้งดาว  สรงพรมทิพย์
159 นาง รุ่งนภา  อรัญภูติ
160 นางสาว เรืองรอง  ค าละกาย
161 นางสาว ฤฤกษ์  เปรมพงษ์
162 นางสาว ละลิวัลย์  บุญศรี
163 บจ. ว.อมรชัยวิศวกรรม
164 นาย วชิระ  ช้างต่อ
165 นางสาว วทันยา  สมพงศ์
166 นางสาว วรรณิษา  นพรัตน์
167 นางสาว วราภรณ์  สวนสะอาด
168 นางสาว วริศรา  ปานวุ่น
169 นาง วลัยพร  มานิตยกุล
170 นาง วลี  ประจ าเมือง
171 บจ. วัฒนาสุข  อินเตอร์เนชั นแนล
172 นาย วันชัย  แสงดาว
173 นาง วันดี  แตงโสภา
174 นาง วันทนาพร  จันท ามา
175 นาง วันเพ็ญ  ธรรมชัย
176 นาง วันวิสาข์  ลอยประโคน
177 นางสาว วัลภา  สมศักด์ิ
178 นาย วัศพล  ศิวะวามร
179 นางสาว วารุณี  สินธุนาวา
180 นาย วิชัย  ขันทองหล่อ
181 นาย วิทยา  กาญจนประทุม
182 นาย วินัย  สัมพะวงศ์
183 นางสาว วิรัลพัชร  ฟักฟู
184 นาง วิริยา  สังฆบุรี
185 นาย วีนัส  ธรรมศิริ



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน พฤศจกิายน 2563
6/8

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

186 นาย วีรศักด์ิ  ศิริเสรีวรรณ
187 นาย วีระพงษ์  เหมืองห้า
188 นาย ศราวุธ  บัวเปรม
189 นาย ศักย์ปรีชา  อัครยศพัชร์
190 นาง ศิริพร  ศิริสารณ์
191 นางสาว ศิริวิภา  กองสุทธิ
192 นาย ศิริเวทย์  จินพละ
193 นาย สมชัย  นามสะกัน
194 นาย สมชาย  เชาวดี
195 นาย สมชาย  วงศ์บัณฑิตย์
196 นาย สมบัติ  ขุ่มด้วง
197 นาย สมพงษ์  ปุนบุตรดา
198 นางสาว สมพร  อ๊อกฉิม
199 นาย สมภาร  สินนอก
200 นาย สมหวัง  กาเพ็ชร
201 สหกรณ์แท็กซี อาสาสมัคร  จ ากัด  โดย  นางสาวประภาพร  สิทธิโอน
202 นางสาว สังวาลย์  สังฆวาส
203 นาย สัญญา  นาเวียง
204 นาย สันติ  อยู่เย็น
205 นางสาว สาธิดา  บุตรภักดีธรรม
206 นาย สายธาร  รอดหงษ์ทอง
207 นางสาว สายมารยาท  จารุจารีต
208 นาง สายัณ  ป้ันเกตุ
209 นาย ส ารวย  อุทัยทิพย์
210 นาย สิริชัย  เริกเถื อน
211 นางสาว สิริมา  มีคุณสุต
212 นาง สีนวล  ระหาญ
213 นาย สืบศักด์ิ  สุขภิรมย์
214 นางสาว สุกฤตา  วิกยานนท์
215 นาง สุกัญญา  นิ มเล็ก
216 นางสาว สุจรรยา  ผิวพิมพ์ดี
217 นางสาว สุจิตรา  พรมสมบัติ
218 นาง สุณิษา  ทองเงิน
219 นางสาว สุดี  พรหมจรรย์
220 นางสาว สุตรีรัตน์  ศรีวิภักด์ิ
221 นางสาว สุทธิพร  ใจกว้าง
222 นาย สุนทร   เมืองดี
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223 นางสาว สุนิสา  ยังอยู่
224 นาย สุพร  ศิริปี
225 นาง สุพร  สุขพิศิษฐ์
226 นางสาว สุพิดา  ทองติ ง
227 นางสาว สุภาวดี  ตงสกุลรุ่งเรือง
228 นางสาว สุมน  ติประดิษฐ์
229 นาง สุมาลี  พิมทวี
230 นาง สุรชัย  กรธนเศรษฐ์
231 นาย สุรพล  จิมจวง
232 นาย สุรวุฒิ  โดดสังข์
233 นาย สุรศักด์ิ  บุญนาค
234 นาย เสถียร  แพงอ่อน
235 นางสาว เสาวนีย์  แสวงหาทรัพย์
236 นาง แสงเดือน  จินดา
237 นาง โสภิต  สงประเสริฐ
238 นาย ใส  แซ่ผ่าน
239 นาย อดิศร  บ ารุงญาติ
240 นาย อธิชา  นามขุนทด
241 นางสาว อนงค์นาฎ  บุญสร้าง
242 นาย อนุพนธ์  ปันวารี
243 นางสาว อโนชา  รุ่งรังสิมากุล
244 นางสาว อภิญญา  ศรีสวัสด์ิ
245 นาย อภิสิทธ์ิ  พันชนะ
246 นาย อภิสิทธ์ิ  ไพรวรรณ์
247 นาย อมร  ต๊ิดเหล็ง
248 นาย อมรเดช  ประจ ากลาง
249 นาย อัครพัชร์  ภู่ค า
250 บจ. อัมรินทร์  ราชประสงค์
251 นาย อานนท์  ปรินทรานนท์
252 นาง อาภรณ์  หาวิชิต
253 นาย อ านวย  กาฬภักดี
254 นาย อ านวยผล  ชายทวีป
255 นาง อ าพรรรณ  ละม้าย
256 นางสาว อินทร์ชญาฬ์  วิสุทธิแพทย์
257 นางสาว อุดมลักษณ์  อันประเสริฐพร
258 นาย อุเทน  ผิวชะอุ้ม
259 นางสาว อุไรวรรณ  ใจเก้ือ
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260 นาย เอกรันต์  มังคละ
261 หจก. เอมเปีย  โฟร์คลิฟท์  แอนด์  เซอร์วิส
262 นางสาว เอ็มออน  อ้วนอินทร์
263 นางสาว แอมมาลา  สดีวงค์
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1 นาย กิติพันธ์ุ  มัชฉิมานนท์
2 นาย คณิศร  สกุลแก้ว
3 นาย เควิน  สีหานาม
4 นาย ประสาท  สิงคะนอง
5 นางสาว มะลิวัลย์  อุดมพรพนารักษ์
6 นาย รุ่งฟ้า  เสาวพงศ์
7 นาย วิศรุต  อังศุมาศ
8 หจก. ศรีสะเกษก้าวหน้าแท็กซ่ี  
9 นาย สมชาย  ชุมแก้ว
10 สหกรณ์ออมทรัพย์  กก.ตชด.23  จ ากัด  
11 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จ ากัด  
12 นาย สหทัศน์  ขวัญเมือง
13 นาย สายบัว  รัตนเนตร
14 นาย สุพรชัย  โชติวิบูลย์ลักษณ์
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1 ด.ต. เฉลียว  ช่วยแท่น
2 น.ส. ณัฐิมา  สวัสด์ิวงษ์
3 นาง เต็มใจ  เชาวะนะ
4 นาย ทวีป  สังขาว
5 บจก. เทพศิลา แอกรีเกรท ซัพพลาย  
6 นาย พนัส  ประมูลสิน
7 นางสาว รัชนี  ชัยฤกษ์
8 น.ส. วิยะดา  วชิราภากร
9 นาง ศศิวิมล  สารพิษ
10 นาย ศักด์ิชัย  สีเชียงราช
11 นาย ศานิต  หลือประเสริฐ
12 นาง สมคิด  เผ่าผา
13 บจก. สมชัย คาร์เรนท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต  
14 นาย สมพล  พวงจันทร์
15 นาย สุรเดช  เดชสกุลไกร
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1 MR. CHUN  UNG  KOH  
2 MR. JEAN  MARIE  GEVERS  
3 MR. LARIN  KEITH  ADAMS  
4 MR. LEWIS KENNETH  LEDBETTER 
5 MR. MANFRED  GUNTER  RUDOLF  GOTTMANN  
6 นาง กนกวรรณ  รอดศรีนาค
7 นาง กรกช  อุตมา
8 นาง กองทรัพย์  บัวใหญ่
9 นาง กะกูล  แก้วคูนอก
10 หจก. เกษตรทองก่อสร้าง  
11 นางสาว ขวัญพัฒน์  นาคธันย์สุธี
12 นาย คณุตม์  ก าจร
13 นาย คล่อง  แก้วทอง
14 นาย ค ามูล  บุญญะรัง
15 นาง เครือวัลย์  คธาพันธ์
16 นาย จักรพงษ์  ปัญญาดา
17 นาง จันใด  ผกากอง
18 นาง จันทรา  พุฒิกรดุรงค์
19 นางสาว จ าปี  ชัยนาม
20 นาย จ ารัส  คชสาร
21 นาย จ าลอง  แก้วมณี
22 นาง จิตราภา  ปะโมนะตา
23 นาง ฉวี  วิลาศ
24 นาย ชาญชัย  อรัญนะภูมิ
25 นาย ชิน  สิเนรุราช
26 นางสาว ช่ืนจิตร์  สกุลทับ
27 นาง ชุติกาญจน์  ชาแพน
28 นาย ณรงค์  ดีอนันต์
29 นางสาว ณัชชารีย์  บวรฐิติไพศาล
30 นาย ณัฏฐ  ยงยอด
31 นาง ดวงจันทร์  สุภาผล
32 นาย ด ารงค์  เช้ือดีสืบ
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33 บจ. เดอะ นริมาบังกะโล  รีสอร์ท  
34 นาย แดง  ไชยปัญญา
35 นาย ทนงศักด์ิ  แดงข า
36 นาง ทวี  ยุระพันธ์ุ
37 นาย ทวีศักด์ิ  ชัยสุภา
38 นาย ทองใส  น้อยสิงห์
39 นางสาว ทิพวรรณ  หาญอาสา
40 หจก. ที.ไอ.พี.ออโต้พาร์ท  
41 นาง ธนัดดา  ภัสสรภิญโญสกุล
42 นาย ธนิตศักด์ิ  ต้ังเกียรติพงษ์
43 นาย ธรงพงค์  จรัสวุฒิยากร
44 จ.ส.ต ธวัชชัย  ชัยค า
45 นาง ธัญลักษณ์  สมใจ
46 นาย ธีรพล  มหาวงศ์นันท์
47 นาง นงนุช  จันทร์ทอง
48 นางสาว นภาภรณ์  พรหมศรี
49 นาย นเรศ  ขุมโมกข์
50 นาง นฤมล  พรดิลกธรรม
51 นางสาว นฤมล  รักษาภักดี
52 นาย นวนารถ  สุขคล้าย
53 นาย น้อย  อินทร์หอม
54 บจ. นัมเบอร์วัน  เอ็นจิเนียร่ิง  
55 นาง นารีรัตน์  ชะเอมเทศ
56 นาย นิต  โลหะปาน
57 นาง นิรันดร  สันตวงศ์
58 นางสาว นิรันทร์  บัวติก
59 นาย นิรุตน์  วรวงษ์
60 นางสาว นุษรา  อักษร
61 นาง นุสรา  ทุสาวุธ
62 นาย บรรชา  บุตรแสน
63 นาย บรรพต  มีชัย
64 นาย บัญชา  พิมพิลา
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65 นาง บุญล้น  โพธ์ิสนธ์ิ
66 นาย ปกครอง  เสมอภาค
67 นาย ปฏิภาณ  โรยสุวรรณ
68 นาย ประชา  อ้วนศรี
69 นาย ประดิษฐ์  ทิพย์กัลยา
70 นาย ประดิษฐ์  เรืองประไพ
71 นาง ประภา  บุญเล้ียง
72 นาง ประยูร  เบียร์นาท
73 นาย ประยูร  พิมโคตร
74 นาย ปรัชญา  ทะแพงพันธ์
75 นาย ปวิตร  วิสมนต์
76 นาง ปารดา  ชัยกิจธวัช
77 นางสาว ปาริชาติ  รัชตวงษ์
78 นาย พงศกร  อ้นประดิษฐ์
79 นาย พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ
80 นาง พรทิพย์  โคตรจรัส
81 นาง พรนัชชา  แหลมทอง
82 นางสาว พรวิมล  พิสัยกุล
83 นาง พรอนันต์  กังสดาล
84 นาย พาโชค  ล้ีสกุลรักษ์
85 นาย พิชัย  เดชสุทธิ
86 นางสาว พินธุสร  โสจิศันสนีย์
87 นาย พิบูลย์  การิเทพ
88 นาง พุฒ  มาจันทึก
89 นาง เพชรรัตน์  พัฒนวงศ์
90 นางสาว แพรวขวัญ  ทองโฉม
91 นาง ภัทรสุดา  อาสนานิ
92 นางสาว ภานิชา  สุขเกษม
93 นางสาว ภานุรัตน์  ศรีสันต์
94 นางสาว ภูริตา  พนาอดิศัย
95 นาย มงคล  ตันติวงศ์
96 นาย มงคลศักด์ิ  พรมวงศ์
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97 นาง มณฑ์ภัสสร  ล้ิมช่วยเจริญ
98 นาง มาลัย  ธารามาศ
99 นาง ยุพารัตต์  ไทเซน
100 นาง ยุวะนีย์  แสงพงศานนท์
101 นาย ลพ  ลิจันทร์
102 นาง ลัดดา  โอกาศ
103 นาง ล าปาง  พันชารี
104 นาง ล าภู  ขนพราน
105 นาง ล่ีจิน  แซ่เต๋ียว
106 นาย วนากูล  บุ้งทอง
107 นางสาว วนารัตน์  กล่ินภู่
108 นาง วราภรณ์  แสงรัตนพงษ์
109 นาย วัลลภ  เรืองแจ่ม
110 นางสาว วาสนา  สุตตะนนท์
111 นาย วิชัย  พุฒทอง
112 นาย วิเชียร  มาจันทร์
113 นาย วิฑิต  ทิวทัศน์
114 นาย วิทยา  นามบัญฑิต
115 นาง วิมลภัทร  แก้วมณี
116 นาง วิรัช  ธรรมประทีป
117 นาย วิรัตน์  ประทีปกุลวงศ์
118 นาย วิสุทธ์ิ  สุวรรณ
119 นาง วีณากร  สกุลแก้ว
120 นาย วุฒิ  เขตผดุง
121 นาย วุฒิพงษ์  พันธะสี
122 นาย วุฒิรัต  สอนเครือ
123 นาย เวนิช  ชะเอมเทศ
124 นาย ศรัณย์  สมบูรณ์
125 นาย ศราวุธ  ป้ันทอง
126 นางสาว ศิริวรรณ  ธนวรรณ
127 นางสาว ศุภรัสม์ิ  ไมตรีจิตร์
128 นาย สกล  บรรจุน
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129 นางสาว สงกรานต์  ศรีวรษา
130 นาย สงคราม  แสงสี
131 นาย สถิตย์  เจริญการ
132 นาย สนธยา  แดงข า
133 นาย สนธยา  นาคพรหม
134 นาย สนิท  เดชน้อย
135 นางสาว สมจิต  เลาะหะนะ
136 นาย สมชาติ  จีนาภักด์ิ
137 นาย สมชาติ  ทองค า
138 นาย สมทรง  พูลสวัสด์ิ
139 นาย สมนึก  เปียคง
140 นาย สมบัติ  ขุสุวรรณ์
141 นาย สมบูรณ์  กิติรัตน์
142 นาย สมประสงค์  วงศ์นอก
143 นาย สมพงษ์  จูแจ้
144 นาย สมมาศ  ม่ิงขวัญ
145 นาย ส่วน  ผิวผ่อง
146 นาง สศิลป์  วงค์ลาน
147 นาย สหัสวรรษ  ศรีนา
148 นาย สากล  ภาคแก้ว
149 หจก. สินเกษตรก่อสร้าง  
150 นาย สินชัย  ปีตะโหตะระ
151 นางสาว สิริวิมล  ดวงบรรเทา
152 บจ. สุโขทัยยานยนต์  
153 นางสาว สุชาดา  จันทร์สุวรรณ์
154 นาย สุธี  ทองขาว
155 นาย สุนทร  ทับทิมอ่อน
156 นางสาว สุเนต  ศรีพันดอน
157 นาง สุพาพร  รักวงศ
158 นาย สุรชัย  ชนะ
159 นาย สุริจันทร์  ภูเงิน
160 นาง สุวรรณี  พินิจนารถ
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161 นางสาว สุวิชา  แทนล า
162 นาย สุวิทย์  จันทร์หวร
163 นาย เสรี  จันทร์สุวรรณ
164 นาง เสาวณี  คันธะรินทร์
165 นาง หนูพักร์  โนนทนวงษ์
166 นางสาว หนูศิลป์  สุขา
167 นาย หย่างจ๋อฉ่ิง  แซ่หยาง
168 นาย อดิเรก  งามโนนทอง
169 นาย อดิศักด์ิ  บุญมา
170 นาย อนันตโชค  รัตนการุณย์พงศ์
171 นาย อนุสรณ์  กลมเกลียว
172 นาง อภัสนันท์  สิริวลีสุนิธิ
173 นาย อรรถพล  บัวพันธ์ุ
174 นาย อรุณ  สุตตะนนท์
175 นางสาว อัมพร  วันวาน
176 นาง อารมย์  การมนตรี
177 ว่าท่ี ร.ต. อ านาจ  อินทรสุนทร
178 นางสาว อิสรีย์  ล้อทองพานิชย์
179 นาย อุดม  พงศ์พัฒนานุกุล
180 จ.ส.ต. อุทัย  บาลพิทักษ์
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1 นาย กฤษณะ  คล ้ามณี
2 นาง กาญจนาภรณ์  ธงทองชัย
3 นาย กิตติวงค์  สาสวด
4 นาย เกรียงไกร  ใจเมือง
5 บจ. แก้วเจริญ กรุ๊ป  
6 นาย คริสมาส  เทพสฤษด์ิ
7 นาง ค้า  นาโต่ง
8 นาย จีราวัฒน์  อัศวภัทรพงศ์
9 นาย เจริญ  จารุพงษ์
10 นาย ฉัตรชัย  ศรีชิโรภาส
11 นาย ชลัดชัย  เหลืองมณีเวชย์
12 นาย ชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ
13 บจ. ซ้งฮวด  
14 บจ. ซีเทค อีเลคตริค จ้ากัด  
15 นาง ณพรรฐ์ศมน  เชาวน์ประโคน
16 นาย ดนัย  เจริญลอย
17 นางสาว ดวงกลม  วิรุฬห์อุดมผล
18 นาย ไตรรัตน์  แสนเย็น
19 บจ. ท็อป.เอ.วี. ซิสเท็ม  
20 นางสาว ทิพย์วรรณ  สังข์ทองงาม
21 นาย ธนชัย  พลอยศุภพล
22 นาย ธนิน  สุขสมปราถนา
23 นาย ธรรมรัตน์  นาสหชาติ
24 นาย ธวัชชัย  เจริญจันทร์เทพ
25 นางสาว ธัญญา  วาระสิทธ์ิ
26 นางสาว ธิติมา  เพ็ชรศรีงาม
27 นาย ธิปก  ทองสม
28 นาย ธีรพงศ์  กันทะหล้า
29 นาย นพดล  ปกรณ์นิมิตดี
30 นาง นภัสวรรณ  โรจน์ขจรเกียรติ
31 นางสาว น ้าทิพย์  เจริญธนากฤต
32 นาย นิตย์  นาถวิล
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33 นาง นิตยา  สุวรรณ
34 นาง นิตยาพร  สุภวิรี
35 นาย นิรันดร์  ห้วยหงษ์ทอง
36 นาย บรรยงค์  บุณยศรีสวัสด์ิ
37 นาย บรรลือศักด์ิ  สมานมาก
38 บจ. บ๊ัก โซลูซันส์  
39 นางสาว บังอร  อินลา
40 นาย บุญชม  สร้อยตะคุ
41 นาย บุญล้น  ภูกองไชย
42 นาย บุญหนา  ภู่มาก
43 นาย ประนาท  ลายทอง
44 นางสาว ปราณี  คชรักษ์
45 นางสาว ปิยะนุช  มนต์นวลปรางค์
46 นางสาว พรพิมล  อิทธิวิบูลย์
47 บจ. พรวิไล  เคมีภัณฑ์  
48 นาง พรสวรรค์  เพียรดวงศรี
49 นาย พลกฤต  อินทสระ
50 นาย พัฒนะ  แซ่ลี
51 นาง พันทิพย์  สืบประยูร
52 นางสาว พันทิพา  ปาชัย
53 นาย พัสกร  ชยุตาพงศ์
54 นาย พิชิต  เหลืองงาม
55 นาย พิศุทธ์ิ  จันทร์ค้า
56 บจ. พี.อี.แอล.เอ็นจิเนียร่ิง  
57 นาย ภูมิธรรม  เวชยชัย
58 นาย มนตรี  มีชัย
59 นาย มนตรี  แสวงชอบ
60 บจ. มาสเตอร์ ทีม เอ็นจิเนียร่ิง  
61 นาย ลภน  จุมพล
62 นางสาว ลัดดาวรรณ  วิระษร
63 นาง วรรณกร  แสงประพาฬ
64 นาย วลาวุทย์  เปาเล้ง
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65 นาง วัลลภา  ชุตินาทรังสี
66 นางสาว วิมาลา  เดชะ
67 นาย วีรยุทธ  เสนาะศัพย์
68 นาย วีโรดม  ป้ันงา
69 นางสาว วุฒิจรินทร์  เชื อเพชร
70 นางสาว ศรัญญา  สิงห์คู่
71 นาย ศรัญยู  ช้านาน
72 นาง ศรีแก้ว  แก้วสืบ
73 นาง ศรีรัตน์  จีนเพชร
74 นาง สมใจ  หลงสาลา
75 นาย สมโชค  โกมล
76 นาย สมศักด์ิ  เล้าะหลง
77 บจ. สวีท  ซีซัน  
78 นาง สุพรรณี  ชินโน
79 นางสาว หญิงรวย  ดุรงคเวโรจน์
80 นาย อภิสิทธ์ิ  ไพรวรรณ์
81 นาย อรรคเดช  แก่นจันทร์
82 นางสาว อรอุมา  หม่องอินต๊ะ
83 นาย อังศุชาวาล  ศรีจันทร์
84 นาย อารักษ์  โสรัสสะ
85 นางสาว อารียา  อริยพัฒนกุล
86 นางสาว อิสรีย์  ชากิจ
87 นาย เอกสิทธ์  พุกจันทร์
88 บจ. เอพีจี พลัส กรุ๊ป  
89 บจ. แอคช่ัน อายแวร์  
90 บจ. ฮ่ันโฟนิกซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
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1 เด็กหญิง กัลญาณี  รัศมีเดือน
2 นางสาว แก้ว  นิลโนรี
3 นาย นฤดล  สนิทพันธ์ุ
4 นาง นวนลออ  ศรีบุญไชย
5 นาย บัวกี  ใจตรง
6 นางสาว เบญจวรรณ  กวินยวง
7 นาย ประยุทธ  ทองชุ่ม
8 นาย ไพบูลย์  เอ่ียมสุข
9 นาย สมบัติ  เป้าทอง
10 นางสาว อรอนงค์  เกตุเป่ียม
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1 นาง จันทร์เพ็ญ  ทองเจริญ
2 นาย ชัยพร  ส่งเสริม
3 นาง เดือนงาม  ธาระเขตร์
4 นาง ตรีทิพย์  พงษ์ไพร
5 นาย ทรงศักด์ิ  จันทร์ตรี 
6 นาง นัฎฐา  โชติกเสถียร
7 นาง ภัคศรัตน์  สิงห์อุบลปิติกุล
8 นาง ภัสพร  เส้ียมหาญ
9 นางสาว มณี  วันเจริญชัยสุข
10 นาย ยุทธภูมิ  นพดลธิยากูล
11 นาย วรวิทย์  เกิดสกุล
12 นาย วุฒิกรณ์  สุกุล
13 นาย อภิวัชร์  จันทวี
14 นาง อมรรัตน์  แมนดิโก
15 พ.อ. เอนก  ศิริสุวรรณ
16 หจก. เอส.บีม.เอ็นจิเนียร่ิง  
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1 นาย กมลาสน์  บุณยตุลย์
2 นาย กฤติพงษ์  สุขาบูรณ์
3 นาย คะนึง  บุญแต่ง
4 บจ. เดอะเครน  ระยอง
5 บจ. เดอะเครน  แหลมฉบัง
6 นาย ธนัฐกร  ถาวรานุรักษ์
7 นางสาว ธนันณัฐ  อ้ือฉาว
8 นางสาว นภาพันธ์  พงษ์ศิริวงค์
9 นางสาว นัยนา  จ้อยจ านงค์
10 นาง ประภาศรี  โพธ์ิทอง
11 นาง ผกาพรรณ  ไชยวงศ์
12 นางสาว พิมลพรรณ  สวัสดีมีโชค
13 นาย พูลชิต  ตวงครบุรี
14 นาย ไพโรจน์  ผ่องแผ้ว
15 นาง ภาคินี  ก่ิงวิชิต
16 นางสาว ภาณุมาส  สถานทรัพย์
17 ส.อ. มณฑล  ศรีประสิทธ์ิ
18 นาย ยุทธกร  ดีท่ัว
19 นาย รณชัย  เหว่านาค
20 นาย รุ่ง  อรชุน
21 นาง วรรณา  สะอาด
22 นางสาว วิไลลักษณ์  วงศ์กาญจนา
23 นาย สุกรี  อาดัม
24 นาย สุเทพ  เภาพันธ์
25 นางสาว สุวรรณี  ลิลิตตระกูล
26 นางสาว หทัยรัตน์  พรภาพงาม
27 นาย อดุลย์  มะหะหมัด
28 นาย อนุสรณ์  ดีสุวรรณ
29 นาย อรุณ  บุญตันบุตร
30 นาง อาภา  เดชพิทักษ์
31 นาย อารมณ์  เนตรข า
32 นางสาว อุลัยภรณ์  ช่างท า
33 นางสาว ฮาบีบะ  อาด า
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1 นางสาว กนกวรรณ  ชุมมณเทียร
2 นาย ก้องหล้า  จิตรรัตน์
3 นางสาว กัญญาภัค  เส็งประสาร
4 นางสาว กันติการ  ทิพย์เสภา
5 นางสาว กาญจนา  รุ่งฟ้า
6 นาย ก าไล  ค าจริง
7 นาย กิจชัย  สมเร็จ
8 นาย กิตติพัฒณ์  จรูญเรืองวงศ์
9 นาย กิตติศักด์ิ  สวัสด์ิเอ้ือ
10 นางสาว เกตุแก้ว  สุธัญไพศาล
11 นาย เกียรติศักด์  แซ่อึง
12 นาย จเรนทร์  กันทมาศ
13 นางสาว จันทร์จิรา  วงค์ประเสริฐ
14 นางสาว จันทร์จิรา  วงศ์ประเทศ
15 นางสาว จันแสง  ไชยา
16 นาง จ านวน  ทิพย์ทอง
17 นาง จิตร  แห้วศรี
18 นาย จิรายุวัฒน์  ทองนิด
19 นางสาว จีราวรรณ์  รงฤทธ์ิ
20 บจ. เจ วีเจ ไดมอนด์  
21 นาย เจษฎา  โอภิธากรณ์
22 นาง ใจวรรณ  เจริญนาน
23 นางสาว ฉวี  สีลับสี
24 นางสาว ฉวีวรรณ  อินอ่อน
25 นาง ชฎาพร  มณีพรม
26 นาย ชนรรทน์  สุวิชาเชิดชู
27 นางสาว ชนัญชิดา  เรืองเท่ียง
28 นาง ชไมภรณ์  มีศรี
29 นาย ชัชวาลย์  ศิริพันธ์
30 นาย ชัย  ย่ิงคงพัฒนา
31 นาย ชัยยา  เถ่ือนศรี
32 นาย ชัยวัฒน์  มีทอง
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33 นาย ชาญชัย  ทองจันทร์มณี
34 นาย ชินทัต  มาลีผล
35 นาย ชูชาติ  เชาว์วิวัฒน์กุล
36 บจ. ซี.เอส.ที.มอเตอร์เซอร์วิส  
37 นางสาว ณฐกันต์  ยืนเครือ
38 นาย ณรงค์  เกตุแก้ว
39 นางสาว ณัชชา  อยู่พัฒน์
40 นาย ณัฐพล  จิตระตรี
41 บจ. ดารัช โลจิสติกส์  
42 นางสาว ดาว  มงคลสมัย
43 บจ. ดี พาวเวอร์ เอ็นจีเนียร์ร่ิง  
44 นาย เดช  มีทองแสน
45 บจ. ไดน่า อิมเพรส  
46 นาย ตะวัน  แซ่ฟู
47 นาย ทรงธรรม  เป่ียมสุวรรณ
48 นาง ทิพวรรณ  มังคลสุต
49 นาย ธวัชชัย  สีด า
50 นางสาว ธิดารัตน์  ค าประสงค์
51 นาย ธีระยุทธ  ค าเมือง
52 นาย นพดล  ทองปลิว
53 นาย นพรัตน์  อินทร์ดวง
54 นาง นวลหงส์  วิสยาคม
55 นาย นัทธี  จันทร์ประเสริฐ
56 นางสาว นารีรัตน์  นวะสิมัยนาม
57 นาย นิคม  มหาวสุ
58 นาง นิดา  ใจจุมปา
59 นาย นิพนธ์  เนิดน้อย
60 นาย นิรันทร์  ต้ือยศ
61 นาย นิโรจน์  จินาอุ
62 นาง นุชรินทร์  จารุวิศิษฏ์
63 นางสาว เนตรชนก  ใจแก้ว
64 นางสาว เนตรอัปสร  แก้วรัตนะ
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65 นางสาว บัวลา  อุระอิฐ
66 บจ. บี.พี.แชร์ เฮ้าส์  
67 นาย บุญส่ง  แก้วแกมดา
68 หจก. ป.แสงตะวัน ทรานสปอร์ต  
69 นาย ปฐมพร  เจตจิรภาส
70 นาย ประกิจ  แสงประทีป
71 จ.ส.ต. ประจวบ  จันทรโชติ
72 นางสาว ประทุมทอง  ชัยประภา
73 นาย ประพันธ์  สง่าสูงส่ง
74 นาย ประภาส  รวมสูงเนิน
75 นาง ปราณีต  พลม่ัน
76 นางสาว ปริชาติ  ทองสุข
77 นาง ปลอบ  รัตญา
78 นาง ปลอบ  รัตญา
79 นาย ปิยะพงษ์  โม่ต๊ะ
80 นางสาว ปิยะวรรณ  ช่างคิด
81 นางสาว ปิลันธนา  ศรีบุญเรือง
82 นาง ปุญณิกา  สุทธิพินทุ
83 นางสาว ฝาตีหมะ  เวชศักด์ิ
84 นาง พรแก้ว  มะโนนัย
85 นาย พิพัฒน์  มาดี
86 นาย พีระพงศ์  พุทธวงค์
87 นาง ไพรวัลย์  ศรีเชาวรัตน์
88 นางสาว ภีรภัทร  ปุราชะธรรมโม
89 นาย ภูมิเกียรติ  ฉัตรมงคลชัย
90 นาย ภูมิพัฒน์  พุ่มทอง
91 นาย มงคล  จุลมงคล
92 นาย มนัส  เหลือทรัพย์
93 นางสาว มัจฉา  มนตลาด
94 นางสาว มัษยา  จุลทา
95 นางสาว ยินดี  คงแข็ง
96 นาย ยุทธนา  นาขัว



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน กนัยายน 2563
4/6

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

97 นาย รัชกฤตย์  ไชยวัฒน์
98 นาง ราวรรณ์  กระแสศัพท์
99 นางสาว รุ่งนภา  ข าท่าพูด
100 นาย เรวัต  เจริญผล
101 โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
102 นาง ละออ  อนุกูล
103 นางสาว ลักขณา  อัตถเจริญสุข
104 นาง ลัภสรณ์  เรืองกุลสุรัชต์
105 นางสาว วิจิตร  ทองทับ
106 นางสาว วิชยาภา  ศรีพิพัฒน์
107 นาย วิเชียร  วงศ์เจริญยง
108 นาย วิธนันท์  ศรีธวัช ณ อยุธยา
109 นาง วินญา  พาลึก
110 นาย วินัย  กรีฉัตร์
111 นาง วินัย  ส าคัญย่ิง
112 นาง วิภาวัลย์  ศิริน่ิมนวลกุล
113 นาย วิวัฒน์  อินทวงศ์
114 นาย วีระ  มณีรัตน์
115 นาย วีระพันธ์  ชอบท ากิจ
116 นางสาว ศรัญญา  โยไธสง
117 นางสาว ศรัญญา  สามสี
118 นาย ศรีไพร  หล้าพูน
119 นางสาว ศรุดา  อวัยวานนท์
120 นาง ศศิธร  สง่าสูงส่ง
121 นาง ศิริพร  ราชสีห์
122 นาย ศิริวัฒน์  ขวัญทอง
123 นาย ศุภชัย  ภาคสังข์
124 นาย สกฤษณ์  ปุกคาม
125 บจ. สงขลา-สตูล  
126 นาย สนิท  ป่ินปฐม
127 นาง สมจินต์  กะล าพา
128 นาย สมใจ  นิลนามะ
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129 นาย สมชาย  ขันทอง
130 นาย สมนึก  ประสพแสง
131 นาย สมนึก  ลีบัณฑูรเดช
132 นาย สมบัติ  วงษ์กล่ า
133 นาย สมบัติ  สุธาเรืองพงศ์
134 นาย สมพงค์  โพธ์ิทอง
135 นาง สมพร  ผลนา
136 นาย สมร  พละศักด์ิ
137 นาย สมาน  ทองเช้ือ
138 นาง สมานจิต  วิสัยจร
139 ว่าท่ีร.ต. สราวุธ  สุวรรณการณ์
140 นาง สว่างจิตต์  วิศาลสวัสด์ิ
141 นาย สังวาล  สอนลบ
142 นาย สาธิต  ธรรมเกษา
143 นาง ส าลี  ณ นุวงศ์
144 นาง สุชาดา  รุ่งดิลกโรจน์
145 นางสาว สุณีศา  เรือนงาม
146 นาง สุปราณี  แสงเงิน
147 นางสาว สุพรรษา  ตาใจ
148 นาง สุภาภรณ์  ผลดี
149 นาย สุรวิทย์  บุญรอด
150 นาย สุรศักด์ิ  สกุลชิต
151 นางสาว สุลิตา  สระบัว
152 นาย สุวิจักขณ์  ปทุมอ่อน
153 นาย สุวิทย์  เปียมิน
154 นาง สุวิมล  กล่ินแก่นจันทร์
155 นาย เสน่ห์  โตสิงห์
156 นางสาว หทัยทิพย์  เลิศสิมา
157 นางสาว หน่ึงฤทัย  ขุนโสภา
158 นาย อดิศักด์ิ  ชมใจ
159 นาย อนันต์  ฟองแก้ว
160 หจก. อรุณชัยพานิช  
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161 นาง อรุณพร  ผ่องแผ้ว
162 นางสาว อวยพร  โกศลกาญจน์
163 นาง อวยพร  อ้ายเสาร์
164 บจ. อะโกรโพอิแพ็ค  
165 นาง อัมพร  แจ้งจิตร
166 นางสาว อัมพร  มีมูล
167 นาย อาทิตย์  ศิริภัทราเพชร์
168 นาย อาทิตย์  สามัคคี
169 นางสาว อิงณัฐสกุล  กรณ์เจริญการ
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1 บมจ. กรุงเทพประกันภัย  
2 บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
3 นางสาว ขนิษฐา  เจริญชัย
4 บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) (เดิมช่ือ ประกันคุ้มภัย)  
5 นางสาว ชนิดา  แสงอาจ
6 นางสาว ดวงจันทร์  เกิดส าโรง
7 บมจ. เทเวศประกันภัย  
8 บมจ. ไทยศรีประกันภัย  
9 บมจ. ธนชาตประกันภัย  
10 นางปรารถนา ชาวโดนง้ิว  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

11
นางพรพรรณ กาญจนรัตน์ และนางมัณฑนา โพธ์ิทอง                                   
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์) จ ากัด

12
นางศิริวรรณ สวัสดิภิรมย์ และนางสาวมินต์ธิตา โบศรี                                  
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

13 นางสาวกฎชพร จันทร์ราช  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

14
นางสาวจันทร์จีรา ค าน้อย และนางฐิติพรรณ อุทัศ                                      
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

15 นางสาวจินดา ขาวศรี  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)
16 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีตศรี  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)
17 นางสาวชุติมา รัตนแมด  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)
18 นางสาวนวพร เจริญชัย  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

19
นางสาวนาตยา นายวงค์ นางสาวณัฐกฤตา ราชเนตร และนางสาวอัญชลี อะทะกูล       
  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

20
นางสาวปิยะธิดา ลีบ่อน้อย นางสาวจันทร์จิรา กฤษฎา และนายธวัชชัย วงค์รินทร์ 
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

21 นางสาวปิยานุช แซ่ต้ัง(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

22
นางสาวปุณยนุช งามนางนาค และนางพัชรี สุกศร                                       
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

23 นางสาวผ่องอ าไพ สิมมา  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

24
นางสาวสุธีรัตน์ มูลปา และนางสาววัชราภรณ์ วรรณโสภา                            
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

25
นางสาวสุพรรณี ปาส าลี นางสาวจุฬาลักษณ์ ศิริมาตย์ และนางสาวดลพร สกุลสืบ
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

26 นางสาวสุมลมาลย์ ทองเกลียว (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)
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27
นางสาวเสาวนีย์ ทองสงค์ และนางทิพมาศ ศรีวิศร                                       
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

28
นายธงชัย รุ่งเรืองย่ังยืน และนางสาวปรางทิพย์ มณีศรี                                  
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

29 นายนิธิ รัตนคนึงธรรม (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

30
นายนิรันดร์ สวนศิลป์พงศ์ และนางสาวกัณฐ์พิชชา เมืองสุวรรณ                     
(สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)

31 นายภูติพัฐ ไชยณรงค์  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)
32 นายวัฒนันท์  ไกรลาศ  (สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด)
33 บมจ. น าสินประกันภัย  
34 นางสาว นิภาภรณ์  ผลสินธ์ุ
35 บจ. บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป  
36 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์  
37 บมจ. ฟอลคอนประกันภัย  
38 บมจ. เมืองไทยประกันภัย  
39 โรงพยาบาลกันทรวิชัย  
40 โรงพยาบาลขอนแก่น  
41 บมจ. วิริยะประกันภัย  
42 บมจ. สยามซิต้ีประกันภัย  
43 นางสาว สรวีย์  สร้อยเติมมาศ
44 สหกรณ์ปทุมวันแท็กซ่ี จ ากัด  
45 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  
46 นางสาว ส าเนา  มาลาพงษ์
47 บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย  
48 บมจ. สินม่ันคงประกันภัย  
49 บมจ. เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย)  
50 บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย  
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1 นาย กนก  พงศ์ถนอมศักด์ิ
2 นางสาว นิพาภร  สุวรรณโชติ
3 จ.ส.อ. บุญเทียม  เนตรเจริญ
4 นาย ประชันท์  ภูมิดอนไสย์
5 นาย ปราการเกียรติ  ยังคง
6 นาย วิเชียร  โตยะบุตร
7 นาย สมพร  เหล็กงาม
8 นาย สมมิตร  พนารินทร์
9 นาง สุรินทร์  ชินวงค์
10 นาง สุรีย์  วงศ์ประชุม
11 นาย อภิชาติ  กลอนสม
12 นาย อัครษร  อรัญมาลา
13 นาย อิทธิชัย  ชาติมาลา
14 จ.ส.อ. เอนก  กิตติธรรม
15 บจ. เอ็ม.เอ็ม.พี.ทรานสปอร์ต  
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1 นาง กนกวรรณ  สุวรรณมาโจ
2 นาย เกรียงศักด์ิ  ธารวิทย์
3 นาง จิรายุ  บ่อพลอย
4 นาย ชัยณรงค์  สุขีนัง
5 นาย ชัยยุทธ  สบู่แก้ว
6 นาย ชาญ  สุขประกอบ
7 นาย ไชยวัฒน์  บ ารุงสวัสด์ิ
8 นาง ฐิติรัตน์  ชนาไชยวัฒน์
9 นาง ณัฐญา  จินดาไตรรัตน์
10 นาง ดวงตา  ศุภลักษณ์มงคล
11 นาย ทนงศักด์ิ  ทัศนโสภณ
12 นาย ธนสินธ์  ค านนท์
13 นาง นันทนา  วิทยาธรชาติ
14 นาย บรรเจิด  หลีกเมฆ
15 นาย บุญชอบ  เวียนนอก
16 นาย ประดิษฐ์  ช่ืนกระจ่าง
17 นาย ประสงค์  แป้งใส
18 นาย ประสิทธิชัย  หริตภักดี
19 นางสาว ปิลันธนา  ลัมพชวา
20 นาย พรวิศิษฎ์  เขียวอ าพร
21 นาย พิเชษฐ์  พงษ์พันธ์ุ
22 นาย พิสิษฐ์  เข้ียวงา
23 นางสาว เพชรรัตน์  สุภเสน
24 นาย ภูริวรรฒก์  สร้อยแหยม
25 นาย ยงยุทธ  หาญช านิ
26 นาย รังสรรค์  จันทร์แสงศรี
27 นาย เริงศักด์ิ  พูลเพียร
28 นางสาว วรรณา  มะหะหมัด
29 นาย วัชรา  ไชยงาม
30 นาย วัชรากร  ไสยสุวรรณ
31 นาย วิวัฒน์  เกตุเหมาะ
32 นางสาว ศุภนาฎ  ศิริคงคา
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33 นาง สมจิตต์  เครือสุคนธ์
34 นาย สมาน  ย่ิงนิยม
35 จ.ส.ต. สราวุธ  ทัดภูธร
36 นาย สราวุธ  พัฒน์วิชัยโชติ
37 นาย สามารถ  ไพบูลย์สุข
38 นางสาว สาวิณี  ค าศรี
39 นาง ส าเนียง  กล่ินชูเดช
40 นาง ส าเภา  ชีพนุรัตน์
41 นาง ส าราญ  บรรจบ
42 นาย สุมนัส  ปรุงโพธ์ิ
43 นาย สุรพล  มูลอัต
44 นางสาว สุวลี  เหมวงษ์
45 นางสาว อรกนก  เดค ากาศ
46 นางสาว อรุณ  แปรงปัน
47 นาย อารมณ์  เนตรข า
48 นาย อุดม  เผือกอ าไพ
49 บจ. โอ๊ต แจ็ค แท็กซ่ี เซอร์วิส  
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1 นางสาว กนกวรรณ  พงษ์ไทย
2 นาง กมลพร  เอฬกานนท์
3 นางสาว กมลมาส  อาภาบุษยพันธ์ุ
4 นาง กรรณิการ์  หนูอุไร
5 นางสาว กรรณิการ์  อุพรหม
6 นาย กล้า  แสงแก้ว
7 นาง กัลยา  เปล่ียนเอ่ียม
8 นาง กัลยา  รุ่งเรืองศิลาทิพย์
9 นางสาว กานต์ธีรา  ศรีจันทร์
10 นาย กิตติ  สินประสงค์
11 นาย กิตติพันธ์  นิยมวัน
12 นาย เกรียงไกร  ลิมปนะวรรณกุล
13 นาย เกรียงศักด์ิ  สีแสง
14 นาย เกษม  ชัยเจริญพงศ์
15 นาย เกียรติศักด์ิ  ปลัดขวา
16 นาย โกสินธ์  สรเพ็ชร
17 นาย คณากร  สุวรรณภักดี
18 บจ. คอมพิวเตอร์เลเบ้ิล เวิลด์ไวลด์  
19 นาย ค าสิงห์  ภูฉายา
20 นาย ค าหล้า  ถาวีวร
21 บจ. คินสันเคมี  
22 นาย จรินทร์  กล่ินสีงาม
23 นาย จอย  ขอฟังกลาง
24 นาง จันจิรา  สระสีแสง
25 นาง จันทวรรณ  กุ่ยอ่อง
26 นาย จามร  เขจรเจิม
27 นางสาว จิณห์จุฑา  ครองใจบุญ
28 นางสาว จิตตรา  เอกปัจฉิมศิริ
29 นาย จิรพงษ์  นพโสภณ
30 นาง จิราพร  ขุนเงิน
31 นางสาว จิราภา  วงษา
32 นาย เจนวิทย์  ศรีสุข
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33 นาย เจษฎา  สมตระกูล
34 นาย เจือ  เหล็กแท้
35 นาย ชยากร  ปานนรสีห์
36 นาย ชยุต  เทียมฉิม
37 นาย ชวลิต  บุญช่วยชีพ
38 นาง ชวันภัสร์  พุฒิพนัสพงษ์
39 นางสาว ชัญญาภัค  สร้อยตะคุ
40 นาย ชัยนฤทธ์ิ  เพชรพันธ์ุทอง
41 นาย ชัยยะพิพัฒฐ์  ดีละม้าย
42 นาย ชาญฤทธ์ิ  จุ้ยรัตนะ
43 นาย ชูศักด์ิ  จิตตเสถียร
44 นาย ชูศักด์ิ  ชนะจน
45 นาย โชคชัย  บุตรทนา
46 บจ. โชคชัยอารีย์ แทรเวิล กรุ๊ป  
47 นาย ไชยวัฒน์  อ่อนเถ่ือน
48 นางสาว ณรดา  เกียรติธนสมบัติ
49 นาง ณวสกร  สาตนันทปรีดา
50 นางสาว ณัฐกานต์  สายวิรุณพร
51 นาย ณัฐชัยพงษ์  พงษ์เภตรา
52 นาย ณัฐพงษ์  เสดเสาร์
53 นาย ณัฐสันต์  ชัยวัชรธนานนท์
54 นาง ณิชชาภัทร์  เรืองแจ่ม
55 นาย ดนธร  แดงกองโค
56 นางสาว ดวงพร  ถนอมโอภาส
57 นางสาว ดวงพร  ทรงกรต
58 นางสาว ดาลัด  ใยบัว
59 นางสาว ดาว  มงคลสมัย
60 บจ. ดูโปร (ประเทศไทย)  
61 นาย เดชา  จุลมณฑล
62 นางสาว เดือนเพ็ญ  รามางกูร
63 นาย ติณณ์ณพล  ชนนท์เมธารัตน์
64 นาง ทองเล่ือน  แพทย์ชา
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65 นางสาว ทัตชญา  แทนประเสริฐ
66 นางสาว ทัศนีย์  ศรีขวัญใจ
67 นางสาว ทิพภา  ธนินชลาธาร
68 นางสาว ทิพยรัตน์  สิงห์เกิด
69 นางสาว ทิพย์สุมล  ทัพกฤษณ์
70 นาย เทพนรินทร์  สารพล
71 นาย ธนวุฒิ  พ่วงพันธ์
72 นางสาว ธนัฐพร  วงษ์ปรีชา
73 นาย ธนัท  อภิรักษ์นุกรชัย
74 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  
75 นาย ธนาวัตร  พันทุม
76 นาย ธัชสิทธ์ิ  แท่นแก้ว
77 นาง ธัญชนก  พันธ์ุวิชัย
78 หจก. ธ ารงศ์ชัยบริการ  
79 นาง ธิดารัตน์  ทรัพย์วิริยานันท์
80 นาย ธิติพัฒน์  ธรรมดิลกวัฒน์
81 นาย ธีระชัย  สมิติษเฐียร
82 นาย เธียรสิทธ์ิ  เทพทัตบวรนันท์
83 นางสาว นนท์ทกานต์  หัวนาค
84 นาย นพดล  บุญสถิตย์
85 นาง นวลจันทร์  กินท์เชิล
86 นาย นัศร์  สมะดี
87 นาย นิด  นาคกุญชร
88 นาง นิตยา  อินสอน
89 นาย นิพพนย์  นิยมพานิชย์
90 นางสาว นิศานาถ  สุวรรณรัตน์
91 นาย บดินทร์  แก้วกระจ่าง
92 นาย บรรเจิด  ทวีทรัพย์ไพบูลย์
93 นาง บัวศร  พฤกษ์ชาติ
94 นาง บุญชม  สร้อยตะคุ
95 นาง บุญพา  พัชรวานิชกุล
96 นาย บุญศรี  กุลบุตร
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97 นางสาว ใบ  มู่หล่ิง
98 นาง ปนัดดา  ไชค าพา
99 นางสาว ประกาย  ทศปา
100 นาย ประจวบ  ปล่ังกลาง
101 นาย ประจิตร  จันทเนตร
102 นาย ประพันธ์  รักสมาคม
103 นาย ประพันธ์ศักด์ิ  สิทธิสงวนวงษ์
104 นาย ประภา  บุญยะที
105 นาย ประภาส  ศรีหนูปุ้ย
106 นาย ประยูร  ราชพิบูลย์
107 นาย ประวุช  ค าภิดี
108 นาย ปัญญา  คมกล้า
109 นาย พงษ์ศักด์ิ  ธีรนิพัทธ์
110 นาย พงษ์ศักด์ิ  ศิลปวิทย์
111 นาย พงษ์ศักด์ิ  แสงโสภณ
112 นาย พยัก  แน่นอุดร
113 นาย พรชัย  ฉันทะธัมมะ
114 นาย พรเทพ  บัวป่า
115 นาง พร้อมพันธ์ุ  บุตะโรบน
116 บจ. พลูโตเทค  
117 นาย พสุพล  สว่างพันธ์ุ
118 นาง พิจิตรา  พลอยเพ่ิมพูล
119 นาย พิเชษฐ์  อุดหนุน
120 นางสาว พิณนภา  ธรรมชูโต
121 นาง พิมพ์พร  สังขวดี
122 นาง พิมพ์สวาท  สัตยรังสรรค์
123 นาย พิสิษฐ์  ลิขิตธนาคม
124 นาย พีระพล  กลางใจ
125 นาย พุฒิพงศ์  มนตรีโพธ์ิ
126 นาย ไพโรจน์  คล้ายจินดา
127 นาย ไพวง  เจริญศรีธงชัย
128 นาง ภมร  โละ



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน สงิหาคม 2563
5/9

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

129 นาง ภัคไพลิน  เทียนศิวะฤทธ์ิ
130 นาย ภัทรเดช  เทศสีหา
131 นางสาว ภาวิณี  ปงผาบ
132 นาย ภาสวร  ไทยลภัส
133 นาย ภูชิสส์  พรพันธ์ุวัฒนา
134 นาย มงคล  แพงคูณ
135 นาง มะลิ  สุขเปรม
136 นาย มังกร  บุญชม
137 นาง มัทนา  บูชา
138 นาย มานะ  จรูญศักด์ิวิวัฒน์
139 นาย ยงยุทธ  สีชมภู
140 นาย ยุทธนา  อยู่ดี
141 นาย ยุทธนา  ศิริสวัสด์ิ
142 นาย ยุทธพล  สัณธนะ
143 นาย รตินันท์  เล่ือนฉวี
144 นาง รัตยา  กุลเกษ
145 นาย ราชัน  แก้วพฤกษ์
146 บจ. ริคไทย เอ็นจิเนียร่ิง  
147 นางสาว รุ่งนภา  ดีสนิท
148 นาง รุ่งนภา  ปานวิทยากุล
149 นาย รุ่งอรุณ  บัวชัย
150 นาย เริงชัย  ผลทอง
151 นาย เรืองศิลป์  ศรีทาวงค์
152 นางสาว ลักขณา  มะลิลา
153 นาย ลาเมฆ  ศรีสุริโย
154 นางสาว ล ายอง  เขียวไพรี
155 นางสาว ลิตาภรณ์  พรหมมา
156 นางสาว วนัสนันท์  หัสดินทร ณ อยุธยา
157 นางสาว วนาลี  สงด า
158 นางสาว วรรณิสา  งามประยูร
159 นางสาว วรินทร  สุขเทพ
160 นาย วลีด  เลาะวิถี
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161 นาย วัชระ  แป้นสุวรรณ
162 นาย วัชรินทร์  ชอบวิทยาคุณ
163 นาย วัชรินทร์  เรืองสุข
164 นางสาว วัชรี  ตริยาวนิช
165 นาย วัฒนชัย  สมิตินทร์
166 นาง วารุณี  ภู่ทอง
167 นาง วาสนา  เผือกพงษ์
168 นาย วิเชียร  แสงหาญ
169 นาย วิเชียร  เหล็กดี
170 นาย วิฑูร  ภู่สุวรรณ
171 นาย วินัย  คล่องแคล่ว
172 นาย วินิจ  ขวัญสุย
173 นางสาว วิภาพร  กล่ินแก้ว
174 นาง วิริยา  สังฆบุรี
175 นาย วิลาศ  สุวรรณวงษ์
176 นางสาว วิไล  กล่ินหอม
177 นางสาว วิไลนุช  สีพิมพา
178 นาย วีรชัย  ทิศแสง
179 นาย วุฒินันท์  ค าพ่ึงพร
180 เด็กชาย วุฒิภัทร  บุญสิน
181 นาง ไวชญานีก์  มูลสวัสด์ิ
182 นาย ศนุพงษ์  จันต๊ะ
183 นางสาว ศรีแพร  เช้ือจิตร
184 นาง ศรีวิไล  สุขใส
185 นางสาว ศศิฉาย  พิมพ์พรรค์
186 นาย ศักด์ิชัย  สมนึก
187 นาง ศิราณี  เคลือบวิจิตร
188 นางสาว ศิริธณา  น้อยวงศ์
189 นางสาว ศิโรรัตน์  เติมวงศ์
190 นาย ศิวชาย  เลียงวงษ์สันต์
191 นาย ศุภชัย  อุปพงษ์
192 นาย ศุภศิษฏ์  จินดาลักษณเลิศ
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193 นาย สงกรานต์  ปลาสุวรรณ
194 นาย สงคราม  ทองดี
195 นาย สมคิด  หอมหวล
196 นาย สมชาย  ชัยเดช
197 นาย สมนึก  ชูข า
198 นาย สมบท  พิลาวุธ
199 นางสาว สมพร  แนวโสภี
200 นางสาว สมพร  ศรีสันดอน
201 นาย สมยศ  นินไทย
202 นาย สมาน  ไพรสันเทียะ
203 นาย สมาน  คอบตะขบ
204 นาย สรกฤช  วรอุไร
205 นางสาว สร้อยเพชร  ปริตรมงคล
206 สหกรณ์ แท็กซ่ีอาสาสมัคร จ ากัด  
207 สหกรณ์ แท็กซ่ีโลมา พัทยา จ ากัด  
208 นางสาว ส่องศรี  สร้อยสน
209 นาย สอาด  จันทะนะ
210 นาย สัญชัย  ปอปาน
211 นาย สัมพันธ์  วรรณศรี
212 นาย สายชล  ประจันนวล
213 นางสาว ส าเนียง  สีทา
214 นาง ส าราญ  บัวทิพย์
215 นาย สิงห์  เทพบุตรดี
216 นาย สิงห์  ศรีแจ่มดี
217 นางสาว สิรภัทร  ภัทรวารินทร์
218 นางสาว สิริกร  สงวนวาที
219 นาง สุกัญญา  เทียนชัย
220 นางสาว สุกัญญา  วงษ์จันทร์
221 นาย สุทัด  ย่ิงมีมา
222 นาย สุธี  ลาภกิตติเจริญชัย
223 นางสาว สุภา  พิมพ์สวัสด์ิ
224 นางสาว สุภาวดี  เจริญจิต
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225 นางสาว สุภาวรรณ  ธานี
226 นาง สุมาลี  กรีมี
227 นาย สุรชัย  นาคะศิริกุล
228 นาย สุรัช  อุบลศิริ
229 นางสาว สุรารักษ์  หม่ืนล ามะ
230 นาย สุวัฒน์  เกตุทอง
231 นาย เสกสรรค์  เฉิดรัศมี
232 นาย เสกสันต์  พัตภักด์ิ
233 นาย เสน่ห์  มาตา
234 นาย เสน่ห์  รัตนสินชัย
235 นางสาว หทัยชนก  วงศาพาน
236 นาย อดุลย์  ณ พัทลุง
237 นาย อธิโชค  การุณ
238 นาย อธิษฐ์  บุญสิน
239 นาย อนุพิชา  พิมหนู
240 นาย อภิชาติ  จันทร์ทิพย์
241 นาย อภิศักด์ิ  สิงหมารศรี
242 นาย อมฤต  มีธรรม
243 นาง อรวรรณ  ธนาบูรณ์
244 นาย อรุณ  นิมมานนท์
245 สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด (นางจรีรัตน์ ศรีไชยะ)  
246 สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด (นายค าผาย พิมพ์พงษ์)  
247 สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด (นายจรูญ อนุสุเรนทร์)  
248 สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด (นายชะนะภัย ศรแก้วธรรมมัง)  
249 สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด (นายธวัชชัย พิมพ์มุข)  
250 สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด(นายธนูศิลป์ โครตมงคล)  
251 นางสาว อะหวา  ฤทธิเดช
252 นางสาว อารยา  ปุ่นนอก
253 นาง อิทธิพร  ทองวรณ์
254 นาย อุเทน  ชุมช่วย
255 นางสาว อุมาภรณ์  จงสมจิตต์
256 นางสาว อุษา  หล่อพันธ์
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257 นาย เอกราช  ชมพูนุช
258 นาย เอกสิทธ์ิ  พุกจันทร์
259 นาย เอชนะ  จิรวัฒน์
260 บจ. เอส.ซี.สมชัยบริการ  
261 บจ. เอแอลแอล โลจิสติกส์  
262 บจ. เอาท์ซอร์ช อินเตอร์กรุ๊ป  
263 นาย โอ๋  จงใจงาม
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1 นางสาว กรกช  เพ็ชรมุณี
2 นาย ขวัญชัย  เอกะวิภาต
3 นางสาว จิราณัฏฐ์  ภัคสิริธนะโชติ
4 นาย ณัฏฐพัชร์  แซ่จึง
5 นาย ณัฐพล  รักษาจิตต์
6 นาย ดวงใจ  ค าวีระ (ศรีจันทร์)
7 นางสาว ดวงใจ  ศิริมงคล
8 หจก. ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบุรี  
9 นาย ประสาร  ชูนาวา
10 นาย ปรีชา  คงบุญวาส
11 นาย พงษ์เดช  เพ็ชรมุณี
12 นาง พรรณี  วิยารัฐ
13 นางสาว พรีญา  ชินโสภณจิต
14 นาย พิมเสน  รัตน์ประสาทพร
15 โรงพยาบาลสีชมพู  
16 นาย วิทยา  วิทยารัฐ
17 นางสาว วิมลรัตน์  แก้วหีด
18 นาย วุฒิพันธ์ุ  เหล่าพิมพ์
19 นาง ศิริภรณ์  จิตรเจริญ
20 นาย สมบัติ  เดชพินิจ
21 นาย สมาน  เวลาดี
22 สหกรณ์การเกษตรปัว จ ากัด  
23 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด  
24 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบท่ี 3 จ ากัด  
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จ ากัด  
26 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จ ากัด  
27 สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จ ากัด  
28 นาง สายยนต์  มูลจันทร์
29 นาย ส าเนียง  ฆ้องนอก
30 นาย อภิสิทธ์ิ  หนูเช่ือ
31 นางสาว อรทัย  ครุยทอง
32 นาย อาทร  น่ิมโอ
33 นาย อาวุธ  รัตนวงศ์
34 นาง อ าพันธ์  มารยา
35 บจ. เอกราช ทรานสปอร์ต  
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1 MR. Rei  Matsumoto
2 นางสาว เกษสุดา  ชูธนสุนทร
3 นาย คารม  หาบุญมี
4 นาย จ าลอง  แก้วมณี
5 นาย ฉัฐพงศ์  ทวีกิจอมร
6 นาง ชญาดา  อินทร์เพ็ญ
7 นางสาว ชนิกานต์  ทองกอบเพชร
8 นาย ชัชวาล  ชัยวงษ์
9 นาย ชัยวัฒน์  นามเจริญ
10 นาย ชาลี  เชอรรัมย์
11 นาง ฌานิกา  สวัสด์ิชัย
12 นาง ฐิตากร  หลักดี
13 นางสาว ฐิติพร  สีน้อย
14 นางสาว ณัชชารีย์  บวรฐิติไพศาล
15 นางสาว ณิชาลักษณ์  อังศุรัตน์โกศล
16 นางสาว ดวงรัตน์  ชูรัตน์
17 นาง ดารารัตน์  ศรีมา
18 นาง ทองหมุน  พังทุย
19 นาย ทินกร  โชติจิตระกะ
20 นาย ธนันวัฒน์  บุญณัฐรัตน์
21 ด.ต. ธนู  ป้องป้อม
22 นาย ธานินทร์  ติรณสวัสด์ิ
23 นางสาว นภาวรรณ  มานะจักร์
24 นาย นวน  อุดมดี
25 นาง นิลรยา  ภักตร์ผ่อง
26 หจก. บ้านพลา ซัพพลาย  
27 นาย บุญถม  ดวงพิมพ์
28 บจ. บุตรแสนก่อสร้าง  
29 นางสาว ปรารถนา  พานทอง
30 นาง พรหมปพร  เสมาชัย
31 นาง พรอนงค์  สิงห์โต
32 นาย มงคล  สุดพราหมณ์
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33 บจ. มิตรภาพ ไทย-พม่า(2009)  
34 นางสาว รวิยา  แซ่โง้ว
35 นาย รัฐจักร  ล้ีธนะรุ่ง
36 นาย วรรณชัย  สุขเจริญ
37 นาย วรวิทย์  บุญมาหล้า
38 นาย วิใจ  ทวีเขตรกิจ
39 นาย วิฑิต  ทิวทัศน์
40 นาง วิภาพร  องคนุสสรณ์
41 นาย วีระศักด์ิ  ไชยสัตย์
42 นาย เศกสรรค์  จันทร์ชุ่ม
43 นางสาว สงกรานต์  ศรีวรษา
44 มว.อ. สนิท  จุลเนตร
45 นาง สมบูรณ์  สิทธิพันธ์
46 สหกรณ์แท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จ ากัด  
47 นาง สาธินี  ช่ืนเกษร
48 ด.ต สุนทร  ระวะรักษ์
49 นางสาว สุภาภรณ์  เขียวค า
50 นางสาว อมรรัตน์  พลแดง
51 นางสาว อัญชลี  วรรณาพรม
52 นาง อารีย์  ด้วงทอง
53 นาย อ านวย  ส ารวลร่ืน
54 บจ. โอ๊ต แจ็ค แท็กซ่ี เซอร์วิส  
55 ส.ต.ท โอภาส  ศิริสมบัติ
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1 นาย กฤษกร  ภูมิรัตน
2 นางสาว จันทรา  อินทรวงศ์
3 นาง จินตนา  เดชสงค์
4 นาย บัญชา  ถาวรานุรักษ์
5 นาง บุปผา  วิลามาศ
6 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์  
7 โรงพยาบาลจุฬารัตน์บางปะกงปิยะเวช  
8 โรงพยาบาลบ้านหม่ี  
9 นาง วันทนา  แสงขาว
10 นาย สมศักด์ิ  แซ่ล้ี
11 นาง สุธาดา  พรหมคง
12 นาง อัมพร  ตันหยง



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน กรกฎาคม 2563
1/8

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

1 นางสาว กมล  ตรีเข้ม
2 นาย กมล  กังสุวรรณ
3 นาง กมลพร  ตรีวงษ์
4 นาง กมลวรรณ  ภูมกะโร
5 นางสาว กรรณิการ์  ศรีหิรัญ
6 นาย กฤตธี  นพสกุล
7 นาย กฤษณ์  บุญเสริม
8 นาย กฤษณะ  พลายมีสี
9 นางสาว กัญทิญา  เปรมวิชัย
10 นาง กาญจนา  ปันเต โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
11 นาย กิตติพัฒณ์  จรูญเรืองวงศ์
12 นาย กิตติพัฒน์  บุญยัง
13 นาย กิตติศักด์ิ  อ่อนชัย โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
14 นาย กิติพงศ์  เพ็งวิสาภาพพงษ์
15 นาย กู้เกียรติ  ศรีษะย์
16 นาย แก่น  พันเพลิงพฤกษ์
17 นาย โกวิท  ปรางทอง
18 บจ. ขนมเป๊ียะ  แต้เซ่งเฮง
19 นางสาว ขวัญชนก  จันทศร
20 นางสาว เข็มทอง  ไทยเรือง
21 แขวงทางหลวงสุรินทร์  
22 นาง ค า  นาโต่ง
23 นาย ค าภู  จันทะแจ่ม
24 นาย จตุภัทร  เบญจกุล
25 นาย จรูญพงษ์  บัวบุญ
26 นาง จันดี  ดีน้อย
27 นาง จาริยา  เหมือนอ่วม
28 นาย จ าเนียน  ภูมลา
29 นาง จ าเนียร  พิร  า
30 นาง จ าปา  บุญชูชีพ
31 นาง จิตติมา  ศรศุกลรัตน์
32 นางสาว จิระวัฒน์ สรรพานนท์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
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33 นาย ฉันณะ  อนันตะบุตร โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
34 นาง ชฎามาศ  ไชยพลี
35 นางสาว ชณัฐพร  ตะกรุดสงฆ์
36 บจ. ชนะชัย รีไซเคิล กรุ๊ป  
37 นาย ชลอ  จันทร์ต้ัง
38 นาย ชอบ  ข ากิ ง โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
39 นาย ชัยทัศน์  ขอย้ายกลาง
40 นาย ชัยนันท์  พรมศรีกุหลาบ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
41 นาย ชัยมงคล  เนื องจ านงค์
42 นาย ชานนท์  ขุนนุช
43 นาย ชาลี  พันธ์สนิท
44 นาย ชาลี  ภูสวัสด์ิ
45 นาย เชิดไชย  ธ.น.นา
46 นาย ณรงค์  น้อยกมล
47 นาย ณัชพล  จริตงาม
48 บจ. ณัฐธนา คอนสตรัคชั น  
49 นาย ณัฐพัฒน์  มากทรัพย์
50 นาง ณัฐริกา  ไชยเอก
51 นางสาว ดวงใจ  เงินกระแชง
52 บจ. ดีแอนด์จี  เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดด้ิง  
53 บจ. ดูโปร (ประเทศไทย)  
54 นาย เดชา  ฝีมือช่าง
55 นาย ทรงชาย  จันทะริสัย
56 นาง ทรงสมร  เพียรท าดี โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
57 บจ. ทรานส์เอเชี ยนไลน์  
58 นาง ทองเลิศ  หมื นช านาญ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
59 นาง ทองวัน  นันทภาณุวัฒน์
60 นางสาว ทัศนีย์  สีส่วน
61 บจ. เทอร์โมคูลลิ ง  
62 นาย ธนธรรศ  สนธีระ
63 นาย ธนวัฒน์  ธรรมเวช
64 นางสาว ธนิยา  กาหลง
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65 นาย ธนู  ตรีวงษ์
66 นาย ธเนตร  นฤมิตร
67 นาง ธัญวรินทร์  เทวจินดาศิริ
68 นาย ธีรวุฒิ  แก้วประเสริฐ
69 นาย ธีระศักด์ิ  ภูผาลี
70 นาย นครินทร์  หวังประสพกลาง
71 นาง นงคราญ  ขรรศร
72 นาง นงนุช  ไทยสงคราม
73 นางสาว นพัฐกานต์  เกิดแสง
74 นางสาว นันท์นภัส  สินสุหิรัญกูล
75 นางสาว นันท์หทัย  แก้วประดิษฐ
76 นาง นันทิยา  ธิตะปัน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
77 นาง นัยนา  จันทร์มูล
78 นาย นาวิน  ภูมิกุลชร
79 นาย นิกุล  ศรีสุข
80 นาง นิตยา  ปัญญาอินทร์
81 นาย นิพัฒน์  แสงรอด โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
82 นาย บริสุทธ์ิ  โปรณะ
83 นาย บุญจอม  ศิริเมร์
84 นางสาว บุญชู  สังเกตุ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
85 นาย บุญไชย  จรูญ
86 นางสาว บุญเตือน  อ  าฉาย
87 นาย บุญแถม ทองตัน โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
88 นางสาว บุญส่ง  แจ่มสว่าง
89 นาย บุญสม  ภูกระโทก
90 นางสาว เบญจวรรณ  จันทร์สว่าง
91 นาย ปภาวิน  ชูวิทย์
92 นาง ประจบ  จานพานแก้ว
93 นาง ประณีต  บุญฉ  า โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
94 นาย ประวิทย์  ณิวัฒนา
95 นาย ประสงค์  ริกระโทก โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
96 นาย ประสงค์  โชติช่วง
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97 นางสาว ปรานี  บุญทา โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
98 นาย ปรีชา  ตงสาลี
99 นาย ปรีชา  สวนมะลิ
100 นาง ปรียานุช  จงประจันต์
101 นางสาว ปารวี  จ าปาดี
102 นางสาว ปาริชาต  วัจนะรัตน์
103 นาย ผดุงศักด์ิ  สาวิกันย์
104 นาง ผ่องศรี  พุ่มดียัง
105 นาย พงษ์พนา  นกไธสง
106 นาย พงษ์ศานต์  จุลโทชัย โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
107 นาย พยับ  ยะมก
108 นาง พร  กุดเหลา
109 นาง พรพรรณ  ชดพรมราช
110 นางสาว พรเพ็ญ  ชัยหิรัญวัฒนา
111 นาย พันเอก  ประดิษฐ์
112 นาง พินท์ุพิมล  ศรีสมบูรณ์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
113 นาย พิพัชร์  ธรรมการฐิติคุณ
114 นาย พิศิษฐ์  แย้มสมุทร
115 นาย พุฒิกร  ไชยงค์
116 นาง พูลสวัสด์ิ  ดีแบงค์
117 นาย เพิ มพูน  ดวงสิม
118 นาย ไพฑูรย์  โทณะสุต
119 นาย ไพโรจน์  ชะราสุม
120 นาง ภณชล  ยศสมบัติ
121 นางสาว ภรณ์ระวี  บุพศิริ
122 นาง ภัคจิรา  บ้านแป้ง
123 นาง ภัยยา  นาคเย็น
124 นาย ภูมิวรานนท์  บัวแดง
125 นาย มงคล  กัญญาเงิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
126 นาย มนตรี  โค้วถาวร
127 นาย มนตรี  จันทร์สุขสวัสด์ิ
128 นางสาว มยุรี  ชาวน้ า
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129 นาย มานิตย์  แก้วจัตุรัส โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
130 นาย มาริษ  ทับพึง
131 นาง มุกดา  ป้อมหิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
132 นาง มุกดาวรรณ  บาร์นนามิชิส์
133 นาย ยุทธพงษ์  ลุนไชยภา
134 นาง ยุพาภร  นามเต
135 นางสาว ยุภาพร  ราชาไกร
136 นาย รชต  ข าแก้ว
137 นาง รมณ  สุวรรณบ ารุง
138 บจ. รักษาความปลอดภัย สุริยา(1979)กรุ๊ป  
139 นาง รัตนา  แก้วกันหา
140 นางสาว รัตนา  แก้วกล้า
141 นาง รุ้งนภา  น้อยสุวรรณ์
142 นางสาว รุ่งนภา  ลมพัด
143 นาย ฤทธ์ิพงษ์  ทองชน
144 นางสาว ลดาวัลย์  สาธนีย์วรกุล
145 ด.ญ. ลลิตา  ศรีบุญเรือง โดยนางศรวรรณ ศรีบุญเรือง (ผู้อนุบาล)  
146 นางสาว ลลิตา  ชัยงาม
147 นาง ละเมียด  เทียนแดง
148 นางสาว ลัดดาวัลย์  อะโข
149 นาง ล าใย  ผิวคล้ า
150 นางสาว วนีรัตน์  อินทรปัญญา โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
151 นาย วรเดช  ดิษฐ์ธนากุล โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
152 นาง วรรณา  ชวาร์ซ
153 นางสาว วริยา  อรรคนิตย์
154 นาง วันเพ็ญ  สุขเกษม
155 นางสาว วันวิสาข์  ธิธรรมมา
156 นาย วันสุ  บัวทอง
157 นางสาว วาสนา  แสงสร้อย
158 นางสาว วาสนา  จงธนสุขเจริญ
159 นาย วิชัย  พรมน้ าอ่าง
160 นาย วิชิต  กรก าจายฤทธ์ิ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
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161 นาย วิเชียร  บุญร่ม
162 นางสาว วิมลวรรณ  จ านงค์ศิลป์
163 นางสาว วิลันดา  จันทร์แม้น
164 นาย วิวัฒน์  สมัคกสิกรรม
165 นางสาว วีรวรรณ  ยุทธพงศาพิทักษ์
166 นาย วีระพันธ์  จันทร์ปุ่ม
167 นางสาว ศิรินภา  สุวรรณหาญ
168 นาย ศิริพงษ์  หาญล ายวง
169 นาย ศุภราช  สัมฤทธ์ิ
170 นาย เศรษฐวุฒ  ศรีสวัสด์ิ
171 นาย สงวน  รองศักด์ิ
172 นาย สนอง  เศษโม้
173 นาย สมเกียรติ  ตันละมัย
174 นาย สมชาย  ลีลาวิโรจน์ฤทธ์ิ
175 นาง สมทรง  จักรพล
176 นาย สมนึก  เจตินัย
177 นาง สมนึก  ศรีคงแก้ว
178 นาย สมบูรณ์  นันตี
179 นาย สมบูรณ์  พรหมคีรี
180 นาง สมพร สงนอก โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
181 นาย สมศักด์ิ  ธรรมวิชญะวงศ์
182 นาย สมศักด์ิ  พิศวงศ์
183 นาย สมัคร  ถาใบ
184 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด (นายสุนิชฌาน  ไกรคุ้ม)  
185 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด (นายหงษ์ดี อุ่นภูษา)  
186 นาย สัมพันธ์  เปาะทอง
187 นาย สัมฤทธ์ิ  สุโพธ์ิ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
188 นาย สาลี  อ านวย
189 นาย ส าราญ  ขานเจริญ
190 นางสาว ส าราญ  มะโนมาน
191 นาย สิงห์  ยงยืน
192 นาย สิทธิพล  มังคละทน
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193 นาง สิริพันธ์  ณ พัทลุง โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
194 นาง สิริพันธ์ุ  ปรีชาวุฒิ
195 นางสาว สิริภัค  สระทองพลอย
196 นาง สุกสกาว  โมรัษเฐียร
197 นางสาว สุกัญญา  มหาชัย
198 นาง สุชานันท์  อินทร์ประดิษฐ์
199 นาย สุเทพ  ใจสว่าง
200 นางสาว สุนันทา  เกษพิบูล
201 นาง สุบิน  พอตเตอร์
202 นาง สุพัตรา  กางนนท์
203 นาย สุภาพ  สุขแก้ว
204 นาย สุเมธา  ศรีละคร
205 นาย สุรพงษ์  ด่านพูนกิจ
206 นาย สุรศักด์ิ  ขันกสิกรรม
207 นาย สุรศักด์ิ  นรจีน
208 นาย สุริยะ  แดงน้อย
209 นาง สุลี  พุ่มไพบูลย์
210 นาง สุวรรณี  ภู่ภานนท์
211 นาย สุวิทย์  ค ายอด
212 นาย เสกสรรค์  นาห่อม
213 นาย เสถียร  ด าเนินสวัสด์ิ
214 นาย เสาร์  ทางลาด
215 นาง เสาวลักษณ์  เหมกูล
216 นางสาว แสงเดือน  อัศนีวุฒิกร
217 นาง หนูเนียม  สร้างกาลนอก
218 นาย องอาจ  อาศัยราษฎร์
219 นาย อธิวัฒน์  อาจหาญ
220 นาง อธิษฐาน  ประดับ
221 นาง อนงค์นารถ  เหรียญทอง
222 นาย อนวัช  แฮค า
223 นาย อนุชา  เขื อนเพชร
224 นาย อนุวัฒน์  คลังแก้ว
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225 นาย อภิชัย  อินทร์กอง
226 นาย อภิชาติ  เทอดวารีทิพย์
227 นาย อภิวัฒน์  สว่างสกุลไพศาล
228 นาง อรพรรณ  อวนศรี
229 นาง อรวรรณ  ฤทธ์ิคล้าย
230 นางสาว อรัญญา  สุดศรีดา
231 นาย อ่อนใจ  ลุนาชัย
232 ว่าที ร.ต.หญิง อาทิยา  ยังอุ่น
233 นางสาว อารยา  แก้วบุบผา
234 นาย อิทธิกร  พานทอง
235 นางสาว อุบล  พงษ์จีน
236 นาย เอนก  อุ่นศิริยศ
237 บจ. เอ็นซีอาร์-ทีอาร์บี อินดัสตร้ี  
238 นาง ไอศิรา  มาศวิเชียร
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1 บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) (เดิมช่ือ ประกันคุ้มภัย)
2 บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
3 บมจ. ทิพยประกันภัย
4 บมจ. เทเวศประกันภัย
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จ ากัด (นางปัทมวรรณ เฮมกลาง)
6 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จ ากัด (นางสาววันเพ็ญ เบ้ามะโน)
7 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จ ากัด (นางสาววิราพร ราพิมพ์ส าโรง,นางสาวขนิษฐา หึมวัง)
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จ ากัด (นางสุภาพร ทูลไธสง)
9 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จ ากัด (นายไชยา สุขเสถียร)
10 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จ ากัด (นายสิษฐ์พงศ์(ปภาวิน) ศรีระบุตร)
11 บจ. บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป
12 บมจ. ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)
13 บมจ. เมืองไทยประกันภัย
14 บมจ. วิริยะประกันภัย
15 บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
16 บมจ. สินม่ันคงประกันภัย
17 บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
18 บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย
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1 ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
2 นำงสำว อนงค์นำถ  จิรัฏเมธำงกูร
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1 นาย กมล  ธวินชัย
2 นาง กมลทิพย์  พลธสูร
3 นาย ชูชาติ  สุทธิโชติ
4 นาง บรรเทา  แข็งขะยัน
5 ผู้อ านวยการส านักอ านวยการประจ าศาลจังหวัดสระแก้ว  
6 นาย วรนัณ  รักประเสริฐ
7 นาย ศิวกรณ์  ประดิษฐาน
8 นางสาว สมควร  เอ่ียมประเสริฐ
9 นาง สายันต์  ข ากอแก้ว
10 นางสาว สุนันทรา  ใจเด็จ
11 นาย สุรพล  วิจิตรอารีย์
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1 นาย กมล  ปานด า
2 นาง กมลชนก  สารภาพ
3 นางสาว กรรณิการ์  ปังพูนทรัพย์
4 บจ. กรีนเนส  เทรดด้ิง  
5 นาย กรุณย์พงศ์  ศิริขันธ์
6 นาย กฤษฎา  พัฒนสาร
7 นาย กฤษฎา  เอ่ียมเมือง
8 นางสาว กัญญาภัค  พงษ์นาค
9 นางสาว กันยารัตน์  มากทอง
10 นาง กัลณิกา  จ าปาโท
11 นางสาว กาญจนา  ผาสุข
12 นางสาว กาญจนา  เรืองโรจน์สิน
13 นาง กาญจนา  สุคันโฑ
14 นาย ก าไล  ค าจริง
15 บจ. กู๊ดเวย์  ออโต  เซอร์วิส  
16 นางสาว เกล้าธารทิตย์  อิสสระ
17 นางสาว เกศสุดา  วารสิทธ์ิ
18 นาย เกษม  ขันธ์แก้ว
19 นาย เกียรติพงษ์  วรรณโสภา
20 นาง โกสุม  บุญสร้าง
21 นาย ใกล้รุ่ง  เรืองแสง
22 นาง ขวัญลักษณ์  อินธรประเสริฐ
23 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 3  
24 นาย คมกริช  ปกป้อง
25 บจ. คิงเบลท์  เซลส์  แอนด์  เซอร์วิส  
26 นาง คุณาลักษณ์  ศรีงาม
27 บจ. เค.สยามเปเปอร์เคส  
28 บจ. เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ  
29 นาง เครือวรรณ์  ธรรมทวี
30 นาง เครือวัลย์  อุปถัมภ์
31 นาย จรณชัย  หมัดอะด้ า
32 นางสาว จารุณี  วิจิตรธนสกุล
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33 นาย จิตติ  อรุณวิง
34 นาง จินตนา  สุขุมปาลกุล
35 นางสาว จิรภา  พรหมชาติ
36 นาย จีรพงษ์  แป้นเพ็ชร
37 นาย จีรพัฒน์  ปีรติกานต์สกุล
38 นาย จีรศักด์ิ  ศักด์ิสนธ์
39 นาย จีระศักด์ิ  ลัดดา
40 นางสาว จุไรพร  กุลวิเศษ
41 นางสาว จุไรพร  อินทราวุธ
42 นาย ใจ  ใสสม
43 นาย ฉลองชัย  นางกระโทก
44 นางสาว ฉวีวรรณ  อินอ่อน
45 นาย เฉลียว  ธรรมลึก
46 นาย เฉลียว  วีระประดิษฐ์
47 นางสาว ชนิกานต์  บุญจันทร์
48 นางสาว ชนิดา  พากเพียร
49 นางสาว ชมพูนุท  อินทสิทธ์ิ
50 นางสาว ชมภูทิพย์  เดชคุณมาก
51 นางสาว ชยากร  วงศ์รักษ์
52 นางสาว ชยามาศ  ปฏิสังข์
53 นาย ชรินทร์  บุญประกอบ
54 นาง ชลอ  ทองชุบ
55 นางสาว ชลีพร  บ่อพิมาย
56 นาย ชวชาติ  พุ่มพวง
57 นาย ชัชวาลย์  ปล้องนาค
58 นาย ชัยนฤทธ์ิ  เพชรพันธ์ุทอง
59 นาย ชัยพัฒน์  เจริญภักด์ิ
60 นาย ชัยยา  โพธ์ิหม่ืนทิพ
61 นาย ชัยยุทธ  สุทธิประภา
62 นาง ชารินี  ธาระศักด์ิ
63 นาย ช านาญ  ชาแพง
64 นาง ชิชญา  ศรบุญทอง
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65 นางสาว ชุติมณฑ์  แซ่ต้ัง
66 นาย ชูชาติ  ภูมิวิสัย
67 นาย ชูวิทย์  ศาลาแก้ว
68 นางสาว โชติกา  นนทพิวัฒน์
69 หจก. ซัน  อินเตอร์  
70 นางสาว ซารีป๊ะ  มะเก
71 บจ. ซี.เค.อี.แอนด์  เอส  
72 หจก. ซี.เอส.คูเรียร์  เซอร์วิส  
73 นางสาว ณฐกันต์  ยืนเครือ
74 นาย ณตชพงษ์  กาสุรงค์
75 นาย ณรงค์  พรหมศรีพูล
76 นาย ณรงค์ศักด์ิ  คุ้งครองทรัพย์
77 นาง ณัฏฐากร  สกุลแก้ว
78 นาย ณัฐพลณ์  สุขประเสริฐ
79 นางสาว ณัฐภรณ์  กิจสมัย
80 นาย ดนัย  สุขสวัส
81 นาง ดลหทัย  วงวิราช
82 นางสาว ดวงนภา  เสน่หา
83 นางสาว ดวงพร  เมฆงาม
84 นางสาว ดวงพร  สุขแสวง
85 นางสาว ดาราทิพย์  เสนาพล
86 นางสาว ดาวรุ่ง  แจ้งถ่ินป่า
87 นาย ดิเรก  นวลจันทร์
88 นาย เดชาสมวง  ปัญญาดัง
89 ว่าท่ี ร.ต ต่อรัฐ  สิงห์เรืองเดช
90 พ.ต.อ. ตะวันกฤตฐ์  เทียมฟ้าพลกรัง
91 หจก. เตียมุ่ยกวง  
92 นาย ถาวร  ศรีสมนึก
93 นาง ถาวร  สุขทรัพย์
94 นาย ถิรวัฒน์  ทองสิงห์
95 นาย ทนงศักด์ิ  ณรงค์สุขา
96 นาย ทวิช  แสงสนธ์ิ
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97 นาย ทวี  กิตติกาขจร
98 นาง ทวี  ภาคใหม่
99 นาย ทวีศักด์ิ  คงทอง
100 นาง ทิพย์สุนีย์  อัครราช
101 นาย ทิว  ทับทิมนาก
102 หจก. ที.ดี.เค  ขนส่ง  
103 บมจ. เทเวศประกันภัย  
104 นาย ธงชัย  อยู่ใหม่
105 นาย ธนกร  เรียบร้อย
106 หจก. ธนกรณ์ไพศาล  (พิษณุโลก)  
107 นาย ธนวัต  จันทร์อินทร์
108 นาย ธนวินท์  โพธ์ิหนอง
109 นาง ธนันพัชร์  เลขวัฒนะโรจน์
110 นาย ธวัช  เสาร์ทอง
111 นาย ธัชพงศ์  หวิงปัด
112 นาง ธิดารัตน์  วงษ์บ้านหล่อ
113 นาย ธีระวัช  พันพิพัฒ
114 นาย ธีระศักด์ิ  เตียงนิล
115 นางสาว นงนุช  พงษ์พานิช
116 นาย นพฐกรณ์  เรวัตร์ธนรัชต์
117 นาย นพดล  ชินวุธิ
118 นาย นพพล  ศรีนิล
119 นางสาว นพมาศ  อมรเวช
120 นาย นพรัตน์  อินทร์ดวง
121 นางสาว นภาพร  ม่ิงแก้ว
122 นาง นฤมล  บุญนุช
123 บมจ. นวกิจประกันภัย  
124 นาย นัฐวุฒิ  มีสวัสด์ิ
125 หจก. นาถประเสริฐสรณ์  โลจิสติค  
126 นาง นาราลักษณ์  ต้ังญาณพัฒน์
127 นาง นารี  สมก าเนิด
128 นาย นาวิน  ค าเกิด
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129 นาง น้ าทิพย์  ทองค า
130 นางสาว น้ าฝน  ตุ้ยดง
131 นาง นิตยา  นิยมวงศ์
132 นางสาว นิภาวรรณ  หวานเสนาะ
133 บจ. น่ิมซ่ีเส็งลีสซ่ิง  
134 นาง นิยม  เต่าทอง
135 นางสาว นิศารัตน์  ศิริวัฒน์
136 บจ. เนส  เทคนิค  
137 นาย แนว  โสภา
138 นาย บรรเทา  แสวงพันธ์ุ
139 นาย บัญชา  ส่งเสริม
140 นาย บารมี  ยวนช่ืน
141 บจ. บี.เค.เค.อลูมิเนียมเอ็กทรูช่ัน  
142 นาย บุญจันทร์  เสมียนแก้ว
143 นาย บุญชัย  พงษ์มณีศิริรักษ์
144 นาย บุญลือ  อุทุม
145 นาง เบญจวัลย์  รุ่งเรืองแสงป่ิน
146 นาย ปภัศศจักษ์  ภวฤทธ์ินาคินทร์
147 นางสาว ประกายมาศ  ศิริวงษ์
148 นาย ประชุม  สมัครการณ์
149 นาย ประทาน  พวงสุวรรณ
150 นาย ประทีป  ขันตรี
151 นาง ประทุม  จังภัทรกุล
152 นางสาว ประทุม  เมืองเปรม
153 นาย ประยูร  จอมค าสิงห์
154 นาย ประสิทธ์ิ  ป้อมแก้ว
155 นาย ประเสริฐ  พรานเกิด
156 นาย ประเสริฐ  แก่นแก้ว
157 นางสาว ปรัชนันท์  มะลิ
158 นาง ปรียานุช  ใจหาญ
159 นาง ปรียาพร  มามีไชย
160 นางสาว ปวีณดา  ชุมภูจันทร์
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161 นาย ปัญญ์  เปล่ียนปรีชา
162 นาย ป่ัน  จันทร์เรือง
163 นางสาว ปิณุกา  เดชคุณานันต์
164 นางสาว เปมรินทร์  กวินธนวิรุฬห์
165 นาย พงศ์พนา  น้ ากระจาย
166 นาง พยูร  แสงจันทร์
167 นางสาว พเยาว์  สุขทับทิม
168 นาย พรชัย  ค าภูเขียว
169 นาย พรชัย  ศิริโอภา
170 นาย พลเทพ  ทิพหา
171 นาง พลอยนารี  สิทธิวัจน์
172 นางสาว พัชรินทร์  แดงวิไล
173 นาง พัชรี  คล้ายอ้น
174 นาย พัฒนชัย  คีรีต๊ะ
175 นาง พัณณพัฒน์  อมรฤทธิเกียรติ
176 นาย พิพัชร์  ธรรมการฐิติคุณ
177 นาย พิภพ  กอก าเกษ
178 นางสาว พิภาพรรณ  ชูพรหม
179 นางสาว พิมพ์ทิชา  อินทร์สวัสด์ิ
180 นาง พิมศรี  ลาดปะละ
181 นาย พิษณุ  เกียรติฉวีพรรณ
182 นาย พิษณุ  มณเฑียร
183 บจ. พี.บี.ไฮเทค  คอร์ปอเรช่ัน  
184 บจ. พีคอค  ฟอร์มส์  แอนด์  เปเปอร์  
185 นาย พีรพล  ภักดี
186 นาย พีระพัฒฒน์  ชูสมุทร
187 นางสาว เพ็ญนภา  แก้วยานุรักษ์
188 นาง เพ็ญพิมล  แสงค า
189 บจ. เพอร์เฟค  ดีไซน์  แอนด์  บิลด์  
190 นางสาว เพียงนภา  แสงสว่าง
191 นาย ไพฑูรย์  สิงห์แรง
192 นาง ไพทูรย์  จันมี
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193 นาย ไพบูลย์  บุญเพ็ง
194 นาย ไพบูลย์  เกียรติบันลือ
195 นาย ไพรัช  ทองค าแสง
196 นาย ไพรัตน์  เอ่ียมสอาด
197 นางสาว ไพรินทร์  บ ารุงศิลป
198 นาย ไพศาล  แก้วทันค า
199 นาย ไพศาล  อายุเจริญ
200 บจ. เฟรช  ฟอร์ม  ฟาร์ม  
201 บจ. เฟิสท์  จูไล  
202 นางสาว ภรณี  อมะโร
203 นางสาว ภัทนี  อิศรางกูร  ณ อยุธยา
204 นาย ภัทรพล  อัครชาติ
205 นาย ภาณุวัฒน์  ทองค า
206 นาย ภิญโญ  ธรรมสุข
207 นาย มนตรี  ศรีภูมิพรม
208 นาง มนัญญา  เซนต์  จอห์น
209 นาง มนัส  ชัยพันธ์โท
210 นางสาว มลฑกานต์ิ  งามละเมียด
211 นางสาว มะลิวรรณ  ปัญโญ
212 นาง มานอ  ขันกสิกรรม
213 นาย มานะ  กาทอง
214 นาย มานิตย์  หอมทรัพย์
215 บมจ. มิตรแท้ประกันภัย  
216 นาง มุกดา  เพ็งรัตน์
217 นางสาว ยลวรรณ  ธนวัฒภวนนท์
218 นาย ยืนยง  โพธ์ิอุดม
219 นาย ยุทธนา  เนตรจินดา
220 นาง ยุพิน  บุญเถิง
221 นางสาว ยุวธิดา  แสนอุบล
222 นาย รณกฤต  อรรคฤทธ์ิด ารง
223 นาย รนกร  แสงสุวิมล
224 นาง รมย์นลิน  บุญมาสวัสด์ิ
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225 นาย รังสรรค์  บุญสาร
226 นาย รังสรรค์  เพ็งนู
227 นาย รังสิต  ศิรนานนท์
228 นางสาว รัชทร  ข าดีจีรสิรี
229 นาง รัตนา  น่วมปฐม
230 นางสาว รัตนาภรณ์  รัตนพันธ์
231 หจก. ราชา สุวรรณี  
232 นางสาว รุ่งนภา  สาคะนิล
233 นางสาว รุ่งรัตน์  อินทร์อ่อน
234 นางสาว เรณู  นางกระโทก
235 นาย ฤทธ์ิณรงค์  บาตดี
236 นางสาว ลลิตา  ชิษณุชา
237 นาง ลักขณา  นาที
238 นาง ลัดดา  พะธะนะ
239 นาง ล าพอง  ชูช่ืน
240 นาย ล าไพร  ครองใจ
241 นาง วนิดา  หอมพรมมา
242 นาง วรกาญจน์  ขัติแปง
243 นาย วรพจน์  ศุกระศร
244 นาย วรพล  โชติโก
245 นาย วรวุธท์ิ  ดีสุคนธ์
246 นาย วสันต์  ดีน้ าจืด
247 นาย วัชรินทร์  เรืองทอง
248 นาย วัฒนา  ดาราย่ิง
249 นาย วันชัย  เตจ๊ะสา
250 นาย วันชัย  โฮ่ห้ิน
251 นาย วิชญ์วิสิฐ  เขียวสอาด
252 นาย วิชัย  แสงอ่อน
253 นาย วิทวัส  แสงวันลอย
254 นาย วิพัทธ์  จิโรจน์วีรภัทร
255 นาง วิมนต์  วงศ์ฮาม
256 นาย วิระชาติ  ภาคเพียร
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257 นาง วิริยา  ยืนยาว
258 นาย วิรุฬ  เพชรขุนทด
259 นาย วิศิษฐ  ทรงวัฒนก าจร
260 บจ. เวิลด์  ฟูดส์  อินเตอร์เนช่ันแนล  
261 นางสาว ศรีสุดา  ถาทอง
262 นางสาว ศศิวิภา  อุประสิทธ์ิ
263 นางสาว ศักย์ศรณ์  เพ็ชรมณี
264 นางสาว ศิริขวัญ  ฟักประไพ
265 นาง ศิริพร  ชูลีระรักษ์
266 นางสาว ศิริวรรณ  ประดิษฐวรานนท์
267 นางสาว ศิฬารัตน์  จันทร์สอน
268 นางสาว ศุภกร  แซ่เล้า
269 นาย ศุภเชษฐ์  ศรีสาครบริสุทธ์ิ
270 นาย สนใจ  เกตุขุนทด
271 นาย สนอง  แก่นสา
272 นาง สมคิด  พ่วงรอด
273 นาย สมชัย  แซ่โล้ว
274 นาย สมชาติ  บัวงาม
275 นาย สมชาย  พิสุทธ์ิสีมา
276 นาย สมชาย  กลมเกลียว
277 นาย สมพร  นับงาม
278 นาย สมพร  อ่ิมอุทร
279 นาง สมมาตร  เศวตวงศ์
280 นาย สมยงค์  ภูมินา
281 นาย สมศรี  สิมาวัน
282 นาย สมศักด์ิ  โพธ์ิศรี
283 นาย สมศักด์ิ  ลาภานิกรณ์
284 นางสาว สมหญิง  แซ่กิม
285 บจ. สยามนิปปอนเท็กซ์ไทล์  
286 นาย สรรภพ  นาคพิทักษ์
287 สหกรณ์แท๊กซ่ีไทย  
288 นาง สังวาลย์  สะและวงศ์
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289 นางสาว สัจจา  คงกระพันธ์
290 นาย สัญญา  ด าเอ่ียม
291 นาย สาคร  โพธ์ิทอง
292 นาย สามารถ  อยู่คง
293 นางสาว สายทอง  เลนท าดี
294 นางสาว สายพิณ  ลังกาวงษ์
295 นาย สายันต์  สุขสุเสียง
296 นาง สารภี  แซ่ต้ัง
297 นางสาว ส าราญ  บุญสูงเพชร
298 นาย สิทธิชัย  เพียรธัญการ
299 นาย สิระวิชญ์  ศรีรัตนวุฑฒิ
300 นางสาว สุทธิรัศม์ิ  รุ่งเรือง
301 นางสาว สุทัตตา  ธนนันท์นราพูล
302 นาย สุทิน  ต๊ะมา
303 หจก. สุทินซัพพลายส์  
304 นาย สุเทพ  เทือกอุตร
305 นาย สุนทร  ทองทา
306 นาย สุนทร  พิริยะธนภัทร
307 นางสาว สุนิสา  เศรษฐบุบผา
308 นาง สุพร  กฤตยพรพงศ์
309 นางสาว สุพรรษา  สนธ์ินุช
310 นาง สุพิชชา  เพลิดขุนทด
311 นางสาว สุพิชญา  รักบัว
312 นาย สุภัทร  กาลวันตวานิช
313 นาง สุภาพร  วัฒนเสถียร
314 นาง สุภาภรณ์  สุวรรณภักดี
315 นางสาว สุภาวดี  อบอุ่น
316 นาง สุมิตรา  ยอดพังเทียม
317 นาย สุเมธ  โต๊ะกีหมอลี
318 นาย สุรชาติ  พรมวันดี
319 นาย สุรพงษ์  สุขุมาสวิน
320 นาย สุรพรรณ  พิฆาตทยาน
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321 นาย สุรพล  สุทธิมงคล
322 นาย สุรศักด์ิ  ศิริแสงชัยกุล
323 นาย สุรศักด์ิ  พลทา
324 นาย สุรัตน์  ศรีด าขลิบ
325 นางสาว สุรีย์รัตน์  วิจิตรอักษร
326 นางสาว สุรีรัตน์  เสียงใส
327 นาง สุวรรณี  ศรีใจวงศ์
328 นาย สุวิช  สุขไชยญาติ
329 นาย สุวิทย์  ราญรอน
330 นาย สุวิทยา  เขียวฉอ้อน
331 นางสาว เสาวลักษณ์  ปานแก้ว
332 นางสาว แสงเดือน  บุญชม
333 นางสาว แสงเดือน  ไผผักแว่น
334 นางสาว หน่อย  พวงชมภู
335 หมวดบ ารุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่  700  ปี  
336 นาย อดุลย์  วงษ์พิทักษ์
337 นาย อนุวัฒน์  วงศ์เทวี
338 นาย อภิวิชญ์  ธนทรัพย์สมบัติ
339 นาย อภิเษก  วรรณไชย
340 นาย อมร  เผ่าจินดา
341 นางสาว อมรา  ภูวนวัฒก์
342 นางสาว อรพินท์  ลือศักด์ิโสภณ
343 นางสาว อรัญญา  คมข า
344 นางสาว อรัญญา  แดงกองโค
345 นางสาว อลิสา  รักเสนาะ
346 นางสาว ออกแบบ  ศิริวรรณา
347 นางสาว อัจฉรา  โภชนา
348 นางสาว อัญรินทร์  พัชรศรัณภัสร์
349 นาย อาคม  นามผลดี
350 นาย อาทิตย์  ดาสันทัด
351 นาง อารีรัตน์  ปันจ้อย
352 นาง อ าพร  ก๋องค า
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353 บจ. อินฟินิต้ี  สตีล  จ ากัด  
354 บจ. อิมเพรส  เซอร์วิส  
355 นางสาว อิสยาภรณ์  ไม้จันทร์
356 นาย อุดม  พ่ึงชัยภูมิ
357 นาย อุดร  สาครพานิช
358 นาง อุ่นเรือน  โคตรมูล
359 นางสาว อุบล  แก้วประเสริฐ
360 นาง อุบลรัตน์  ศรีสังวาลย์
361 นาย เอกพงศ์  สุเมรุ
362 นาย เอกพล  แซ่จิว
363 นางสาว เอ้ืองฟ้า  มงคลสุภา
364 บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย  
365 นางสาว ไอยรา  สียางนอก
366 นางสาว ไอรินทร์  จิรโรจน์โกสิน
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1 Mrs. MYINT  THAN
2 นาย กรวิวัฒน์  สุขไม่รู้เส่ือม
3 บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
4 นาย ก่อหนี  บุญเสน
5 บจ. คอนวีเนียนซ์  ฮอสพิทอล  (โรงพยาบาลจุฬารัตน์  9)  
6 นาง ค าต้น  แก้วคูนอก
7 นางสาว ฉวีวรรณ  ขอบใจ
8 นาย แท่งทอง  บุษริยัง
9 นาย ธนวัฒน์  ประทีป
10 นาง เนาว์  จุลศรี
11 บจ. บางปะกงเวชกิจ(รพ.จุฬารัตน์  11 (อินเตอร์)  
12 บจ. โปรเกรส ทรานส์ แมเนจเม้นท์  
13 นาย ผทัย  แปรโคกสูง
14 นาง มะลิ  บุตรค าโชติ
15 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา  
16 โรงพยาบาลชุมแพ  
17 โรงพยาบาลเชียงยืน  
18 โรงพยาบาลบางละมุง  
19 โรงพยายาบาลบางนา 5  
20 นาย วรเทพ  เกชศิริ
21 นาย วีรภัทร  ค าวันดี
22 นาย สมศักด์ิ  ส่ือสาร
23 นาง สมหมาย  น้อยเขียว
24 นาย สรรเสริญ  บุญสนิท
25 นาย สุภาพ  รักษ์ศรีทอง
26 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม  
27 นางสาว อุไรวรรณ  วรโพด
28 หจก. เอส.เอส.ดี  ทรานสปอร์ต
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1 นาง กนกกานต์ จันทร์อินทร์
2 นาง กมลรัตน์ แถลงสุข
3 นาย กฤษฎา รักทับทิม
4 นาง ขวัญฤดี พวงชุ่มช่ืน
5 นาย คุณากร น้อยโสภณ
6 นาง จ าเนียร รอดเทศ
7 นาง จิณห์นิภา บริหารพงศ์
8 นางสาว จิรวรรณ ดอกพยอม
9 นาย ชัยพันธ์ พิสุทธิพันธ์ุ
10 นาย ด ารง ภิญโญ
11 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ อยู่สถิตย์
12 บจ. เทคโนคอน 
13 นาง นันท์นภัสร์ ศรีอุบลมาศ
14 นาย บุญทวี บังสันเท๊ียะ
15 นาย ประกอบ ตุ่นเฮ้า
16 นาย ประจิตร บุญสืบ
17 นาย ประดิษฐ สุริรักษ์
18 นาย ประทีป จิตต์ไพศาล
19 นาง ประไพพิศ ประเสริฐสังข์
20 นางสาว ปัญญ์ชลี เต่าทอง
21 นาย พงศ์พล ม่ันศักด์ิ
22 นาย พงษ์เทพ คงหอม
23 นางสาว พชรพร แผ่ทอง
24 นาย พรศักด์ิ จักรักษา
25 หจก. พี เจ บิส 
26 นางสาว เพ็ญศรี ประทุมวัลย์
27 นาย ไพบูรณ์ ไชยพร
28 นาย ไพบูล ภูนาลาม
29 นาย มงคล ตันติวงศ์
30 บจ. เมก้าล้ิงค์ 
31 นางสาว รัศมี งามกิจการ
32 นาย โรม ฮะอุรา
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33 นางสาว วราภรณ์ จันทร์เพียร
34 นาย วศิน ม่ันสุข
35 นาย วิชชุภาส เจริญพร
36 นาง วิรัช โยเฮียง
37 นางสาว วิไลวรรณ นนทะค าจันทร์
38 นาย วีรศักด์ิ สุนศุข
39 นาง ศรีวรรณ หล่อชลอกุล
40 นาง ศรีสมร บุญชุบ
41 นางสาว ศิริลักษณ์ โชติสุวรรณ
42 นาย ศิริเวทย์ จินพละ
43 นาย สมชาย ณ.สุย
44 นาง สายพิณ ทองค า
45 นาง สุพิศ พิศาล
46 นาง สุพิศ แสงขาว
47 นางสาว สุภาวดี ดงประการ
48 พล.ต.ต. สุรศักด์ิ ศานุจารย์
49 นาย สุรัด ปรือปรัก
50 นาง สุวรรณา บุญเลิศ
51 นาย หริ จันทะสาร
52 นางสาว อรทัย เถาว์กลอย
53 นาย อรุณพันธ์ อินต๊ะ
54 นาย อัครเดช เขตนิมิตร
55 นาย อารี อาด า
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1 MR. Henning  Fuglestad
2 นาง กนกวรรณ  สาลี
3 นาย กมล  เอกอรุณรุ่ง
4 บมจ. กรุงเทพประกันภัย
5 นางสาว กรุณา  นาคประสิทธ์ิ
6 นาย กอบเกียรติ  กสิวิวัฒน์
7 นาย กันตพัฒน์  พิริยวรากิตต์ิ
8 นาง กาญจนาพร  ปะตาทายัง
9 นาง กานดา  ไกรขจรกิตติ
10 นาง ก้านตาล  นิตย์เมืองปัก
11 นาย ก าพล  เขียวพระอินทร์
12 นาย กิตติพศ  เกิดแพร
13 นางสาว กิตต์ิรวี  กิตต์ิพิวัฒน์
14 นาย กิติพงษ์  อ าภา
15 นาย เกษม  สีชาวงศ์
16 นาย เกียรติศักด์ิ  ศาสตร์ประเสริฐ
17 นางสาว แก้ว  ปาวะกา
18 นางสาว แก้วใจ  แสงน  า
19 นาย โกมล  อนันตพงศ์
20 นาย โกวิทย์  ครึกครื น
21 นาย โกวิทย์  จูมดอก
22 นาย ไกรธนู  เปราะสะเกษ
23 นาย ขวัญชัย  วันดี
24 แขวงทางหลวงปัตตานี
25 หจก. คณาวิน  เดินรถ
26 นาย คมกริช  นุ่มเนื อ
27 นาย คมกฤษณ์  น้อยหมอ
28 นางสาว คอรีเยาะ  อะแซ
29 ว่าท่ี พ.ต ค านวณ  จุลณะเวช
30 นาย ค าย่ี  ปอขุน
31 นาย ค ารณ  รุ่งเรือง
32 นาย ค าใส  รูปเหมาะ
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33 นาย โครม  พุฒฤทธ์ิ
34 นาย จรัญ  เศรษฐี
35 นาย จรัญ  ใจวัน
36 นาย จักรกฤษณ์  ศรียังเล็ก
37 นางสาว จันทร์เพ็ญ  สงวนวาที
38 หจก. จันทิมา  ทรานสปอร์ต
39 นาง จันแรม  พรมเนตร
40 นางสาว จารุวรรณ  ค าพิลา
41 นางสาว จารุวรรณ  เลิกการ
42 นาย จ านงค์  ใจซ่ือ
43 นาย จ านรรจ์  นิลพัตร์
44 นาง จ าเนียร  คุ้มสา
45 นาง จ าเนียร  ธีระแนว
46 ร.ต.ท. จ ารัส  อุตมูล
47 นางสาว จิตราภรณ์  กิจทวี
48 นาย จิรวัฒน์  ทันนิเทศ
49 นางสาว จิรัฐยา  เกิดสนอง
50 นางสาว จิราณัฏฐ์  อมตาธนาเกียรติ
51 นางสาว จิราพร  ชาลี
52 นางสาว จิราภรณ์  มาถาวร
53 นาย เจนยุทธ  สมน้อย
54 นาย เจนรบ  ส าเภาดี
55 นางสาว เจมจิรา  ขุนศิริ
56 นางสาว เจียรไน  เหล่าเขตุกิจ
57 นาง ฉลวย  อุดมวิทยาไกร
58 นาง ฉวีวร  เสียภัย
59 นาย เฉลิม  เทพสถิตย์ภรณ์
60 นาย ชนรรทน์  สุวิชาเชิดชู
61 นางสาว ชนันธร  ผลมาณีกุล
62 นาย ชรินทร์  พวงทอง
63 นาย ชรินทร  กรานเลิศ
64 นางสาว ชลิดา  หลีอัครโยธิน
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65 นางสาว ช่อทิพย์  สกุลพงศ์ยืนยง
66 นาย ชัชวาลย์  เต็กหงษ์
67 นาย ชัยรัตน์  เล้าอรุณ
68 ร.ต. ชัยวัฒน์  ดวงมณี
69 ร.ต.ต.หญิง ช่ืนกมล  เปรมกมล
70 นางสาว ชุติมา  เล็กชะอุ่ม
71 นางสาว ชุติมา  สมสิทธ์ิ
72 นาย เชาว์  สถิตย์ธรรม
73 นาย เชาวลิต  ทินกร
74 นาย ไชยยง  ธีรปกรณ์
75 นาย ไชโย  ค าสวัสด์ิ
76 นางสาว เซี ยม  แซ่ตั ง
77 นางสาว ญรินดา  บุญยรัตน์พันธ์
78 นาง ฐาปานีย์  ยิ มเนียมธนธร
79 นาง ฐิตาภา  เขียวจรรณสืบ
80 นางสาว ฐิติเธียร  เฉลิมด าริชัย
81 นางสาว ฐิติรัตน์  แผ้วพฆัคฆ์
82 หจก. เฒ่าแก่น้อย  ทัวร์  
83 นาย ณรงค์  บัวบุตร
84 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  ทองอร่าม
85 นาง ณัชนรี  เกิดสุวรรณ
86 นาย ณัชยพงษ์  สารลักษณ์
87 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  ปาลวัฒน์
88 นางสาว ณัฐปภัสร์  สิรพัฒนสกุล
89 นาย ณัฐพล  แซ่ว่าง
90 นางสาว ณัฐพิมพ์  แสงดารารัตน์
91 นางสาว ณัฐวิกา  สุขภิรมย์เกษม
92 นาย ณัฐวุฒิ  พานิช
93 นาย ณัฐวุฒิ  อันทะราสี
94 นางสาว ณัสนันท์  คงหญ้าคา
95 นาง ณิชากร  วงศ์อามาตย์
96 นาย ดนัย  ทาดี
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97 นาย ดนัย  สวัสดิบุตร
98 นางสาว ดรุณี  ศรีก าเหนิด
99 นาย ดิเรก  สาระพันธ์
100 นาย เดชา  เอาเจริญย่ิง
101 นาย ต่อสู้  ยะค านะ
102 นางสาว ถนอม  เย็นโพธ์ิศรี
103 นาย ถวิล  แถมทอง
104 นาย ถาวร  จันทร์เรือง
105 นาย ถาวร  วิชชุวัฒนากร
106 บจ. ทรานส์  เอเช่ียนไลน์
107 นาย ทวีชัย  ม้วนทอง
108 นาง ทองดี  โรจวัฒนา
109 จ.ส.อ. ทองใบ  วงษ์สายตา
110 นาย ทักษ์ดนัย  จันขัน
111 นาย ทัศนะ  พิมพ์สกุล
112 นาง ทัศนีย์  เดชานุภานนท์
113 นางสาว ทัศนีย์  ทองค าสุข
114 นาย ทินกร  นวลมะ
115 นาย ทินภัทร  เนือมขุนทด
116 บจ. ที.วี.ซี.คาร์แคร์
117 นาง เทวีรัตน์  สุริยพันธ์ุ
118 บมจ. เทเวศประกันภัย
119 เทศบาลเมืองท่าโขลง
120 หจก. ธนกรณ์ไพศาล  (พิษณุโลก)
121 บมจ. ธนชาตประกันภัย
122 นางสาว ธนภรณ์  จีนจิ ว
123 นาย ธนภัทร  วงเวียน
124 นาย ธนวัต  พงศาพาส
125 นาย ธนสิน  จินดาย้อย
126 นาย ธนัท  น่วมสิริ
127 ธนาคารเกียรตินาคิน  จ ากัด  (มหาชน)
128 นาย ธนาคิม  ศรีโตงาม
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129 นาย ธนาชัย  อุทัยไพศาลวงศ์
130 นางสาว ธนิสสรณ์  อัครเกษมพัฒน์
131 นาย ธวัช  กรุดมณี
132 นาย ธวัช  เจริญสุข
133 นางสาว ธัญวรรณ  เช่ียวกิจ
134 นางสาว ธัณยนันท์  สิงห์สถิตย์
135 นาย ธานินทร์  กิติศรีวรพันธ์ุ
136 นาย ธานินทร์  จันนาวัน
137 นาย ธีรดนัย  กัลยะเวทย์
138 นาย ธีรพัฒน์  โพธ์ิค า
139 นาย ธีระวัฒน์  มะณีสุข
140 นาง นงค์นุช  ค าพลศรี
141 นาย นนท์ปวิธ  บุญนุ่ม
142 นาย นพดล  ยังเต็ม
143 นาย นพสิทธ์ิ  ศิริก่ิงสุวรรณ์
144 นาย นรา  ธงศรี
145 นางสาว นฤชล  กัวะขุนทด
146 นางสาว นฤมล  ค าก๋อง
147 นาง นฤมล  รัตนนาม
148 นาง นวลจันทร์  น่ิมม่ัง
149 นางสาว นวลลออ  ไตรจักร์วนิช
150 นางสาว นัฐภรณ์  ใหมธรรมจักร
151 นาง นาฏยา  ซาห์
152 นางสาว นารีรัตน์  บุบผามาลัย
153 บมจ. น าสินประกันภัย
154 นาง นิชาภร  แก้วคูณ
155 นาง นิตยา  ญาติประชุม
156 นาย นิติพัทธ์  ค าบุญ
157 นาย นิทัศน์  คล้ายปาน
158 นาย นิธิณัฐ  ษรจันทร์ศรี
159 นาย นิยม  ไชยรัตน์
160 นางสาว นิรินธนา  ธรรมศิริ
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161 นาง นุวดี  นนท์ตา
162 นาง เนตรทราย  จินะทอง
163 นางสาว บันจง  ศรีอุดร
164 นาย บัวหล่ัน  พิลา
165 นาย บ าเพ็ญธรรม  ถ่ินศรีภูมิ
166 นาย บ าเหน็จ  เทียมเพชร
167 นาย บุญเชิด  เง่ือนจันทอง
168 นาง บุญมา  บัวลา
169 นางสาว บุญล้อม  รุ่งแสง
170 นาย บุญสม  วงษ์เงินหอม
171 นางสาว เบญจาพร  สตาพัตร
172 นางสาว ใบทอง  แสงแก้ว
173 บมจ. ประกันคุ้มภัย
174 นาย ประเดิม  สุจยานนท์
175 นาง ประเทือง  ภูธรมิตร
176 นาย ประภาส  พิชาด ารงโชติ
177 นาย ประยูร  มีบุญ
178 นาย ประสิทธ์ิ  สิทธิเสนา
179 นาง ปริณดา  หยดย้อย
180 พ.ต.ต. ปรีชากรณ์  เหมาอ าพมาตย์
181 นาง ปรียา  นิลศิริ
182 นางสาว ปสุตา  ศรจิตร์
183 นาง ป๋อง  พินดอน
184 นางสาว ปัญญพัฒน์  จิวประเสริฐ
185 นาย ปัตตพงษ์  คล้ายทวน
186 นางสาว ปัทมา  แซ่ลิ ม
187 นาง ปิยวรรณ  ยุงคุณ
188 นาย ปิยะเทพ  พงษ์สมบัติ
189 นาง เปล่งศรี  แช่มช้อย
190 นาย เผด็จ  ภาคีโพธ์ิ
191 นาย พงษ์ศักด์ิ  ตั งพิกุลทอง
192 นาย พงษ์สันต์  ธรรมครุนันท์
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193 นาย พนมกร  ฟักศิริ
194 นางสาว พนารัตน์  วิชัยดิษฐ
195 นาย พยงค์  แซ่ลิ ม
196 นางสาว พรกมล  ชุมภูทอง
197 นางสาว พรจิรา  วิเศษฤทธ์ิ
198 นางสาว พรรณนารา  อมรเวช
199 นาง พรรณี  พักคง
200 นาง พรรณี  สุกใส
201 นาย พลายงาม  สุขเกิด
202 นางสาว พวงผะกา  ลีตานา
203 นาย พอพล  ชูสุวรรณ
204 นางสาว พัชรกันย์  นามพงศาสิน
205 นางสาว พัชรมณี  ลิ มสุวรรณ
206 นาง พัชรินทร์  ศรีเพียรเอม
207 นาย พัฒนพงษ์  จูมพิลา
208 นาย พันตรี  อีซอ
209 นาง พาที  โชคไพบูลย์
210 บจ. พาเนล  ทรานสปอร์ต
211 นาง พิชามญช์ุ  ค าสุข
212 นาย พิเชษฐ  กล่ันประโคน
213 นาย พิทักษ์  พิพัฒนานนท์
214 นางสาว พิมพกานต์  จันทร์ฤดี
215 นางสาว พิมพ์ปวีณ์  เลิศตระกูล
216 นาย พิศล  พูนผล
217 หจก. พีพีเค.  สทรัคเจอร์  กรุ๊ป
218 บจ. พีเพิลแพค
219 นาย ไพฑูรย์  น้อยโสภา
220 นาย ไพรัตน์  เอ่ียมสอาด
221 นาย ไพศาล  ไชยศรีอนันต์
222 นาย ไพศาล  ถานผดุง
223 นาง ภรณี  เช้าเจริญประกิจ
224 นางสาว ภัสรา  ฮะทะโชติ
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225 นาย ภาคภูมิ  บัญชาศักด์ิ
226 นางสาว ภาพร  ภัคเพียงพอ
227 นาง ภาริณี  ตรีสุวรรณ
228 นาย ภาสกร  องอาจ
229 นาย ภุชงค์  ดีสิริ
230 นาย มงคล  สัตยธรา
231 นางสาว มณีรัตน์  โชติญาณพิทักษ์
232 นาย มนัสโชค  อุปถัมภ์หัตถสาร
233 นาย มนูญ  พยัฆพันธ์
234 นาง มยุรี  แสงจันทร์
235 นาง มรกต  เขมนันท์โสภณ
236 บจ. มหาวิศว์
237 นาย มานพ  ดีจริง
238 นางสาว ม่านฟ้า  วงษ์จักร
239 นาย มานิตย์  รอดทรัพย์
240 บจ. มาสเตอร์พีซ  เซอร์วิส  แอนด์  ซัพพลาย
241 บมจ. มิตรแท้ประกันภัย
242 นางสาว มิตา  นามมินา
243 มูลนิธิเกษตรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
244 บมจ. เมืองไทยประกันภัย
245 บจ. แม่สอดปิโตรเลียม
246 นาย ยงยุทธ์ิ  เกื อกาญจน์
247 นาย ยรรยง  วัฒนาสุทธ์ิ
248 นางสาว เยาวลักษณ์  เกษา
249 นาง เยาวลักษณ์  อมราลักษณ์
250 นาง ระเบียบ  ชูศรี
251 นาย ระพีพัฒน์  นาคยา
252 นาย รังรักษ์  งามศิริ
253 นางสาว รัชดา  แก่นศิริ
254 นางสาว รัชนี  จินตวุฒิพงศ์
255 นางสาว รัชนีวรรณ  แก้วพรสวรรค์
256 นาย รัฐพล  สมพล
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257 นาง รินด้า  ขอศานติ
258 นางสาว รุ่งนภา  อัศวพัชระ
259 นาย รุ่งอรุณ  จุลโนนยาง
260 บจ. โรจน์ไพบูลย์  อีคว๊ิปเม้นท์
261 พ.ต.อ. โรมรัน  จินดานุภาพ
262 นาย ไรวินทร์  แต้รัตนชัย
263 นาย ฤทธ์ิ  คงโพธ์ิ
264 นางสาว ลัดดา  ยาวิรัชน์
265 นางสาว ลาวรรณ  ยุทธนาวา
266 นาง ล าเพศ  พิงผักแว่น
267 นาง ล าใย  เม่นรักษ์
268 นาย เล็ก  ซึมกลาง
269 นางสาว วนิดา  วาดีเจริญ
270 นางสาว วรพรรณ  แก้วงาม
271 นางสาว วรรณพร  เอ่ียมประเสริฐ
272 นางสาว วรรณภา  ฟักสวัสด์ิ
273 นาย วศิน  อุ่นเสียม
274 นางสาว วัชรี  มนูศิลป์
275 นาย วัฒนชัย  อัคคะฮาด
276 นาย วันชัย  ไชยดา
277 นาย วันชัย  บูรณนัติ
278 นางสาว วันดี  แซ่ลิ ม
279 นาย วันนัก  เรืองสุข
280 นาง วันเพ็ญ  วิจิตร์
281 นางสาว วันเพ็ญ  ศิริบุญ
282 นาง วาสนา  เรืองมานะ
283 นางสาว วาสนา  สุขสวัสด์ิ
284 นาย วิชัย  พิเศษสุทธิกุล
285 นาย วิชัย  แสนกล้า
286 นาย วิชานนท์  จรรยาขาม
287 นาย วิทูล  ศักดี
288 นางสาว วิภาดา  โคตรสุวรรณ
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289 นางสาว วิภาภรณ์  ภู่พลับ
290 นางสาว วิภาวรรณ  วิเศษคุณาเวทย์
291 นางสาว วิมลภัทร  พงศ์ฤกษ์ดี
292 นาย วิรัตน์  ด้วงเด่น
293 นางสาว วิลาภา  อยู่ผา
294 นางสาว วิไลวรรณ  แซ่โค้ว
295 นาย วิศณุพงษ์  องศารา
296 นาย วิศิษฐ  ทรงวัฒนก าจร
297 นางสาว วีร์สุดา  แสงผดุง
298 นาย วุฒิชัย  จันทร์ลา
299 นาย ศราวุธ  ดอนหม่ืน
300 นางสาว ศรีแพร  อินเกด
301 นาง ศรีวรรณ  เกตุศร
302 นาย ศักด์ิชัย  นาคทัพ
303 นาย ศักด์ิชัย  รัตน์ด้วง
304 นาย ศักด์ิศรี  หาระบุตร
305 นาย ศักรนันทน์  สาทแก้ว
306 นาย ศานิต  ลอยแก้ว
307 นางสาว ศิริพรรณ  ส่องพิทักษ์
308 นาง ศิวพา  เกียรติธนะบ ารุง
309 นาย ศุภกิจ  รอดศิริ
310 นาย สมควร  ผิวทองงาม
311 นาย สมเจต  นิลประดับ
312 นาย สมชาติ  สุธะกาล
313 นาย สมชาย  ธรรมเสถียร
314 นาย สมชาย  องค์สารา
315 นาง สมทรง  ก้านบัว
316 นาย สมนึก  ดีวงษ์
317 นาย สมนึก  ระหาญนอก
318 นาย สมบูรณ์  สนศรี
319 นาย สมพงค์  เหม็นโสะ
320 นาย สมพงษ์  บรรยง
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321 นาย สมพร  แตงกระโทก
322 นาย สมพร  อ่ิมอุทร
323 นาย สมพล  ท่าชัย
324 นางสาว สมพัฒน์  เทียนสกุล
325 นาง สมพิศ  สินเนตร
326 นาย สมภพ  ไทยธานี
327 นาย สมยศ  ประกอบแก้ว
328 นาย สมยศ  สิทธิโชคพันธ์
329 นาง สมร  สมไธสง
330 นางสาว สมรศรี  มานิกพันธ์ุ
331 นาย สมศักด์ิ  ณ  ตะก่ัวทุ่ง
332 นาย สมศักด์ิ  ทองค าเปลว
333 นาง สมเสลา  อยู่สุข  
334 นาย สมาน  พันหมวด
335 นาย สมาน  ศุภศร
336 บจ. สยามรีเจ้นท์  คาร์เร้นท์
337 สหกรณ์ไทยเจริญแท็กซ่ี  จ ากัด
338 สหกรณ์บวรแท็กซ่ี  จ ากัด
339 สหกรณ์มิตรแท้แท็กซ่ี  จ ากัด
340 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (ด.ต.ปรีชา  ภู่โกสีย์)
341 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางกมลทิพย์  พุทธนิมนต์)
342 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางขวัญจิตต์  เหม็งชัง)
343 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางจุฬารัตน์  เจริญวงศ์)
344 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางฉัตรทิพย์  จรกลาง)
345 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางดารา  เอมโอษฐ์)
346 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางทองนาค  สร้อยนอก)
347 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางบัวลอย  เลขนอก)
348 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางป่ินอนงค์  เดชขุนทด)
349 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางปุณณภา  ธัญญสนธิ)
350 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางรุจิรัตน์  แสงอรุณ)
351 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางละม่อม  ชัดขุนทด)
352 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางละมุน  สมหมาย)



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน พฤษภาคม 2563
12/15

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

353 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางลัดดา  สุวรรณัง)
354 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางศุภลักษณ์  ป่ินแก้ว)
355 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางสมพิศ  เหมนิธิ)
356 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางสาวธาวิณี  ฤทธ์ิเวโรจน์)
357 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางสาวมยุรี  พลายจันทร์)
358 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางสาวสุวรรณี  บ ารุงนอก)
359 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางอรุณ  ศุภวชิรานันท์)
360 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายกมล  เชื อจ ารูญ)
361 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายโกเมน  ศิวะเรืองชัย)
362 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายคงฤทธ์ิ  จ าปามูล)
363 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายคนางค์รัตน์  จิตต์รัตนะ)
364 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายคนึง  วีระชัย)
365 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายณัฎฐ์  แสงทะมาต)
366 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายทด  ปุริมาตร์)
367 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายธนพร  ศรีภู่)
368 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายธนิติ  พลตื อ)
369 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายบุญเลิศ  แช่มเมืองปัก)
370 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายประชุม  ประจันดุม)
371 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายปัตตนึก  ดอกสันเทียะ)
372 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายยงยุทธ  สดใส)
373 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายลอง  หิงสันเทียะ)
374 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายวัชรสิทธ์ิ  จันทร์สระน้อย)
375 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายวัชรินทร์  จันทราเลิศ)
376 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายวิทยา  เจียรสุวรรณ)
377 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายวีระ  เรียงสนาม)
378 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายศักดา  ทับประสิทธ์ิ)
379 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายศิริ  พรหมหรรษ์)
380 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายศิริศักด์ิ  พรมงูเหลือม)
381 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายเศกสันต์  ตระกูลค าม่วง)
382 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายสงัด  อนุพันธ์)
383 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายสวัสด์ิ  วีระแพทย์)
384 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายสุดใจ  นาอ้น)
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385 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายสุเทพ  อ่อนระยับ)
386 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายสุพัฒน์  เพียรการ)
387 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายสุวัชชัย  เกิดเมฆ)
388 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายสุวิชาญ  เสน่หา)
389 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายสุวิทย์  สมอ่อน)
390 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายอุดม  พฤกษา)
391 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นายเฮม  เทศไธสง)
392 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (ร.ต.ต.เขียน  จิรวัฒิภาส)
393 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (ร.ต.พรรษา  สุวรดี)
394 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  (นางพรจิตร  อารยะพันธ์)
395 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ ากัด  (นายฉลาด  อินทร์เอ่ียม)
396 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ ากัด  (นายณรงค์ศักด์ิ  อนุวิฏฐกุล)
397 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ ากัด  (นายนพรัตน์  เสือหล้า)
398 นาง ส้อย  ยอดประสิทธ์ิ
399 นาย สัญญา  ด าเอ่ียม
400 นาย สันติชัย  วันทา
401 นาง สาคร  สนามชัย
402 นาย สาคร  มหาวงค์
403 นาย สาธิต  พรคคนัมพร
404 นาย สามารถ  สุขพินิจ
405 นางสาว สายฝน  พรมเจริญ
406 นาง สายฝน  วิวรรณพงษ์
407 นางสาว สายสุนีย์  กานดา
408 นาง สายหยุด  สุ่นศักด์ิสวัสด์ิ
409 นางสาว สาริศา  แก้วสุข
410 นางสาว สาวิตรี  เมืองคุ้ม
411 นางสาว ส าราญ  บุญสูงเพชร
412 นาย ส าราญ  สาลาด
413 นางสาว ส าเริง  จ าเนียรทรัพย์
414 นาย สิทธินนท์  ทองจาริก
415 นาย สิทธิศักด์ิ  หวังโซ๊ะ
416 บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
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417 นางสาว สิริพร  พ่ึงเพ็ง
418 นางสาว สุกัญญา  นงค์นาคพะเนา
419 นาง สุจิตรา  เอื อนยศ
420 นาง สุชาดา  ใจตรง
421 นาง สุทธยา  พวงศรี
422 นาย สุทธิชัย  ด้วงดน
423 นางสาว สุนิสา  ไซเอ็ด
424 นาย สุพจน์  มีมงคล
425 นางสาว สุพรรษา  จีนรัมย์
426 นาย สุพลชัย  รัตนรุจิภา
427 นาง สุภาพร  จันทร์แจ่มหล้า
428 นาง สุภี  บุญเกิด
429 นาย สุรวุฒิ  บัวสุวรรณ
430 นาย สุรศักด์ิ  บัวแย้ม
431 นาย สุรสิทธ์ิ  วิริยะพงศ์
432 นาย สุระพงษ์  อุดง
433 นาย สุรินทร์  ทิพยเสม
434 นาง สุรีมาศ  เจียกใจ
435 นาง สุรีย์  อาแว
436 นางสาว สุรีย์รัตน์  วิจิตรอักษร
437 นางสาว สุวดี  เกียรติวิริยะขจร
438 นางสาว สุวรรณเพ็ญ  จุอุบล
439 นาย สุวะโรจน์  ณ  สงขลา
440 นาย เส็ง  ซินโซ
441 นาย เสน่ห์  สินพูล
442 นางสาว เสาวลักษณ์  โพธ์ิทอง
443 นาง เสียะ  แหอะหลี
444 นาย หนูกาย  ฝ่ายเพชร
445 นางสาว หัทยา  วิเวกอรุณ
446 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
447 นาย อดิศร  ดอยสุเทพ
448 นางสาว อนิษา  บัวทอง



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน พฤษภาคม 2563
15/15

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ

449 นาย อนุกูล  ณ  สวัสด์ิ
450 นาย อนุศักด์ิ  สวามิวัสด์ุ
451 นาย อนุสรณ์  บุญสูงเพชร
452 นางสาว อนุสรา  ตาดี
453 นาย อภิชัย  เพียรทอง
454 นาง อภิญญา  มัชวงศ์
455 นาย อมร  ต๊ิดเหล็ง
456 นางสาว อมลวรรณ  มีภูงา
457 นางสาว อรจิรา  มะโนสา
458 นางสาว อรพิน  บัวเพ็ง
459 นาย อรรถชัย  เวพีวุฒิกร
460 นางสาว อรัญญา  แสนสุข
461 นาย อรุณ  เร่งรัด
462 นาย อัครินทร์  สีหะวงษ์
463 นาย อาคม  สุขส าราญ
464 นาง อารี  จาวัง
465 นางสาว อารียา  จิรธนานุวัฒน์
466 นางสาว อ านวย  เกาะเหมือน
467 นางสาว อิสรีย์  เสากุดแคน
468 นาง อุดม  จ้อยเจริญ
469 นาย อุดม  พ่ึงชัยภูมิ
470 นาง อุดมพร  ภู่สวัสด์ิ
471 นางสาว อุบลรัตน์  กงสิน
472 นางสาว อุบลวรรณ  จริยาปยุกต์เลิศ
473 นาง อุไร  พ่ึงสุขแดง
474 นางสาว อุษณีย์  มาณะวะ
475 นาย เอกรินทร์  จันทรรวงทอง
476 นางสาว เอื อมเดือน  ภูมิผล
477 นางสาว แอน  สุขใส
478 บมจ. แอลเอ็มจี  ประกันภัย
479 บจ. โอ๊ตแจ๊คแท็กซ่ีเซอร์วิส
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1 บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
2 นางสาว จรัสจันทร์  สินธุวณิก
3 นาง จุรีพร  วงศ์พานิช
4 บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
5 บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
6 นาย ทา  ใจค า
7 บมจ. ทิพยประกันภัย
8 บมจ. ทูนประกันภัย
9 บมจ. เทเวศประกันภัย
10 บมจ. ไทยไพบูลย์ประกันภัย
11 บมจ. ไทยศรีประกันภัย
12 บมจ. นวกิจประกันภัย
13 นาย น  าเพชร  คะบุตร
14 นางสาว นิสา  ทรงบานช่ืน
15 นาย บุญชู  อาด า
16 บมจ. ประกันคุ้มภัย
17 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
18 นาย พรชัย  หารทรงกิจพงษ์ (คู่กรณี)
19 นาย พรประทาน  เชิญขวัญศรี
20 นางสาว พรปวีณ์  พัชรธรรมวิศาล
21 นาย พีระ  ภัทรสาธิต
22 บมจ. ฟอลคอนประกันภัย
23 นางสาว มีนา  อินทร์กล้า
24 บจ. แมกซ์โมซ่ัน
25 บมจ. วิริยะประกันภัย
26 นางสาว ศิรลักษณ์เบญญา  มาแสวง
27 นางสาว ศิริอร  ธรรมเสถียร
28 บจ. สยาม เอส.เค เอ็นจีเนียร่ิง
29 สหกรณ์การเกษตรแม่สาย
30 สหกรณ์นิคมนครชุม จ ากัด
31 นางสาว สายใจ  ค าจีน
32 บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
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33 นาย สุวัฒน์  พนัสจงถาวร
34 บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
35 บจ. ไฮแอทคอนสตรัคช่ัน
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1 นาง กรุณา  พลนิกร
2 นาย จิตต์รัตน์  ชัยสุภา
3 นางสาว จิราพร  สุดแสง
4 นาง เฉลิมศรี  จันทร์อ่อน
5 นางสาว ชลาธร  ดิษฐประยูร
6 นาย ชัชชาย  ทองชาติ
7 นาย ชัฐนิช  ศิริรัตน์
8 จ.อ. เชิดศักด์ิ  พ่อธานี
9 นางสาว ณัฏฐ์ทิตา   กิตต์ิวรเมธ
10 นาง ดวงจันทร์  ดาวไธสง
11 นาย ถนอม  แสวงทรัพย์
12 นาง ถนอมจิต  กาค า
13 นาย ทองหล่อ  แซ่พัว
14 นาย นพดล  กระสอบทอง
15 นาง นภาพร  มุ่งลือ
16 นาง นวรัตน์  ทิมดี
17 นางสาว นวลสะอาด  การวุฒิ
18 นาง เนตรนภา  กาจคะนอง
19 นาย บรรณกิจ  เช้ือประดิษฐ์
20 นาย บุญเรือน  ทุมลา
21 นาย บุญเลิศ  วงแก้ว
22 นางสาว ประไพ  กุรู
23 นาย พงศ์ธนวัฒน์  แช่มช่ืน
24 นาย ภัทระ  พัฒนะคุณนาม
25 นาย ภูมิศักด์ิ  ตรรกสกุลวิทย์
26 นาง มะณิดา  คล้ายแก้ว
27 นาย ยงยุทธ  ปลดรัมย์
28 นาย ยอดย่ิง  พรหมจินดา
29 นาง รักชนก  แพน้อย
30 นาง รัชดาวัลย์  ศุภทรัพย์มงคล
31 นางสาว วรรณภรณ์  มีทรัพย์
32 นางสาว วราภรณ์  การนิธิ
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33 นาย วิชิต  ศรีสิทธิเดชารักษ์
34 ว่าท่ี ร.ต. วิทวัส  วัฒนะไพบูลย์สุข
35 นาง วิไล  ฝนกระโทก
36 นางสาว วิไลลักษณ์  อ้ึงศิริงาม
37 นางสาว วิฬาวรรณ  สุขรา
38 นาย สมชาย  นุ่นช่วย
39 ด.ต. สมชาย  โพธ์ิน้อย
40 นางสาว สมนึก  โต๊ะส าลี
41 นาย สมยศ  สายทอง
42 นาย สมยศ  สิริสมสิทธ์ิ
43 นาย สมหมาย  เพชรี
44 บจ. สหพันธ์  ร้อยเอ็ดทัวร์
45 นาง สายสุนีย์  ถวิลวงศ์สุริยะ
46 นางสาว สิริวรรณ  เชิดพานิช
47 นาย สุกล  ทองบุ
48 นาง สุนารี  เดชมณี
49 นาง สุนีย์  แก้ววิชิต
50 นาย สุรินทร  สุนทรสนาน
51 นาย สุวรรณ  พันธุรัตน์
52 นาง หมุยเสียะ  แซ่อ้ึง
53 นางสาว อรภรณ์  ขวัญม่ิง
54 นาย อานัส  บุญชู
55 นางสาว อ าภา  เร็วงาม
56 นาย อิทธิพล  บุญอารีย์
57 นาย อุทัย  บุญไสย์
58 นาย เอกลักษณ์  ฉันธนาภัค
59 นาย เอกสิทธ์ิ  สินลักษณ์ทิพย์
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1 นาย เกียรตินิยม  ทีปประสาน
2 นาย เกียรติศักด์ิ  จันหัวนา
3 ส.อ. ฉลอง  วงศ์พระธาตุ
4 นาง ชนากานต์  จันทาพูน
5 นาย ทศพล  ชูส่งแสง
6 นาย ธ ารงค์ยศ  มะยมหิน
7 นาง  บุญมาลี  วีระจิตรเสริมชัย
8 นาย บุญส่ง  ไทยศิริ
9 นาย พุทธพงษ์  บริพนธ์มงคล
10 นาย ภานุเดช  ดีเลิศกุลชัย
11 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 
12 บจ. สมชายคาร์เรนท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต 
13 นาย สมยศ  เกิดแก้ว
14 นางสาว สุวรรณา  มหาวัตร
15 นาง อรุณี  อนันคภัณฑ์นันท์
16 นาย อุ๊ด  หม่ืนปัญญา
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1 นางสาว กติกา กฤตยาตระการ
2 นางสาว กนกสร โพนหินกลาง
3 นาย กนิษฐ์ วิเศษจินดา
4 นางสาว กมลทิพย์ อัศววรานันต์
5 นางสาว กมลวรรณ์ พลพิทักษ์
6 นาง กรพันธ์ุ พิมพ์จันทร์
7 นางสาว กรรณิการ์ บานเย็นงาม
8 นางสาว กัญญา ธรรมจิต
9 นางสาว กัญญาวีร์ บุญช่วยเหลือ
10 นางสาว กาญจนา กล่อมบาง
11 นาย กิตติ สุทธาโย
12 บจ. กู๊ดวู๊ด ออโตโมบิล 
13 นาย เกรียงศักด์ิ แก้วเจริญ
14 นางสาว เกวลี เช้ือทอง
15 นาย เกียรติศักด์ิ โต๊ะหมุด
16 นาง ขวัญใจ ขจรงาม
17 นาง เขมจิรา บัวเพ็ชร
18 แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 3 
19 แขวงทางหลวงปทุมธานี กรมทางหลวง 
20 บจ. เค เจ ควอลิต้ี อินเตอร์เทรด 
21 บจ. เค.อาร์.เอส.สไปร์ซ่ี ฟู้ดส์ 
22 นาง จรรยา ณะคงค์
23 นาง จรรยา ลิมาณ
24 นาง จริยา นิยมรส
25 นาย จรูญ นราคร
26 นางสาว จันทรัตน์ เลิศสัตยาทร
27 นาง จ านงค์ ย่ีสุ่นน้อย
28 นาย จ าเนียร เพชรเกิด
29 นาง จ ารัส คชประดิษฐ์
30 นาง จินดา เกียรติทับทิว
31 นาง จิรดา หนันค า
32 นาย จิรพล รอดสุด
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33 นาง จิรภัทร อินทรสาร
34 นางสาว จิระพร ดีแสวง
35 นางสาว จุรีรัตน์ สกุลเต็ม
36 นางสาว ฉันทนา วิจักขณากุล
37 รอ. เฉลิมพล ธรรมเมธา
38 นาย แฉล้ม ลาภหลาย
39 นาง ชลดา ประสงค์ผล
40 นาย ชวลิต กิตติพัธโนทัย
41 นาย ชัช ลีรักษา
42 นาย ชัยวัฒน์ ชวลิตจินดา
43 นาย ชาญชัย นาคศุภมิตร
44 นาย ช านาณ ม่อมพะเนาว์
45 นางสาว ชุติมา พัฒนพงศา
46 บจ. ชูพันธ์ุอินดัสเทรียลเซอร์วิสเซล 
47 บจ. โชควานิช โลจิสติกส์ 
48 นาง ซารีฟ้า บุญธรรม
49 นางสาว ฐิตารีย์ แสนค า
50 นาย ฐิติพงศ์ เลิศบุญน า
51 นาย ณนทวรรธ พรหมอินทร์
52 นาย ณรงค์ ภูเวียง
53 นาย ณฤทธ์ิ ชีวาภาคย์
54 นาง ณัฐนันท์พร ประแสโสม
55 นาย ณัฐพงศ์ คงตระการ
56 นาย ณัฐพงษ์ โพธ์ิงาม
57 นางสาว ดวงเดือน กองสมบัติ
58 นาง ดวงยิหวา วงศ์ไทย
59 บจ. ดวงสยาม 
60 นางสาว ดัชนี แรงจริง
61 นาย ดานิญาน อาสะหนิ
62 นาย ดามร์ สู้เหิม
63 นาย เดชา เบิกบาล
64 นาง เตือนใจ สอนสีดา
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65 บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย(ประเทศไทย) 
66 นาย ถวัลย์ ศักดาราช
67 นาย ทนง แก้วบุญเรือง
68 นาย ทวิช แปยอ
69 บจ. ทเวนต้ี บัส 
70 นางสาว ทองจักร หงษ์ค า
71 นาง ทองวัน ศรีเดช
72 บมจ. ทิพยประกันภัย 
73 บจ. ที เอส วี แลนด์ 1990 
74 บมจ. เทเวศประกันภัย 
75 หจก. โทน่ี แอนด์ ดี โคลตต้ิงส์ 
76 บจ. ไทยธนาพาณิชย์ 
77 นาย ธงชัย ขานเกศ
78 นาย ธนงศักด์ิ ชัยสวัสด์ิ
79 นาย ธนพนธ์ มานพ
80 นางสาว ธนพร ลินทอง
81 บจ. ธนพลไซเคิล 
82 บจ. ธนภัทร ทรานสปอร์ต 
83 นาย ธนวัฒน์ ผลศิลป์
84 นาย ธนากร จันทบางพลี
85 บจ. ธรณีค้ าจุน 
86 นาย ธวัชชัย ตองตระกูล
87 นาย ธวิวัฒน์ ช่วยเนียม
88 นาย ธัชกร พิศาลคุณากิจ
89 นาย ธีรยุทธ แก้วเข้ม
90 นาย ธีรยุทร ยุวเกียรติ
91 นาย ธีระพล สุนทรกุล
92 นาง เธียรรัตน์ ดวงแสงเหล็ก
93 นาย นพัตรธร สุขช่วย
94 นางสาว นภาวรรณ บุญเรืองศักด์ิ
95 นางสาว นลินรัตน์ ศักด์ิบูรณะกุลชัย
96 นางสาว นาถธิดา จันทร์ดิษฐ์
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97 นาย นิคม ปวีณวงษ์วรรณ
98 นาง นิภาพร อุดมเลิศลักษณ์
99 นาย นิรุทธ์ิ สารค า
100 นางสาว บัวจันทร์ ถ้ าหิน
101 นางสาว บัสระ เจะและ
102 บจ. บางกอกบิสกิต 
103 นาย บ ารุง สว่างฉาย
104 บจ. บีเค ซอฟท์อิเมจ เท็คโนโลยี 
105 นาย บุญอนันต์ วรรณสิม
106 นาง บุบพชาติ ชาแก้ว
107 นางสาว บุษบา อุษาโยค
108 นาง บุหงา ป่ินสกุล
109 นางสาว บุหลัน ปฏิตังโค
110 นางสาว เบญจวรรณ สิทธิยากร
111 นาย ปกรณ์ ศรประทับ
112 นางสาว ปภาวรินทร์ ปู่เหล็ก
113 นาย ปยุต เกิดทรัพย์
114 นาย ปรเมศวร์ เซ่งก าเหนิด
115 นาย ประกอบ ย้ิมถวัลย์
116 บมจ. ประกันคุ้มภัย 
117 นาย ประจวบ ศรีทองแก้ว
118 นาย ประชา จ้ิวจวบ
119 นาย ประชุม รัตนเสนีย์วัฒน์
120 นาย ประดิษฐ์ แก่นหล่า
121 นาย ประพาส ทองเมธารัตน์
122 นาย ประสงค์ กาญจนพฤกษ์
123 นาง ปราณี ขุนด า
124 นาย ปราโมทย์ ยงใหญ่
125 นางสาว ปริชาติ ค าพิลา
126 นาย ปัญญา น้อยวงษ์
127 นาย ปิยณัฐ เหมสลาหมาด
128 นาย ปิยะ พุ่มโพธ์ิทอง
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129 นาง ผ่องพรรณ นิยมไทย
130 นาย พงษ์ชัย ตรีระสกุล
131 หจก. พงษ์วดี เทรดด้ิง 
132 นาย พรชัย ผลประเสริฐ
133 นาง พรทิพย์ เขมะทัสสี
134 นางสาว พรทิพย์ พิทักษ์วานิชอุดม
135 นาง พรพันธ์ุ เปรมธีรสมบูรณ์
136 นางสาว พรพิมล ห้องสวัสด์ิ
137 นางสาว พรรณวิษา อักษรเวช
138 นาง พรสรวง มุระธาตุ
139 บมจ. พร็อพเพอร์ต้ีเพอร์เฟค 
140 นางสาว พัชร์ศรัณย์ วิไลสาระนันท์
141 นางสาว พิชานันต์ ทรัพย์เจริญ
142 นางสาว พิตรนรินทร์ ศรีวิกาญจน์
143 นาง พิมพกานต์ รองเล่ือน
144 นางสาว พิมพ์ผกา ใจไว
145 นาย พีรพัฒน์ พรมพยอม
146 บมจ. พุทธธรรมประกันภัย 
147 นาง เพ็ญศรี ทองธานี
148 นาย เพ่ิมพูล ลบลม
149 บจ. โฟนโฆษณา 
150 นางสาว ภริตพร เรรส
151 นาย ภวัต โอภาสชัยทัศ
152 นาง ภัคชนัน กล่ินขจร
153 นาง ภัทรภรณ์ กาญจนารัตน์
154 นาย ภานุรักษ์ รัตนโชติ
155 นาง ภูวนุช วรรณรักษ์
156 นาย มงคล มณีสินธพ
157 นาย มงคล เลิศอุทัย
158 นาย มนตรี โพธ์ิค า
159 นาง มัธวรรณ ปะลาวัน
160 นางสาว มาลินี สิงห์เถ่ือน
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161 นาง มาลี เลิศบุญน า
162 บมจ. มิตรแท้ประกันภัย 
163 นาย เมธัส จตุราบัณฑิต
164 นาย ยอด ทองสุขใส
165 นาย ยอด สุวรรณทัต
166 นาย ยุทธนา ม่วงน้อย
167 นาย ยุทธพงษ์ มะสะพันธ์ุ
168 นาง ยูนูดา ไตรภพ
169 บจ. ร่วมสร้างอินเตอร์กรุ๊ป 
170 นาง รัตนา ป่ันโพชา
171 นางสาว รัตนาภรณ์ แท่นแก้ว
172 นางสาว รัตยา ทัศนา
173 นาง วนเวียน ช่างเกวียนดี
174 นางสาว วรนาถ จิตต์จนะ
175 นาย วรพจน์ จันทรสมโภช
176 นางสาว วรรณิศา ดวงจันทร์
177 นางสาว วลัยพร เทียมค า
178 นาย วศิน บวรโชติสาทร
179 นาย วสันต์ พรรณรายณ์
180 นางสาว วัชรี ปัจจัย
181 นาง วัฒนา แก้วค า
182 นางสาว วันดี แก้วฟู
183 นาย วารินทร์ แสงทอง
184 นาง วาสนา โพธ์ิคีรี
185 นาย วิคิด อุ่นตา
186 นาย วิจิต ไชยเหล็ก
187 นาย วิชัย แพทยารักษ์
188 นาง วิชุณี สุปินชมภู
189 นาย วิทยา จิตสุทธ์ิ
190 นาย วินัย หนูรูปงาม
191 นางสาว วิมล พูนพลัง
192 บมจ. วิริยะประกันภัย 
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193 นาย วิรุต บุราณเศรษฐ์
194 นาย วิโรจน์ วงศ์สิงห์
195 นางสาว วิไรวรรณ์ ศาลางาม
196 นาง วิไล ศรีหวงศ์
197 นาย วิสัน เด็นลีเมาะ
198 นาย วิสุทธ์ิ เทพพูลผล
199 นาย วีระพงษ์ คงเจริญ
200 นางสาว วีราพร ปฐมศรีสกุล
201 นาย ศรัณย์กร อนุสราภักด์ิ
202 นาย ศราวุธ ธงชัย
203 บมจ. ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย 
204 นาง ศิริพร ชูลีระรักษ์
205 นาย สกล นาจันทัด
206 นาย สง่า ทนโคกสูง
207 นาย สง่า เปียต้ี
208 นาย สนิท โพธ์ิอาสา
209 นาย สมชาย เพ็ชรพงษ์
210 นาย สมชาย งามแก้ว
211 นาย สมชาย บุญเมือง
212 นาย สมนึก วงค์ษา
213 นาย สมบัติ ใจเจริญ
214 นาย สมบูรณ์ พ่วงมัชฌิมะ
215 นาง สมพร ทองสกุล
216 นาย สมศักด์ิ เล้าะหลง
217 นาย สมหมาย ตาวัน
218 นาย สรวีร์ วรกุลพิทักษ์
219 สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จ ากัด 
220 สหกรณ์แท็กซ่ีรักเมืองไทย จ ากัด 
221 สหกรณ์แท็กซ่ีอาสาสมัคร จ ากัด 
222 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด  
223 นาย สันติ กาญวรนสันติ
224 หจก. สาเกตนครทัวร์ 
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225 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(โรงเรียนสิริวัณวรี 2 สงขลา)

226 นางสาว ส าเนาว์ เตาะหนองนา
227 นาย ส าราญ เชิดชูพันธ์
228 บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย 
229 บจ. สินธุ แอนด์ คิว.พี.เอส. 
230 บจ. สินธุโปรดักส์ 
231 นาย สินธ์ุเพชร ทองแย้ม
232 บจ. สินธุรัตน์ 
233 บมจ. สินม่ันคงประกันภัย 
234 นาย สิริพงษ์ ศรีวิลัย
235 นางสาว สิริรัตน์ ลักษณะพร้ิม
236 นางสาว สุจิตตรา อินทศร
237 นางสาว สุจิตรา โต๊ะหมุด
238 นาง สุจิตรา สุขอ านวย
239 นาย สุชาติ พักตร์ดวงจันทร์
240 นางสาว สุนิสา ค าภานนท์
241 นาย สุพจน์ เดชขนาบ
242 นาย สุพรรณ วรรณชัย
243 นางสาว สุพรรณี หนูสมแก้ว
244 นาง สุพิมพ์ อยู่ประเสริฐชุติ
245 นาย สุรชัย สุรภาพ
246 นาย สุรชิต สิริคุณานันทน์กุล
247 นาย สุรพล พรหมศรี
248 นาง สุรัตน์ เฟ่ืองฟู
249 นาย เสถียร ห่อมกระโทก
250 นางสาว โสภิตตา ศุภประเสริฐ
251 นาย ไสว ศรีษะนอก
252 นาย หนูเทียน แสนสีมนต์
253 นาย หลี แดงหรา
254 นางสาว หอดีย๊ะ สมาน
255 บจ. แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร 
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256 นางสาว อณิรดา ลภัตม์อาภากร
257 นาย อธิปกรณ์ สุขสน่ัน
258 นาย อนุศักด์ิ รักงาม
259 นาย อภิชัย บุญญานุพงศ์
260 นาย อภิชาติ แสงจันทร์คุ้ม
261 นาย อ้ม ปิตตาระโส
262 นางสาว อรทัย วารีรัตน์
263 นางสาว อรัญญา บุญศีล
264 ว่าท่ี รต. อรุณ วาปีทะ
265 นางสาว อรุณพร สุวรรณนาวิน
266 นาย ออมทรัพย์ ออมสิน
267 นาย อัครพงษ์ ส าราญพงษ์
268 นางสาว อัจฉราภรณ์ จิตพยัค
269 นาง อัจริยา หม่ันมา
270 นาง อัชรา หลักทอง
271 นาย อัฐพล เอ่ียมแสนอุดม
272 บมจ. อาคเนย์ประกันภัย 
273 นาย อาจณรงค์ ทิพยโอสถ
274 นาย อาจิน บัวผัน
275 นาย อ านวย ปารีเสน
276 นาย อ าพล อ้นรัตน์
277 นาย อุเทน บุญด า
278 บจ. เอ็ม.เอ็น.เร้นท์อะคาร์ 
279 หจก. เอส.เอ.ที.คอมมูนิเคช่ัน 
280 บมจ. ไอโออิกรุงเทพประกันภัย 
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1 บจ. กรกฤต ทรานสปอร์ต 
2 นาย ไชยา เจริญย่ิง
3 บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) 
4 นาย ด า จันทร์วงศ์
5 บมจ. ทิพยประกันภัย 
6 บมจ. เทเวศประกันภัย 
7 บมจ. นวกิจประกันภัย 
8 นาย ลาร์ส โอเกะ ลุนด์ควิสท์ 
9 บมจ. ประกันคุ้มภัย 
10 นาย ประสงค์ มีนาทุ่ง
11 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย 
12 บมจ. วิริยะประกันภัย 
13 นาย สมยศ ศักดาพิสิฐ
14 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
15 สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จ ากัด 
16 บมจ. สหมงคลประกันภัย 
17 นาง สุภาภรณ์ คบหมู่
18 บมจ. อาคเนย์ประกันภัย 
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1 ด.ต. จรูญ หนูด ำ
2 นำย ฉัตรชัย โถวรุ่งเรือง
3 นำย เฉลิมพล วิชัยดิษฐ์
4 นำย ชำญวิทย์ วนวิจิตร
5 นำย ฐิติ เทพรัตน์
6 บจ. ไดโซ เอ็นจิเนียร่ิง
7 บจ. ถนอม ทรำนสปอร์ท
8 นำย นพชัย สิริติกิจ
9 นำงสำว นฤมล ม่ันคงวงศ์สกุล
10 นำย นิกร เมฆมีเดช
11 นำง นิภำพร รอดจิตร์
12 นำย นิวัฒน์ เด่นพงศ์พันธ์ุ
13 นำย บุญไชย ประภำกรมโน
14 นำย ประกอบ เสวตเวช
15 นำย ประทักษ์ จันกัน
16 นำย ประมวล คงจรรักษ์
17 นำย ประมุข พรหมจันทร์
18 นำย ประสพ เปียแดง
19 นำย ประเสริฐ ทุวิรัตน์
20 นำงสำว ปรำนี บุญยรัตน์
21 นำย ปัญญำ เอมจิตร
22 นำง พงศภรณ์ หิรัญวัฒนำนุกุล
23 นำย พงศ์ศักด์ิ เทพสิมำนนท์
24 นำย พรเลิศ พนัสอ ำพน
25 นำง มนีษิลน์ุ คงแก้ว
26 นำงสำว รุ้งตะวัน ชัยปิตินำนนท์
27 โรงพยำบำลโสธรำเวช 
28 นำย เลิง พลเทพ
29 นำง วันทนี สันตำนนท์
30 นำย วีระพงษ์ เจริญสุข
31 นำงสำว แววรัตน์ เวสนุสิทธ์ิ
32 นำย ศฐำปก บุญฤทธ์ิ
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33 นำง ศรีสุดำ ทองแป้น
34 นำย ศัลยเวทย์ พิมเหม
35 ด.ต. สมพงษ์ เพียรกสิกรรม
36 นำง สมหญิง แบนน้อย
37 นำย สังเวียน มีมำก
38 นำงสำว ส ำเนำ แจ้งประดิษฐ์
39 นำงสำว สุดศรี แสงทับทิม
40 นำง สุธำสินี รุ่งมณี
41 นำย สุเวศ เรืองภำณุพันธ์
42 นำย เสนอ แจ้งวิถี
43 นำงสำว เสำวนีย์ ทศภพ
44 นำงสำว อรชร เงยยกิระกุล
45 นำงสำว อำรญำ โถวรุ่งเรือง
46 นำย อำรีย์ สอนปัญญำ
47 นำง อุไรวรรณ คชำอนันต์
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1 MR. MANFRED DUNNEISEN
2 นาย กรัณย์พล ปริวุฒิพงศ์
3 นางสาว กรุณา ฤกษ์ล้วน
4 นาย กฤษดา ทวียศ
5 นาง เขมณัฎฐ์ ศุภวัฒน์วงศธร
6 นางสาว จิราภรณ์ เทียนทับ
7 นาย ฉกาจ สิงห์สาธร
8 บจ. เชียงใหม่ชัยวัฒน์ (1991) 
9 นางสาว ณัฐธยาน์ หล้าแดง
10 นาย ทิณวุฒิ กระพันพงศ์สกุล
11 นาย ธนพล ลัภนะโยธิน
12 นาย ธนา รามจักร์
13 นางสาว ธัญญรัตน์ ใสด้วง
14 นาย ธานี ศรีลิโก
15 นาง ประเทือง คณาจันทร์
16 บจ. เพาเวอร์ โลจิสติคส์ 
17 นางสาว ภคพร มาสุทธิธรรม
18 นางสาว ยาใจ อิสสระ
19 นาง รุจิรา ฉัตรมณีฤกษ์
20 หจก. โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่ 
21 นาง ล าดวน โสภา
22 หจก. ล้ิมเม่งจ้ัว 
23 นาง วัฒนา จันทรภัทร
24 นาย วัฒนา สติยานุช
25 นางสาว วิไลลักษณ์ ดีรนานนท์
26 นางสาว วิไลลักษณ์ อ้ึงศิริงาม
27 นาย วุฒิพร ไสยสุวรรณ
28 นางสาว ศรีนวล คล้ายกระบวน
29 นาย สมชัย อมรเวชยกุล
30 นาย สมเนตร์ ทองซุ่ย
31 นาย สมพงค์ เพียรพล
32 นาย สมพิศ ผลโพธ์ิ
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33 นาย สิทธิเดช ละม่ังทอง
34 นางสาว สุนทรียา ไชยปัญหา
35 บจ. สุนิษา ทรานสปอร์ต 
36 นาง สุพรรณี เพ็ชภักดี
37 นาง สุรีวรรณ เชยสงวน
38 นาย สุวนิตย์ ด ากล่ิน
39 นางสาว เสาวลักษณ์ รัชตะไตรพงศ์
40 นาง แสงจันทร์ คาวากุชิ
41 นาย อุดร ดามะกุล
42 นาย เอนก ตรีเนตร
43 บจ. แอลนิโค เอ็นจิเนียร่ิง 
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1 นางสาว กัญญ์ภาส์กรณ์ พูลกสิวิทย์
2 นาย กันตภณ บางขุนทด
3 นาง กัลยาณี ศรีหิรัญ
4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
5 นางสาว โกศล ทองไพบูลย์
6 แขวงทางหลวงจันทบุรี 
7 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ 
8 นาง จ าเลียง มากมี
9 นาย จิราธิป เรืองฮุย
10 นางสาว จีรนันท์ แซ่คู
11 นาย ฉัตรพฤกษ สีมาขจร
12 นาย เฉลิม แก้วสด
13 นาย ชาญชัย ธิรัตสกุล
14 นาย ช านาญ บุตรดีวงศ์
15 นาง โชติกา ไป่เพชรดี
16 นางสาว ณปภา สัจจะสังข์
17 นางสาว ดาราพร ศิริชัย
18 หจก. ตงน้ัมขนส่ง 
19 นาย ทวีศักด์ิ ต้ังอดุลย์รัตน์
20 นาย ทองศาต ฤาชา
21 นาง ทัศนีย์ สุทธภักติ
22 นาย ทินภัทร จันทะบัณฑิต
23 บมจ. ทิพยประกันภัย 
24 บจ. เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ 
25 นาย เทียนชัย วิสุทธากุล
26 บจ. ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก 
27 นาย ธนกฤษ สีเขียว
28 บจ. ธนภัทร ทรานสปอร์ต 
29 นาย ธนภัทร วิสุทธากุล
30 นาย ธัชชัย วงศ์ศิริทรัพย์
31 นาง ธัญพร แสนวงษ์
32 นาย ธิติโชต พรมโสภา
33 นางสาว นลินนาถ ศิริบุญ
34 นาย นิคม เนียมค า
35 นางสาว นิพาพร ไชยดี
36 นาง นิลรัตน์ เอกวรมาศ
37 นางสาว เนตรทราย แสงโสด
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38 นาย บรรชา ใจเพียร
39 นาย บริภัทร ล้ิมจิตสมบูรณ์
40 นาย บัว ข าแสน
41 นางสาว บุญธิดา อุตสาหะ
42 นาย บุญลือ ตุ่นทิม
43 นาย ประพันธ์ อภิวัฒนสิริ
44 นาย ประวิทย์ เซ่ียงเห็น
45 นาย ปริญญา รับสมบัติ
46 นาย ปัญญา จันทาโฮม
47 นางสาว ปัทมา สมัยทองค า
48 นาย ปิยะวัฒน์ ต้ังธนเจริญพงษ์
49 นาย พัฒนวิชญ์ พงษ์ธนรินทร์
50 นาง พิมพ์ลภัทร จเรสมบัติเจริญ
51 นาย พีระพล นันทส าเริง
52 บมจ. พุทธธรรมประกันภัย 
53 นางสาว เพชรรัตน์ สุคนธรัตน์
54 นาย ไพฑูรย์ กันติชากุล
55 นาย ไพโรจน์ ขัดนอก
56 นางสาว ภารินี ต้นสี
57 นาย มานิตย์ ทองค าธรรมชาติ
58 นาย ย๊ิป พูลสวัสด์ิ
59 นาง รชาดา ทิพย์มณี
60 นาง ร่อบีหย๊ะ ขุนทหาร
61 นาง รัตนา วงษ์ชอุ่ม
62 นางสาว รุ่งนภา วิสุทธากุล
63 นาง ล าเจียก สงค์นอก
64 บจ. ลีมูซีนเบสเซอร์วิส 
65 นางสาว วริสรา แสงมณี
66 นาย วิเชนทร์ สหชัยรัตน์
67 บมจ. วิริยะประกันภัย 
68 นาย วิวัฒน์ โชคเจริญเลิศ
69 นาย วีระเดช โสร าภา
70 นางสาว ศศิวิภา บุญทรง
71 นาย ศิริชัย เรืองรัตน์
72 บจ. สแตนดาร์ดแวร์เฮ้าส์ 
73 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบางวัว 
74 นางสาว สนม ใดจ๋ิว
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75 นาย สมทรง จันทร์อ ารุง
76 นาง สมปอง สัตนาโค
77 นาย สรรเสริญ หล่อสัจจา
78 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา 
79 นาย สัมภาษณ์ กล่ินจันทร์
80 นาง สุกัญญา มีชัย
81 นาย สุทธิพงษ์ คอนสลัด
82 นาง สุทัศนีย์ กล่ินสุคนธ์
83 นาง สุธิดา พ่ีงธรรม
84 นาย สุนทร โคมทอง
85 นาย สุนทร ศรีจินดา
86 นางสาว สุนทรีย์ แจ่มจิรวัตร
87 นาง สุเพียร ไชยชมภู
88 นาย สุรชัย วิสุทธากุล
89 นาย สุรนาถ รอดเขียว
90 พตท. สุวรรณ พันวงค์
91 หจก. หมงฮวดจ่ันโลหะกิจ 
92 นาย อนุรักษ์ เกิดศิริ
93 นาย อภิสิทธ์ิ พรมฤทธ์ิ
94 นาง อัมพวรรณ ถากาศ
95 นาย อิสเรส มามุ
96 บจ. เอ็กทรีมอินทิเกรช่ันเอ็นจิเนียร่ิง 
97 บจ. แอดรัน 
98 นาย โอดีมส์ นาคค า
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1 บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
2 นาง จีราวรรณ มาลาทอง
3 บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) 
4 นางสาว ดลฤดี เล่ียมยองใย
5 บมจ. เทเวศประกันภัย 
6 บมจ. ประกันคุ้มภัย 
7 บจ. โปรเกรส ทรานส์แมเนจเม้นท์ 
8 นางสาว พรสวรรค์ พาณิช
9 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย 
10 นาย วิชัย สุรเตชวณิช
11 บมจ. วิริยะประกันภัย 
12 นาง สมพร สีธิ
13 นาย สมหมาย แสนวิโลหา
14 นาง สุชาดา ทับทิม
15 บมจ. อาคเนย์ประกันภัย 
16 นาง อ่ิน ไชยสาร
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1 นางสาว กรรณิกา บุญมี
2 นางสาว กัลยาณี เป่ียมมหากุศล
3 นาย แก้ว อาษารินทร์
4 นางสาว ขวัญลักษณ์ จินต๊ะวงค์
5 นาย คมสัน ศิริชู
6 นาง เครือวัลย์ ค าไกร
7 นาง จารุวรรณ เทียนทอง
8 นางสาว จารุวรรณ เวียงสมุทร
9 นาง จิตศิริ ราชตนะพันธ์ุ
10 นาง ฉาบ น่ิมจิตต์
11 นาย ชวนชัย สุทธิประภา
12 นาย ชูชีพ เล็กสถิน
13 นาย ญาณพล สุทธ์ิเสง่ียม
14 นาย ณรงค์ศักด์ิ เอ่ียมนาม
15 นาง ทวี ยุระพันธ์ุ
16 นาย ธนะ นิวาสประกฤติ
17 ร.อ ธวัช เรืองศรี
18 นาย ธีรยุทธ ต๊ะปินตา
19 บจ. นวนคร อินเตอร์เนช่ันแนล การ์ด 
20 นาง นิภา มนตรีฤกษ์ชัย
21 นาย บุญกรึก อินทสาร
22 นางสาว บุญมา ผอมข า
23 นาย บุญสินธ์ุ ศิริโอด
24 นาย ประจวบ จีนสุคนธ์
25 ด.ต. ประจวบ ภูวิชัย
26 นาย ประสิทธ์ิ อยู่ปูน
27 นาย ประสิทธิชัย สมิงทอง
28 นาย ปิยะ เลียงมงคล
29 นาง พริมา งามปลอด
30 นางสาว พิชชาภา บุญเกตุ
31 นาง ภาวดี ดวงแก้ว
32 นาย มนตรี ละอองศรี
33 นาย ยงยุทธ เลาหวรรณธนะ
34 นางสาว รสริน จักรค า
35 นางสาว รัชนก สุนทรพฤกษ์
36 นาง ฤทัยวรรณ พรพิจิตรทรัพย์
37 นาย ศิริ สง่าแรง
38 นาย สมเกียรติ เดชสะท้าน
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39 นาง สมเพียง ฉิมระฆัง
40 นาย สมยศ ทับทิม
41 นาย สหัสวรรษ ศรีนา
42 นาย สัณห์ คงดี
43 นาย ส าเนียง ก าเนิด
44 นาย สิทธิศักด์ิ นิลประเสริฐ
45 นาย สุทัศน์ ครุฑศรี
46 นางสาว สุนิษา เขียวอร่าม
47 นางสาว สุมาลี คงขวัญเมือง
48 บจ. สุวรรณรุ่งเรืองสตีล 
49 นาย อดิเรก สาราณียะธรรม
50 นาย อนันต์ ช้างน้อย
51 นาย อนุชา สุเมรุไหว
52 นาย อภิรักษ์ รัตนา
53 นาย อมรศักด์ิ พรหมหล้าวรรณ
54 นาง อัญชลี วงศ์ประเสริฐ
55 บจ. แอ๊บโซลูท ทรานส์ คอร์ปอเรช่ัน 
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1 นาย ช่ืน ชูแสง
2 นาย บัณฑิต ภิบาลจอมมี
3 นาย บุญส่ง ศรีเมือง
4 นาง ป่ิน ทองสุข
5 นาย วสุธร นามวงค์
6 นาย วิชาญ หอมฟุ้ง
7 นาย สมนึก ภู่ทรัพย์
8 นาย สุชิน อู่คงคา
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1 นางสาว กมลทิพย์ สิงห์คา
2 นาย กรณ์รัสย์ ย่ิงรุ่งเรือง
3 หจก. กลม จันทบุรี 
4 นาย กล้า สุวรรณรัตน์
5 นาง กัญญ์ณณัฏฐ์ ศรีสมัย
6 นางสาว กัญญ์ภรณ์ กอมณี
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
8 นาย กาหลง หอมช่ืน
9 บจ. กิตติ คอนเทนเนอร์ 
10 นาย เกษม ชัยเจริญพงศ์
11 นาย โกศล ภิบาลจันทร์
12 นาย ไกรทอง แก้วเสนา
13 บมจ. เคเอสเคประกันภัย(ประเทศไทย) 
14 นาย จรงค์ จันทรจิตร
15 นาย จ านงค์ ทองศรี
16 นาย จ าลอง จิตส่งเสริม
17 นาย จิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน
18 นาย จิรชาติ พร้อมมูล
19 นาง เจรจา ทองบ่อ
20 นาง ฉวีวรรณ เร่งร้อน
21 นางสาว ชนิสรา ศศิอุดมโรจน์
22 บจ. ชัยมงคล อิทปอร์ต อินดัสเตรียล 
23 นาง ชุติมา ต้ังสุวรรณพานิช
24 นาย ชูชัย พงค์โสภี
25 นาย เชาว์ จันทร
26 นาย ฐิติวัฒน์ แสนค า
27 ร.ต.ท. ณพวัช ฉัยยา
28 นาย ณัฏฐชัย ชิมบุญ
29 นางสาว ณัฐมาศ รักดี
30 นาย ณัฐวุฒิ ศิริบูรณ์
31 นาง ทวาย สังขนุกิจ
32 นาย ทวิช เกียรติเลิศพงศา



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน กมุภาพันธ ์2563
2/5

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ รำยช่ือ

33 นาย ทวีวัฒน์ แซ่ล้ี
34 นางสาว ทัตจิรา กรองมณี
35 นาย ทิวา โรจน์กิตติชัย
36 บจ. ไทย-เดนมาร์คฟาร์มม่ิง 
37 นาย ธนพัฒน์ โต๊ะเมือง
38 นางสาว ธนิศาวลัย ธนพูนผลวริศ
39 นาย ธวัชชัย สงแดง
40 นาง ธัญชนก พันธ์ุวิชัย
41 นาง นงนภัส สายขุน
42 นางสาว นงลักษณ์ จันทร์ฉุน
43 นาย นฤเบต โต๊ะหมัด
44 นางสาว นันทพร นันทสมบูรณ์
45 นาย นันทพัทธ์ เดชธาวินสิทธ์ิ
46 บจ. นันทิพัฒน์ ทรานสปอร์ต 
47 นาง นิภาพร ส่งพร้อม
48 นาย นิยม นุ่มป่ินปัก
49 นาย บรรจง สุขสวัสด์ิ
50 นาย บรรพต หม่ันกิจ
51 บจ. ยูนิเทรด อินเตอร์ไลน์ 
52 นาย บัญญัติ ใสแจ่ม
53 นาย บุญชอบ สิทธิวงศ์
54 นาง บุญเรียม พ้องประสาท
55 นาย บุญส่ง ใจอารีย์
56 นาย บุญส่ง บุญย่ิงยงสถิตย์
57 นาง เบญจวรรณ โอฬารกิจเจริญ
58 นางสาว ปภาวดี จันทร์ศรี
59 นาย ประนอม วัฒนสิทธ์ิ
60 นาย ประยูร จันทร์ด า
61 นาย ประสิทธ์ิ ใส้เพ้ีย
62 นาย ปราการณ์ ส าเนากลาง
63 นาย ปราโมทย์ สุขาชีวะ
64 นาง ปิยฉัตร เทียนเงิน
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65 นาง พจนา สุขสุวรรณ
66 นาย พชรนน คณาโชติโภคิน
67 นาง พรจณัฐ เลิศกิจรุ่งเรือง
68 นาย พรชัย โล่ห์เพชรัตน์
69 นาง พรรณทิพย์ เงินเรือนออน
70 นาย พฤกษ์ บัวทอง
71 นางสาว พัชรี คล้ายมณี
72 นาย พิเชษฐ หมู่งาม
73 นาง พิณลักษณ์ วุทธิสิทธ์ิ
74 บมจ. พุทธธรรมประกันภัย 
75  นางสาว พูนทรัพย์ วิมูลชาติ
76 นาย ไพโรจน์ ต้ังทองหยก
77 นางสาว ภรัณภัทร วงค์จันทร์
78 นาย ภัทรภณ กองจินดา
79 นางสาว ภัทราวดี สูงโคตร
80 นาย ภูกิจ รักขาวชญานนท์
81 นางสาว มยุรี งามข า
82 นาย มานะ มุนิจารวัฒนกุล
83 นาง มาลัย ชมดอกไม้
84 บมจ. มิตรแท้ประกันภัย 
85 นางสาว เมวิกา กาฬภักดี
86 นาง ยาใจ สัตย์พานิช
87 นาย รุ่ง รอดย่ีหก
88 นางสาว ลลิฎาภรณ์ กุศลจิตต์
89 นางสาว วรรณพร แซ่แต้
90 นาง วรรณา บุญถึง
91 นาง วราภรณ์ ทองปลาย
92 นาง วันทนา วงษ์ประดิษฐ์
93 นางสาว วารีรัตน์ ประทัง
94 นาย วิชา กบิลพัตร
95 นาย วิเชียร วงทอง
96 นาย วินัย เต่แก้ว
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97 นาย วิบูลย์ จิระสุนันทชัย
98 บจ. วิลเลียม อินดัสทรี 
99 นาง วิลัยวัลย์ จันทร
100 นาง วิไลวรรณ กายพันธ์
101 นาย ศราวุธ โกมุทพันธ์
102 นาง ศรีวรรณ นวนเนียม
103 นาย ศิริชัย เรืองรัตน์
104 นาง ศิริรักษ์ กาญจนดุล
105 นาย ศิริสมบัติ กัลยาโพธ์ิ
106 นาย ศุภฤกษ์ สังข์ทอง
107 นาย สมโชค ภูมรินทร์
108 นาย สมบูรณ์ อังกุรมาส
109 นาย สมพงษ์ แจ้งใจเย็น
110 นางสาว สมพร พนมใส
111 นาย สมยศ วัฒนกูล
112 นาย สมยศ ศรีวงศ์
113 นาง สมศรี ชัยเจริญพงศ์
114 นาย สมศักด์ิ ชูศักด์ิชัยรัตน์
115 นาย สมหมาย ประสิทธินาวา
116 นาง สวรรยา สุริวงศ์
117 นาย สอาด พวงภู่
118 ร.ต.ท. สัจจา สุขชุม
119 นาย สัญชัย เลิศพงค์ศิริ
120 นาย สามารถ ช่างไม้
121 นาง สาหร่าย ทัดสวัสด์ิ
122 นางสาว สุกัญญา เอนอ่อน
123 นาย สุทธิชัย นาค า
124 นางสาว สุนันท์ธินี สุวรรณวงศ์
125 นางสาว สุนิสา ควรเสนอ
126 นาย สุพจน์ นากสุกปร่ัง
127 นางสาว สุพิชชา เอ่ียมศิริ
128 นาย สุรพงษ์ ทรัพย์ธนศานต์ิ
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129 นาย สุริยา คีรีนิล
130 นาง สุไรหย้า หลีสันมะหมัด
131 นาย สุวรรณ กาฬภักดี
132 นาง สุวิมล เสริมโสภณชัย
133 นางสาว เสาวณีย์ สมบูรณ์
134 นางสาว โสภิศ ยอดช่วย
135 นาย อภิชาติ กล่ินประทุม
136 นางสาว อรัญญา เมฆชัย
137 นางสาว อังคณา ทรัพย์ธนศานต์ิ
138 นาย อาทิตย์ วงษ์ชอบพอ
139 นาย เอกสิทธ์ิ รักษา
140 บจ. เอเอสซีจี อินเตอร์โบร (เอเชีย) 
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1 นาย กมล ใจปินตา
2 นาย กรกฎ ปทุมสูติ
3 นาง กรองค า ค าเงิน
4 บจ. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
5 นางสาว กาญจณา ค าดาวแสน
6 นางสาว กาญจนา ชุ่มมงคล
7 นาง ค าใส ภิรักษ์
8 นาย เงิน มงคลดี
9 นาง เงินขา ศรีสวัสด์ิ
10 นาย จรัญ ชุมภูแก้ว
11 นาย จรัส กองเขียว
12 นาย จรินทร์ ขวัญนาค
13 นาย จรูญ ธรรมใจ
14 นาย จ๋อม ใจเล็น
15 นาย จ านง จันทาพูน
16 นาย จ าลอง สาระตา
17 นาง ฉวีวรรณ วงค์เพ็ญ
18 บจ. ณุศา สเตท ทาวเวอร์ 
19 นาง ดนัยา หะวัน
20 นาง ดารณี บูรณะคงคาตรี
21 นาย เตียม มหายศ
22 นาย โต ปงกันค า
23 นาย ทอง สาระตา
24 นางสาว ทองค า ทะยาหมอ
25 นาง ทองเพียร ชมรัตน์
26 นาย เทวฤทธ์ิ สุเตนัน
27 นางสาว นารีรัตน์ อินทะพล
28 นาง บัวแก้ว จินดาธรรม
29 นาง บัวค า ค ากาศ
30 นาง บัวค า ชาวค าเขตต์
31 นาง บัววัน กาจุม
32 นาย บุญเลิศ น้อยหมอ
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33 นาย บุญเลิศ พรมแจ้
34 นาย ประพันธ์ จันทร์ทะพูน
35 นาย ประเวต สิทธิตัน
36 นาย ประเสริฐ เคร่ืองพนัส
37 นาย ปันแก้ว มาละดา
38 นาง ผาณิต ภิระบัน
39 นาย พรมมา สุทธิจันโย
40 นาง พวงผกา ยอดชัย
41 นางสาว พวงเพชร มาแก้ว
42 นางสาว เพ็ญศรี วงค์ใจศักด์ิ
43 นาย มนต์ชัย วงค์อ านาจ
44 นาง ยุพิน พลายพยัคฆ์
45 นางสาว รุ่งทิวา มุ่งดี
46 นาง ลัดดา ปันอินต๊ะ
47 นางสาว ล าดวล สุทธิจันโย
48 นางสาว วรกานต์ กระแสสิน
49 นาง วลีรัตน์ ริดจะนา
50 นาย วิชัย อิงอนุรักษ์สกุล
51 นาย วิทยา สิงหเดชวีระชัย
52 นาง วิไล บุญรสศักด์ิ
53 นาง ศรีวัย สมบัติใหม่
54 นาง ศรีออน ก้างออนตา
55 นาย ศุกจันทร์ ตาต๊ะ
56 นาย สกุล บุญลอย
57 นาย สงคราม ศรีสอาด
58 นาย สมชาย นาพินทร
59 นาย สมบัติ ต๊ะต้องใจ
60 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จ ากัด 
61 สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จ ากัด 
62 สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ ากัด 
63 นาง สายฝน ชิณการณ์
64 นาง สายใหม แก้วกว้าง
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65 นาย สุข แก้วปัน
66 นาง สุณี ศรีสามยอด
67 นาย สุทัศน์ สุภาวรรณ์
68 นาย สุนัย ธรรมรักษ์
69 นาย สุพัตน์ กาวิระ
70 นาง สุพิศตรา ค าเงิน
71 นาง สุมาลี จันทาพูน
72 นาย สุริยา บุญงาม
73 นาง แสงอรุณ เช้ือเจ็ดตน
74 นาย แสวง บงกันค า
75 นาย อนันตชัย จับใจนาย
76 นาง อัจฉรา ฉันทะชัย
77 นาย อ าพล ศักด์ิแสน
78 นาย อุดม อุ่นนันกาศ
79 นาย อุทัย หาญนาม
80 นาย อุทิศ ศักด์ิกัณหา
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1 MR. JI HONG KIM 
2 นาย กิตติโชค สุขข า
3 นางสาว กิรณา โรจน์มหัธนกุล
4 นางสาว กุล บุญชี
5 นางสาว กุลศิริ จงวิวัฒนธรรม
6 นาย โกวิทย์ เพียทา
7 นาง จารุณี สวัสดี
8 นาย จ าลอง อาษารินทร์
9 นาย จินดา หล่ังประยูร
10 นาย ฉัตรชัย ศาสตรวาหา
11 นาง ชลลดา ภาชนะ
12 นาย ชัยชาญ วงศ์เมือง
13 บจ. เชียงใหม่ คูเรียร์เซอร์วิส 
14 นาง ณดา พูลผกา
15 นางสาว ณัฐณิชา จารุสิน
16 นาย ณัฐพล คชสาร
17 นาย ทนง ศรีโกเมน
18 นาง ทรายทอง โสดามรรค
19 หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท 
20 นาย ธงชัย ปัดภัย
21 นาง ธัญวรัชญ์ เป็งทา
22 นาง นงนุช สุขเจริญ
23 นาย นพพร อร่ามโชคชัยสกุล
24 นาง นฤมล ชนะ
25 นาง น  าค้าง เทพวงค์เมือง
26 นาย นิคม กุมภีพงษ์
27 นาง นุจรี พูลผกา
28 นางสาว เนตรนรินทร์ แซ่พ่าน
29 นาย บุญชู เอ่ียมหลัก
30 นาย ประชา แสงวงค์วาณิชย์
31 นาย ประพันธ์ บุญญาคุณากร
32 นางสาว ปาริชาติ ฉันชัยพัฒนา
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33 นางสาว พรพิมล พุ่มบุญมี
34 นางสาว พัชรี สวนสมัย
35 นาย พิสัณห์ ปัญญาฟู
36 บจ. ฟ้าใสอินดัสทรี  
37 นาย ภัครพล กิจบ ารุงลาภ
38 นาง รมยพร โมลีกุล
39 นาง วรรณภา ตันติวงศ์
40 นาง วราภรณ์ ศรีวิไล
41 บจ. วอเตอร์ อินเวนช่ัน 
42 บจ. วิช อาร์ แทลเวิล แอนด์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิส 
43 นางสาว วิไลวัลย์ วิมลขวัญมงคล
44 นาย วีระศักด์ิ อติรัตนวงษ์
45 นาย วุฒิศักด์ิ แองดี
46 นาย ศราวุธ ข าทรัพย์
47 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ สวนสมัย
48 นาย สมชาย บุญยืน
49 นาง สมพิศ แซ่ลิ ม
50 นาย สมศักด์ิ กิตติยะ
51 สหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซ่ี จ ากัด 
52 นาย สุเชษฐ์ ธรรมรุ่งเรือง
53 นาง สุพัตรา สันติภราภพ
54 นาย สุรวัฒน์ กุลอัชชะกิจ
55 นาย สุวรรณ ทีทา
56 บจ. สุวรรณรุ่งเรืองขนส่ง 
57 บจ. สุวรรณรุ่งเรืองสตีล 
58 นาย สุวัฒน์ ดุมค า
59 นาย อนุสรณ์ จอมเขียว
60 นาย อภิไชย วังวานิชยากร
61 นาง อมรรัก ราชวงษ์
62 นาย อลงกรณ์ อาษารินทร์
63 นางสาว อัญชลี จุ้ยศรีแก้ว
64 นาง อันนา เพโทรแนลล่า อะไลดา ฉโคลท์เท็น 
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1 นางสาว กชพร อนุวงษ์ก าแหง
2 นางสาว เกศรา แก้วสุวรรณ
3 นางสาว จ าเนียร เอกขละ
4 นาย ชัยพร ศิริรัตน์
5 นาย โชติ นวลคล้าย
6 นาง ดวงดาว ศุภกิจเจริญ
7 นาง ทองดี จุฬา
8 หจก. ธงชัยรุ่งเรืองการเกษตร 
9 นาย ธาม ชาว์ศรี
10 นาย ธีรพล อภิชลติ
11 นาง นวรัตน์ คณะสุวรรณ
12 นาย นัฏฐิพงษ์ ศรีเจริญ
13 นางสาว นิตยา ลงสุวรรณ์
14 นาย นิติ อะมะตันตรี
15 นาย นิพนธ์ ช่วยบ ารุง
16 นาง นิศร ผานค า
17 นาง บุณฑริก ขวัญเก้ือ
18 นาย ประภัสร์ ภัทรธนภาคย์
19 นางสาว ปราณี แซ่โค้ว
20 นาง ปัทมพร บ ารุง
21 นางสาว ปาริชาติ ตะนาคไทยสงค์
22 นางสาว พรพนา นาคเกล้ียง
23 บจ. พลพัฒน์สุราษฎร์ 
24 นาย ไพรวัลย์ ทองเพ็ชร์
25 ม.ล. ฟ้าสรรค์ หัสดินทร
26 นางสาว ภาวินี บุญทับ
27 พล.ต. ภิรมย์ ศรีจ่ัน
28 นาย มะนูน ชุลีรัง
29 นาย มานิตย์ ประมา
30 นางสาว ยุพิน ฤทธ์ิสุข
31 นาง รัตนา นาคสุวรรณ
32 นาง เรณู สดรุ่ง
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33 โรงพยาบาลคามิลเลียน 
34 นาย ฤกษ์ชัย ไพโรจน์พิทักษ์กุล
35 นางสาว ศรัญญา ท้วมเสง่ียม
36 นางสาว ศุภากร ปันทโมรา
37 นาย สง่า สมใจหมาย
38 นาย สมชาย โถวรุ่งเรือง
39 นาย สมชาย อรุณรุ่ง
40 นาย สมปอง โถวรุ่งเรือง
41 นาย สมพงษ์ จงมีรัก
42 นาง สรัญญา จุลกัลป์
43 นาย สังขาร วงศ์อุ่น
44 นาย สัญญา สิริกุล
45 นาย สามารถ ยุติธรรม
46 นาง สุนีย์ ปัณฑะโชติ
47 นาย สุวิทย์ ค าแหง
48 นางสาว สุวิสา สุวรรณทวีกุล
49 นาง เสาวณีย์ คุณวุฒิกร
50 นาง เสาวภา ภู่อมร
51 นาย โสพล หารจ านงค์เดช
52 นาย โสภณ มณีงาม
53 นางสาว โสรัชดา แสงสว่าง
54 จ.ส.อ. อนันต์ เย็นกูล
55 นาย อภิเดช ปัตตายะสัง
56 นาง อังคณา ยอดพินิจ
57 นาย อัทธเมศร์ สิโรจน์ตันติกร
58 บจ. เอ เอ็ม เคม-พลาส 
59 นาย เอกชัย จารุพัฒนกุล
60 นาย เอกพงศ์ ยอดพินิจ
61 นาย เอกพจน์ ยอดพินิจ
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1 บจ. ก.เกลือไทย 
2 นาง กนกวรรณ มีทรัพย์
3 นาง กมลชนก ทองมา
4 นางสาว กมลชนก รุจิวัฒนพงศ์
5 นางสาว กรรณิการ์ บัวไพร
6 นาง กรรณิการ์ หยู
7 นางสาว กวยเอง เจริญทัศน์
8 นาย กวี เอ่ียมพัฒนาสุข
9 นางสาว กัญชลี จันทะมาลา
10 นาย ก าพล เด็กยอง
11 นาย ก าพล บุญศรี
12 นาย กิตติโชค อัศดรศักด์ิ
13 นาย กิตติศักด์ิ ผดุงกุล
14 นางสาว กุลธิดา กองศิลป์
15 นาย เกรียงศักด์ิ ทวีพงษ์
16 นาย เกรียงศักด์ิ ช านาญ
17 นางสาว เกศรินทร์ บางหลวง
18 นาง เกษราภรณ์ แปลงนารถ
19 นาย เกียรติศักด์ิ แผนไพสน
20 นาย ขันเพชร กันประเสิรฐ
21 นาย เขมทัต นาวีประเสริฐ
22 นาย คงเดช บุณยกะลิน
23 บจ. คัมหอม 
24 นาย คูณ บุญพอ
25 บจ. เคนิทการทอ 
26 นางสาว จรรยา ศรีสิงห์
27 นาย จรินทร์ เอ่ียมพรม
28 นางสาว จรินทร์ ใจตา
29 นางสาว จริยาภรณ์ รุจิรปัญญานนท์
30 นาย จักรพงษ์ เรียบเรียง
31 นาง จันทร์ฉาย ศรีนันท์
32 นาง จ าปี สะผาย
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33 นาย จ ารัส ป้อมพิจิตร
34 นางสาว จิตลัดดา ทองไชย
35 นางสาว จินตนา มารุ่งเรือง
36 นางสาว จิราวรรณ พวงมณี
37 บจ. จี.เอ็น.เซลล์แอนด์เซอร์วิส 
38 หจก. เจ.พี.พร้ินต้ิง 
39 บจ. เจีย เหว่ย อินเตอร์เนช่ันแนล 
40 นาย ชนะชัย แจ่มขุนทด
41 นาย ชนินทร์ เสือสกุล
42 นางสาว ชไมพร กันตชวาลกุล
43 นาย ชยุตม์ เอกบรรณสิงห์
44 นาย ชราวุธ ล้ าเลิศ
45 นางสาว ชลธิดา ภักดีไทย
46 นางสาว ชลีพร บ่อพิมาย
47 บจ. ชัยฤทธ์ิลิสซ่ิง 58 
48 นาย ชัยสิต เทวรักษ์พิทักษ์
49 นาย ชาญชัย ขนบธรรมกุล
50 นาย ชาติชาย เมธาอนันต์กุล
51 นาย ช านาญ ด ามา
52 นางสาว ชุติมณฑน์ ผลกังวาน
53 นาย ชู้ฝัด แซ่อ้ึง
54 นาย เชิดพงศ์ คงเพ็ง
55 นาย เช้ือ กันธุระ
56 บมจ. ซมโปะประกันภัย 
57 บจ. เซ็นทรัล เพลทต้ิง อินดัสตรี 
58 นาย ญาณชาติ ตันอุ๊ย
59 นาย ฐิติปภัทร์ ธนสุหวังเจริญ
60 นางสาว ฐิติพิมพ์ วีระสถาปนากุล
61 นาย ณรงค์ หนูย้ิมซ้าย
62 นาย ณัฎฐภัทร์ สุนทรศิลสังวร
63 นาย ณัฐ ไชยชมภู
64 นาง ณัฐชานันท์ เลาวัณย์ศิริ



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน มกราคม 2563
3/11

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
65 นาย ณัฐพงศ์ ทิมเขียว
66 นาย ณัฐวุฒิ ทองค า
67 นาง ดวงใจ ศรีภักดี
68 นาง ดวงดาว จิตต์หวัง
69 นาย ด ารงค์ นิยมเทศ
70 นางสาว ดิสราพร วงค์พิทักษ์
71 บจ. ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์แอนด์เทรดด้ิง 
72 บจ. ไดมอนด์ เฟรท ซิสเต็ม 
73 นาย ตรรกวิท ตันตระเสนีย์
74 นาย ต๊ิด ธรรมชาติ
75 นาย ถนอม เค้าค า
76 นาย ถวัลย์ศักด์ิ พัวพงษ์ทอง
77 นาย ถวิล เฟ่ืองกรณ์
78 นาย ทนงศักด์ิ รุ่งเรืองนรเวท
79 นาย ทรงพล ค าลือ
80 นาย ทวี มาประชา
81 นาย ทวี อาษากิจ
82 นาง ทวีป เมฆพัฒน์
83 นาย ทศพร หงษ์เวียงจันทร์
84 นาย ทองใบ จอดนอก
85 นางสาว ทองพลู กองเกิด
86 นาย ทองพูน เทียบสิงห์
87 นางสาว ทองมี อยู่เย็น
88 นาย ทักษิณ ไกรฉวี
89 นาง ทิพย์วัลย์ จารุสุวรรณภูมิ
90 บจ. ทีทียู คอมเมอร์เชียล 
91 บจ. เทอร์โมคูลล่ิง 
92 นาย เทิดศักด์ิ วิจิตรสมบัติ
93 บจ. ไทยรุ่งการเกษตรอินเตอร์ 
94 นาย ธงชัย ปล้ืมไพบูลย์วงศ์
95 นาย ธนกร พลกระจ่าง
96 นาง ธนภร สุทธิภิบาล
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97 นาย ธนู มงคลเสถียร
98 นาย ธเนศ ซอหะซัน
99 นาย ธรรมศักด์ิ วรรณพานิช
100 นาย ธวัชชัย อัตตโน
101 นางสาว ธัชชลัยย์ นนท์ธนประกิจ
102 นาง ธัญญลักษณ์ ธนัฐฐากรณ์กุล
103 นางสาว ธิรดา ดีมานพ
104 นาย ธีระเดช ปาลคะเชนทร์
105 นาย ธีระพล สุนทรกุล
106 นาย ธีระวุฒิ บุญญฐิติพันธ์
107 นาย ธุทรง มาสุด
108 บจ. ธุรกิจเหล็กดี 
109 นาง นงนุช รัตนแย้ม
110 นางสาว นภัสวรรณ พุ่มรินทร์
111 นาง นภาพรรณ อยู่เจริญ
112 นาย นราชัย ประทุมแก้ว
113 นางสาว นัฐมณ สิญญานันท์
114 บจ. นัมเบอร์เทน 
115 นาง นาถลดา เหมือนส้ม
116 นางสาว น้ าเต้า กองมะเริง
117 นาย นิกร สายดี
118 หจก. นิภาพรวอเตอร์ 
119 นาย นิรันดร เพศประเสริฐ
120 นางสาว นิสา ศรีน้อย
121 นางสาว นุชนารถ ไชยพฤกษ์
122 นางสาว นุสรา ทองค า
123 นาย บริหาร พานิชเจริญ
124 บจ. บ้านปภาพินท์ 
125 บจ. บีเค ซอฟต์อิเมจ เท็คโนโลยี 
126 นาย บุญญฤทธ์ิ อินทยศ
127 นาย บุญญฤทธ์ิ เอ่ียมสมร
128 นาย บุญเต็ม ชัยสิทธิ
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129 นาย บุญเตรียม โลหะนี
130 นาย บุญยืน เหลือทรัพย์
131 นาย บุญเลิศ เพชรศรี
132 นาย เบญจพล สาตแฟง
133 นาย ประจวบ รัตนธรรม
134 นาย ประจักษ์ อักษรกลาง
135 นาย ประดิษฐ์ มีวงษ์
136 นาย ประเดิมพงษ์ ปิยะธ ารงสิน
137 นาง ประทิน ทับฉ่ า
138 นาง ประทุมทิพย์ พวงทอง
139 นาย ประพันธ์ มาลัย
140 นาย ประวิทย์ สงนวล
141 นาย ประวิทย์ สุขประเสริฐ
142 นาวาโท ประเสริฐ ทับบรรจง
143 นาง ปราณี อุควงศ์เสรี
144 บจ. ปริติ เยมส์ 
145 นาย ปรีชา จรกา
146 นาย ปรีชา เฉลิมวุฒิ
147 นาย ปรีชา ทิพย์บุญราช
148 นางสาว ปัทมา จันทราวุฒิกร
149 นาย ปิยะพงษ์ ค าแก้ว
150 นาย ปิยะวุฒิ จันทร์ประอบ
151 นางสาว ผ่องศรี สุปิณะ
152 นาย พงศพัฒน์ เมฆฉาย
153 นาย พงษ์ศักด์ิ ล้านพลแสน
154 นาง พจนีย์ ค าดี
155 นาย พชร มหาบูรพา
156 นาย พนมพร ศรีบุญเรือง
157 นาย พนาวัลย์ ค าจันทา
158 นาย พรเชษฐ ผกายทองสุก
159 นางสาว พรพรรณ พลจันทึก
160 นางสาว พรพิมล หวังคุ้มกลาง
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161 นางสาว พรพิมล กองมณี
162 นาย พรเลิศ พนัสอ าพน
163 นาง พรสวรรค์ ภู่สาร
164 นาย พรหมนิมิตร เสกตระกูล
165 นาง พัชรินทร์ หาญสุดเลิศ
166 นาง พัชรี นาโตนด
167 นางสาว พัณณิตา แก้วไกรสร
168 นาย พิชญะ เสริมส่งสกุลชัย
169 นาย พิชัย สิงห์ซอม
170 นาย พิชิตชัย บุญเก
171 นาย พิเชฐ ย่ิงสิทธิศักด์ิคง
172 นาย พิเชษฐ แก้วแดง
173 นาง พิพัทรา ชะรัยเบ่อร์
174 นาง พิมลวรรณ วิริยะพงษ์
175 นาย พีระชัย เสกตระกูล
176 นาย พีระศักด์ิ นันทธาตรี
177 นาง พุธษา มีเมศกุล
178 นาย เพ็ง พรมรินทร์
179 นาย เพชร เกล็ดเครือมาศ
180 นางสาว ไพมณี โคตรพรม
181 นาย ไพโรจน์ จันเจริญ
182 นาย ไพโรจน์ ภวนะเจริญสุข
183 นาย ภมรศักด์ิ เมืองเยาว์
184 นาง ภัควดี คงทอง
185 นาย ภาณุภณ รุ่งมานะโรจน์
186 นางสาว มณฑนรรห์ มังกิตะ
187 นางสาว มณี แซ่แต้
188 นางสาว มยุรี วีระวิบูรณ์
189 นาย มาเน็ด พิมทุม
190 นางสาว มาลัย อินทะยศ
191 หจก. เมืองทองฟาร์ม่าสโตร์ 
192 หจก. แมริโกลด์ เทรดด้ิง 
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193 นาง ยุพา นามนิตย์
194 นาง รจนาถ ธวัชชัย
195 นาย รพีพัทธ์ สุขใส
196 นาย รวีโรจน์ ชนานันท์ชัยกุล
197 ร.ต.ท. ระพี เฟ่ืองเกษม
198 นางสาว รัชชานนท์ พรเทวกุล
199 นาย รัฐพล โปทา
200 นาง รัตนา ฐานวรานุรักษ์
201 นางสาว รุ้งพรรณา สมสกุลดี
202 นาย รุ่งโรจน์ หอมช่ืน
203 พ.ต.ท. เรืองศักด์ิ อัฐมาลา
204 นางสาว ฤดี หกเงิน
205 นางสาว ลลิตา ชิษณุชา
206 นางสาว ละเอียด เอกเจริญ
207 นาง ลักษณา แสวงหา
208 นางสาว ลักษณา ลักษณประวัติ
209 นาง ลัดดา ศรีสุวรรณธัช
210 นางสาว ลัทธวรรณ ศรีวิค า
211 นาง ล าจวน ป่ินใจ
212 นาย วชิรธร ชมแสงวรโชติ
213 นาย วชิระ กล่ินอ้น
214 นางสาว วนิดา ช านิป้ัน
215 นาย วรดิษย์ รวีโรจน์ธนัท
216 นาย วรทัศน์ สุ่มอ่ิม
217 นางสาว วรรณดี วัฒยาทิน
218 นางสาว วรวรรณ เป้ียตัน
219 นาย วรวุฒิ จิระเรืองเกียรติ
220 นาย วรวุฒิ ภูลายขาว
221 นางสาว วราพร เจริญพืช
222 นาย วราเวช สถิรพงษะสุทธิ
223 นาย วสัน ผากิม
224 นาง วัง ปิดตาระโส



รายชือ่เจา้หนี้ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิ บมจ.เจา้พระยาประกนัภัย

เพิม่เตมิเดอืน มกราคม 2563
8/11

ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
225 นาย วัชรศักด์ิ ก่ิงศักด์ิ
226 นาย วัชรินทร์ ก๋งเทมิน
227 นางสาว วัชรินทร์ จิระเรืองเกียรติ
228 นาย วันชัย มีเนตร
229 นาง วันดี วัฒนะ
230 นางสาว วัลยา ปาละเขียว
231 นาย วิจิตร ทองแก้ว
232 นาย วิชัย ยะวงค์
233 นาย วิชัย รุ่งมานะโรจน์
234 นาง วิชิต เครือแก้ว
235 นาย วิเชียร วงศ์กิติพรชัย
236 นาย วิทยา เหล่าวรรณทอง
237 นาย วิทวัส พรมฝาย
238 นาง วิภาภรณ์ เนตรทิพย์
239 นาย วิริยะ อาษากิจ
240 บมจ. วิริยะประกันภัย 
241 นางสาว วิลัยวัลย์ บุค า
242 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
243 นาง วิไล แก้วต๋ัน
244 นาย วิสิษฏ์ นาสิงทอง
245 นาย ศรชัย สุดยินดี
246 นาย ศราวุฒิ เจริญทรัพย์
247 นาย ศราวุธ วิจิตรวิวัฒน์
248 นาย ศรีจันทร์ รับงาน
249 นางสาว ศศิธร คชชากร
250 นางสาว ศิริพร ศุภวิไล
251 นางสาว ศิริลักษณ์ จินดาเฉลิมพร
252 นางสาว ศิริลักษณ์ สามัญ
253 นาย ศุภชัย ศรีเกิน
254 นาย ศุภาพงศ์ วรกิจสวัสดิโชติ
255 นาย เศกสิทธ์ิ ค ามีมา
256 นาย สกุล เส็งเอ็ม
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
257 นาย ส่ง จันทะคุณ
258 นาย สงกรานต์ ทองทา
259 นาง สง่า วิเชียร
260 นาย สน่ัน วรปัญญานันท์
261 นาย สมควร ศรีพงษ์สุทธ์ิ
262 นาย สมจิตต์ วิจิตร
263 นาย สมใจ วิสัย
264 นาย สมชาย ก าแพงดี
265 นาย สมชาย งามสอาด
266 นาย สมทร รัตนสมโชค
267 นาง สมนึก ไชยทิง
268 นาย สมพงษ์ รุ่งเรืองเลิศ
269 นาย สมพงษ์ หมวกโตนด
270 นาย สมพาน เส้ียวภูเขียว
271 นาง สมพิศ บุญชิด
272 นาย สมยศ ทองน้อย
273 นาย สมศักด์ิ ห่วงทรัพย์
274 นางสาว สมัชญา ส าเภาทอง
275 บจ. สยามการสปริง 
276 นาย สวัสด์ิ เจริญสุข
277 นางสาว ส่องหล้า เทพเชาว์นะ
278 นาย สันติ จุกกระโทก
279 นาย สาคร สุนทราวงศ์
280 นาย สาธิต เบญจตัญวิทย์
281 นาย สาธิต แพงค ารัก
282 นางสาว สายรัตน์ นนไชยา
283 นาย สายันต์ ปันแก้ว
284 นางสาว สาวิตรี ต๊ิบกันเงิน
285 นางสาว สิตานันท์ บุรีขันธ์
286 นาง สิริจิตร์ จิระเรืองเกียรติ
287 นางสาว สิริพร นิลเส็ง
288 นาง สุกัญญา ภู่มณี
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
289 นางสาว สุจรรยา จินดานิล
290 นาง สุจิตรา แซ่อ้ึง
291 นาย สุชิน เอ่ียมพิน
292 นางสาว สุดารัตน์ โชติชุษณะ
293 นาย สุทัศน์ มีสวัสด์ิ
294 นาย สุเทพ กาบแก้ว
295 นาง สุภาพร วรรณพานิช
296 นางสาว สุภาพร ระหา
297 นาง สุภาภรณ์ แผนจันทร์ทึก
298 นาย สุรชัย อริยกุลนิมิต
299 นาย สุรชาติ กรงทอง
300 นาย สุรเชษฐ์ พันธ์ุสิงห์
301 นาย สุรเดช ปัญญาสาระคุณ
302 นาย สุรพงษ์ สุกแสงฉาย
303 นาย สุรศักด์ิ ปริญญาวิทิต
304 นาย สุรสิทธ์ิ ภู่มณี
305 นาย สุรัช ห้วยหงษ์ทอง
306 นาง สุรางค์ เลิศวิวัฒน์เกษม
307 นาย สุรินทร์ บูรณสัมปทานนท์
308 นางสาว สุรีรัตน์ ภู่มณี
309 นาย เสรี อับดุลเลาะห์
310 นางสาว เสาวณีย์ กวยมงคล
311 นางสาว แสงจันทร์ บุญลาภ
312 นางสาว โสภนา สมบัติวัฒนกุล
313 นาย หนุกร วรรณสวัสด์ิ
314 นาย หฤษฎ์พงศ์ ชาญวรกิจไพศาล
315 นาย เหรียญทอง แดงเขียน
316 นาง ไหนฟู แซ่จ๋าว
317 นาย องอาจ มงคล
318 นาย อดิศักด์ิ อนันต์พงศ์ธร
319 นาย อนงค์ ไทยเจริญ
320 นาย อนุชิต อนันต์พงศ์ธร
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
321 นาย อภิศักด์ิ นาฬิกาวิท
322 นาย อภิศาล ชัยวรรณสุทธ์ิ
323 นางสาว อภิสรา คฤหเดชรัตนา
324 นาง อรพิน เชยชมผล
325 นาย อรรถพล สุรัตนากรเกษม
326 นาย อรรถพล เหมือนส้ม
327 นาย อวยพรชัย ประเดิมเนตร
328 นางสาว อ้อมขวัญ เวชยชัย
329 นาง อัญชลี ศรีอ าไพ
330 นางสาว อัญชลี ช่ังทองค า
331 นางสาว อัมพา พ่ึงประโยชน์กิจ
332 นาย อัศวิน แสงภักดี
333 บมจ. อาคเนย์ประกันภัย 
334 นางสาว อาภรณ์ แซ่ปัง
335 นาง อาภาพรรณ ศิริกายน
336 บจ. อ๊ิงค์ คอร์ปอเรช่ัน 
337 นาย อุดม เครืออยู่
338 นาย อุดม มะโน
339 นาย อุดมวิชณ์ ทองเจือ
340 นาง อุไร ค าเขียว
341 นาง อุไร วงศ์แสนสี
342 นาย เอกชัย ภักดีย่ิง
343 นาย เอนก รังประเสริฐ
344 บจ. เอ็ม เอ็น ดี อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) 
345 บมจ. แอกซ่าประกันภัย 
346 บจ. แอคช่ัน อายแวร์ 
347 นาง แอ๋ว เผือกกล่อม
348 นาย โอภาศ รักเจริญ
349 นาย โอฬาร ผินสุวรรณ
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1 นาย กฤษฎา เชาว์วาทิน
2 นางสาว ชลรดา โตธีรชัย
3 นาง ชลิดา เอกชัยพัฒนกุล
4 นาย ชัยวัฒน์ สมวงค์
5 บจ. เชียงรายชัยพัฒนา 
6 นาย ธนวัต สุขนิยม
7 นาย นพดล กินแก้ว
8 นาย นพดล เสริมพาณิชย์
9 นาย นภดล อมรเวชยกุล
10 นาย พรชัย ราชตนะพันธ์ุ
11 นาย วิสิทธ์ิ ล้ิมศักดากุล
12 ม.ร.ว. สอางค์ศรี เทวกุล
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1 นางสาว ฐาปนีย์ สันติอนันตรา
2 นาย นิรพล งอยภูธร
3 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย
4 บมจ. แอกซ่าประกันภัย
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
1 MR. LI MINJIE
2 MR. NEALE STEVENS BRYAN
3 MR. PAN KIM CHOU
4 นาง กณิษฐา จองค า
5 นาย กติกร เกตุจุ้ย
6 นาง กนกนาฎ ดวงแก้ว
7 นาง กนกวรรณ เจริญเรือง
8 นาง กนกวรรณ ม่วงนาค
9 นางสาว กนกวรรณ์ วทัญญู
10 นางสาว กนกวรรณ สังสรรค์ศิริ
11 นาง กนิษฐา สุขแท้
12 นาง กมลฉัตร หลิวศิริอนันต์
13 นาง กมลทิพย์ ช่ืนหม่ืนไวย
14 นางสาว กมลพร เรืองมาลัย
15 นางสาว กมลพรรณ จงคงคาวุฒิ
16 นาง กมลมาลย์ แซ่จ้ิว
17 นาง กมลรัตน์ มีนาค
18 นางสาว กมลวรรณ หม่ืนตาบุตร
19 นาย กมลวัฒน์ รัตนอาจ
20 นาย กรกฤษณ์ สุขไสว
21 นางสาว กรชนก โชคอ านวยลาภ
22 กรมทางหลวงชนบท
23 นางสาว กรรณชนก ทีสุกะ
24 นางสาว กรรณิกา บุ่งวงษ์
25 นางสาว กรรณิกา พิมพ์อูป
26 นาง กรรณิกา ศรีเรือง
27 ว่าท่ีร.ต. กรรณิการ์ ป้ันปา
28 นาย กรเอก เจตนาจรัสแสง
29 นาง กรัณทิพย์ โหติธะนัง
30 นาย กรัณย์พล อภิธนภูรินทร์
31 บจ. กรีน ทีไอซี โดยนายนัฐพล กิติไพศาลนนท์
32 บจ. กรุงไทยแทรคเตอร์
33 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
34 นาย กฤตนัย นามวงษ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
35 นาย กฤตภพ ไทรศรีค า
36 นาย กฤตภาส แสงสีเจริญ
37 นาย กฤติเดช สุจันทร์
38 นาง กฤติยากานต์ิ เดชฤทธ์ิ
39 นาง กฤติยานันท์ กระแสร์ฉาย
40 นาย กฤศ์ธนัฎฐ์ โอภาสุภาเจริญ
41 นาย กฤษฎา งามสงวน
42 นาย กฤษฎา ทรัพย์มาก
43 นาย กฤษฎา ทองเสริม
44 นาย กฤษณ ศุภจัมปิย์ยา
45 นาย กฤษณะ ทองนพเก้า
46 นาย กฤษณะ วโรภาษ
47 นาง กฤษณา กลยนี
48 นาง กฤษณา ซ้อมบุญ
49 นาง กฤษณา บุพพพันธ์ุ
50 นางสาว กฤษณา เย็นตระกูล
51 นาง กฤษณา แย้มขยัน
52 นาง กฤษณา ศรีหามาตร
53 นาย กฤษดา นวลศรี
54 นาง กลม นิยม
55 นาย กอง สุดแสวง
56 นาย ก้อเฉ็ม เกดดาหา
57 นางสาว กัญญภัทร ตรงช่ืน ช่ือเดิม วาสนา เจริญสุข
58 นาง กัญญาพันญ์ แก้วอัษฎางค์กุล
59 นาย กัมปนาท ราชราวี
60 นาย กัมพล ชมดี
61 นางสาว กัลยา ส่งเสมอ
62 นาง กัลยารัตน์ ค าดี
63 นาง กาญจดา จันทร์สว่าง
64 นาง กาญจนา ก่อกุศล
65 นาง กาญจนา กาวชู
66 นาง กาญจนา จันทร์รอด
67 นางสาว กาญจนา ทิพย์ประเสริฐ
68 นางสาว กาญจนา โพธ์ิมิผล
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
69 นาง กานดา ค าเขียว
70 นาง กานดา ใจแสน
71 นาง กานต์พิชชา เจริญรัตน์
72 การประปานครหลวง
73 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
74 นาย การีม นิซัน
75 นาย กาลศักด์ิ ลิมประภูวิวัฒนา
76 นาย กาลัญญู เมฆกระจ่าง
77 นาย ก าพล แสงจันทร์
78 นางสาว ก่ิงเกษม ว่องภัทรา
79 นางสาว ก่ิงเดือน ปลอดเทพ
80 นาย กิจติพร เสือเหลือง
81 บจ. กิจอมรชัย เฟอร์นิเจอร์
82 นาย กิตติกร กงวิรัตน์
83 นาย กิตติชัย พิมพ์สวัสด์ิ
84 บจ. กิตติธนา แอสโซ่
85 นาย กิตติพงษ์ พรมวิชัย
86 นาย กิตติพงษ์ สนคงนอก
87 นาย กิตติพงษ์ แสงทะตา
88 นาย กิตติพศ ปราบพาลา
89 นาย กิตติภพ ธรรมขันธ์
90 นาย กิตติศักด์ิ ตระกูลย่ิงเจริญ
91 นาย กิตติศักด์ิ นวลสังข์
92 นาย กิตติศักด์ิ นามวงษ์
93 นาย กิตติศักด์ิ วังคีรี
94 นาย กิตติศักด์ิ ส าราญร่ืน
95 บจ. กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์
96 นางสาว กิรณา ป่ินเขียน
97 นางสาว กุ้ง ชุ่มมะเริง
98 นาง กุลจิรา ชูทอง
99 นาง กุลสนา เอียดบุญ
100 นาง กุลิสรา โอทีย์
101 นาง กุศล หอมท่ัว
102 นาง กุหลาบ ค าภิระ
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
103 นางสาว เกตุแก้ว สุธัญไพศาล
104 นาย เกรียงไกร ติละบาล
105 นาง เกศถวิล ถาวรวงศ์ษา
106 นาง เกศรา เพ็งด้วง
107 นาย เกศศักด์ิ เบญจวรางกูล
108 นางสาว เกศินี พรหมพันธ์ุ
109 นาง เกศินี สาระสระน้อย
110 นาย เกษตร วิชิตรัตนะ
111 บจ. เกษตรชล 2559
112 นาย เกษมณี ศรีธาตุ
113 นางสาว เกษราภรณ์ ถูกธรรม
114 นาง เกาะแก้ว ทาวเวอร์ส
115 นาย เกียงไกร พวงโคกสูง
116 นาย เกียรติศักด์ิ เผือกหอม
117 นาย เกียรติศักด์ิ หม่ันบุญ
118 นาย แก้วมูล ปราณีต
119 นาย โกมินทร์ ชิณศิริ
120 นาย โกเมธ ด้วงเงิน
121 บจ.. โกลด์แอร์โรว์ โปรดักส์
122 นาย โกศล กิจเจริญธ ารงค์
123 นาย โกษิตย์ คะริบรัมย์
124 นาย ไกรษร พากันหา
125 นาย ไกรสร โพธ์ิจักร์
126 นาย ไกราช กุลชัย
127 นาย ขจรพรรณ ผิวทอง
128 บจ. ขนส่ง
129 นางสาว ขนิดา พลาพล
130 นางสาว ขนิษฐา บรรเทา
131 นาง ขนิษฐา แมนโกซิง
132 นาง ขวัญใจ ดวงชัยอยู่สุข
133 นางสาว ขวัญชนก ชูจิตร์
134 นางสาว ขวัญตา เจริญแสงศิริกุล
135 นางสาว ขวัญพร นิราช
136 นาง ขวัญเรือน โตเกิด
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
137 บจ. ขอนแก่น ล าเลียง
138 นาย ขันติ ขจรศิริ
139 นาง เข็มทอง สงเคราะห์
140 นาย เขมรัฐ ปัญญาประโชติ
141 นาย คงศักด์ิ ผกายทองสุก
142 นาง คชาภรณ์ ชุมเสน
143 นางสาว คณัสมน ดุจพันธ์
144 นาย คนอง โพธิบัลลังก์
145 นาง คนึงวัฒน์ อภิศักด์ิศิริกุล
146 นาย คมทัต ชุณห์ช่วงโชติ
147 นาย คมศิลป์ พลแดง
148 นาย คมสัน อองเจียรี
149 นาย คมสันต์ มูลขุนทด
150 นาย คมสันต์ เหลียวกลาง
151 บจ. คอนเนคช่ันเลทด์เซอร์วิส
152 นาง คัทรียา เดฟลิน
153 นาย ค า ใสดี
154 นาย ค าจันทร์ ศรีสุธรรม
155 นาย ค าพันธ์ นาสอน
156 นาย ค าพุธ ขาวเครือ
157 นาย ค าพูล นวนิตย์
158 นางสาว ค ามี คุณมี
159 บจ. คิวบิค อาร์ต
160 บจ.. เค เจ ควอลิต้ี อินเตอร์เทรด
161 บจ. เค.ดี.จอห์นสัน(ประเทศไทย)
162 บจ. เค.เอ็น เชียงใหม่
163 บจ.. เค.เอ็น.อาร์.กรุ๊พ
164 บจ. เคนต้ันอินเตอร์เทรด
165 บจ. เคนิทการทอ จ ากัด โดย นายสุรชัย ปริญญาวิทิต
166 บจ. เคบี ทรานสปอร์ท เซอร์วิส
167 นางสาว เครือวัลย์ แก่นอากาศ
168 นาง งามพิศ ชมช่ืน
169 นาง จงกล อังศุนพรัตน์
170 นาง จงกลณี โกกิลารัตน์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
171 นาย จตุพล แช่มช้อย
172 นาย จตุรงค์ ทัศน์ประทุม
173 นาย จรงค์ จันทรจิตร
174 นาง จรรยา ค าจีน
175 นางสาว จรรยา โงนข า
176 นางสาว จรรยา ทานรัก
177 นางสาว จรรยา วุฒยาภรณ์
178 นางสาว จรรยา สีหา
179 นางสาว จรรยาพร เล็กรุ่งเรืองกิจ
180 นางสาว จรวยพร จันทร์ศรีกรด
181 นาย จรัญ จันทร์เพ็ชร
182 นาย จรัญ ชาติเชยแดง
183 นาย จรัญ เถียรสวัสด์ิ
184 นาย จรัญ อัศวรุ่งเรืองชัย
185 นาย จรัล อิสรชีวา
186 นาย จรินทร์ คงเจริญ
187 นาย จรินทร์ สามพรม
188 นางสาว จริยาภรณ์ เพ็ชรชู
189 นาย จรุง ทองสุข
190 นาย จรูญ ทองค านุช
191 นาย จักรกริช ชนะชู
192 นาย จักรกริช นิลภมร
193 นาย จักรกฤษ ปล้ืมใจ
194 นาย จักรกฤษณ์ ทองเบ้ือง
195 นาย จักร์นรินทร์ เห็นถูก
196 นาย จักรพงษ์ สระทองปล่ัง
197 นาย จักรวัล ภูวกาญจนาลัย
198 นาย จักราวุธ ภูวประภาชาติ
199 นาย จักรี ฐิติสิริสวัสด์ิ
200 นางสาว จันทนา แก้วบาง
201 นาย จันทร์ ถึงสุข
202 นาย จันทร อภิวัฒนเกษม
203 นาง จันทร์จิรา มีชัย
204 นางสาว จันทร์ฉาย แจ่มแจ้ง
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
205 นาง จันทร์เพ็ญ นาคแว่น
206 นางสาว จันทร์รุ่ง ม่ิงพรสกุล
207 นางสาว จันทร์แรม พรมประดิษฐ์
208 นาง จันทร์แรม มอนทาน่าร่ี
209 นางสาว จันทร์สมร อาทร
210 นาง จันทร์สี สุวรรณวงษ์
211 นางสาว จันทราทิพย์ พลอินทร์
212 นาง จันทิมา ภูวประภาชาติ
213 นางสาว จันทิมา สุดสีดา
214 นาง จันทิมา อุทัยกลม
215 นาง จันทิมา เอ่ียมมโน
216 นาง จัลยา วุฒิพันธ์
217 นาย จ่าง บุญรอด
218 นางสาว จามรี วานิช
219 นาย จามิกร ณ กาฬสินธ์ุ
220 นาง จาริกา ประคองศรี
221 นาย จารุกิตด์ิ แตงมา
222 นางสาว จารุณี บุญบ ารุง
223 นางสาว จารุณี วิจิตรธนสกุล
224 นาย จารุต วัฒนคุโณปการ
225 นางสาว จารุทรรศน์ นิกรศิริ
226 นางสาว จารุพัฒน์ บัวสาย
227 นาง จารุรัตน์ เคียงนภาเจริญ
228 นาง จารุเวสม์ รุ่งฐิติพงศ์
229 นาย จ านรรค์ สุวรรณศรี
230 นาย จ านันท์ จอมชัยฤทธ์ิ
231 นาง จ ารัส คชประดิษฐ์
232 นาย จ ารัส สีท ามา
233 นาย จ ารูญ ปานทิม
234 นาย จ าเริญ ค าภานิล
235 นาง จ าเรียง บุญโญปกรณ์
236 นาย จ าลอง ศรีสะอาด
237 นาง จิตติมา ชูกล่ินหอม
238 นางสาว จิตรฤดี ผุยมาต
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
239 นาง จิตรา อ่อนส าลี
240 นางสาว จิตรานุช นันทัชกุล
241 นางสาว จิตลัดดา งอกศรี
242 นาง จินตนา แก้วหนู
243 นางสาว จินตนา จันทา
244 นาง จินตนา แสงสุวรรณ
245 นาง จินตนา อนันต์อิทธิกุล
246 นาง จินตนา อุดมจิตกุล
247 นางสาว จินต์อัชฌา มงคลพิลาชัย
248 นาย จิรชาติ ฉันทนารุ่งภักด์ิ
249 นางสาว จิรฐา ปราบภัย
250 นาง จิรณัฏฐา เจียมบัวศรี
251 นาย จิรเดช ทานา
252 นาง จิรติญา รัตนอุบล
253 นาย จิรพันธ์ ลิลา
254 นางสาว จิรภา ศรทอง
255 นาย จิรวัตร์ โรดดอน
256 นาย จิรศักด์ิ สิงห์ขรอาจ
257 นาย จิระศักด์ิ ศรีไกรสุข
258 นาย จิรันธนิน อัครโอภาหิรัญกุล
259 นางสาว จิราพร ดาบสันเทียะ
260 นางสาว จิราภรณ์ ไชยสุภา
261 นาง จิราภรณ์ สีสัน
262 นางสาว จิรารัตน์ พลมนตรี
263 นางสาว จิราวรรณ พรมมิตร
264 นาย จีรพงษ์ สังข์ภาพันธ์
265 นาย จีรพันธ์ อินทศร
266 นาง จีรวรรณ จินดามุข
267 นางสาว จีราภา วีระพันธ์ุ
268 นาง จุฑาพร วงษ์กราน
269 นาง จุฑาภรณ์ พลายแก้ว
270 นางสาว จุฑามาศ ดวงดารา
271 นางสาว จุฑามาศ ศรีโยธี
272 นางสาว จุฑามาศ สายโท
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
273 นาง จุฑารัตน์ มิลิวงศ์
274 นาง จุฑารัตน์ รอดพงษ์พันธ์
275 นางสาว จุฑาลักษณ์ ฐานะ
276 พล.ร.อ. จุติ เฉลิมเตียรณ
277 นาย จุติเสฏฐ์ โรจน์เสรีสกุล
278 นางสาว จุรีพร จันทะพันธ์
279 นางสาว จุลีพร ชูรักษ์
280 นางสาว จุฬาลักษณ์ ตุ่ยไชย
281 นางสาว จุฬาลักษณ์ รงค์ทอง
282 นาย เจตภาณุ สวนเศรษ
283 สิบตรี เจนวุฒ นิลด า
284 นาย เจริญ แพงขุนทด
285 นาย เจริญ สร้อยแก้ว
286 นางสาว เจวารี วงค์หาญ
287 นาย เจษฎา มานะรุ่งเรืองสิน
288 นาย เจษฎาภรณ์ ชมสวน
289 บจ. เจีย เหว่ย อินเตอร์เนช่ันแนล
290 นาย ใจ สืบสอน
291 นาย ใจเพ็ชร ศรีคุณ
292 นางสาว ใจลักษณ์ ประเดิมชัยงานเอก
293 นาย ฉัตรชัย เดชประภัสสร
294 นาย ฉัตรชัย พิมาทัย
295 บจ. ฉัตรพร ช็อป (2005)
296 นางสาว ฉัตรศิริ อมรประเสริฐ
297 นาง ฉัตราภรณ์ ชาญเชาว์
298 นาง ฉันทนา ศรีเมือง
299 นาย ฉันทวัธน์ วรทัต
300 นาย ฉิม วิชิระฟูกุล (สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด)
301 นาย เฉลย หมอกมืด
302 นาย เฉลิม งามไสว
303 นาย เฉลิมชัย สุโคตร
304 นาย เฉลิมชัย สุพัฒแก้ว
305 นาย เฉลิมพล บาลี
306 นาย เฉลิมพล เพ็ชรรัตน์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
307 นาย เฉลิมพล สีโสภา
308 นาง เฉลียม แย้มใย
309 นาง เฉลียว คงตัน
310 นาง เฉลียว บุญแก้ว
311 นาย เฉลียว เพ่ิมทวี
312 นาย เฉลียว อ่วมคงศาสตร์
313 นาง เฉวียน วิเศษสังข์
314 นางสาว ชชมน ไหวพริบ
315 นาย ชญานนท์ ค าศรีระภาพ
316 นาง ชญานภัส รักขาว
317 นางสาว ชญานิญ อินทรพฤกษ์
318 นางสาว ชญานิศ งามเขียน
319 นางสาว ชญานี ศุภเวศย์สกุล
320 นาย ชนชล บุญน้อม
321 นาย ชนมภูมิ บ ารุงไทย
322 นาย ชนะเมือง เมืองนก
323 บจ. ชนะสินอุตสาหกรรม
324 นางสาว ชนัญชิดา แซ่ล้ี
325 นาย ชนันท์ เอมอมร
326 นาง ชนากานต์ บุญโสม
327 นาง ชนานาถ นิลวงษ์
328 นางสาว ชนาภา สมทบ
329 นาย ชนินทร์ ทิพยสุนทรานนท์
330 นาง ชนินาถ ด่านสุขณรงค์
331 นางสาว ชนิสรา ป่ินมังกร
332 นาย ชม หลงวงษ์
333 นาย ชมพล วิวัฒน์ไฟฟ้า
334 นาง ชมภู จิหวาน
335 นาง ชมภู เทียมกลาง
336 นางสาว ชมัยพร ลามอ
337 นางสาว ชไมพร ฉายัษเฐียร
338 นางสาว ชไมพร มีรส
339 นาย ชยกร แพรเมือง
340 นางสาว ชรินรัตน์ มณีวงษ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
341 นาย ชล เมือกขุนทด
342 นาง ชลดา เขจร
343 นาง ชลดา เช้ือเมืองพาน
344 นาง ชลธิชา แก้วขาว
345 นางสาว ชลธิชา ธรรมผล
346 นาง ชลธิชา ศรีวะรมย์
347 บจ. ชลบุเร่ียน
348 นาย ชลอ สัตย์ส่วย
349 นาง ชลอจิตร รัตนอาจ
350 นาย ชลัฐกิจ อร่ามฉาย
351 นาย ชลิต สิงหจันทร์
352 นางสาว ชลิตา วังสาลุน
353 นาง ชวนพิศ ชะเอม
354 นางสาว ชวนพิศ วงศ์คช
355 นาย ช่วย จงใจเทศ
356 นาย ชวลิต ซาพิมพ์
357 นาย ชวิน การงาน
358 นางสาว ช่อประดิษฐ์ เนียมประดิษฐ์
359 นาง ช่อผกา ล าใย
360 นาง ชะบา แววเพ็ชร
361 นาง ชัชฎาภรณ์ พุ่มนิคม
362 นาย ชัชวาลย์ กล่ันบุศย์
363 นาย ชัชวาลย์ รอดทิม
364 นาย ชัชวาลย์ สุนันท์วิริยาภรณ์
365 นาย ชัยชนะ จินดามุข
366 นาย ชัยณรงค์ สุขะหา
367 นาย ชัยเดช สุขร่องช้าง
368 บจ.. ชัยทรัพย์สุวรรณ
369 บจ.. ชัยทรัพย์สุวรรณ โดยนางจงจินต์ ศิริมงคล
370 นาย ชัยภูมิ เพทัย
371 นาย ชัยมงคล มาลีสา
372 นาย ชัยรัตน์ พันธ์ุก่ า
373 นาย ชัยวัฒน์ ปานมณี
374 นาย ชัยวัฒน์ ผาบสิมมา
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
375 นาย ชัยวัฒน์ วงศ์หนองแวง
376 นาย ชัยวัฒน์ สมุทรานุวัฒน์
377 นาย ชัยวัตร ศรีภา
378 นาย ชัยวุฒิ อังคสุวรรณ
379 นาย ชัยวุธ แก้วสีขาว
380 นาย ชัยศิริ ค าลอย
381 นาย ชาญกิตติ ศรีสวัสด์ิ
382 นาย ชาญชัย พลราชม
383 นาย ชาญชัย รอดพวง
384 นาย ชาญชัย วงษ์ทศรัตน์
385 นาย ชาญณรงค์ คมคาย
386 นาย ชาญณรงค์ ไสยนอก
387 นาย ชาญพล โชติพินทุ
388 นาย ชาตรี นามแสงผา
389 นาย ชาตรี อินยานวล
390 นาง ชาติ บานหาญ
391 บจ.. ชาเทอเว คอร์พอเรช่ัน (ประเทศไทย)
392 นาย ชานนท์ ประทุมวงศ์
393 นาย ชานนท์ ฤทธิเดช
394 นาย ชานนท์ อินเทพมงคล
395 นาย ชายน้อย หล้าใจ
396 นาย ช านาญ บุญอาจ
397 นาย ช านาญ ประโพธ์ิศรี
398 นาย ช านาญ อัจนาธรรม
399 นาย ชิงชัย ป้องกัน
400 นาย ชิงชัย อยู่เอม
401 นาย ชิณกร ชาวเรณู
402 นางสาว ชิดชนก แซ่มภักดี นามสกุลเดิม (สายสินธ์ุ)
403 นาย ชินกร ทองโคตร์
404 นาย ชิราวุธ เพ็ชรรัตน์
405 นาย ชิษณ์ธนา ศักด์ิดี
406 นาง ช่ืนจิตต์ เลียว
407 นาง ชุติกาญจน์ บูชาบุญ
408 นาง ชุติกาญจน์ แสงจันทร์ฉาย
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
409 นาง ชุติณัฐ สินชัย
410 นาง ชุติปภา ภูมิศิลา
411 นาย ชุติมันต์ วันดี
412 นางสาว ชุติรัตน์ ประสิทธ์ิ
413 นาย ชุมพร วงษ์วาท
414 นาย ชุมพล อัครพลเดชา
415 นาย ชูศักด์ิ คนกล้า
416 นาย ชูศักด์ิ อุปมาณ
417 นาย เชษฐา ศรีนธี
418 นาย เชาว์ จันทร
419 นาย เชาวลิต เพียรดี
420 นาย เชาวลิต ส่งศรี
421 นาย เชิดชาย วินิจฉัยพัฒนกิจ
422 นาย เชียร หมานมุ้ย
423 นาย โชคชัย ลือกลาง
424 น.ท. โชคชัย สินปรีดี
425 หจก. โชคถาวร เอ็นจิเนียร่ิง
426 นาย โชคทวี สมนาค
427 นางสาว โชติกา บุญไทย
428 นาย โชติวุฒิ ทับทิมทอง
429 นาย โชติอนันต์ สิงห์เนตรมนตรี
430 นาย ไชยวัฒน์ สิทธิวิรุฬห์
431 บจ. ซายน์ อะนาลิสท์
432 หจก. ซี เอ็นซีคลีนน่ิงแอนด์เซอร์วิสเซ็นเตอร์
433 หจก. ซี.เอ็น.ทรานสปอร์ต
434 บจ. เซนโซคอน (ประเทศไทย)
435 นาง เซ้ียมนัย แซ่เบ๊
436 บจ. แซนติฟิค เพสท์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
437 นาง ญา บุญพรม
438 นาง ญาณิน โคตตาแสง
439 นาง ญาณิศา แก่นอากาศ
440 นาง ญาดา โชติรัตน์
441 นางสาว ฐะปะนีย์ ถ้วนถวิล
442 นาย ฐากูร ศรีอังกูร
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
443 นาย ฐานทัศน์ เตศิริ
444 นาง ฐานินทรา อดิศักด์ิเจริญรุ่ง
445 นางสาว ฐาปนี สุกาญจนโชติ
446 นาย ฐาพกรณ์ เกรียรัมย์
447 นางสาว ฐิตาภรณ์ ไชยชมภู
448 นางสาว ฐิตารีย์ เฮงประเสริฐ
449 นาย ฐิติพงศ์ ทรงศิริ
450 นางสาว ฐิติพร เส็งศิริ
451 นางสาว ฐิติพร อริยชาญศิลป์
452 นางสาว ฐิติมา หาญกระโทก
453 นาย ฐิติวัชร์ จูปาน
454 นางสาว ฐิภาพรรณ พาโฮม
455 นางสาว ณปภัช ยาวโนภาส
456 นาย ณภัทร์ ตรีรัตนชาติ
457 นางสาว ณภัทร์อลิน นางาม
458 นาย ณรงค์ เทียนนาค
459 นาย ณรงค์ บุญแสน
460 นาย ณรงค์ สมยศ
461 นาย ณรงค์ชัย โพธิสาร
462 นาย ณรงค์เดช ดาราเย็น
463 นาย ณรภัทร กันหาวรรณะ
464 นาย ณรัฐกรณ์ งับตะมะ
465 นาง ณฤดี ศีลพิทักษ์
466 นาง ณัชพร ศรีค าขลิบ
467 นาง ณัฎฐกานต์ ศรีล้ิมพงษ์
468 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ศิริพฤกษ์พงษ์
469 นางสาว ณัฏฐณิชา พิลาทอง
470 นาย ณัฏฐพงศ์ เบ็ญจสิริสรรค์
471 นาย ณัฏฐวัฒน์ ประจวบ
472 นางสาว ณัฏฐศมล หม่ืนสนิท
473 นาย ณัฐ ตติรัตน์
474 นางสาว ณัฐกานต์ บุญถาวร
475 นางสาว ณัฐชมนต์ ปริยดิษฐาพงศ์
476 นาง ณัฐชล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
477 นางสาว ณัฐฐินันท์ พวงทอง
478 นางสาว ณัฐดา ถมยา
479 นางสาว ณัฐธิดา วรรณสมบูรณ์
480 นาย ณัฐพงศ์ ศิริเสรีวัฒนา
481 นาย ณัฐพงษ์ พนมเนตรกุล
482 นาย ณัฐพล จ าลองราษฎร์
483 นาย ณัฐพล เชวงสันต์
484 นาย ณัฐพล อมรโกมินทร์
485 นาย ณัฐภัทร พุทธังกุโร
486 นางสาว ณัฐวดี บุญขวัญ
487 นางสาว ณัฐวรรณ ล้ิมอุดมผาติ
488 นาย ณัฐวัฒน์ ธันยถิรพัฒน์
489 นาย ณัฐวุฒิ นุชนนทรี
490 นาย ณัฐวุฒิ ศรีสมนึก
491 นางสาว ณัฐสุพา โพธิประสาท
492 นางสาว ณาตยา มานะกาล
493 นางสาว ณิชกานต์ จันทร์เกล้ียง
494 นางสาว ณิชชา หอมจันทร์
495 นาง ณิชาภัทร ศิริวรรณ
496 นาง ณิชาภา แจ้งประจักษ์
497 นาง ณิยดา มีโฉมยา
498 นาย ดนัย ธรรมเนียม
499 นางสาว ดรุณี จรางเดช
500 นาง ดรุณี ไชยลังกา
501 นางสาว ดรุณี ตังคุณากร
502 นางสาว ดวงกมล ผลเจริญ
503 นาง ดวงจนัน สาสมจิตต์
504 นาง ดวงสมร สุธรรมมา
505 บจ. ดวงสยาม
506 นาง ดวงสุรีย์ นาคน้อย
507 นาง ดอกไม้ จ าปาศิลป์
508 นางสาว ดอกรัก ค าธิเสน
509 นางสาว ดอกรัก จ าปา
510 นาง ดอกอ้อ ศรีค าม้วน
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511 นาง ดารณี เรือนค า
512 นางสาว ดารารัตน์ ถนอมรอด
513 นาย ดาราศักด์ิ สุรพิณ
514 นาง ดารุณีนุช ปานช่อ
515 นาย ดาว แก้วเงินลาด
516 นาย ด าเกิง ชมเกตุแก้ว
517 นาย ด ารงค์ ผาภู
518 นาย ด ารงค์เดช พลรัตน์
519 หจก. ดี.เด่นชัย แอลพีจี
520 บจ. ดีดี เอ็นจิเนียร่ิง
521 บจ. ดีแอนด์จี เคมีภัณฑ์ แอนด์ เทรดด้ิง
522 นาย ดุสิต รติวิริยะพงศ์
523 นาย ดุสิต สงวนรัษฎ์
524 บจ. ดูราฟลอร์
525 นาย เดชทนง โพธ์ิเจริญ
526 นาย เดชา ศรสังข์ทอง
527 นาย แดง จ ารูญ
528 นาย แดน ศรีสุรัก
529 หจก. ต.เอกฮง
530 หจก. ต้นข้าว บริการ
531 นาย ตฤณธวัช ศักด์ิเจริญ
532 นาย ตฤณภัทร ชิงชนะ
533 นางสาว ตวงทิพย์ วรพงษ์
534 นาง ตวงทิพย์ วิภัติภูมิประเทศ
535 บจ.. ต้ังประเสริฐ
536 หจก. ตากน้ าทิพย์ ขนส่ง โดย นายพีระ เน่ืองเอม หุ้นส่วนผู้จัดการ
537 นาง ต๊ิด หิรัญรักษ์
538 นาง ต๋ิม ขวัญสกุล
539 หจก. เตก้า เอ็นจิเนียร่ิง
540 นาง เติม ศิริมา
541 นางสาว เตือนใจ ก าทอง
542 นาง เตือนใจ ไค่นุ่นน้อย
543 นางสาว เตือนใจ ประทีปพิชัย
544 นาง เตือนใจ ศรีสระน้อย
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
545 นาย โต้ง ถนอมจิตดี
546 โตโย เอ็นจิเนียร่ิง คอร์ปอเรช่ัน
547 นาย ไตรภพ ธงสันเทียะ
548 นาย ไตรภพ ประศาสศรี
549 นาย ถนอม ศรีตะลา
550 นางสาว ถนอม ศาลาธิคุณ
551 นาย ถนัด ศรีสุพงษ์
552 นาย ถวัลศักด์ิ ถานุวัฒนกูล
553 นาย ถวิล ฉวีทอง
554 นาย ถาวร เจริญศรี
555 นาย ถาวร แซ่โฟ้ง
556 นาย ถาวร วงศาสัก
557 นาย ถาวร สอาดเอ่ียม
558 นาย ถิรวัสส์ ธนฤทธ์ิ
559 นาย เถลิงศักด์ิ กุดเกียรติเกียร
560 นาย ทนงศักด์ิ สีรังกา
561 นาย ทรงจักร์ นิมิศิลป์
562 นาย ทรงพล การะวิโก
563 นาย ทรงพล ตรีกิจจา
564 นาย ทรงพล ทักษาดิพงษ์
565 นาย ทรงพล บุญโญปกรณ์
566 นาย ทรงยศ ศรีเพ่ิมพูน
567 นาย ทรงยศ สกุลข า
568 นางสาว ทรงศรี ป่ินเกตุ
569 นาย ทรงศักด์ิ สุววรณศรี
570 นาย ทรนง แซ่ล้ิม
571 บจ. ทรี บี เอส
572 นาย ทวี ใจคม
573 นาย ทวี มีแถมโฉมทอง
574 นาย ทวี หยังกุล
575 นาย ทวีโรจน์ จันทร์อ าไพ
576 นาย ทวีวัฒน์ ช้อยชด
577 จ.ส.อ. ทวีวัฒน์ ดวงดี
578 นาย ทวีศักด์ิ แขนยาว
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
579 นาย ทวีศักด์ิ โชติวิวรรธน์
580 นาย ทวีศักด์ิ เผือกจีน
581 นาย ทองค า พิงไธสงค์
582 นาย ทองคูณ ภิรมย์ชม
583 นาง ทองจันทร์ ภู่เจริญ
584 นาง ทองจันทร์ อิงสันเทียะ
585 นาย ทองดี แก้วพระโต
586 นาง ทองดี โสดา
587 นาย ทองนาค โชติการ
588 นาย ทองใบ ก่ิงแก้ว
589 นาย ทองปอน ป่ินมะณี
590 นาง ทองมาก สร่างโสก
591 นาง ทองล้วน ใจแสน
592 นาย ทองไสย นาสมพืช
593 นาง ทองเหรียญ อะพิเนตร
594 นาย ทัพพชัย เช่ียวชาญ
595 นาย ทัศนัย ไชยหลาน
596 นางสาว ทัศนีย์ โกมลปัญญากุล
597 นาง ทัศนีย์ ตันสุพล
598 นาง ทัศนีย์ ทัดกล่ิน
599 นาง ทัศนีย์ โพธ์ิทอง
600 นาย ท าเนียม มังคโชติ
601 นาง ทิพย์ธิดา บุญโญปกรณ์
602 นาง ทิพย์นิภา สนิทนาน
603 บมจ. ทิพยประกันภัย
604 นาง ทิพรดา เชาวน์ฤทธ์ิ
605 นาง ทิพวรรณ พันธ์บุปผา
606 นาย ทิวากรณ์ เหล่าพูลสุข
607 นางสาว ทิวาวรรณ เมืองค า
608 บจ. ที บี พาร์ท (2005)
609 บจ.. ที เอส วี แลนด์ 1990
610 บจ. ที.วี.ซี.คาร์แคร์
611 บจ. ที.เอส. เพาเวอร์ แพลนท์
612 บจ. ที.เอส.พี ไรซ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
613 บจ.. ที.ไอ.ดี.เอ็นจิเนียร่ิง
614 บจ. เทคโนโลย่ีแอนด์เอ็นจิเนียร่ิงสแควร์
615 นาย เทพ ท าความชอบ
616 นาย เทพชัย ทองใหญ่
617 บมจ. เทพธานีกรีฑา
618 นาย เทพพนม โคตร์มงคล
619 นาย เทวกุล แสงสุขเลิศ
620 เทศบาลนครปากเกร็ด
621 นาย เทอด ค าผง
622 นาง เทียนทิพย์ รงศิริกุล
623 นาง เทียม สายทอง
624 บจ. ไทยตรวจสอบอาคาร ลินน์ ฟิลลิปส์ จ ากัด
625 บจ.. ไทยรสทิพย์
626 บจ. ไทยเสรี กรุ๊ป 339 จ ากัด
627 นาย ธงชัย หัสนัยบดินทร์
628 นาย ธณัชชนม์ ธาดาพรหม
629 นาย ธนกชัย หลวงเทพ
630 นาย ธนกร กุศลศักด์ิ
631 นาย ธนกร สักลอ
632 นาย ธนกร สุพรรณนนท์
633 นาย ธนกฤต ธ ารงนิธิกุล
634 นาย ธนกฤต สุ่มมาตย์
635 นาย ธนชาต โฉมเฉิด
636 นาย ธนโชต์ิ เภสัชชะ
637 นาย ธนดล เลิศรัตนศาสตร์
638 นาย ธนธรรศ สนธีระ
639 นาย ธนพนธ์ กัญญาค า
640 นางสาว ธนพรรณ หุมอาจ
641 นาง ธนภร เพ็งแก้ว
642 นาย ธนวัฒน์ สุดสะอาด
643 ส.ต.ท. ธนวันต์ หัตถกิจ
644 นาย ธนะรัชต์ แจ้งสุวรรณ
645 นาง ธนะศิลป เงินสัจจา
646 นาย ธนัช ศิรกุลวัฒน์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
647 นางสาว ธนัชพร คุ้มจันอัด
648 นาย ธนัท สืบศรี
649 นางสาว ธนันญ์ภร ยศวิริยะวงศ์
650 นาย ธนากร คงพลปาน
651 นาย ธนากร ตาเต็บ
652 นาย ธนากร แสนวงษ์
653 นาย ธนากร เหลืองธนาวัฒน์
654 นาย ธนาคาร วิมลสมบัติ
655 นาย ธนาชัย อุทัยไพศาลวงศ์
656 นาย ธนาทรัพย์ สายงาม
657 นาย ธนาพงศ์ ทิพย์ภูริพงศ์
658 นาง ธนาภรณ์ ไกรเสือ
659 นาย ธนายุส เยตา
660 นาง ธนาวดี สมาวงค์
661 นาย ธนิต ด้วงสงค์
662 นางสาว ธนินทร งามเลิศย่ิง
663 นาย ธนู เพชรสังฆาต
664 นาย ธเนศ ปล่ังรัศมี
665 นาย ธเนศพล เลิศณรงค์รัชฎา
666 นาง ธมลวรรณ ธรรมเขตต์
667 นาย ธรรมนูญ แดงเดช
668 นาย ธรรมรงณ์ศักด์ิ หาญมนตรี
669 นาย ธรรมรัตน์ นาสหชาติ
670 นาย ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์
671 นาย ธรรมรัตน์ หังเสวก
672 นาย ธรรมศักด์ิ จันทร์ศรี
673 นาย ธวัช ทิพย์นางรอง
674 นาย ธวัช มิโซะคามิ
675 นาย ธวัช สังข์สมุทร
676 นาย ธวัชชัย บุญลาม
677 นาย ธวัชชัย พูลสวัสด์ิ
678 นาย ธวัชชัย ลาภรุ่งเรือง
679 นาย ธวัชชัย ศรีพัฒนา
680 นาย ธวัชชัย อาจรัตนกูล
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
681 นาย ธวัฒน์ ทองกระสัน
682 นาย ธัชกร พิศาลคุณากิจ
683 นางสาว ธัญญ์ฐกันต์ โพธ์ิทวี
684 นาย ธัญญ์พัฒน์ คุณาสินเพ็ชร
685 นาง ธัญทิพย์ วีรเจริญพงศ์
686 นาย ธัญพงษ์ สุวรรณทัต
687 นางสาว ธัญวรัตม์ ภูสะอาด
688 นางสาว ธัณย์จิรา ธีระโชติบุรนนท์
689 นางสาว ธันยนันท์ จารุวนิชกูลย์
690 นาย ธาตรี แซ่เจา
691 นาย ธานิน หาพล้อย
692 นาย ธานินทร์ เหลืองบารมี
693 นาย ธานี พ่ึงโพธ์ิทอง
694 บจ. ธาราทองเมททอล
695 นาย ธาราธร มงคลสุข
696 นาย ธาริน พินทอง
697 นาย ธ ารง ทองเม้า
698 นาย ธ ารงค์ วงศ์เลาหกุล
699 นางสาว ธิดารัตน์ อินวาทย์
700 นาง ธิรดา ปวริศวรกุล
701 นาย ธีรชัย ถูกจิตร
702 นาย ธีรเชษฐ์ เศรษฐาพฤทธ์ิ
703 นาย ธีรพงษ์ ธีรเสถียรภาคย์
704 นาย ธีรภัทร์ ใจโน
705 นาย ธีรภัทร พันธ์ุพิมพ์
706 นาย ธีรยุทธ์ ต้ังใจ
707 นาย ธีรยุทธ เพชรกุล
708 นาย ธีรวัฒน์ โพธิก าจร
709 นาย ธีรวัฒน์ วรรณรัตนโชติ
710 นาย ธีรวุฒิ ชุ่มเกษรกูลกิจ
711 นาย ธีรศักด์ิ คงดี
712 นาย ธีรศักด์ิ ส่ือวงศ์สุวรรณ
713 นาย ธีรศักด์ิ สุทธา
714 นาย ธีรศักด์ิ อินปราง



รายชือ่เจา้หนี้ บรษัิท เจา้พระยาประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิจากกองทนุประกนัวนิาศภัย 22/73

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
715 นาย ธีรศาสตร์ บุนนาค
716 นาย ธีระชัย นพปฎลมงคล
717 นาย ธีระชัย โพธิก าจร
718 นาย ธีระพงศ์ อุประโจง
719 นาย ธีระพล สุนทรกุล
720 นางสาว ธีรารัตน์ หิรัญรักษ์
721 นาย ธุรัน นามาก
722 นาง นก กาวน
723 นางสาว นกน้อย พิมพูล
724 นาย นคร ปล่ังกลาง
725 นาย นคร ริพรม
726 นาย นคริน ไชยคาม
727 นาย นครินทร์ ชาติวรพงศา
728 นาย นครินทร์ บ ารุงภักดี
729 นาย นคเรศน์ เพ็ชรไทย
730 นาง นควรรณ พามี
731 นาง นงค์รัก เจนบุญไทย
732 นาง นงคราญ ทิวงศ์ค า
733 นางสาว นงนุช บวรโลหะชัย
734 นางสาว นงนุช บุญส่ง
735 นาง นงนุช พลชัย
736 นางสาว นงลักษณ์ ชัยสิทธ์ิ
737 นางสาว นงลักษณ์ บุญมีมาก
738 นางสาว นงลักษณ์ สารพัฒน์
739 นาย นที ทองชะอม
740 นาย นนเร นาคจรุง
741 นางสาว นนัญญ์อร ศิริสมบัติสิริ
742 นาย นพดล คนแคล่ว
743 นาย นพดล พรรณประภาฉาย
744 นาย นพดล พ่ึงสมบัติ
745 นาย นพดล ศรีวิเชียร
746 นาย นพนท คัมภีรญาณนนท์
747 นาย นพพร บุณยประสิทธ์ิ
748 นาย นพพร สุวรรณจรัสศรี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
749 นาย นพพร อินตารักษา
750 นางสาว นภัสชญา อับภัย
751 นางสาว นภัสภรณ์ วันทะยา
752 นางสาว นภา ย่ังยืน
753 นาง นภาพร ตระการจันทร์
754 นางสาว นภาพร ธัญญศิริ
755 นาย นราทร สบายเหลือ
756 นางสาว นรารัตน์ นราพล
757 นาง นรินทร์ศร เนตรทิพย์
758 นาง นริศรา รัตนอาจ
759 นางสาว นรีรัตน์ เจริญวิบูลย์ไพศาล
760 นาย นเรศ พานเข็ม
761 นาง นฤดา อุทัศ
762 นางสาว นฤพรรณ ร่วมใจ
763 นาย นฤพล โสวสุภาพ
764 นาย นฤพัฒน์ เลิศปัญญา
765 นาย นฤพาน วัชระพิมลมาศ
766 นางสาว นฤมล ทองสร้าง
767 นางสาว นฤมล พงษ์พานิชย์
768 นางสาว นฤมล สุมาลย์
769 นางสาว นฤมาศ มงคลวรรณเลิศ
770 นาง นลินภัสร์ พันธโรทัยรุ่ง
771 บจ. นวพร ขนส่ง
772 บจ. นวพร โอเปอเรช่ัน
773 นางสาว นวรัตน์ ศิริพันธ์ุ
774 นางสาว นวลจันทร์ กุลถาวรากร
775 นางสาว นวลจันทร์ เนตรเชย
776 นางสาว นวลจันทร์ หลอมพลทัน
777 นางสาว นวลตา แสงนวล
778 นาย นวลรัตน์ อัมภาราม
779 นาย นวิชญ์ ทองทิพย์
780 ด.ต. นอง ดาวดึงษ์
781 นาย นัด โคตรมหา
782 นาย นัทฐิวุฒิ แย้มพุชชง
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
783 นาย นัทธพงศ์ แสงโชติ
784 นาง นัทธมน กุดวงค์แก้ว
785 นางสาว นัทพิรญาณ์ ทาแป้ง
786 นาย นันทจักร เอ้ือเฟ้ือ
787 นางสาว นันทมน ประพันธ์ศรี
788 นาง นันทวัน พลอยทอง
789 นาย นันทวุฒ นิลผาย
790 นางสาว นันทิชา คงถาวร
791 นาง นันทิดา ล้ิมเส้ง
792 นาง นันทิยา สวนมะลิ
793 นางสาว นันทิยา แสงเป็ก
794 นาง นาฏลดา จันทร์แก้ว
795 ร.ต.หญิง นาตยา ปีติอมรวุฒิ
796 นางสาว นารีรัตน์ ไชยบัวแก้ว
797 นางสาว นาลิน กาวถ่ินภู
798 นางสาว นาสอ จะลอ
799 นางสาว น้ าผ้ึง จันทปากดี
800 นางสาว น้ าฝน แก้วค า
801 นาย น าพล บัวงาม
802 นางสาว น้ าเพชร ใจเด็ด
803 นาย น ามน แก้วแสง
804 นาย นิกร ชีชะวา
805 นาย นิกร เล้าพานิช
806 นาย นิกร สันติวิชัยพานิช
807 นาย นิกล ศรีทองแท้
808 นาย นิคม เคารพ
809 พ.จ.อ. นิคม ใจเท่ียง
810 นาย นิคม สีนุ้ย
811 นางสาว นิตยา จูมไม้เมือง
812 นางสาว นิตยา แซ่เจ่ีย
813 นางสาว นิตยา เนตรสิน
814 นาง นิตยา สุนาทร
815 นางสาว นิตยา สุวรรณจักร์
816 นางสาว นิตยา เหลาค า
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
817 นาย นิติเทพ ไตยราช
818 นาย นิทัศน์ ขันธวิชัย
819 นาย นิทัศน์ ชุมถนอม
820 นางสาว นิทัศนีย์ วิจิตรธนสกุล
821 นาย นิธิเวช อรุณโรจน์
822 นาย นิธิศ พันวินิต
823 นาย นิพนธ์ แพงจักร
824 นาย นิพนธ์ ล้อไพบูลย์
825 นาย นิพนธ์ สุพัฒนโกศล
826 นาย นิพล ทองสนธ์ิ
827 นาย นิพล สมัยทองค า
828 นาย นิพันธ์ มีสมบุญ
829 นาย นิพิฐพนธ์ สุภาพ
830 นาง นิภา ธีระวณิชตระกูล
831 นาง นิภา พลวิ
832 นาง นิภา วิจารณาญาณ
833 นาย นิมะอัซมี หะยีนิเมาะ
834 นาง นิรพันธ์ุ วงค์ศรีดา
835 นาย นิรัตน์ ไชยเชษฐ์
836 นาย นิรุต ผาเงิน
837 นาย นิรุตต์ิ ม่วงสิงห์
838 นางสาว นิลยา ปินใจ
839 นาย นิวัฒน์ สังฆะมะณี
840 นาย นิวัตร์ กล่ินเกล้ียง
841 นาย นิเวสธ์ แสงนัย
842 นาง นิศา ศรีเพชรธนเมธา
843 นาง นิสากร เอ่ียมจงจันทร์
844 นางสาว นีรรัตน์ จิรพัฒน์เดชากร
845 บจ.. นีโอะ สยาม
846 นาย นุกูล คันศร
847 นางสาว นุช กรงทอง
848 นาย นุช เนืองนิตย์
849 นางสาว นุชจรี แก้วมณี
850 นาง นุชนาถ เทียนกระจ่าง
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
851 นางสาว เนตร หม่ืนพล
852 นาง เนตรนภา ปัญญาชัย
853 นางสาว เนาวรัตน์ สนิทพจน์
854 นาง เนาวรัตน์ อินทนาม
855 นาย บรรจง กล่ินแก้ว
856 นางสาว บรรจง แมประจิตร์
857 นาง บรรเทาจิตร แพงวงษ์
858 นาย บรรเทิง จีโนเขียว
859 บจ. บลู รูฟ 66
860 นาย บวรเดช ชัยโชติ
861 นาง บังอร ภาษิต
862 นางสาว บังอร หาญวงษา
863 นาย บัญชา สุทธินาคสมบัติ
864 นาย บัญญัติ นิจ าปา
865 นาย บัญพชา ศรีไทย
866 บจ. บันเลือง ชินอินเตอร์
867 นาย บัวผัน ไพสน
868 นาง บัวพันธ์ ค าศิลา
869 นางสาว บัวศรี โคตวงจันทร์
870 บจ. บางกอก ไพพ์ แอนด์ สตีล
871 บจ. บ้านฝ้ายมัดย้อม
872 นาง บานเย็น นาวาสิทธ์ิ
873 นาย บารมินทร์ เจริญพานิช
874 นาย บ ารุง อดุลยานุศักด์ิ
875 นาย บิน แก้วงาม
876 บจ.. บีเค ซอฟต์อิเมจ เท็คโนโลยี
877 นาย บุญเกศ ง้ิวลาย
878 นาง บุญจันทร์ เวชศิลป์
879 นาง บุญเจือ เตส่วน
880 นาง บุญช่วย ผ่องภิรมย์
881 นาย บุญช่วย สารพันธ์
882 นาย บุญชุม ชายแก้ว
883 นางสาว บุญชู ฉายแสง
884 นางสาว บุญญิสา เมืองราชา
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
885 นางสาว บุญตา ชัยศรีธนณัฐ
886 นาง บุญตา ปัชชาเขียว
887 นาย บุญตา พิมพ์มี
888 นาย บุญเติม หงษ์จ านงค์
889 นาย บุญทิว กางก้ัน
890 นาย บุญเท่ียง พงษ์ศรี
891 นาย บุญเท่ียง สมุทร์คีรี
892 นางสาว บุญปลูก ทองค า
893 บจ. บุญพิศาล
894 นาย บุญเพ็ง พรมชาติ
895 นาย บุญมี บุบผามาลัย
896 นาย บุญยอด งามดี
897 ว่าท่ีร.ต. บุญยัง พิลากรณ์
898 นาย บุญร่วม สมวิจิต
899 นาย บุญเรียง พละสุ
900 นางสาว บุญเรือง กมลเพชร
901 นาย บุญเรือง รีพล
902 นาย บุญเรือง เหลาสุภะ
903 นาย บุญฤทธ์ิ สายสังข์
904 นาย บุญล้วน นามบุญ
905 นาย บุญลือ แก้วบัวดี
906 นาย บุญลือ ตุ่นทิม
907 นาย บุญลือ เอ่ียมสะอาด
908 นาย บุญเลิศ พีรพัฒน์วโรดม
909 นางสาว บุญเลิศ ศรีเมืองซอง
910 นาย บุญเศษ มีสอน
911 นาง บุญส่ง ใจสุกใส
912 นาย บุญส่ง เถ่ือนสันเทียะ
913 นาย บุญส่ง พิชณุมากร
914 นาย บุญส่ง วงค์แสง
915 นาย บุญส่ง อุทา
916 นาย บุญสม ทัพสิงครา
917 นาย บุญสม ศรีเจริญ
918 บจ. บุญสิริอพาร์ทเม้นท์ โดยนางสาวจิตรนภา สกุลจารุสุทธิ
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
919 นาง บุญสืบ สระทองฮ่วม
920 นางสาว บุญสุข นาคจู
921 นาง บุญหนัก บรรดาศักด์ิ
922 นาง บุญหนาย อย่างสวย
923 นางสาว บุญหลาย กองฉันทะ
924 นาย บุญหลาย ประมวล
925 นางสาว บุบผา แก้วสุวรรณ
926 นาง บุศรินทร์ วรรณขาว
927 นางสาว บุษบา ผลพืช
928 หจก. บูรจักรการยาง
929 นาย บูรณศักด์ิ ม่ันยืน
930 นางสาว เบญจภรณ์ บริบูรณ์
931 นางสาว เบญจมาศ บุญเพ็ง
932 นาง เบญจมาศ อินทยาวงศ์
933 นางสาว เบญจรัตน์ ลีลาดุษฎีเลิศ
934 นางสาว เบ็ญญาดา พุ่มน้อย
935 บจ. เบนซ์ รามค าแหง กรุ๊ป
936 บจ. เบนซ์ รามค าแหง กรุ๊ป จ ากัด
937 บจ. เบนซ์ราม-รัชโยธิน
938 บจ. เบสท์ฟอร์ม พร้ินท์
939 นาย ปกาศิต ชัยงาม
940 นาย ปฎิพัทธ์ เวชสาร
941 นาย ปฎิภาณ พรหมมีศรี
942 นาย ปฏิพัทธ์ กล่อมตระกูล
943 นาย ปฐมพงษ์ คงเถ่ือน
944 นางสาว ปณิชา ใบโพธ์ิทอง
945 นางสาว ปทิตตา โพธ์ิสูง
946 นางสาว ปนัดดา นาอุดม
947 นางสาว ปนัดดา บุบผาวาส
948 นางสาว ปนัดดา วิมลพิมพ์
949 นาย ปภากร บุญโพธ์ิ
950 นาย ปภาวิน รักสัตย์
951 นางสาว ปภาวี พันธ์ุเชย
952 นางสาว ปภาวี ยาไก่ต้อย
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
953 นาย ประกาย บ ารุงศิลป
954 นาย ประกิจ โพธ์ิปรึก
955 นางสาว ประคอง ม่ันคง
956 นาย ประจบ ทองแตม
957 นาย ประจบ สมบุญ
958 นาย ประจักร ทับทิมหิน
959 นาย ประจักษ์ กงทิพย์
960 นางสาว ประจุน เกิดทองพูน
961 นาย ประชุม เหล็งไทย
962 นาย ประดิษฐ์ โกมุทธิยานนท์
963 นาย ประดิษฐ์ นามสง่า
964 นาย ประดิษฐ วิสุทธิแพทย์
965 พ.ท. ประทวน โพธิสม
966 นาย ประทีป ค าสนอง
967 นาย ประทีป คุ้มบ้าน
968 นาย ประทุม ปรางค์นอก
969 นาง ประทุม หอมช่ืน
970 นาย ประเทือง พงษาชัย
971 นาย ประเทือง สกิจกุล
972 นาย ประธาน เกตุหอม
973 นางสาว ประนอม ศรีทอง
974 นาย ประพจน์ แก้วสุวรรณ์
975 นาย ประพนธ์ มหิทธิรุกข์
976 นาย ประพนธ์ ศุภวินัย
977 นาย ประพันธ์ จันทร์อินทร์
978 นาย ประภัสสร เกตุแก้ว
979 นางสาว ประภา โต๊ะเห็ม
980 นาง ประภาพร พรพรหมลิขิต
981 นางสาว ประภาพรรณ รอดมณี
982 นาย ประภาส รวมสูงเนิน
983 นาย ประภาสวุฒิ อินทรพรหม
984 นาง ประมวล บุญโสม
985 นาย ประมวล ภักดี
986 นาย ประมวล สิงห์มี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
987 นางสาว ประมาณ ส ารวจวงศ์
988 นาย ประยงค์ ลานพาณิช
989 นาย ประยุทธ ศรีคะชา
990 นาย ประยูร กลีบเมฆ
991 นาย ประยูร ปุราชะคึง
992 นาย ประโยชน์ รสหอม
993 นาย ประวัติ ยาน้อย
994 นาย ประวิตร์ ชัยเรืองจิตจรัส
995 บจ. ประวิตรแก๊ส
996 นาย ประวิทย์ อ่อนหวาน
997 นางสาว ประวีณา ศรีชมช่ืน
998 นาย ประสงค์ อมรสิริพาณิชย์
999 นาย ประสพ สมานทอง
1000 นาง ประสพพร จิตตฤทธ์ิ
1001 นาย ประสม จันทภาโส
1002 นาย ประสาท ทองไพบูลย์
1003 นาย ประสาร พุทธโอวาท
1004 นาย ประสิทธ์ิ กายชาติ
1005 นาย ประสิทธ์ิ เกษมสถิตสถาพร
1006 นาย ประสิทธ์ิ โคษาราช
1007 นาย ประสิทธ์ิ นาดอนคู่
1008 นาย ประสิทธ์ิ บุญช่วย
1009 นาย ประสิทธ์ิ มูหะหมัดอาลี
1010 นาย ประสิทธ์ิ ฤทธ์ิจะโป๊ะ
1011 นาย ประสิทธ์ิ สุทธิชาติ
1012 นาย ประสิทธ์ิ ใส้เพ้ีย
1013 นาย ประสิทธิชัย ผลเจริญ
1014 นาย ประเสริฐ กลีบบัว
1015 นาย ประเสริฐ กิจสวัสด์ิ
1016 นาย ประเสริฐ คงเปรม
1017 นาย ประเสริฐ ทิพย์สังข์วงษ์
1018 นาย ประเสริฐ บึงสว่าง
1019 นาย ประเสริฐ พันทยัก
1020 นาย ประเสริฐ ศรีสกุลดี
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
1021 นาย ประเสริฐศิลป์ นวะนิตย์
1022 นาย ปรัชญา ด่านกลาง
1023 นาง ปราณี ขุนด า
1024 นาง ปราณี จันทพันธ์
1025 นางสาว ปราณี เตชะเหล็ก
1026 นาง ปราณี พลายรักษา
1027 นาง ปราณี รัตน์วุฒิกุล
1028 นาง ปราณีต จับใจตรง
1029 นางสาว ปราณีย์ นภากรวัฒนนท์
1030 นาย ปรารภ ตรีรัตน์
1031 นาย ปริชญา เพชรดาวงค์
1032 นาย ปริญญา ประดับญาติ
1033 นาย ปริญญา พรรณทองค า
1034 นางสาว ปริยสิริ พุฒิภิญโญ
1035 นางสาว ปริษา ป่ินทองค า
1036 นาย ปรีชา โกษาเสวียง
1037 หจก. ปรีชา เคร่ืองหนัง/นางสาวปุณยนุช เข็มเพ็ชร
1038 นาย ปรีชา ตันติสกุล
1039 นาย ปรีชา เทียมฉัตร์
1040 นาย ปรีชา บุนนาค
1041 นาย ปรีชา ผาสุข
1042 นาย ปรีชา เพ็งแสงทอง
1043 นาย ปรีชา เภาทอง
1044 นาย ปรีชา รุ่งรัศมีธรรม
1045 นาย ปรีชา ศรีเหลา
1046 นาย ปรีชา โสภา
1047 นาย ปรีชาพล กล่อมน้อย
1048 นางสาว ปรีดา โปจีน
1049 นาย ปรีดา รัศมีทอง
1050 นางสาว ปรียานุช โอภาวรรณกิจ
1051 นางสาว ปรียาภา พักตร์อ าพน
1052 นางสาว ปรียาภา ล่ิมหุ่น
1053 นาย ปลายด้าย ศุภกรกาญจน์
1054 นางสาว ปวรัศวรรณ จินาวัฒน์
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1055 นางสาว ปวันรัตน์ บุญสนิท
1056 นาง ปวีณา เทียบมา
1057 นางสาว ปวีณา มาอยู่
1058 นาย ป้อง เจิมสูงเนิน
1059 นาย ปัญญา ฉิมเพ็ชร
1060 นางสาว ปัณนรัตน์ ศรีเตา
1061 นาย ปัตตพงษ์ คล้ายทวน
1062 บจ. ปัตตานีคอนกรีต
1063 นางสาว ปัตติมา วงษ์วิไล
1064 นางสาว ปัตมา เพชรขัน
1065 นางสาว ปาจรีย์ สะอาดแก้ว
1066 นาง ปาณิศา เนตรทิพย์
1067 นางสาว ปาณิสรา ผ่านภูวงษ์
1068 นางสาว ปานทิพย์ พุกน้อย
1069 นาง ปาริชาติ ต้นเถาว์
1070 นางสาว ปาริชาติ ศรีรัตนพาทานนท์
1071 นาย ปิยะ ศิรินนท์
1072 นาง ปิยะพร สุขเกษม
1073 นาง ปิยะภา ร้ิวพิทักษ์
1074 นางสาว ปิยะรัตน์ เก้ือกูล
1075 นางสาว ปิยาภรณ์ บุญล้ า
1076 นาย ปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อคชิ
1077 บจ. ปีราเน่ เซฟต้ี กราส จ ากัด
1078 นาย เป๊ียก ขวัญสุข
1079 นาย เป๊ียก สีใส
1080 นาย ผ่อง นุ่มก่วน
1081 ส.ต.ท. พงศกร ฐานะธนนิตย์
1082 นาย พงศกร ปฏิภาณอ าไพ
1083 นาย พงศ์ชยุต บุญช่วย
1084 นาย พงศ์ธร อาจวารินทร์
1085 นาย พงศักด์ิ โกสูงเนิน
1086 นาย พงษ์เทพ อับดุลรอฮีม
1087 นาย พงษ์เพชร พิมพ์ทอง
1088 นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีเข่ือนแก้ว



รายชือ่เจา้หนี้ บรษัิท เจา้พระยาประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิจากกองทนุประกนัวนิาศภัย 33/73

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
1089 นาย พงษ์ศิริ สุธานันท์
1090 นาย พงษ์สกร พสุนธราธรรม
1091 นาย พงษ์สุระ ปียวรรณ
1092 นาย พจน์ จันทร์เขียว
1093 นาย พจน์ โพธ์ิศรี
1094 นาง พจนีย์ เครือประพันธ์
1095 นางสาว พจนีย์ เดชด ารง
1096 นาย พนม บุญมานุช
1097 นาย พนมกร ทองพลัด
1098 นางสาว พนอจิต ทับบรรจง
1099 นาง พนาพร ต้ังกาญจนศรี
1100 นาง พนารัตน์ โน๊ตสุภา
1101 นางสาว พนิดา ขจรสมบัติ
1102 นางสาว พนิดา ดิกิจ
1103 นางสาว พนิดา ศรีโพธ์ิวัง
1104 นางสาว พนินาท รัตนยุวัน
1105 นาย พยนต์ โท้อยู่
1106 นาย พยุง ปู่อินทร์
1107 นาย พยุงเกียรติ คมวีระวงศ์
1108 นาย พยูญ ยอดแก้วเรือง
1109 นาย พเยาว์ นวลจันทร์
1110 นาย พเยาว์ สิงห์ไธสง
1111 นางสาว พรกนก หว้าปราง
1112 นางสาว พรชนก ดลไสว
1113 นาย พรชฤทธ์ิ เขียวชะอ่ า
1114 นาย พรชัย โคตรวิทย์
1115 นาย พรณรงค์ ดอนศรีโคตร
1116 นาง พรทิพย์ ทองดีเลิศ
1117 นาย พรเทพ ถินสง่า
1118 นาย พรประเสริฐ ปู่ถ่ิน
1119 บจ.. พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด
1120 นาง พรปวีณ์ พิมพ์โชคศิริ
1121 นางสาว พรพนา วโรกร
1122 นางสาว พรพรรณ พละศักด์ิ
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1123 นาย พรมมา เพลินภูเขียว
1124 นาย พรมมาตย์ แพทย์นาดี
1125 นางสาว พรรณทิพย์ ดีจรัส
1126 นางสาว พรรณทิพา อุทัยวัฒนะ
1127 พล.ท.หญิง พรรณบุปผา ชูวิเชียร
1128 นางสาว พรรษมนต์ โรจน์เรืองวุฒิ
1129 นาย พรศักด์ิ ศิริพัฒนะตน
1130 นาย พรสนิท ดาวสูงเนิน
1131 นางสาว พรหมภัสสร มหาชนก
1132 ส.อ. พร้อมยศ จันทร์วิลัย
1133 บจ. พรอสเพอร์สลิงค์
1134 นาย พราว ทับทิมไทย
1135 นาง พฤกษา สันทนารัตน์
1136 นาย พล วงค์เคน
1137 นาย พลวัฒน์ จันทร์อิน
1138 นาย พลสิทธ์ิ ชาลีพรหม
1139 นาย พลสิทธ์ิ ต้ังหม่ันทวีวัฒน์
1140 นาย พลอย รัตนะดี
1141 นาง พลูศรี อัยกา
1142 นางสาว พะเยาว์ เทียมขุนทด
1143 นางสาว พัชรเวทย์ เผยกลาง
1144 นาง พัชริน พิลาวัลย์
1145 นางสาว พัชรินทร์ ช้างทอง
1146 นาง พัชรินทร์ บุญสินชัย
1147 นาง พัชรินทร์ บุญสินน าชัย
1148 นางสาว พัชรี ขันจันทา
1149 นางสาว พัชรี ยศศิริ
1150 นางสาว พัฒน์นรี เล็กประสิติ
1151 นาย พัฒนะ ม่ิงขวัญโพธ์ิทอง
1152 นาย พัฒนา ทัศอัศวินวงศ์
1153 นาย พัฒนา เล็กขาว
1154 นาย พัฒยา ฟ้าสว่าง
1155 นาย พันตรี อีซอ
1156 พันต ารวจโทอุดม เปาวสันต์
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1157 นาย พันธกฤษ กระต่ายแก้ว
1158 นาย พันธ์ศักด์ิ กาดีวงษ์
1159 นางสาว พัสตราภรณ์ วิเชียรรัตน์
1160 นาย พายุ สหุนาลุ
1161 นาย พิชญ์ ผลทอง
1162 นางสาว พิชญาภา สมบูรณ์
1163 นางสาว พิชณาภัค จันทร์ข่ิน
1164 นาย พิชัย ราชเพ็ชร์
1165 นาย พิชิต บัวค านิน
1166 นาย พิชิตพล เนาขุนทด
1167 นาย พิเชษฐ์ เทพมุณี
1168 นาย พิเชษฐ์ บุญยงค์
1169 นาย พิเชษฐ ศาลางาม
1170 นาย พิเซษฐ์ พรารักษ์
1171 นาย พิทยา เช้ือเมืองพาน
1172 นาย พิทักษ์ ทองเปรม
1173 นาย พิทักษ์ น้อยวังคลัง
1174 นาย พิทักษ์ พิพัฒน์พงศ์ทวี
1175 นาย พินิจ เครือหงษ์
1176 นาย พิพัฒน์ เต็งศิริวัฒนานนท์
1177 นาย พิพัฒน์ นิยมการ
1178 นาย พิพัฒน์ มาดี
1179 นาย พิพัฒน์ มาบุญ
1180 นางสาว พิมพ์ เพชรพลอย
1181 นางสาว พิมพ์ชนก กล่ินสุคนธ์
1182 นางสาว พิมพ์ชนก แดนดิน
1183 นางสาว พิมพ์ประณาลี จริยพันธ์
1184 บจ. พิมพ์มงคล
1185 นางสาว พิมพา ฉลาดถ้อย
1186 นางสาว พิมพา ตาทอง
1187 นาง พิมลรัตน์ จันทคาม
1188 นางสาว พิราวรรณ ดอกชะเอม
1189 นาย พิศาล ชูพาณิชสกุล
1190 บจ. พิษณุโลกแก๊ส
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1191 นาง พิสมัย ถนอมด ารงศักด์ิ
1192 นาย พิสิฐ เกิดมงคล
1193 บจ. พี.พลัส โปรดักส์
1194 บจ. พี.เอส.มีเดียส์ซัพพลาย
1195 นาย พีรพงศ์ สุรพณิช
1196 นาย พีรพล ประยูรค า
1197 นาย พีรพัฒน์ พรหมพันธ์ุใจ
1198 นาย พีระ แซ่อุน
1199 บจ.. พีเอส สแควร์
1200 นาย พุฒิพงศ์ ตระกูลศรี
1201 นาง พุทธ สุตะวรรณ์
1202 นาย พูนลาภ กวีกิจวิไล
1203 นาย เพชร ม่ันใจ
1204 นาย เพชร สีดาอ่อน
1205 นาย เพชร หอมเนียม
1206 นางสาว เพชรรัตน์ เจ๊ะยูนิช
1207 นาง เพชรรัตน์ ทองถาวร
1208 นางสาว เพชราวรรณ์ จินนพัตกิตติ
1209 นางสาว เพ็ญแข อินเป้า
1210 นาง เพ็ญประภา ตันศิริ
1211 นาง เพ็ญประภาพร แสงสุคนธ์
1212 นางสาว เพ็ญพักตร์ ประจงใจ
1213 นางสาว เพ็ญศรี เรืองพงษ์
1214 นาง แพงศรี คุณนา
1215 นางสาว แพรทอง ประสมศรี
1216 บจ.. โพส แอนด์ พรีคาส
1217 นาย ไพจิตร พันทะชุม
1218 นาย ไพฑูรย์ ศรีเข็ม
1219 นาย ไพทูรย์ ภิรมย์กิจ
1220 นาย ไพทูรย์ เหล่ือมเภา
1221 นาย ไพทูลย์ ทวยภา
1222 นาย ไพบูรณ์ บุราณเดช
1223 นาย ไพบูลย์ ธีระเกียรติกุล
1224 นาย ไพบูลย์ บุญปก
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1225 นาย ไพบูลย์ พิมพ์กล่ า
1226 นาย ไพรนา โชคคุณ
1227 นาย ไพรัช กิตติวัณณะกุล
1228 นาย ไพรัช แก้วเป่ียม
1229 นาย ไพรัช ต้ังประเสริฐ
1230 นาย ไพรัช หงษ์ทอง
1231 นาย ไพรัตน์ เกตุแก้ว
1232 นาย ไพรัตน์ เสียงดัง
1233 นาย ไพโรจน์ ต้ังทองหยก
1234 นาง ไพวัลย์ สายวรณ์
1235 นาย ไพศาล คุณาเจริญสุข
1236 นาย ไพศาล ปักกาโต
1237 นาย ไพสิฐ ตัณฑุลพงษ์
1238 บจ.. ฟอร์โมซ่า บี เค เค
1239 นาง ภคมน บุญมาแคน
1240 นาง ภคมน พ่ีพานิช
1241 นาย ภควัต สุพรรณขันธ์
1242 นาง ภณชล ยศสมบัติ
1243 นาง ภรณ์ทิภา ธงรบ
1244 นาย ภรดร ชาญณรงค์
1245 นางสาว ภัคจิรา ก้อนพร
1246 นาย ภัคพล ประสงค์ทรัพย์
1247 นาง ภัณฑิลา เพ็ชรานันท์
1248 นาย ภัททพงษ์ โอรักษ์
1249 นางสาว ภัททิยา ปัตนารินทร์
1250 นาย ภัทร ชาลีพรหม
1251 นางสาว ภัทรนันท์ กันนิกา
1252 นางสาว ภัทรา เกรียงสมุทร
1253 นางสาว ภัทรา สว่างวงศ์สิน
1254 นางสาว ภัทรานิษฐ์ อ่อนชุ่ม
1255 นางสาว ภัทรี สายฉวี
1256 นางสาว ภัษมา ชิวหวรรณ
1257 นาย ภาคภูมิ จองญาติ
1258 นาง ภาซีย๊ะ บาโด
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1259 นาย ภาณุพงศ์ แตงทอง
1260 นาย ภานุเดช บุญเกิด
1261 นาย ภานุวัฒน์ ตุ้มศรี
1262 นาย ภานุวัฒน์ เพ็ชรรัตน์
1263 นาย ภานุวัฒน์ มาตรวิจิตร
1264 นาง ภาวิณี วรประดิษฐ
1265 นางสาว ภาวิไลย์ ไวยวุฒิ
1266 นาย ภาสกร เฉลิมช่วง
1267 นาย ภิปราย สร้อยโสม
1268 นาย ภิรมย์ เสนาะเสียง
1269 นาย ภูชิ ปราบคะเซ็นทร์
1270 นาย ภูริ สุเมธนภิส
1271 นาย ภูริพัฒน์ หาญแท้
1272 นาย ภูวดล สงด า
1273 นาย ภูวนัย ศิริค า
1274 นาย ภูวนาท ยะนินทร
1275 นาย ภูษิต คชพันธ์
1276 นาย มงคล จิตต์พิมาย
1277 นาย มณฑล สว่างวงศ์สิน
1278 นางสาว มณฑาทิพย์ สกุลจารุสุทธิ
1279 นางสาว มณีรัตน์ โชติสกุลชัย
1280 นางสาว มณีรัตน์ ธิต๊ะ
1281 นางสาว มธุรา ตรีวัฒนเวศย์
1282 นาย มนต์ชัย บุญชมศุภชัย
1283 นาย มนต์ชัย หอมสุวรรณ
1284 นาย มนต์ชัย เอ้ือสุขนุกูล
1285 นาย มนต์ชาย ภัทรกิตติโสภณ
1286 นาย มนตรี เชยทอง
1287 นาย มนตรี ภักดี
1288 นาย มนตรี วงค์อุดม
1289 นาย มนตรี เวียงสิมา
1290 นางสาว มนัณญา ค ามี
1291 นาย มนัด ฤทธ์ิบรรเจิด
1292 นาย มนัส นันทะแพทย์
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1293 นาย มนูญ กังแฮ
1294 นาย มนูญ ชาบุตสี
1295 นาง มยุรี ราชบุญเรือง
1296 นาย มลตรี แสงตัน
1297 นางสาว มลรัตน์ ไกรสุข
1298 นางสาว มลิน มาเม้า
1299 บจ. มหากิจสตีล (1973)
1300 นาย มอญ สโมสร
1301 นางสาว มะลัย ซิเกอร์ลิก
1302 นาง มะลิ อาด า
1303 นาย มังกร บุตรชา
1304 นางสาว มัทณา พลอยสมบูรณ์
1305 นาง มัลลิกา ลุศนันทน์
1306 นาย มาณพ เกษแก้ว
1307 นาย มาตร นาคบุตร
1308 นาย มานพ น้อยถนอม
1309 นาย มานพ หูทิพย์
1310 นาย มานพ อนันทสิงห์
1311 นาย มานพ อมรชัยนนท์
1312 นาย มานัตร แก้วระวัง
1313 นาย มานิตย์ ไก่แก้ว
1314 นาย มานิตย์ ศรีจันทร์
1315 นางสาว มานิตา เขมธนาศักด์ิ
1316 นาย มาโนช อังกุลดี
1317 นาง มาลัย ศรีโพธ์ิเผือก
1318 นาง มาลาตรี สุขถาวร
1319 นาง มาลี ขวัญไพโรจน์
1320 นางสาว มาลี แซ่ก๊วย
1321 นางสาว มาลี วังเวง
1322 นาง มาลี อินทร์นุ่ม
1323 นางสาว มาศรินทร์ คะประสบ
1324 บจ. มิลลิเมด
1325 นาย มีชัย สิมารักษ์
1326 มูลนิธิตระกูลเล้าแห่งประเทศไทย
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1327 มูลนิธิศูนย์พระกิตติคุณสมบูรณ์
1328 นาง เมธินี สุวรรณไตรย์
1329 นาย เมือง อินปัญญา
1330 บจ. แมททีเรียล เวิลด์
1331 หจก. แมริโกลด์ เทรดด้ิง
1332 นาย ยงค์ยุทธ วังตะพัน
1333 นาง ยงคิด เสง่ียมศักด์ิ
1334 นาย ยงยุทธ บุตรดี
1335 นาย ยงยุทธ พลายเนาว์
1336 นาย ยรรยงค์ วานิลทิพย์
1337 นาย ยวน สุกใส
1338 นาย ยศภัทร จันทชาติ
1339 นาย ยศวัฒน์ ศิริโรจนาวงศ์
1340 นาย ยอด เสียงใส
1341 นาย ยอด อินสว่าง
1342 นาย ยอดรัก ปกัญสิทธ์ิ
1343 นาย ยัง พลอยเจริญ
1344 นาย ยัน มะลิ
1345 นาย ยุทธ์ บุญสพ
1346 นาย ยุทธ์ เผ่ือนปฐม
1347 นาย ยุทธจักร เหล็มโส๊ะ
1348 นาย ยุทธนา ม่ันชาวนา
1349 นาย ยุทธนา ศิลปชัย
1350 นาย ยุทธนา อินทรยงค์
1351 นาย ยุทธภูมิ มูลรัตน์
1352 นาย ยุทธภูมิ โวหารอุดม
1353 นาย ยุทนา พนมเขต
1354 นางสาว ยุพยงค์ เหมค าภา
1355 นาง ยุพา ช่ืนชมย่ิง
1356 นางสาว ยุพา สอาดสิทธ์ิ
1357 นาง ยุพิน ขุนสันเทียะ
1358 นางสาว ยุพิน จันทร์สว่าง
1359 นางสาว ยุพิน เรืองภูมิ
1360 นางสาว ยุวดี คล้ายแก้ว
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1361 นางสาว ยุวภา จันทร์สิงห์
1362 นางสาว ยุวลักษณ์ ถุงน้ าค า
1363 บจ. ยู. ดี. โฮม เดคคอเรท
1364 บจ. ยู.ที.พลาสติก
1365 บจ. ยูนิปาล์ม อินดัสทรี
1366 นางสาว เยาวภา ภัทรดิลกรัตน์
1367 นางสาว เยาวลักษณ์ เถาทอง
1368 นาย โยธิน ขะพินิจ
1369 นาย โยธิน ต่ายกระโทก
1370 นางสาว รจนา ทันเต
1371 นาย รณกฤต ถาริยะ
1372 นางสาว รติญา ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
1373 นางสาว รติรัตน์ ถิรรดา
1374 นางสาว รวงทอง มีมณี
1375 บจ. ร่วมสร้างสเตนเลสสตีลเวิร์ค
1376 นางสาว รวิภา คงหาญ
1377 นางสาว รสรินทร์ เมืองคูณ
1378 นาง รสสุคนธ์ ศรทอง
1379 นาง รอย ยาน้อย
1380 นาย ระนอง บูระพิน
1381 นาย ระนอง หมู่สะแก
1382 นางสาว ระพีพรรณ อาษาพล
1383 นาย ระเอียด ดอกไม้แก้ว
1384 นาย รักก้ี พงษ์สิทธิกาญนา
1385 นาย รักชาติ นุ่มสนิท
1386 นาย รักพงษ์ ทุมสุด
1387 นาย รังสรรค์ ศรีแผ้ว
1388 นางสาว รัชทร ข าดีจีรสิรี
1389 นาง รัชนิดา วันวัฒนกูล
1390 นางสาว รัชนี สุขเกษม
1391 นาง รัชนู โชคกลาง
1392 นางสาว รัตชนก จีราคม
1393 นางสาว รัตติกานต์ หัสนัยบดินทร์
1394 นาง รัตติยา เจือทอง
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1395 นาย รัตนชาติ แก้วสถิตย์
1396 นาย รัตนชาติ สุยะตุ่น
1397 นาย รัตนะ ตาแปง
1398  นางสาว รัตนา นิลดวงดี
1399 นางสาว รัตนา วังสงคราม
1400 นาง รัตนา สัจจะมโน
1401 นาง รัตนา เหล่าปิยะสกุล
1402 นาง รัตนา อมรพรหมรักษา
1403 นางสาว รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์
1404 นางสาว รัตภรณ์ เป็งยะ
1405 นาย ราชพงศ์ พงษ์ทรัพย์
1406 นาย ราเชนทร์ กางรัมย์
1407 นาง ราตรี ค าหวาย
1408 นางสาว ราตรี สินสุวรรณ์
1409 นาย รามณรงค์ ดิลกด ารงรัตน์
1410 นาย รายัน ยังส้มป่อย
1411 นาย ร าพัง กาศนอก
1412 นางสาว ริต้า คนคล่อง
1413 นาย รือไช อินทนิน
1414 นาย รุ่งกิจ ลือสกุลรุ่งโรจน์
1415 บจ. รุ่งทรัพย์พืชผล เทรดด้ิง
1416 นางสาว รุ่งทิพย์ วัฒนพรไพโรจน์
1417 นาง รุ่งทิพย์ สินิทธานนท์
1418 นาง รุ่งนภา มึลเลอร์
1419 นาง รุ่งนภา หอมอบ
1420 นาง รุ่งมณีแก้ว เซ่ียงเฉ่ีย
1421 นางสาว รุ่งรัตน์ อินทร์อ่อน
1422 นาย รุ่งโรจน์ กรุตสุข
1423 นาย รุ่งโรจน์ ศรีนิคม
1424 นาย รุ่งโรจน์ สุคนธนิยม
1425 นาย รุจ ศิริสัญลักษณ์
1426 นางสาว เรณู ภาคจิตร
1427 นาง เรณู โมลิโต
1428 นาง เรไร เชิดพุดซา
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1429 นาย เรียน พรมสอน
1430 นางสาว เรืองพร สุขสมบูรณ์
1431 นาย เรืองศักด์ิ คงหอม
1432 บจ. โรงน้ าเเข็งไชโย
1433 บจ. โรงน้ าแข็งไชโย จ ากัด
1434 หจก. โรงน้ าแข็งเย็นดี
1435 หจก. โรงน้ าแข็งเย็นดี โดยจิราพร หวังสวัสด์ิ
1436 บจ. โรงเบียร์ตะวันแดง
1437 หจก. โรงพิมพ์ ยูเนียน บราเดอร์ส
1438 โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
1439 โรงเรียน อนุบาลบ้านบาตร โดย นายธนิตพล พงษ์สุเทพ)
1440 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
1441 หจก. โรงสีไฟศรีกรุงลาดกระบัง
1442 หจก. โรงสีเม่งฮง ข้าวไทย
1443 นาย โรจน์ศักด์ิ เดชาสารินทร์
1444 นาย ฤกษ์ชัย ชมศรี
1445 นาง ลดาพร ชัยเรืองจิตจรัส
1446 นางสาว ลดาวัลย์ ประไพสิทธ์ิ
1447 นางสาว ลริตา สุขวัฒนา
1448 นางสาว ลลนา ฉวีรักษ์
1449 นางสาว ลลสร สมุทรฐา
1450 นาง ลลิตา สิริกุลพิบูลย์
1451 นาย ลอน เสือประเสริฐ
1452 บจ. ลอนซ์ เทค (ไทยแลนด์)
1453 นาง ละมัย ใสนอก
1454 นางสาว ละออ เจริญล้ิมประเสริฐ
1455 นาย ละออง เสือบึงพร้าว
1456 นางสาว ลักษิกา ไชยามาตย์
1457 นางสาว ลัฐิกา ปัทมโยธิน
1458 นางสาว ลัดดา พรหมศร
1459 นาง ลัดดา รุ่งแสง
1460 นางสาว ลัดดาวัลย์ น่ิมเป๋า
1461 นาง ลาวทอง จิตชม
1462 นางสาว ลาวัลย์ สงสัย
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1463 นาง ล าปาง อุทรบูรณ์
1464 นาง ล าพูล ชัยรส
1465 นาง ล าไพ มะนาวนอก
1466 นาย ลิขิต ใจช่ืน
1467 นางสาว ลินจง ไตรรัตนารัศมี
1468 บจ. ลีมิตรา
1469 นาย เล็ก งามพจนวงศ์
1470 นาย เล็ก พิเคราะห์กิจ
1471 นาย เลอสรร วรรณสุข
1472 นาย เลิศชาย พรมมา
1473 นาย เล้ียม สาดรุ่ง
1474 บจ. แลนด์ แอนด์ โรด เซอร์วิส
1475 นาย ไลย์ เอียน เค็ง
1476 นาย วงศ์ปกรณ์ ป่ินกุมภีร์
1477 นาย วณิช แก้วมาก
1478 นาง วณี แซ่เจ่ีย
1479 นางสาว วธิดา มากอง
1480 นาง วนิชา คงเมืองค า
1481 นางสาว วนิดา คงทัศน์
1482 นาง วนิดา แซ่จ๋าว
1483 นางสาว วนิดา ประภัสมาลัยสร
1484 นาง วนิดา สัมมา
1485 นางสาว วภัคสรน์ อาจตา
1486 นาย วรการ จันทรสิงหาญ
1487 นาย วรชล อินดอนกลอย
1488 นางสาว วรท ลิมปิวัฒกี
1489 นาง วรนุช เลอลัคนา
1490 นาย วรพงษ์ พาลาด
1491 นาย วรพจน์ พรหมวงษ์ซ้าย
1492 นาย วรพจน์ เลิศวิทย์วรเทพ
1493 นาย วรพร สุริยา
1494 นาย วรรณชัย วังงาม
1495 นางสาว วรรณธิดา สุภัครพงษ์กุล
1496 นางสาว วรรณนา แสนแก้ว
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1497 นางสาว วรรณพร พลแสง
1498 นาง วรรณพร สามารถ
1499 นางสาว วรรณภรณ์ ด่านรัตนสุนทร
1500 นางสาว วรรณภา สุเมธเรืองฤทธ์ิ
1501 นางสาว วรรณวีร์ อังคทาภิมณฑ์
1502 นางสาว วรรณา โพธ์ิแดง
1503 นาง วรรณิดา ก้อนค ามี
1504 นาง วรรัตน์ สองแก้ว
1505 นาย วรวิช นางาม
1506 นาย วรวิท คงมนต์
1507 นาย วรวุฒิ เกษอาภรณ์
1508 นาย วรวุฒิ ศรีแสง
1509 นาย วรวุฒิ หล าธนู
1510 นาย วรวุตร ทองเพ็ง
1511 นาย วรวุธ พรมโคตร
1512 นางสาว วรสุดา อุดมธนเลิศ
1513 นาย วรา จันทร์หลวง
1514 นาง วราภรณ์ ศุภสิทธิสัมฤทธ์ิ
1515 นาง วราภรณ์ หลายทวีวัฒน์
1516 นางสาว วราภรณ์ อมรพรหมรักษา
1517 นาย วราวุธ สุ่มมาตย์
1518 นางสาว วรินทร ค าปาน
1519 นาง วริยา ศรีเปร่ือง
1520 นางสาว วริศรา จิตอุดมศักด์ิ
1521 นางสาว วริสรา เจริญบุตร
1522 นาย วรุณ บุญมาศิริ
1523 นางสาว วรุณี เตะหมุ
1524 นาย วโรดม ภิญโญวัฒยากร
1525 นาย วฤทธ์ิ กายูรวัฒน์
1526 นางสาว วฤนท์ลักษณ์ อินทรีย์
1527 นางสาว วลัยรัตน์ อัศเวศน์
1528 นางสาว วศิฐา ฤชาวดี
1529 นาย วสันต์ บุราณรัตน์
1530 นาย วสันต์ ผดุงพวก
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1531 นาย วสันต์ วรรณพฤกษ์
1532 นาย วสันต์ วิสิทธ์ิ
1533 นาย วสิษฐ์พล พาทา
1534 นาย วัชการ รัฐสีวงศ์
1535 นาย วัชรพงศ์ กังแฮ
1536 นาย วัชรพงษ์ เกาะอ าไพร
1537 นาย วัชระ เสรีชัยวิวัฒน์
1538 นาง วัชราพร จ ารัสศรี
1539 นาย วัชราวุฒิ พุทธแก้ว
1540 นาง วัฒนา คงเพ็ง
1541 นาย วัฒนา วงษ์ภูธร
1542 นาย วัฒนา ส่ิวไธสง
1543 นาย วัน ศรีสง่า
1544 นาย วันเฉลิม กุลทะโสม
1545 จ.ส.อ. วันชัย กล่ินพินิจ
1546 นาย วันชัย งามเจริญ
1547 นาย วันชัย เมฆแสน
1548 นาย วันชัย อุดมสิริโชติ
1549 นาง วันดี เทพสัมฤทธ์ิพร
1550 นาย วันดี นาคศรี
1551 นางสาว วันทนีย์ ผ่องชนะ
1552 นาย วันนา ดีสีสุข
1553 นางสาว วันเพ็ญ เกิดปัญญา
1554 นางสาว วันเพ็ญ แก้วหนองสังข์
1555 นางสาว วันเพ็ญ คงเจริญ
1556 นางสาว วันเพ็ญ นพรัตน์ธีระวุฒิ
1557 นาง วันเพ็ญ ศรีแก้ว
1558 นาง วันเพ็ญ หล้าพิมพ์สิงห์
1559 นาง วันเพ็ญ เอ้ียวสุวรรณ
1560 นาย วัลลภ ช่ืนเจริญสุข
1561 นาย วัลลภ สร้อยมุกข์
1562 นางสาว วัลลี มีสุข
1563 นาย วานิช อินทร์ตาโคตร
1564 นาง วารินทร์ สุนทรนภา
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1565 นางสาว วาสนา ใครกระโทก
1566 นาง วาสนา ปลอดทอง
1567 นางสาว วาสนา วิเลิศปรีชาตระกูล
1568 นางสาว วาสนา ศรีหนารถ
1569 นาง วาสนา สังขวิสุทธ์ิ
1570 นาย วิจัย คงสิน
1571 นาย วิจารย์ ผุยสุ
1572 นาย วิจิตร เกษา
1573 นาย วิจิตร โคตรสมบัติ
1574 นาย วิชฆ์สรุฐ ฉัตรภัทรสิริ
1575 นาย วิชญ์ภาส ดรบัณฑิต
1576 นาย วิชัย กอกุ้ย
1577 นาย วิชัย จิตโสภา
1578 นาย วิชัย แซ่ฉ่ิน
1579 นาย วิชัย เดชขนาบ
1580 นาย วิชัย ตติยรัตน์ภูมิ
1581 นาย วิชัย ยะวงศ์
1582 นาย วิชัย เยือกเย็น
1583 นาย วิชัย ลอมตะกุล
1584 นาย วิชัย วิจารณาญาณ
1585 นาย วิชัย สายสอน
1586 นาย วิชัย องอาจวาณิชย์
1587 นาย วิชัย อนันต์
1588 นาย วิชาญทร์ ศักด์ิรามินทร์
1589 นาย วิชิต กิมศรี
1590 นาย วิชิต มังส้ัน
1591 ร.ท. วิชิต เอสามี
1592 นาย วิเชียร เจริญสัตย์
1593 นาย วิเชียร เช้ือพิสุทธ์ิกุล
1594 นาย วิเชียร บลศรี
1595 นาย วิเชียร มีแก้ว
1596 นาย วิเชียร เยาวะพันธ์
1597 นาย วิเชียร สะราค า
1598 นาย วิเชียร อินทร์ก่ิง
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1599 นาย วิเชียร เอกระ
1600 นาย วิญญู วีรยางกูร
1601 นาย วิฑูร วงศ์จันทร์ทิพย์
1602 นาย วิทยา ภู่พูลลาภ
1603 นาย วิทยา มีพู
1604 นาย วิทยา ละขะไพ
1605 นาย วิทยา วงศ์มา
1606 นาย วิทวัช แก้วจินดา
1607 นาย วิทูร พงษ์พิทักษ์
1608 นาย วิทูล นาอุดม
1609 นาย วิทูลย์ นวลน่ิม
1610 นาย วินัย เกตุมณี
1611 นาย วินัย จ้อยศรีเกตุ
1612 นาย วินัย พรมกลาง
1613 นาย วินัย พวงยาว
1614 นาย วินัย พาฤทธ์ิ
1615 นาย วินัย รอดเท่ียง
1616 นาย วินัย สุวรรณเพ็ชร์
1617 นาย วินัย หลุ่มใส
1618 นาย วินัย อยู่ม่วง
1619 นาย วิบูลย์ เมืองทอง
1620 นางสาว วิภา ตรีเวสรัตน์
1621 นาง วิภาดา เข็มเพชร
1622 นาง วิภาพร ฉันทาวิริยาภรณ์
1623 นาย วิมล ค าภาทู
1624 นาย วิมล จันทร์สระบัว
1625 นาย วิรัช ปานแก้ว
1626 นาย วิรัช เหลืองรัตน์
1627 นาย วิรัตน์ ขอทะเสน
1628 นาย วิรัตน์ นาฬิกุล
1629 นาย วิรัตร งามกระโทก
1630 นาย วิรัติ ศักด์ิจิรพาพงษ์
1631 นาย วิราช อภิรมย์
1632 บมจ. วิริยะประกันภัย
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1633 นาย วิโรจน์ เกตุสวัสด์ิ
1634 นาย วิโรจน์ เจริญช่าง
1635 นาย วิโรจน์ สมบุญรุ่งเรือง
1636 นาย วิโรจน์ สุดถวิล
1637 นาย วิโรจน์ โสภณประเสริฐ
1638 บจ. วิลเลียม อินดัสทรี
1639 นางสาว วิลาวัลย์ ช่ืนบาน
1640 นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์
1641 นางสาว วิลาสินี เศวตสวัสดิกุล
1642 นางสาว วิไล เจริญจิตต์
1643 นาย วิไล ไชยคีนี
1644 นางสาว วิไล เตชะวรกุล
1645 นาง วิไลพร แก้วรอด
1646 นางสาว วิไลพร เมืองมูลไชย
1647 นางสาว วิไลรัตน์ บุญเรือง
1648 นาง วิไลรัตน์ ศรีพงศ์ธรรม
1649 นาง วิไลรัตน์ ใหม่เนียม
1650 นางสาว วิไลวรรณ แดงขาว
1651 นางสาว วิไลวรรณ รักษ์ชัย
1652 นาย วิวัฒน์ แซ่จิว
1653 นาย วิวัฒน์ ตระการพฤกษ์
1654 ร.ต.ต. วิวัฒน์ พันธ์ุพานิช
1655 นาย วิวัฒน์ ละภักดี
1656 ร้อยตรี วิศณุ พันธุมะเกียรติ
1657 นาย วิศรุต ต.ประยูร
1658 นาย วิเศษ ชวนเกษม
1659 นาย วิษณุ สุทธิวงศ์
1660 นาย วิสุทธ์ิ จิตร์ค้า
1661 นางสาว วิฬาศิณี แสงสุขดี
1662 บจ.. วี.เค.ทริปเปิล
1663 หจก. วี.แคร์.แอลพีจี
1664 นางสาว วีรญา พรหมดี
1665 นาย วีรพจน์ สุมลศาสตร์
1666 นางสาว วีรพร รอดทัศนา
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1667 นาย วีระ รัชดากรธรรม
1668 นาย วีระ สะผาย
1669 นาย วีระกิตต์ิ ฉัตรจินตนาการ
1670 นาย วีระชัย ดวงศรี
1671 นาย วีระยุทธ ฉายทอง
1672 นาย วีระยุทธ์ ทองนุ้ย
1673 นาย วีระยุทธ ศรีอุดม
1674 นาง วีระวรรณ จันทรานุวัฒน์
1675 นาย วีรันณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
1676 นาย วุฒิกรณ์ศักด์ิ ปฏิโชติ
1677 นาย วุฒิชัย จึงจิตรักษ์
1678 นาย วุฒินันท์ ไวกัลณา
1679 นาย วุฒิพงษ์ ดาหอม
1680 นาย วุฒิพงษ์ อสัมภินวัฒน์
1681 นาย วุฒิศักด์ิ ใจสะอาด
1682 นาย เวศย์ สุบรรณเทพภูษิต
1683 นาง เวฬุรีย์ จีระวัฒนะนนท์
1684 นาย เวียงชัย สามารถ
1685 นาย ไวพจน์ แก้วค า
1686 นาย ไวพจน์ แก้วค้ า
1687 นาย ศตวรรษ แช่มพุดซา
1688 นาย ศรณ์รังสรรค์ โสภณศิริ
1689 นางสาว ศรัณญา วิเชียรทอง
1690 นาย ศรายุทธ ศรีขุนทด
1691 ว่าท่ีร.ต. ศรายุทธ สังสดมภ์
1692 นางสาว ศรารัตน์ รัศมีสิริสวัสด์ิกุล
1693 นาย ศราวุฒิ ดิษฐ์พันธ์
1694 นาย ศราวุธ กันจินะ
1695 นาย ศราวุธ น่ิมละออ
1696 นาย ศรีทอน ไชยยะ
1697 นาย ศรีนคร พรหมเกษ
1698 นางสาว ศรีรัก เจริญสุข
1699 บจ. ศรีวิชัย-ชัยมงคล จ ากัด
1700 นางสาว ศรีสมร มินศรี
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1701 นางสาว ศรุตา พัฒนขจร
1702 นางสาว ศศิวิมล แซ่เตียว
1703 นาย ศักดา วงษ์รัตน์
1704 นาย ศักด์ิชัย สุขขีคูณ
1705 นาย ศักด์ิชาติ พานตาสี
1706 นาย ศักด์ิชาย คงค า
1707 นาย ศักด์ิชาย ส าลี
1708 นาย ศักด์ิดา สุทธศิลป์
1709 นาย ศักด์ิรพีร์ ประพินพงษ์
1710 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ จิตรประสงค์
1711 นาง ศันสนีย์ สุเมธเรืองฤทธ์ิ
1712 นางสาว ศากุน ศิริพานิช
1713 นางสาว ศิรภัสสร คมข า
1714 นาง ศิริกาญจน์ เอ่ียมประพันธ์
1715 นาย ศิริชัย ชุนดี
1716 นาย ศิริชัย เรืองรัตน์
1717 นางสาว ศิริณภัส พลทิพย์
1718 นางสาว ศิรินทร พญาพรหม
1719 นางสาว ศิรินทรา ศรีบัวระบาล
1720 นางสาว ศิรินพร ภาโสภะ
1721 นาย ศิริพงศ์ สุธา
1722 นางสาว ศิริพร เทียนสว่าง
1723 นางสาว ศิริพร พ่ึงเพ็ชร์
1724 นางสาว ศิริพร ลาวัณย์วิจิตร
1725 นางสาว ศิริพร ศรียาชีพ
1726 นาง ศิริพร อ้ายมา
1727 นางสาว ศิริลักษณ์ เจียรเริงชัย
1728 นางสาว ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน
1729 นางสาว ศิริวรรณ ล้ิมวรนันท์
1730 นาง ศิริวรรณ วรรณรักษ์
1731 นาย ศิโรตม์ ล้ิมสุวรรณ์
1732 นาย ศิวาวุธ พูนสวัสด์ิ
1733 นาย ศุภกฤต อ่ิมขาว
1734 นาย ศุภการ ธนารัตนนิล



รายชือ่เจา้หนี้ บรษัิท เจา้พระยาประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิจากกองทนุประกนัวนิาศภัย 52/73

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
1735 นาย ศุภชัย ไกรโสภณ
1736 นาย ศุภชัย แซ่ล้ิม
1737 นางสาว ศุภรดา ขุนบุญจันทร์
1738 นาย ศุภวัตร ขวัญสงค์
1739 นาย ศุภวิกร นงนวล
1740 นาย ศุภศักด์ิ มาลัย
1741 นาย ศุภากร ขัติยะ
1742 นาย เศกสรรค์ นพศิริ
1743 นาย เศวต วงษ์ชัย
1744 นาย เศษ วงศ์ปิน
1745 นางสาว ษุภรัดญิกา สิริโสมะ
1746 บจ. ส.ศรีภัทร เฟมัส
1747 บจ. สกาย ชิพ มารีน
1748 นางสาว สกุลกาญจน์ แจ้งสวะ
1749 นาย สงวน กุลคีรีรัตนา
1750 นาง สงวน เจริญสุข
1751 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลเทพราช
1752 สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลบางคล้า โดย นางสุนีย์ พิรุณสาร
1753 สถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ (โดยนายมงคล รักษาพัชรวงศ์)
1754 นาย สถาพร สอนสีดา
1755 นาย สนธยา นิยม
1756 นาย สนอง โสนาคา
1757 นาย สน่ัน พวกขุนทด
1758 นาย สน่ัน มาสุข
1759 บจ. สแปคโก้ คูลล่ิงเทาเวอร์ อินดัสตรี
1760 นางสาว สม บุรัมย์สูงเนิน
1761 นาย สมเกียรติ แซ่จัง
1762 นาย สมเกียรติ ปัสสาจันทร์
1763 นาย สมเกียรติ อันเบ้า
1764 นาย สมควร มาสพันธ์
1765 นาย สมควร สัตย์มิตร
1766 นาย สมคิด ตระกูลน่ิมนวล
1767 นาย สมคิด ย่ิงรุ่งเรือง
1768 นาย สมคิด วงศ์สม
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1769 นาย สมคิด วันโสภา
1770 นาย สมคิด สาทอง
1771 นาย สมคิด อินต๊ะนาม
1772 นาย สมจิต อินทโชติ
1773 นางสาว สมจิตร์ กล่ินสุวรรณ
1774 นาย สมจิตร ช่างฉลาด
1775 นาง สมจิตร ดีแก้ว
1776 นาย สมเจตต์ แสงศิริพันธ์
1777 นาย สมเจตน์ ธรรมบุตร
1778 นาย สมเจตน์ ย้ิมมะเริง
1779 นาย สมใจ คงแจ่ม
1780 นาย สมชัย ภัทรอังกูร
1781 นาย สมชัย โรจนพงศ์สถาพร
1782 นาย สมชาติ จักร์เงิน
1783 นาย สมชาติ โรจน์จิรโฆษิต
1784 นาย สมชาย กลมเกลียว
1785 นาย สมชาย กล่ินเอ่ียม
1786 นาย สมชาย โคเงิน
1787 นาย สมชาย ชุมพล
1788 นาย สมชาย พุทธชาติ
1789 นาย สมชาย รุ่งโรจน์แสงจินดา
1790 นาย สมชาย ศรศักดากร
1791 นาย สมชาย อัชฌาสัย
1792 นาย สมโชค ย่ังยืน
1793 นาย สมดี กองแก้ว
1794 นาย สมดี แสนโบราญ
1795 นาย สมเดช ประเสริฐสังข์
1796 นาย สมทบ ด าดี
1797 นาย สมนึก กิติวงษ์ประทีป
1798 นางสาว สมนึก ใครสันเทียะ
1799 นางสาว สมนึก เนียมตะขบ
1800 นาย สมนึก พันธ์ุเมือง
1801 นาย สมนึก เพ็ชรก าจัด
1802 นางสาว สมบัติ กลกสินธ์ิ
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1803 นาย สมบัติ กอสาลี
1804 นาย สมบัติ ช่วยศรี
1805 นาย สมบัติ ทินด้วง
1806 นาย สมบัติ เทียนทอง
1807 นางสาว สมบัติ ส่งเสริม
1808 นางสาว สมบัติเจริญ ไกยสินธ์
1809 นาย สมบุญ เอกวิริยะกิจ
1810 นาย สมบูรณ์ โชติสุภา
1811 นาย สมบูรณ์ บุพกรการ
1812 นาย สมบูรณ์ พิมสาลี
1813 บจ. สมบูรณ์ เฮ้าส์
1814 นาย สมพงษ์ ครามเขียว
1815 นาย สมพงษ์ ประสพผล
1816 นาย สมพงษ์ มูลดี
1817 นาย สมพงษ์ สอนโพธ์ิ
1818 นาย สมพงษ์ เหล่าทรัพย์
1819 นาย สมพจน์ นาคใหญ่
1820 นาย สมพร เขากลม
1821 นางสาว สมพร ปอเจริญ
1822 นาย สมพร ผลอินทร์
1823 นาย สมพร มะยมทอง
1824 นาย สมพร มีเล้ียง
1825 นาย สมพร ฦาชา
1826 นาย สมพร สิงห์ค า
1827 นาง สมพรรณ ปินตาค า
1828 นาย สมพล ตระกูล
1829 นาย สมพล รักษาพล
1830 นาง สมพาน ศาลาศักด์ิ
1831 นาย สมภพ ภู่สุด
1832 นาย สมภาพ ผลเจริญ
1833 นาย สมมัก สอนแสง
1834 นาย สมยศ ระย้าอินทร์
1835 นาย สมยศ เลขมาศ
1836 นาย สมยศ สันติสุธีรวุฒิ
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1837 นาง สมร ช้ินขุนทด
1838 นาง สมร พุ่มจันทร์
1839 นาย สมรรถพงษ์ สุขล้อม
1840 นาย สมรัก ซ่ือด ารง
1841 นาง สมลักษณ์ เพชรกระโทก
1842 นาง สมศรี จันทร์ต้น
1843 นางสาว สมศรี จินดาสุทธิ
1844 นาง สมศรี จูย่ิง
1845 นาง สมศรี หล่อยืนยง
1846 นาย สมศักด์ิ โกสุม
1847 นาย สมศักด์ิ ดวงมรกต
1848 นาย สมศักด์ิ บุญจิตร
1849 นาย สมศักด์ิ พันธ์ดนตรี
1850 นาย สมศักด์ิ ยุติธรรม
1851 นาย สมศักด์ิ วิราพร
1852 นาย สมศักด์ิ ศรีบุญ
1853 นาย สมศักด์ิ สร้อยพูล
1854 นาย สมศักด์ิ สุดใจธรรม
1855 นาย สมศักด์ิ หนูเทศ
1856 นาย สมศักด์ิ หาญจริง
1857 นาง สมสมร ก้อนชัยภูมิ
1858 นาง สมไสว โรจนนิล
1859 นาย สมหมาย ค าภาพันธ์
1860 นาย สมหมาย ลิขิตวรรณชัย
1861 นาย สมหมาย องอาจ
1862 นาง สมหวัง ยาน้อย
1863 นาย สมอง สีใส
1864 นาย สมอาจ นิสาภัย
1865 นางสาว สมัญญา เรืองจรูญ
1866 นาย สมัย บัวหอม
1867 นาย สมัย แผลงฤทธ์ิ
1868 นาย สมากร จิตฤทธิไกร
1869 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน อ.พิชัย
1870 นาย สมาน วันหวัง
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1871 นาง สมาน ศรีสมครุฑ
1872 นาง สมาน สางชัยภูมิ
1873 นาย สมาน สารศรี
1874 นาย สมาน สุขสภาพร
1875 นาย สยาม รอดหร่ิง
1876 บจ.. สยาม สมาร์ท อินเตอร์เนช่ันแนล คลับ
1877 บจ. สยามต้นกล้าวาณิช
1878 บจ. สยามโมลด์แอนด์พาร์ท
1879 บจ.. สยามวิช่ัน ทรานสปอร์ต
1880 นาย สรชัช ขจัดโรคา
1881 นาย สรเชษฐ เพ็ชรล้ า
1882 นาย สรศักด์ิ โยธาคึก
1883 นาย สรเสกข์ เทพพิทักษ์
1884 นางสาว สรัญญา อัคควิชานนท์
1885 นาย สราวุฒิ ศรีแก้ว
1886 นาย สราวุธ ชนะโลก
1887 นางสาว สรินธร พิทักษ์
1888 นาง สริยง อิศรเสนา ณ อยุธยา
1889 นางสาว สริยา จักกิจ
1890 นาง สโรชา อูรบัน
1891 นางสาว สลิลทิพย์ เทียนบุตร
1892 นาง สวย สารทอง
1893 นางสาว สวรรยา มนต์ประเสริฐ
1894 นาง สวรรยา สุริวงศ์
1895 นาย สวัสด์ิ กุลบุตร
1896 นาย สวัสด์ิ ทานะขันธ์
1897 บจ.. สวัสดีไพบูลย์การเกษตร
1898 นาง สวาท โพธิสิงห์
1899 นาย สวาท วันจ๋ิว
1900 สหกรณ์การเกษตร สัตหีบ จ ากัด
1901 สหกรณ์แท็กซ่ีกาญจนาภิเษก
1902 สหกรณ์แท็กซ่ีอ่อนนุช55 จ ากัด (ชัชวาล แก้วดวงเทียน)
1903 นาย สหาย ทองขาว
1904 นาย สอน กุลอ่อน
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1905 นางสาว สอาด สมานพรรค
1906 ร.ต.ท. สะอาด คิสาลัง
1907 นาย สักกราวุฒิ แสงวงกาโร
1908 นาย สังกรณ์ พ่ึงประดิษฐ์
1909 นาย สังวาล แก้วบุญเรือง
1910 นาย สังวาลย์ ผมน้อย
1911 นาย สังเวียน รินทะไชย
1912 นาย สัจจา ระลึกมูล
1913 นางสาว สัจพร สวนส าเนียง
1914 นาย สัญญา ถวัลย์เศรษฐ์
1915 นาย สันติ โชรัมย์
1916 นาย สันต์ิ ได้ด้วยเพียร
1917 นาย สันติ บรรพต
1918 นาย สันทัด นินสนธิ
1919 นาง สัมพันธ์ ร่มแสง
1920 นาย สัมพันธ์ สุขสมศักด์ิ
1921 นาย สัมพันธ์ุ ชุ่มใจ
1922 นาย สัมฤทธ์ิ สายใจบุญ
1923 นาย สัมฤทธ์ิ สุริวงค์
1924 นางสาว สาคร ด าสัมฤทธ์ิ
1925 นาย สาคร ใบเด
1926 นาง สาคร พรไธสง
1927 นางสาว สาคร เสริญไธสง
1928 บจ. สาดส่องแสง
1929 นาย สาธิต วนะเกียรติกุล
1930 บจ. สามก๊ก อีเว้น เอเจนซ่ี
1931 นาย สามารถ เถินมงคล
1932 บจ. สามารถ พลาสแพค
1933 นาย สามารถ วาทะนรพันธ์
1934 นาย สามารถ ศรจันทร์
1935 นาง สายใจ หนูเซ่ง
1936 นาง สายทอง แสนมี
1937 นางสาว สายฝน ชูสกุล
1938 นางสาว สายรุ้ง นุสราพันธ์
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1939 นาง สายสุดา คนบุญ
1940 นาง สายสุนีย์ สุขอร่ามตระกูล
1941 นาย สายัณห์ ข ามิน
1942 นาย สายัน แสงศรี
1943 นาย สายันต์ วงศ์กัน
1944 นางสาว สารินี ภูมิเกียรติศักด์ิ
1945 นางสาว สาริศา สุขรักษา
1946 นาย สาโรจน์ บุญจือ
1947 นาย สาลิเดช สัมฤทธ์ิ
1948 นางสาว สาล่ี บ่อม่วง
1949 นางสาว สาล่ี มีมา
1950 นางสาว สาวิกา กล่ันผักแว่น
1951 นางสาว สาวิกา ลือพงษ์พัฒนะ
1952 นาง สาวิตรี ชูด า
1953 นางสาว สาวิตรี บุญกะยะ
1954 นางสาว สาวิตรี สารเศวตร์
1955 นางสาว ส าเนียง สีทา
1956 นางสาว ส ารวย ไทรพงษ์พันธ์ุ
1957 นาย ส ารวย นพรัตน์
1958 นาย ส ารวย สุ่มงาม
1959 นาง ส าราญ บุญรอด
1960 นาย ส าราญ พิมพ์ทอง
1961 นาย ส าราญ โยธาศรี
1962 นาย ส าเริง สุขสงวน
1963 นางสาว ส าฤทธ์ิ แก้วมณีจันทร์
1964 นาง ส าอางค์ คงแสงชู
1965 นาย สิงห์ศักด์ิ แข็งฤทธ์ิ
1966 นาย สิทธิชัย จรกรรณ
1967 นาย สิทธิชัย พันธุเวช
1968 นาย สิทธิชาย สายปัน
1969 นาย สิทธิพงษ์ สินทอง
1970 นาย สิทธิพงษ์ อมตพันธ์
1971 นาย สิทธิศักด์ิ เอ้ือพรเจริญกุล
1972 นาย สิน ผลาพล
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1973 นาย สินธ์ุ พัดเสือ
1974 นาง สิริการย์ ทรัพย์สถาพรณุภา
1975 นาง สิริพร ตันติสกุล
1976 นางสาว สิริภัทร ตรีไวย
1977 นางสาว สิวิกาญจน์ แพงงาม
1978 นางสาว สุกรรนิการ์ สู่สุข
1979 นางสาว สุกฤตา ป้อมกัญญา
1980 นางสาว สุกฤตา วิกยานนท์
1981 นาง สุกัญญา กล่ินจันทร์
1982 นางสาว สุกัญญา กะตุดเงิน
1983 นางสาว สุกัญญา เทียนแจ่ม
1984 นางสาว สุกัญญา บุญประเสริฐ
1985 นางสาว สุกัญญา ริยะปาน
1986 นางสาว สุกัญญา แสนทัด
1987 นางสาว สุกานดา สุขิโต
1988 นาง สุขดา เต็มสุขสันต์
1989 นาย สุขไทย เหมกุล
1990 นาง สุจรรยา สายสิม
1991 นางสาว สุจารี ไกรทิพย์
1992 นาง สุจินดา พูลหน่าย
1993 นาย สุจินต์ วงษ์ทวีทรัพย์
1994 นาย สุชนม์ เทพส าราญ
1995 นางสาว สุชาดา โตสมภพสันติ
1996 นาง สุชาดา อ่ าหนองบัว
1997 นาย สุชาติ แก้วทอง
1998 นาย สุชาติ ผิวสอาด
1999 นาย สุชาติ พรรณวิชัย
2000 นาย สุชาติ สุยค าไฮ
2001 นาย สุชาติ สุวรรณเหลา
2002 นาง สุชามาศ บุญทวี
2003 นาย สุชิน กลัดเจ็ด
2004 นางสาว สุชิน พรามณ์สังข์
2005 นาง สุชีรา เพชรจันทร์
2006 นาง สุชีรา รุณเลิศ
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2007 นางสาว สุฑารัตน์ จินากูล
2008 นาง สุณิสา มากคิด
2009 นางสาว สุณีย์ รอดผุด
2010 นาง สุดใจ จ าปาโพธ์ิ
2011 นาย สุดใจ นาสองศรี
2012 นาง สุดใจ สุริยันต์
2013 นาง สุดใจ เส็งสมวงศ์
2014 นาง สุดสายใจ ทองนวล
2015 นางสาว สุดา ศรีศศิวิมล
2016 นาง สุดารัตน์ สมสุข
2017 นาย สุทธิพงศ์ ด ามุสิก
2018 นางสาว สุทธิวรรณ สนับบุญ
2019 นาย สุทธิศักด์ิ จิตรานุวัฒน์กุล
2020 นาย สุทธิศักด์ิ มัญชุสารัตน์
2021 นาย สุทัศน์ แก้วหล่อ
2022 นาย สุทัศน์ มาเจริญ
2023 นาย สุทิณะ นาสอน
2024 นาย สุทิน ใยเย่ียม
2025 นาง สุทิมา วาทะนรพันธ์
2026 ว่าท่ีร.ต. สุเทพ แก้วสิมมา
2027 นาย สุเทพ คบคงสันติ
2028 นาย สุเทพ ดิษฐเล็ก
2029 นาย สุเทพ ทันเท่ียง
2030 นาย สุเทพ ภักดีนารถ
2031 นาย สุเทพ วิวัฒน์พรไพศาล
2032 นาย สุเทพ อ่อนแก้ว
2033 นาง สุธนี เลิศธารากุล
2034 นาย สุธรรม ตรงปัญญาโชติ
2035 นาย สุธา ลายเสือ
2036 นางสาว สุธาทิพย์ ต้ันตระกูล
2037 นางสาว สุธาสินี ฤดีรุจนวงศ์
2038 นางสาว สุธิดา ค ากี
2039 นาย สุธินี จันแพทย์รักษ์
2040 นาง สุธิมา เทศถมยา
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2041 นาย สุธี แก้วชนะ
2042 นาย สุนทร กุกสันเทียะ
2043 นาย สุนทร โคมทอง
2044 นาง สุนทร ไชนิท
2045 นาย สุนทร ธรรมอินทอง
2046 นาย สุนทร ผอบเหล็ก
2047 นาย สุนทร สีห์ราช
2048 นางสาว สุนทรี ตรีสาคร
2049 นาง สุนันทา ชาติวรพงศา
2050 นางสาว สุนันทา บุญเพ็ชร
2051 นางสาว สุนันทา มูหะหมัดอาลี
2052 นาง สุนันทา ยานันติ
2053 นางสาว สุนันทา แรมไธสง
2054 นางสาว สุนันทา วิจิตรชัยศิลป์
2055 นางสาว สุนันทา หลาบมาลา
2056 นาง สุนานันท์ เช้ือข า
2057 นางสาว สุนิตย์ หวันโส้
2058 นางสาว สุนิสา เรืองวรบูรณ์
2059 นางสาว สุนีรัตน์ เบ้าทอง
2060 นางสาว สุบรร ทิพย์สุข
2061 นาง สุบรรณ ปราณีทะ
2062 นาย สุบัน ทมโยธา
2063 นางสาว สุบานเย็น พิมพ์ทอง
2064 นาง สุปราณี สิงห์สวัสด์
2065 นาย สุพจน์ เนตรวิชียร
2066 นาย สุพจน์ ประโพธ์ิศรี
2067 นางสาว สุพร ร่มโพธ์ิภักด์ิ
2068 นาง สุพรทิพย์ เทพโกศล
2069 นางสาว สุพรรณ์ณีย์ ธรรมเสน
2070 นาง สุพรรณี ชมไธสง
2071 นางสาว สุพรรณี ดอกไม้พวง
2072 นาง สุพรรณี แสงแถลง
2073 นาย สุพัฒน์ สายันประเสริฐ
2074 หจก. สุพัฒน์เจริญ การโยธา
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2075 นางสาว สุพัตรา สุรโชติ
2076 นาย สุพา โฮงค าแก้ว
2077 นาย สุพิศ นพรัตน์
2078 นางสาว สุภมาส ชัยมงคล
2079 นางสาว สุภัตร์ บุญรักษา
2080 นางสาว สุภา พรรคสุพรรณ
2081 นาง สุภา หิรัญยะมณี
2082 นาง สุภากร รอดประเสริฐ
2083 นาย สุภาพ เทพี
2084 นาง สุภาพ หวังครกลาง
2085 นาย สุภาพ อ่อนตามา
2086 นางสาว สุภาพร ทรการ
2087 นางสาว สุภาพร ทรัพย์ผาติ
2088 นางสาว สุภาพร พงษ์ศรี
2089 นางสาว สุภาพร พันธุวัน
2090 นางสาว สุภาพร พินธุวัน
2091 นางสาว สุภาพร วรวิเศษ
2092 นางสาว สุภาพร สมพลพัฒนกิจ
2093 นางสาว สุภาพร อุดสาห์
2094 นางสาว สุภาภรณ์ คงชมเเพ่ง
2095 นางสาว สุภาวดี ไกรมาตย์
2096 นางสาว สุภาวดี งามโชคชัย
2097 นางสาว สุภาวดี อังคาระอาพันธ์
2098 นางสาว สุภิชมาศ ประทุมเมศร์
2099 นางสาว สุภิลักษณ์ แสนขวา
2100 นาย สุ่ม บุตรดา
2101 นางสาว สุมลทา ขาวยวก
2102 นางสาว สุมาพร สวนค า
2103 นางสาว สุมามาศ หอมสมทรัพย์
2104 นาง สุมาลี พันธ์ุเพ็ง
2105 นาย สุมิตร มีผลประไพ
2106 นาย สุรจิต จิตตางกูร
2107 นาย สุรชัย ด้วงสุด
2108 นาย สุรชัย ทองภู
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2109 นาย สุรชัย ทุนทวีทรัพย์
2110 นาย สุรชัย มุ่งชู
2111 นาย สุรชาติ พละศักด์ิ
2112 นาย สุรเชษฐ ปานคง
2113 นาย สุรเชษฐ์ พันธ์ุสิงห์
2114 นาย สุรเดช เขียนดี
2115 นาย สุรทัศน์ บุญธรรม
2116 นาย สุรพงศ์ รักษ์วงศ์ตระกูล
2117 นาย สุรพงษ์ สุขุมาสวิน
2118 นาย สุรพจน์ ชมกลาง
2119 นาย สุรพล จิมจวง
2120 นาย สุรพล เอ่ียมดุษฎีบัณฑิต
2121 นาง สุรพี รุหานนท์
2122 นาย สุรภัทร เบ้าศรี
2123 นาย สุรวิทย์ อรุณพงค์
2124 นาย สุรวุฒิ ลมูลจิตต์
2125 นาย สุรศักด์ิ ชุมนวล
2126 นาย สุรศักด์ิ ทิพวรรณ์
2127 นาย สุรศักด์ิ เหล่าหว้าน
2128 นาย สุรศักด์ิ เอกพิมพ์
2129 นาย สุรัตน์ ปาหนา
2130 นาย สุรัตน์ สุรัตน์ชัยชาญ
2131 นาง สุรางค์ เพียรจริญ
2132 นาย สุราชย์ ชาติศรี
2133 นาย สุรินทร์ พงาดนอก
2134 นาย สุรินทร์ แววแสง
2135 นาย สุรินทร์ เสือข า
2136 นาย สุรินทร์ หล าหยง
2137 นาย สุริยะ จงธนวดี
2138 นาย สุริยัน มีสุวรรณ์
2139 นาย สุริยา จันทร์มา
2140 นาย สุริยา ต้นสิน
2141 นาย สุริยา ป่ินเมือง
2142 นาย สุริยา มาลัย
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2143 นางสาว สุรีรัตน์ อวนศรี
2144 นาง สุรีวัลย์ ขาวละเอียด
2145 นาง สุรีวัลย์ เท่ียงดี
2146 นาย สุลิน แสงอรุณ
2147 นางสาว สุวนิตย์ อ่อนจู
2148 นางสาว สุวพร รุ่งโรจน์
2149 นาง สุวรรณ ไตรพิษ
2150 นาย สุวรรณ บุญมา
2151 นาย สุวรรณรัตน์ สังข์รอด
2152 นาง สุวรรณา ลีภาณุวงศ์
2153 นาง สุวรรณา สงวนวงศ์
2154 นางสาว สุวรรณี คฤหเดชรัตนา
2155 นางสาว สุวรรณี บุญไทย
2156 นางสาว สุวรีย์ จันทร์สว่าง
2157 นาย สุวิชชา อมรนพรัตน์กุล
2158 นาย สุวิทย์ เล็กกระจ่าง
2159 นาย สุวิทย์ สมปักษ์
2160 นางสาว สุวิสา รานอก
2161 นาย สุวี สินศิริ
2162 นาย สุเวทย์ ปัญญาบุญ
2163 นาย เสถียร แสงโท
2164 นาย เสน่ห์ คงสืบชาติ
2165 นาย เสน่ห์ บุญรอด
2166 นาย เสนาะ แสงอ่อน
2167 นายหมวดตรี เสริมวิทย์ สมบัติ
2168 นาย เสรือน พิลาดี
2169 นาง เสาวนี พรมวัง
2170 นางสาว เสาวนีย์ บินต ามะหงง
2171 นางสาว เสาวรัช เรืองอุทัย
2172 นาง เสาวรินทร์ ปุสยตานนท์
2173 นาง แสงจันทร์ สุทธิประภา
2174 นาย แสงจันทร์ อนันตสุข
2175 นาย แสงชัย เหลืองปฐมวัย
2176 นางสาว แสงเดือน ชมภูแสง
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2177 นางสาว แสงเดือน ศิริรักษ์
2178 นางสาว แสงเทียน แก้วรักษา
2179 บจ.. แสงเทียนชัย (1985)
2180 นาง แสงเพชร แสนสมศักด์ิ
2181 บจ. แสงฟ้าการโยธา
2182 นางสาว แสงมณี จันทมาศ
2183 นางสาว แสงมณี ใจสุข
2184 หจก. แสงมุกดา (แสวง มุกดาสนิท)
2185 บจ. แสงสุข ไลท์ต้ิง
2186 นาย แสวง จินพันทัง
2187 นาย โสดาพล สีสงคราม
2188 นาย โสภณโสภา เผียนปาน
2189 นาย โสภา ขันธรักษา
2190 นาง โสภา ปราบจะบก
2191 นางสาว โสภารัตน์ กลัดวงษ์
2192 นาง โสภาวดี ศาลยาชีวิน
2193 นาง โสภิต วนิชย์ถนอม
2194 นาย โสภิต หนุ่นงาม
2195 นางสาว โสภิศ มณีรัตน์
2196 นางสาว โสภิษ ช้ ากล่ า
2197 นางสาว ไสว จะรอนรัมย์
2198 นาย ไสว บัวมา
2199 นาง หทัยทิพย์ ทิพขุนราช
2200 นางสาว หทัยทิพย์ ศิริอมตวัฒน์
2201 นางสาว หน่ึงฤทัย กันหาบาง
2202 นางสาว หน่ึงฤทัย หมาดนุ้ย
2203 นาย หนุ่ม จ าปาสิม
2204 นาง หนูจีน ตรงดี
2205 นาง หนูเพียร ปัญญาสิทธ์ิ
2206 นางสาว หฤทัย ภูย่ีหวา
2207 นาง หวล ทิพมนต์
2208 นางสาว หัชยา นนทฤทธ์ิ
2209 นาย หัสดิน พาภักดี
2210 นาย เหรียญ สารวงษ์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2211 นาย เหรียญชัย พรมผุย
2212 นาย แหลม ยกถาวร
2213 บจ. แหลมทองอุตสาหกรรมอาหาร
2214 นาย แหวน ไชยบุดดี
2215 นาย แหวน ประทุมชาติ
2216 นาง แหวน ยู้ด
2217 นาย โหน พรายระหาร
2218 นาย ไหล ขวาขันธ์
2219 นาย องอาจ อบเชย
2220 นาย อดิศร แก้วดวงตา
2221 นาย อดิศร เดชะ
2222 นาย อดิศร ทัฬหวิริยกุล
2223 นาย อดิศร เทียมตะขบ
2224 นาย อดิศักด์ิ ทองปันจา
2225 นาย อดิศักด์ิ น้อยหิรัญ
2226 นาย อดิศักด์ิ เอ่ียมละออ
2227 บจ. อดิสรสงขลา
2228 นาย อดุลย์ ขุนค า
2229 นาย อดุลย์ ชมไธสง
2230 นาย อธิป ป่ีทอง
2231 นาย อธิพงษ์ วงศ์ไทย
2232 นางสาว อนงค์ นิลทอง
2233 นางสาว อนัญญา (พิศมัย) ภูเต้าน้อย
2234 นาง อนัญญา เนียมจันทร์
2235 นาย อนันต์ กอนวงษ์
2236 นาย อนันต์ นาคนาวา
2237 นาย อนันต์ บุญอนันต์
2238 นาย อนันต์ แผลงฤทธ์ิ
2239 นาย อนันต์ เรืองดิษฐ์
2240 นาย อนันต์ อ่ิมสมบูรณ์
2241 นาย อนันตชัย สุรคุปต์
2242 นาง อนันตา นโมอนัตตา
2243 พ.ต.ท.หญิง อนันยา พลจันทร์
2244 นาย อนุ กุลนานันท์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2245 นาย อนุกูล จุลหอม
2246 นาย อนุชัย นาคแก้ว
2247 นาย อนุชา เวชกามา
2248 นาย อนุชิต ค ากอง
2249 นาย อนุชิต ประชาชิตร
2250 นาย อนุชิต แลกระสินธ์ุ
2251 นาย อนุชิต แสงนา
2252 นางสาว อนุธิดา ประเสริฐศักด์ิ
2253 นาย อนุพล รอดแสวง
2254 นาย อนุภาพ ศิริโสม
2255 นาย อนุรักษ์ ไชยสงคราม
2256 นาย อนุรักษ์ โสภาเป้ีย
2257 นาย อนุวัต ใหม่ใจ
2258 นาง อนุสรา วงษ์นาคเพ็ชร์
2259 นาย อเนก ด้วงแดง
2260 นาง อโนทัย อินจันทร์
2261 นาย อภัยวรรณ บัวระภา
2262 นาย อภิชาต พรหมพิทักษ์
2263 นาย อภิชาติ ใจเย็น
2264 นางสาว อภิญญา ใจสุทธิ
2265 นาย อภิพล วงค์เต๊ิก
2266 นาย อภิรักษ์ ทิมทอง
2267 นาย อภิรุท กาเผือก
2268 นาย อภิศักด์ิ มีสมบัติประเสริฐ
2269 นางสาว อภิสรา คฤหเดชรัตนา
2270 นาย อภิสฤษฎ์ิ รังสรรค์สิทธิกุล
2271 นาย อภิสิทธ์ิ เช้ือหมอ
2272 นาย อภิเสต พงษ์สุวรรณ
2273 จ่าสิบตรี อมรเทพ พุธโธ
2274 นาง อมรรัตน์ ชิลวงษ์
2275 นาง อมรรัตน์ แซ่ก้อ
2276 นางสาว อมรรัตน์ ศรีละออ
2277 นางสาว อมรรัตน์ ศรีวิเชียรอ าไพ
2278 นาย อมรวัฒน์ จิระวิมลวงศ์



รายชือ่เจา้หนี้ บรษัิท เจา้พระยาประกนัภัย จ ากดั (มหาชน) ทีไ่ดรั้บการอนุมตัจิา่ยเงนิจากกองทนุประกนัวนิาศภัย 68/73

ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2279 นาย อมรวิวัฒน์ ภัทรพิสิฐกุล
2280 นาย อมรศักด์ิ แก้วนิยม
2281 นาง อมลิณ รุ่งสว่าง
2282 นางสาว อรกานต์ ดามะอู
2283 นางสาว อรจิรา สวนตะโก
2284 นางสาว อรชิสา แสงชาติ
2285 นาง อรชุมา งามอังสกุล
2286 นางสาว อรณี ส าราญร่ืน
2287 นาง อรดี อนันตกิดาการ
2288 นางสาว อรทัย พรมน่ิม
2289 นาง อรทัย อ่ิมพร้อม
2290 นาง อรนุช ศรีเจริญประมง
2291 นางสาว อรนุช ศรีโพธ์ิชัย
2292 นางสาว อรนุช อานามนารถ
2293 นางสาว อรนุช อุปมา
2294 นางสาว อรรถพร จีนพันธ์
2295 นาย อรรถพล วัชระพิมลมิตร
2296 นาย อรรถพล อ่อนสัมพันธ์
2297 นางสาว อรรีย์ หม่ืนวิเศษ
2298 นางสาว อรวรรณ์ ทองใบ
2299 นาง อรวรรณ รอดพวง
2300 นางสาว อรววรณ เขตสมุทร
2301 นาง อรศรี มีแสงเพชร
2302 นางสาว อรษา เณรตาก้อง
2303 นาง อรสา บุพโต
2304 นาง อรสา อาจิ
2305 นางสาว อรอนงค์ ทองเด็จ
2306 นาง อรอุมา คูลมาน
2307 นางสาว อรอุมา ศรีวานิชวิพัฒน์
2308 นางสาว อรอุมา สุนทรช่ืน
2309 นาย อรัญ มาตรไตร
2310 นาง อริศรา เกษามา
2311 นางสาว อริศรา ช านาญรบ
2312 นางสาว อริสรา ยางทอง
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2313 นาย อรุณ ขอจงสุข
2314 นางสาว อรุณศรี กิตติธากรณ์
2315 นาย อ๋วย มืดขุนทด
2316 นาย อวยชัย สงวนศรีพิสุทธ์ิ
2317 นาง อ้อยใจ อยู่เย็น
2318 นาย อัครยุทธ์ แซ่ยะ
2319 นาย อัครวัฒน์ ศศิรัตนนิกุล
2320 นางสาว อังคณา วงศ์คุ้มสิน
2321 นาง อังชัน จันที
2322 นางสาว อัจฉรา ค าภูแสน
2323 นาง อัจฉรา นาคมา
2324 นาย อัชกรณ์ พันธ์ไหล
2325 นางสาว อัญชลี ชามนตรี
2326 นาง อัญชลี โยนอก
2327 นาง อัมพร สุภารัตน์
2328 นาง อัมพา ธีระบวรชัย
2329 นาง อัมไพวัลย์ พลขันธ์
2330 นางสาว อัมรินทร์ ขันตี
2331 นาย อัมรินทร์ นพรัตน์
2332 นาย อัศวิน สุเมธเรืองฤทธ์ิ
2333 นาง อาจารีย์ เมืองขวัญใจ
2334 นาย อาทร ปานเพ็ชร
2335 นาย อาทิตย์ คงนคร
2336 นาย อาทิตย์ ค าเนาว์
2337 นาย อาทิตย์ ชัยฮาด
2338 นางสาว อาทิตยา ติยะบุตร
2339 นาย อานนท์ บุญส่ง
2340 นาย อานนท์ ลุข า
2341 นาย อาฟิส สาเม๊าะ
2342 นางสาว อาภาพร บุดดา
2343 นาย อามีราอับบาส อิบราฮิมมีแอททรี
2344 นาย อายุทธ พูนสวัสด์ิพงศ์
2345 นางสาว อารมย์ ตงพะโร
2346 บจ. อารยะ ไอศครีม
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2347 นางสาว อารยา แซ่ล้ี
2348 นางสาว อารยา ปุ่นนอก
2349 นางสาว อารีย์ หงษ์ค า
2350 นาย อารีย์ หมานมุ้ย
2351 นางสาว อารีย์ หาญพันธ์พงษ์
2352 นาง อารียา เถียรทวี
2353 นางสาว อารีรัตน์ อ้ึงเจริญวงศ์
2354 นาย อ าคา กาหลง
2355 นาย อ านวย เจติยานนท์
2356 นาย อ านวย เพ่ิมศรี
2357 นาย อ านวย เศษสุวรรณ
2358 นางสาว อ านวยพร ผลกระโทก
2359 นาย อ านาจ แสงอ่อน
2360 นาย อ านาจ อินทรประสาท
2361 นาย อ าพร ขจรโมทย์
2362 นาย อ าพร มหาวงศ์
2363 นาย อ าพล จ๊ะสา
2364 นาย อ าพล ทองสงคราม
2365 นาง อ าไพ นิยมเดชา
2366 นางสาว อ าภาพร มาทา
2367 นาย อิทธิชัย ตู้บรรเทิง
2368 นาย อิทธินพ บูรณะพรสถิตย์
2369 นาย อิทธิพล หรพูล
2370 นาย อิทธิพัทธ ขะที
2371 บจ. อินซูลเทค อินเตอร์เนช่ันแนล
2372 นางสาว อินทร์ชญาฬ์ วิสุทธิแพทย์
2373 บจ.. อินไลน์ เน็ทเวิร์ค
2374 บจ. อิมแพคโซล่าร์
2375 นาย อิศรา หอมร่ืน
2376 นาย อิศวรา โพธิปานพันธ์
2377 นาง อิสรีย์ ประกัน
2378 บจ.. อี.จี.โอ. มัลติแทสก์
2379 บจ. อีลีท เอ็กซ์เพลส โดยนางธิดา เช่ียวชาญ
2380 นาย อุกฤษฎ์ โลหะธนวณิชย์
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2381 นาย อุดม ณรงค์รัตน์
2382 นาย อุดม ศรีชมษร
2383 บจ. อุดมโชคพลาสติก
2384 นาย อุดมทรัพย์ ภารดีวิสุทธ์ิ
2385 นาย อุดมวิทย์ อโนวัลย์
2386 นาย อุดมศักด์ิ อรรถโกวิท
2387 นาย อุดร พุทธรักษา
2388 นาย อุดร สุขส าราญ
2389 นาย อุทัย เทพสุธา
2390 นาย อุทัย บินสันเทียะ
2391 นาย อุทิตย์ พาวะดี
2392 นาย อุทิศ ม่านโคกสูง
2393 นาย อุทิศ รอดสุวรรณ
2394 นาย อุทิศ ศรีบุญเรือง
2395 นาย อุทิศ สุขชูศรี
2396 นางสาว อุทุมพร บุญกว้าง
2397 นาย อุเทน กล่ินแย้ม
2398 นาย อุเทน ณ จรุณ
2399 นาย อุเทน เพ่ิมพูนธนลาภ
2400 นาย อุเทน เรืองศรี
2401 นาย อุเทน อยู่ศรี
2402 นาง อุบล พินชะนะ
2403 นางสาว อุบล วัฒนสุนทร
2404 นางสาว อุมาภรณ์ พรมชัย
2405 นางสาว อุราภรณ์ ตรียวง
2406 นางสาว อุรารัตน์ มากรัตน์
2407 นาง อุไรวรรณ บานโพธ์ิ
2408 นางสาว อุษณี ทัดวงค์
2409 นาง อุษณีย์ ศรีศักดา
2410 นางสาว อุษา หล่อพันธ์
2411 นาย เอกชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร
2412 นาย เอกชัย ภักดีย่ิง
2413 นาย เอกพงศ์ ล้ิมวรนันท์
2414 นาย เอกภพ เขษมกิจขจร
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2415 บจ. เอกภาพอินเตอร์สระบุรี
2416 นาย เอกรินทร์ เถาทอง
2417 นาย เอกรินทร์ นาทอง
2418 นาย เอกฤทธ์ิ วงศ์งาม
2419 นาย เอกลักษณ์ โนนดา
2420 นาย เอกลักษณ์ รสทิพย์
2421 นาย เอกลาภ ฉัตรเวทิน
2422 นาย เอกสิทธ์ิ เงินจันทร์
2423 บจ. เอช ที เพรสซิเดนท์
2424 หจก. เอ็น.ซี.คอมพิวเตอร์เซอร์วิส
2425 บจ. เอ็น.พี.เอ็ม โลจิสติกส์
2426 หจก. เอ็น.เอ็น.เค เปเปอร์ บ๊อกซ์
2427 บจ. เอ็น.เอส.ปิโตรเลียม
2428 จ.ส.อ. เอนก ชัยศิริ
2429 นาย เอนก ทุยดอย
2430 นาย เอนก อุตตะมะ
2431 บจ. เอ็นจิเนียร่ิง พลัส วัน
2432 บจ. เอ็นเนอร์ย่ี เวฟ
2433 บจ. เอ็ม เอ็ม ลอจิสติคส์
2434 บจ. เอ็มทู เจเอ็นเตอร์ไพรส์
2435 บจ.. เอ็ม-เทคออดิโอ
2436 นางสาว เอมมิกา เฉลิมศิริชาติ ช่ือเดิม(กฤติญา เฉลิมศิริชาติ)
2437 นางสาว เอมสุดา เก็บดี
2438 บจ. เอลเคน (ประเทศไทย)
2439 บจ.. เอส พี รี คอนเนคช่ัน
2440 หจก. เอส อาร์ เคร่ืองเย็น
2441 บจ. เอส เอ็ม คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
2442 หจก. เอส.เอ็กซ์.วาย.ทรานสปอร์ต
2443 บจ. เอสวี ฟอร์เวิร์ดด้ิง แอนด์ ทรานสปอร์ต
2444 บจ. เอสเอสเค ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส
2445 นาย เอ้ือม แก้วภู่
2446 บมจ. แอกซ่าประกันภัย
2447 นางสาว แอ๊ด ดีละเมียด
2448 บจ. แอดวานซ์ ซีวิล กรุ๊ป
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ล ำดับท่ี ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
2449 บจ. แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิสเซส
2450 นางสาว แอนนา เขียวเกษม
2451 นางสาว แอว อ่ิมเจือ

2452 บจ.
แอสโทร อินสทูรเม้นท์ จ ากัด โดย นายสัมพันธ์ กันญะรัตน์              
และนายปิยะ โชคจันทร์ชนก

2453 บจ. แอสไพร์ ไนน์
2454 นาย โอภาส วรรณสมบูรณ์
2455 นาย โอลัย ลาสม
2456 บจ.. ไอที เพอร์เฟ็ค
2457 บจ. ไออาร์เอส อินเตอร์เนช่ันเนล รีคัฟเวอร์ร่ี เซอร์วิสเซส
2458 บจ. ไอเอสเอ็นมาเก็ตต้ิง แอนด์คอนซัลท์
2459 บมจ. ไอโออิกรุงเทพประกันภัย
2460 นาย ฮูเซ็น ดีสลาม
2461 นาย โฮม แสงห้าว
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ รำยช่ือ
1 MR. ZAW MIN OO
2 นาง กชพร ล้ีหลบภัย
3 นาง กณิกา ทิพย์ประยูร
4 นาย กนก หลิมรัตน์
5 บจ. กรกฤต ทรานสปอร์ต
6 นาย กรัณย์พล ภูนามน
7 บมจ. กรุงเทพประกันภัย
8 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
9 นาง กฤติมา เอ่ียมแจ้ง
10 นาย กฤษณะ แกมทอง
11 นาย กฤษณะ อุ้ยหะ
12 นางสาว กฤษณา เกษโกวิท
13 นาย กฤษดา สักกามาส
14 สนง. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัดระยอง
15 นางสาว กัญญาณัฐ โนนกลาง
16 นาย กัตวีร์ จัยสิน
17 นางสาว กันยา เจริญสมบัติ
18 นางสาว กานดา ผจงฐิติกุล
19 การรถไฟแห่งประเทศไทย
20 นาย กิตติชัย ทองมี
21 นาย กิตติภัทร กล้ากลางดอน
22 นางสาว กิตติยา มาระโภชน์
23 นาง กุลธิดา ภูพันนา
24 นาง เก็จมณี สุขเกษม
25 นาย เกรียงศักด์ิ โลวะกิจ
26 นาง เกวรินทร์ วงษ์งาม
27 นาย แก้ว ใจอ่อน
28 นาง โกสุม ทัศนพงษ์
29 นาย ไกรสีห์ เวชรักษ์
30 นาย ขจร ประสานสุข
31 นาย ขจร อักษร
32 นาง ขนิษฐ ทองมี
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33 นาย คงศักด์ิ บุญเจียม
34 นาย ครรชิต ศิริวิชัย
35 นาย ครรชิต โอรักษ์
36 นางสาว คล่อง สิงห์สถิต
37 นาย ค าปอน วงจันทร์
38 นาง ค าหม่ืน รามค า
39 บจ. คิม โลจิสติกส์
40 บมจ. คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)
41 บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)
42 จ.ส.อ.กันตพัฒน์ สุขมล
43 นาง จรัญญา กล้วยพันธ์ิงาม
44 นาย จรูญ แสงบ ารุง
45 นาง จอมใจ ขาตา
46 นางสาว จันทราพร ยินดีวงศ์
47 นางสาว จารุวรรณ ศิริวัฒนาพงศ์
48 นาย จ ารูญ แก้วสุวรรณ (สหกรณ์ร้านค้า มศท)
49 นาง จินดา สาลีอาจ
50 นาย จิระศักด์ิ สุกใส
51 นาง จีราพร สุประการ
52 นาย เจนณรงค์ พวงสุมาลี
53 บมจ. เจพี ประกันภัย 
54 บมจ. เจ้าพระยาประกันภัย
55 นาย ฉลอง บานเย็น
56 นาย ฉลองชัย ใบมงคล
57 นาย ฉวี รามค า
58 นางสาว ฉวีวรรณ ป่ินสุข
59 นาย ฉัตรชัย ชูขันทอง
60 นาง เฉลย อาจสุวรรณ
61 นาง เฉลียว อยู่เจริญ
62 ร.ต. ชญาเชษฐกาญจ์ กุลเพชรจารุภักดี
63 นางสาว ชลธิชา จรรยาพรไพโรจน์
64 นางสาว ชวิวรรณ สถิตย์ธรรม
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65 นาง ชัชฎา ทักษิณสุวรรณ
66 บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
67 นาย ชัยพร เนียมม่วง
68 นาย ชาญ แก้วค าหา
69 นาย ชาญชัย อภิรมย์เดช
70 นาย ชาญณรงค์ รอดเจริญ
71 นาย ชุมพล บุตรี
72 นาย เชวง บุญบุรี
73 บจ. โชคทวีศักด์ิเดินรถ
74 นางสาว โชติกา ทัพผดุง
75 บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
76 นางสาว ซัลมา โต๊ะมิเละ
77 นาย ซี ก าลังมา
78 บจ. ซี-โพส
79 นาง ฐิติมา เวชชะ
80 นาย ณรงค์ ส าเภาเงิน
81 นางสาว ณัฐชริยาน์ สุขสาขา
82 นาย ณัฐนนท์ อินทร์วิเศษ
83 บจ. ณุศา เลเจนด์ สยาม
84 บมจ. ณุศาศิริ
85 นางสาว ดาวรุ่ง หร่ าเดช
86 นาย ด าเนิน ทองสุข
87 นาย ด ารงค์ ดีเลิศ
88 นาย ด ารงค์ สุขสมพืช
89 นาย ด ารงค์ สูงสนิท
90 ร.ต.ต. ดุษณี บุญแสง
91 นาย เดชา นุชเรืองศรี
92 ร.ต.อ. เดชา แสงสว่าง
93 บจ. เดอะสตีล โลจิสติกส์
94 นาง ต๋ิม บัวป้ัน
95 นาย เต็น สมานรัตน์
96 นาง เตือนจิต ใจขันธ์
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97 บมจ. โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)
98 นาง ถาวร ประรงค์ทอง
99 นาย ทนงศักด์ิ เชียงแมน
100 นาง ทองใบ กว้างศูนย์
101 นาง ทองใบ ทานะเวช
102 นาย ทองหล่อ ศรีหนารถ
103 นางสาว ทัศนีย์ วิญญา
104 นาย ทิพย์ แย้มบาน
105 บมจ. ทิพยประกันภัย
106 นางสาว ทิพย์วัลย์ อนุสรณ์
107 นางสาว ทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ
108 นางสาว ทิยานันท์ อินทชัย
109 นาย ทิวานนท์ โทพรมมา
110 บมจ. ทูนประกันภัย
111 นาย เทวาลัย รุ่งรัศมีเรืองศรี
112 บมจ. เทเวศประกันภัย
113 นาย เทียน พรหมรักษา
114 บมจ. ไทยพัฒนาประกันภัย
115 บมจ. ไทยศรีประกันภัย
116 นาย ธงชัย ยืนยงวัฒนากร
117 นาย ธงไชย ไพเราะ
118 บมจ. ธนชาตประกันภัย
119 นาย ธนโชติ เรืองระยับ
120 นางสาว ธนวรรณ หาญมงคลเลิศ
121 นาย ธนวัฒน์ พระวิวงศ์
122 นาย ธนะภัทร นวรัตน์สุขจรัส
123 นาย ธนู อินทรส
124 นาย ธรรมชาติ โสภณรัตน์
125 บจ. ธรรมนัส ทรานสปอร์ต
126 นาย ธัญญา ไทรน่ิมนวล
127 นาง ธันนี วัชโรทยาน
128 นาง ธันยนันท์ ม่ันคงรุ่งปรีชา
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129 นาย ธาตรี เอ่ียมอ าภา
130 เด็กชาย ธีระเทพ มุติ โดย นางมณีวรรณ มุติ มารดา
131 นางสาว นทสรวง บุรีค า
132 นาย นพสิทธ์ิ คุณาสินดิลกวงค์
133 นาย นภดล รัตนเมธี
134 บมจ. นวกิจประกันภัย
135 นาย น้อย อาจารย์
136 นาย นัฏฐกร หวานรอบรู้
137 นาง นันทวัน ศรีภูมิพฤกษ์
138 นาง นาง ชุติกาญจน์ วันทมาศ
139 นาง นาฏยา แสนมาโนช
140 นาง นารี พลอยสังวาลย์
141 นาง น้ าค้าง ป่ินเจริญ
142 บจ. น าไถ่ สตีล
143 นางสาว น้ าฝน ชัยมูล
144 บมจ. น าสินประกันภัย
145 นางสาว นิดา สุดไธสง
146 นางสาว นิตยา โชติช่วง
147 นาง นิตยา มากมณี
148 นาง นิตยา ศรีรักษา
149 นางสาว นิภาภรณ์ อินทรถาวร
150 นางสาว น่ิมนุช คณะเจริญ
151 นาง นิรมล แสงเรืองชูสิทธ์ิ
152 นาย นิรันดร์ ปรีดี
153 นางสาว นิรันดร์รัตน์ ทัศบุบผา
154 นาย นิรุต รุจะโคม
155 นางสาว นิสากร อัครสุวรรณกุล
156 นาย นิสิต ศรีเมือง
157 นางสาว นุชนภา แพงแสน
158 นาย เน่ว วงศ์ปู่เจริญ
159 นาง บงกชกร ละออจันทร์
160 นางสาว บงกชวรรณ ขาวแท้
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161 บจ. บจก. เอ แอนด์ มารีน (ไทย)
162 นาง บรรเย็น พระไตรยะ
163 บจ. บริบูรณ์อินฟินิต้ี
164 นางสาว บังอร ชุ่มเย็น
165 นาย บัญญัติ อนันต์เศรษฐการ
166 นาย บัลลพ เช่ือถือ
167 นาง บัวเขียว ชนะชัย
168 นาง บัวทิพย์ เพ็ญโฉม
169 นาย บัวลอย พวงสุมาลี
170 นาง บัวลังทอง กระแสโท
171 นางสาว บัวเหรียว บุญจู
172 บมจ. บางกอกสหประกันภัย
173 นาย บุญชูศักด์ิ นิสัยกล้า
174 นาย บุญพร ลีฬหากุล
175 นาย บุญศรี สมศรี
176 นาย บุญส่ง เบ็ญมาศ
177 นาย บุญส่ง ระพีพัฒนชลธาร
178 นาย บุญโฮม แพงค า
179 นาย บุดดา ชินทอง
180 นาง บุบผา ยินดีมิตร
181 นาง บุบผา เรืองเกษา
182 นาง เบญจมาศ ผู้แสงทอง
183 นาย เบียบ ตะพานบุญ
184 นาย ปฐมพงษ์ ณ น่าน
185 บมจ. ประกันคุ้มภัย
186 บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์
187 นาง ประคอง ภิรมย์นิล
188 นาย ประดิษฐ พริกงาม
189 นาย ประทัพ มุสิกะโปดก
190 นาย ประทุม ค าแสน
191 นาย ประเทือง สุขสมพืช
192 นาง ประเทืองทิพย์ ศักรักษา
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193 นาย ประพัฒน์ สุภาพ
194 นางสาว ประภาพร วังเคียน
195 นาง ประภาศรี เช้ือวงค์
196 นาย ประมวณ การประเสริฐ
197 นาย ประมาณ โนนสูงเนิน
198 นาย ประยูร อมรบุญบัวพันธ์
199 นาย ประวิทย์ รัตนวดีชัยกุล
200 นางสาว ประวีณา เกษนาค
201 นาย ประสพ ร่มเกษแก้ว
202 นาย ประสิทธ์ิ รันระนา
203 นาย ประสิทธ์ิ แรงฤทธ์ิ
204 นาย ประเสริฐ อับดุลเลาะ
205 นาง ปรัศนี อินทร์บาง
206 นาง ปราณี ธ ารงโชติ
207 นาย ปรีชา ชมภูเอ่ียม
208 นาย ปรีชา พรหมรินทร์ (ผู้เสียชีวิต)
209 นาย ปาริชาติ คูศรีเทพประทาน
210 นางสาว ปารีญา เจริญรัมย์
211 นาย ปิติรัช สกุลแท้
212 นาง เปรมฤดี ชัยวัชระณานนท์
213 บจ. โปรเกรส ชิปป้ิง-ทรานสปอร์ต
214 ผู้ช าระบัญชี บริษัท ลิเบอร์ต้ีประกันภัย จ ากัด
215 นาย เผด็จ วาณิชวิเศษกุล
216 นาย แผน แก้วสุขโข
217 นาย พงศพล โพนะทา
218 บจ. พงษ์ทิพย์ทัวร์แอนด์ทรานสปอร์ต
219 นาย พยุง กันจ้อย
220 นาง พรทิพย์ กีระพงษ์
221 นาง พรทิพย์ เช้ือดี
222 บจ. พรทิพย์ แทรเวล
223 นาง พรทิพย์ บุญพูล
224 นาย พรเทพ เจนดง
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225 นาง พรรณี พุทธิมณี
226 นาย พรสวรรค์ พวงพันธ์
227 นางสาว พัชรา สิทธิสาตร์
228 พัชรี ยุทรัมย์
229 นาย พานิช บุตรวิชา
230 นางสาว พิกุล ศรีษะเกษ
231 นางสาว พิชชาวรินทร์ รุ่งโรจันทร์
232 นาย พิชัย ไชยอนันต์
233 นาย พิเชษฐ์ เครือโชติ
234 นาย พิบูลย์ ต้ังสุวรรณศรี
235 นาย พิพัฒน์ เจริญนิติกุล
236 นางสาว พิมพ์ณภา โพธ์ิกิตติโชค
237 นางสาว พิศวง เอกพรประสิทธ์ิ
238 นาย พิสิษฐ แสนระเพ็ง
239 นาย พุทธิพล ชิตกุล
240 นางสาว เพ็ญพร ดวงประเสริฐ
241 นาย ไพชยนต์ พงศ์กิจวารี
242 นาย ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ
243 นาย ไพบูลย์ เอ่ียมสุข
244 นาย ไพศาล เจริญศรี
245 บมจ. ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)
246 นางสาว เฟ้ืองนภา ใจกล้า
247 นาง ภาวนา อสมพันธ์
248 นาง ภิญญดา สังขรัตน์
249 นาง มณี บุญเกิด
250 นาง มณีวรรณ มุติ
251 นาย มนตรี ปรียาชีวะ
252 นาย มนตรี สายมาลี
253 นางสาว มนรดา ทรงวรพันธ์
254 นางสาว มนฤทัย ษิรขจรชัย (ผุ้ตาย)
255 นาง มนัสสวาท ศุขธัญญา
256 นาย มวย ยางนอก
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257 นาย มานิตย์ การัตน์
258 นาย มานิตย์ ตะเถิงสุข
259 นาย มานิตย์ ออพานิชกิจ
260 นาง มายู กรมทอง
261 นาง มาลี ไหลสงวนงาม
262 นางสาว มาศวจี พัฒนาอุสาหกิจ
263 บจ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
264 บมจ. มิตรแท้ประกันภัย
265 บมจ. เมืองไทยประกันภัย
266 นาง ยนทา สุริยะ
267 นาง ยุพยงค์ เชิดแสง
268 นางสาว ยุพิณ ศาลากลาง
269 นางสาว ยุพิน แก้วบัวดี
270 นาย ยุรนันท์ สวัสดี
271 นาย ยูโซป ม่วงสีตอง
272 นาง รจนา เจริญชัย
273 นาย รณภพ จันทร์เช้ือ
274 นาย รณภูมิ เงินรัตน์
275 นาง ระวิวรรณ หาญธงชัย
276 นาย รังสรรค์ ปัญญางามเนตร
277 นาง รัชนี จันทร์เช้ือ
278 นาง รัชนี วิชาญ
279 นาย รัฏฐ์กรณ์ โพธิสัตย์
280 นาย รุ่ง ห้วยหงษ์ทอง
281 นาย รุ่งเพชร สุวะมาตย์
282 นาง รุ่งรัตน์ มรกฏจินดา
283 นาง ละออ ทอสาร
284 นาง ละอองศรี บุณย์เผ่าพงศ์
285 นาย ละเอียด บุญครอบ
286 นาง วงค์จันทร์ พลค้อ (ผู้ตาย)
287 นางสาว วรนุช ศิริโชติ
288 นาย วรพจน์ ล้นล้ า
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289 นาย วรรณยุทธ ขาวพล
290 นางสาว วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
291 นางสาว วลัยภรณ์ สุถาลา
292 นาย วศิน การุณมรรคผล
293 นาย วัฒนา ปิยรักษ์
294 นาย วัน มุ่งพันธ์กลาง
295 นาง วันทนี ทองบ้านไทร (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)
296 นาย วันนา พลซา
297 นางสาว วัลนิภา พัดเปีย
298 นาง วัลภา คงสุข
299 นาย วัลลภ คะจิตรแขม
300 นางสาว วาสนา หนูช่างสิงห์
301 นาย วิชา คงประยูร
302 นาย วิเชียร ทองนาค
303 นาย วิทยา โควาวิเศษสุต
304 นาย วิทยา พรหมพิทักษ์,นางบูชิตา พรหมพิทักษ์
305 นาย วิทวัส รัชตะวรรณ
306 นาย วิทิต ไชยมงคลนิมิต
307 นางสาว วิภัสรา จันทรชาติธาดา
308 นาย วิรัตน์ สมบัติเพ่ิมพูน
309 บมจ. วิริยะประกันภัย
310 นาง วิไล หมายเมฆ
311 นาย วิวัฒน์ สัมมาชีววัฒน์
312 นาง วีณา วังสตัง
313 บจ. วีพี สตีล	แอนด์ ไวร์เมช
314 นาย วีรยุทธ ธีรธวัชกุล
315 นาย วีรัตน์ ศรีรักษา
316 นาย วุฒินันท์ โอภาสรัศมี
317 นางสาว เวณิกา ชูแก้ว
318 นาง ศรัญญา ขันค านันต๊ะ
319 นาง ศรัณย์พัฒน์ ลาวัลย์
320 บจ. ศรีสวัสด์ิยนต์กิจ จ ากัด
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321 บมจ. ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
322 นางสาว ศศิกาญจน์ ปานรังศรี
323 นาง ศศิลินภัคค ศรีอินทร์
324 ศุนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
325 นาย ศุภรัตน์ อินทรักษ์
326 นาง ศุภลักษณ์ บุญเหลือ
327 บจ. ส.ณรงค์ก่อสร้างและขนส่ง
328 นาย สงบ ผูกป่ัน
329 นาย สถาพร พิมพ์ดี
330 สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
331 นาย สนอง สวัสดี
332 นาย สมเกียรติ แสงเช้ือพ่อ
333 นาย สมเกียรติ อยู่เจริญ
334 นาย สมควร ทิวธง
335 นาย สมคิด หวังพิทักษ์
336 นาย สมจิตร งามนิยม
337 นาย สมจิตร พันธ์เดช
338 นาย สมจิตร์ เหรัญญาภรณ์
339 นาย สมชาย ธรรมวุฒิ
340 นาย สมชาย บุญปัญญา
341 นาย สมชาย พันโภคา
342 นาง สมทรง เดือนเพ็ญ
343 นาย สมนึก จงส่งเสริม
344 นาง สมบุญ พรเทพ
345 นาง สมบูรณ์ มงคลวัตร
346 นาย สมบูรณ์ สอนชา
347 นางสาว สมประสงค์ จันทร์ชิดฟ้า
348 นาย สมพงษ์ น่ิมแสง
349 นางสาว สมพร ดอกจันทร์
350 นาย สมศักด์ิ โอภาพ
351 นาย สมัย ทรัพย์ประเสริฐ
352 นาย สมัย ปัตตะแวว
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353 นาย สมาน พลอยแสงสาย
354 บจ. สมาร์ทเวย์ ทรานสปอร์ต
355 นาง สรัญญา ผดุงจิตร
356 นาง สล้าง อยู่วิจิตร
357 นาย สวิด ศรีสมุทร
358 สหกรณ์ปทุมวันแท็กซีจ ากัด
359 สหกรณ์สหมิตรแท็กซ่ี
360 บมจ. สหมงคลประกันภัย
361 นาย สอน ป่ินแก้ว
362 นาย สันติสุข แสงอาจ
363 นาย สัมฤทธ์ิ หมวกเพ็ชร์
364 นาย สายันต์ มงคลส าโรง
365 นาย สาลี ลีกระจ่าง
366 ส านักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจังหวัดระยอง
367 ส านักงานเทศบาลนครระยอง
368 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
369 นางสาว ส าเนา มาลาพงษ์
370 นาย ส าราญ มหาวงค์
371 นาย ส าเร็จ เวิงแห่ว
372 นางสาว ส าอาง สืบสมาน
373 จ.ส.อ. สิทธิชัย มุติ
374 พ.อ.อ. สิทธิศักด์ิ หงส์ทอง
375 บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย
376 บมจ. สินม่ันคงประกันภัย
377 นางสาว สิริกาญจน์ วรโชติกันต์ธัช
378 นาง สุกัญญา เขียวไม้งาม
379 นาง สุกัญญา สรไกร
380 นาย สุขประเสริฐ โม้ตา
381 บจ. สุขุมคอร์ปอเรท แมนเนจเม้นท์
382 นาย สุชัย แช่ง้ัง
383 นาย สุทธิพงษ์ บุญทรง
384 นาง สุนทรี สายพิณ
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385 นาย สุนันท์ ส่ีสังข์
386 นางสาว สุปราณี เปียแย้ม
387 นาง สุปราณี อนันต์เศรษฐการ
388 นางสาว สุพรรณี คุ้มไข่น้ า
389 นาย สุภชัย ปานนพภา
390 นางสาว สุภาพร ธัญญรักษ์
391 นาง สุภาพร วิจิตรเตมีย์
392 นางสาว สุภาวดี ใจวงค์ด้วง
393 นางสาว สุมาลี ฉิมวิเศษ
394 นางสาว สุมิตรา โอภาสรัศมี
395 นาย สุรชัย พยุงทอง
396 นาย สุรเชษฐ์ เจริญนิติกุล
397 นาย สุรพงษ์ จ่างสิริ
398 นาย สุรพล เจริญรัตน์
399 นาย สุรศักด์ิ โอภาสรัศมี
400 นาย สุระชัย สบายดี
401 นาย สุริยา สอนพรหม
402 นางสาว สุวรรณา แม้นศรี
403 นาง สุวิน สาเสือ
404 นาย เสฎฐวุฒิ สิงห์ทองราช
405 นาย เสถียร กันสุทธิ
406 นาง เสถียร ดาเนียร
407 นาย เสริมสุข ทองงาม
408 นาย เสียน เปกรัมย์
409 นาง แสงจันทร์ กันวะนา
410 นาย แสวง โยวราช
411 นาย แสวง ศรีเพ็ญ
412 นาย โสภา สุขสมพืช
413 นางสาว โสรส มูลทองจันทร์
414 นาง ใส กระแสอินทร์
415 นาย ไสว โกยธา
416 บจ. หทัยรัตน์ ทรานสปอร์ต
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417 นางสาว หนูพิณ โอภาพ
418 นาง ห่างมุ้ย แซ่ปึง
419 นาง หุ้ยย่ี แซ่ภู่
420 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
421 นางสาว อดิศรา ตันตสุทธิกุล
422 นาง อนงค์เยาว์ สุพัฒโสภณ
423 นาย อนันต์ เหมือนวงศ์
424 นาย อนันต์ศิลป์ จันทิราช
425 นาย อนุชา บ ารุงวงษ์
426 นาย อนุรักษ์ บ ารุงวงษ์
427 นาย อนุสรณ์ บ ารุงวงษ์
428 อบต. คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
429 นาย อภิวันท์ เจริญลาภ
430 นาย อภิศักด์ิ ชัยสนิท
431 นางสาว อมรรัตน์ นวนส าเนียง
432 นาย อรัญ พรมราษฎร์
433 นาย อริย์ธัช ธารินท์วาณิชย์
434 นางสาว อริสรากรณ์ คณะนา
435 บจ. อลิอันซ์ ประกันภัย
436 นาย อัครเดช และใจดี
437 นางสาว อังคนา จันทร์พลับ
438 นางสาว อัญชลี เศรษฐโอฬาร
439 นางสาว อัญชิสา จานศิลา
440 นาง อัมพร แสนใจ
441 บมจ. อาคเนย์ประกันภัย
442 นางสาว อาภรณ์ พืชหมอ
443 นางสาว อาภรณ์พรรณ ค าเสนาะ
444 นาง อารยา ค าซ่ือตรง
445 นางสาว อารีรัตน์ ฐานเจริญ
446 นาย อาลี ชุ่มช่ืน
447 นาย อาวุธ รัตนวงศ์
448 พตท. อ านวย สถิตย์ธรรม
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449 นาย อ านาจ สิริธนาคม
450 นางสาว อ าภาพร เสนสม
451 บมจ. อินทรประกันภัย
452 นาย อีซา ยะลาน
453 นาย อุดมโชค ใสสุก
454 นางสาว อุไรวรรณ สมสมัย
455 นาย เอกชัย บ้ังเงิน
456 นาย เอกพันธ์ ศรีพันธ์เดช
457 บมจ. เอเชียประกันภัย 1950
458 หจก. เอ็น.ดี.ทัวร์
459 บมจ. เอ็มเอสไอจีประกันภัย (ประเทศไทย)
460 บมจ. เอราวัณประกันภัย
461 นาย เอ่ียม ช่ าชอง
462 บมจ. แอลเอ็มจีประกันภัย
463 บจ. ไฮแอทคอนสตรัคช่ัน



รายช่ือเจ้าหน้ี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จ ากัด ท่ีได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 1/101

ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1 MR. Jackie Beyers
2 MR. KENNETH WILLIAM TAYLOR
3 MR. Prem Lamsal
4 MR. Rosasco Angelo
5 MR. RUDOLF FRIEDRIGH HOLZHUTER
6 บจ. ก.วสุพล (โรงพยาบาลเมืองราช)
7 นาง กชกร ใจเท่ียง (ช่ือเดิม กฤษฎา แก้วเขียว)
8 นาง กชพร ฉัตรตระกูล
9 นาย กนก กองฤทธ์ิ
10 นางสาว กนกกร กลางโสภา
11 นางสาว กนกทอง สุวรรณบูลย์
12 นาง กนกพร ส ารวยผล
13 นางสาว กนกวรรณ สุพรรณนพ
14 นางสาว กนกวรรณ อยู่เย็น
15 นาง กนกวรรณ อินต๊ะรักษา
16 นาย กนกศักด์ิ อัฐนนท์สิน
17 นาง กนกอร ไชยมูล หรือ ม่วงพะเนา
18 นางสาว กนิษฐา ธนูศิลป์
19 นาย กมล ก้อนแก้ว
20 จ.ส.อ. กมล สังข์ทอง
21 นาย กมล หัตถ์กมล
22 นางสาว กมลทิพย์ กิติวงษ์ประทีป
23 นาง กมลพร ธรรมสุนทร
24 นาง กมลพร พันธ์ุวรรธนะสิน
25 นาง กมลรัตน์ แรงฤทธ์ิ
26 นาย กมลศักด์ิ ใจแสน
27 นาง กรกช หาสิงสา
28 นาย กรกฤช เรืองงาม
29 นาย กรแก้ว สกุลจันทร์
30 นาย กรณ์อาชัญ สอนสุวรรณ
31 นาง กรพินธ์ุ วงศ์ประทุม
32 กรมราชทัณฑ์ (เรือนจ าจังหวัดอุทัยธานี)
33 นางสาว กรรณทิมา เนตรทิพย์
34 นางสาว กรรณิกา คร้ามศรี
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35 นางสาว กรรณิกา ทรงเพียงทรัพย์
36 นาง กรรภิรมย์ พูลทรัพย์
37 นางสาว กรวิกา หาญกิตติชัย(ศุภานัน  หาญกิตติชัย)
38 หจก. กระบ่ี ธีรพงศ์ ฮอนด้า
39 พ.ต.ท. กริช แก้วมะลัง
40 บจ. กรุงเทพมหานครขนส่ง
41 บจ. กรุงไทยออโต้ลีส
42 ว่าท่ีร้อยตรี กฤตกร ยาแก้ว
43 นางสาว กฤตยา อาชวนิจกุล
44 ร.ต. กฤติกร ผ่องอักษร
45 นางสาว กฤติกา เจริญพันธ์ศิริผล
46 นาง กฤติกา เอ้ืออารักษ์
47 นาย กฤติชัย จิรวุฒธนโชติ
48 นาย กฤศวัชร์ ข าเชย
49 นาย กฤษฎา วงศ์ปาน
50 นาย กฤษณะ จินโจ
51 พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง
52 นางสาว กฤษณา ดอนสิงห์
53 นางสาว กฤษณา โพธิศิริ
54 นาย กฤษดา จันทร์คง
55 นาย กฤษดา แซ่ล้ิม
56 นาย กวิน วงศ์วิริยะ
57 นาย กวี วีรชาติ
58 นาย กอง เฉียบแหลม
59 นางสาว กัญจนาลักษณ์ เนียมประดิษฐ์
60 นางสาว กัญชนก แก้วทิพยเนตร
61 นางสาว กัญญ์ฐญาณ์(ธนัญชนก) โพธ์ิศรี
62 นาง กัญญพร กอบขุนทด
63 นาง กัญญ์สิณี หน่อแก้วโสภณ
64 นางสาว กัญญาภัค อ านวยทรัพย์
65 นาย กัณฑ์เอนก ชูศรี
66 นาย กันตพัฒน์ อัศวบุญญพัฒน์
67 นาง กันทนา แซ่ฉ่ัว
68 นาง กันยา ถนนทิพย์
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69 นาง กันยารัตน์ ป่ินน้อย
70 นาง กัลป์ยาณัฏฐ์ พลังจิตรกุล (ช่ือเดิม นัลชภัค บุญสิทธิ)
71 นางสาว กัลยรัตน์ ภู่ชาวนา
72 นาง กัลยา เทพสกุล
73 นาง กัลยา เพ็งอ่ า
74 นาง กัลยา เลิศมงคล
75 นาง กัลยาณี ชูศรีทอง
76 บจ. กาซโตรโนมิค
77 นาง กาญจนวิไล โมมินทร์
78 นาง กาญจนา กล่ินกล่ัน โฟเลย์
79 นางสาว กาญจนา ทุ่งปราบ
80 นางสาว กาญจนา ประสาวะหัง
81 นาง กาญจนา เลิศล้ า (ช่ือเดิม กาญจนา ภูวเศรษฐ)
82 นาง ก้าน ตะมะ
83 นางสาว กานดา พงษ์ไพจิตร
84 นางสาว กานต์ฑีรา เวลส์ช (ช่ือเดิม กานต์ฑีรา ทรัพย์ยรรยง)
85 นาย ก่าย อารีวงษ์
86 บจ. กายวิภาค กรุ๊ป
87 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต
88 นาย ก าธร ตันธีระธรรม
89 นาย ก าพล เก้าล้ิม
90 นาย ก าพล นีรพันธ์
91 นาย ก าพล พิทักษ์ประเวช
92 นาย ก าพล สุนันทวนิช
93 นาย กิจจพัฒน์ บุญไทย
94 นาย กิจพงษ์พันธ์ุ กิจพจน์
95 หจก. กิจมงคล
96 นาย กิตติ เช่ียวประสิทธ์ิ
97 นาย กิตติ นามบุญลือ
98 นาย กิตติ ประสิทธ์ิ
99 นาย กิตติกร ล้ืมเจริญ
100 นาย กิตติพงษ์ ธวัชพันธ์ุ
101 นาย กิตติพงษ์ แนมใส
102 นาย กิตติพงษ์ แสงอ าไพ
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103 นาย กิตติพัฒน์ จันทร์หอม
104 นาย กิตติมศักด์ิ ฉ่ิมโฉม
105 จ.ส.ต. กิตติวัชระ ชนะจน
106 นาย กิตติศักด์ิ เขจรบุตร
107 นาย กิตติศักด์ิ จอมวรวงศ์
108 นาย กิตติศักด์ิ ตาดต่าย
109 นาย กิติพงศ์ อริยสมบัติกุล
110 นาย กิติพงษ์ ศิลปไพรบูล
111 นางสาว กิติมา คล่ีบ ารุง
112 นาย กิติศักด์ิ ไชยหงส์
113 นาย กิติศักด์ิ สรรพวัฒน์
114 นาย กิมปอ ภัทราเลิศปัญญา
115 นาย กิมเล้ง แซ่ต้ัง
116 นาย กิมเล้ียง ทองประสิทธ์ิ
117 นาง กิรณา กุลลดาเจริญ(เกสราภัค กุลลดาเจริญ)
118 นางสาว กิรณา แสงสัทธา
119 นาย กิษกินธ์ เกสร
120 นาย กีรติ ล้ิมพงษา
121 นาย กีรติ วิจารณ์
122 นาย กุนฑล ธูปบูชา
123 นาง กุลปราณี อินทรสกุล
124 นาย กุลภัสสรณ์ ชุติเกศ (ช่ือเดิม อดุลย์ งามผิว)
125 นาง กุลวดี เรืองพิพัฒนเดช
126 นาง กุลวรา เต็มรัตน์
127 นาย เก้งฮ่ัง แซ่เหล่ว
128 นางสาว เกณิกา จิรัญญาฤกษ์ (ช่ือเดิม อุษณีย์ วุฒิไพบูลย์)
129 นาย เกรียงไกร การินทร์
130 นาย เกรียงไกร ฐิตะสัจจา
131 นาย เกรียงไกร ธรรมประโชติ
132 นาย เกรียงไกร ธรรมรัตนปรานี
133 นาย เกรียงไกร บัวศรี
134 นาย เกรียงศักด์ิ ไกรยา
135 นาย เกรียงศักด์ิ ค าแทน
136 นาย เกรียงศักด์ิ แดงโชติ
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137 นางสาว เกศพรณ์ ก้ินบูราณ
138 นางสาว เกศสุมา สินธุสาร
139 นาง เกศิณี ศรีไชยนารถ
140 นาย เกษตรศักด์ิ บุญโต
141 นาย เกษม คงบุตร
142 นาย เกษม ทุ่มโมง
143 นาย เกษม นวลฉวี
144 นาย เกษม สุกสีแก้ว
145 นาย เกษมสิทธ์ิ มณีชนธัญวรกุล
146 นางสาว เกษร ธนะสีลังกูร
147 คุณ เกษร ละมาตร
148 นางสาว เกสร แถมแก้ว
149 นาง เกสร อัลทีโวจท์ (ช่ือเดิม เกสร เหิมพยัคฆ์)
150 นาย เกียรติทัพไทย ภู่ทวนทอง
151 นาย เกียรตินิยม ทีปประสาน
152 นาย เกียรติพงศ์ ทองเพชรศรี
153 นาย เกียรติพล ต้ังศิริวัฒนกุล
154 นาย เกียรติศักด์ิ กสิคุณ
155 นาย เกียรติศักด์ิ โพธ์ิศรีทอง
156 นาย เกียรติศักด์ิ ภักดีศรีศักดา
157 นาย เก้ือพสิษฐ์ อุบลเลิศกุล
158 พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต
159 นาย โกมล มีสัญฐาน
160 บจ. โกลบัล พร้ินต้ิง แอนด์ เทรดด้ิง
161 นาย โกวิทย์ ช่วยชุมชาติ
162 นาย โกวิทย์ เชวงทรัพย์
163 นาย โกศล สายเพ็ชร
164 นาย โกสินทร์ ไพศาลศิลป์
165 นาย ไกรค า หม่ืนมนตรี
166 นาย ไกรนคร เร่งร้อน
167 นาย ไกรลาศ กล้ากลาง
168 นาย ไกรศร ธิอุทิ
169 นาย ไกรสร เดชะชาติ
170 จ.ส.อ. ขจร อยู่ย่ิง



รายช่ือเจ้าหน้ี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จ ากัด ท่ีได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 6/101

ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
171 นาย ขจรศักด์ิ หงษ์น้อย
172 นาง ขนิษฐา นันทะบัน
173 นาง ขนิษฐา ศิริไชยา
174 นาย ขวัญชัย แก้วยงกฎ
175 นาย ขวัญชัย พลรักษ์
176 นาย ขวัญชัย ภู่ทอง
177 นาย ขวัญชัย อินทฤทธ์ิ
178 นางสาว ขวัญธานินท์ แก้วทอง
179 นาง ขวัญเนตร โสภา หรือเรืองเสน
180 นาย ขวัญประชา แสนสะอาด
181 นาย ขวัญฟ้า ไชยพร
182 นางสาว ขวัญภิรมย์ แก้วมณี
183 นางสาว ขวัญเรือน ชูช่วย
184 นางสาว ขวัญเรือน มิตรประเสริฐ
185 นาย ขุนลาง ขุนภักดี
186 นาง เขมจิรา แสงศรี
187 นาย เข็มทอง ส่างกาน
188 หจก. เข็มทองเซอร์วิส
189 นาง เข็มไร่ เพ็งพาศ
190 แขวงการทางนครราชสีมาท่ี 1
191 นาย คงเดช ชัยเวช
192 นาย คงเดช มีช านะ
193 นาย คงศักด์ิ คูกองไชย
194 นาย คงศักด์ิ ดวงใส
195 คณะบุคคลแวนด้าเพลส 1,2
196 คณะบุคคลแวนด้าอพาร์ทเม้นท์
197 นาง คณาพร ตันติมณี
198 นาย คณิต นาคสิงห์
199 นาย คณิน เช้ือดวงผุย
200 นาง คนึงนิต เหมาะดี
201 นางสาว คนึงนิตย์ ต้นกันยา
202 นาย คมกริช มีโพธ์ิ
203 นาย คมกฤต ก้อนแก้ว
204 นาย คมกฤษ วรรณภพ
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205 นาย คมสัน รีเอ่ียม
206 นาย คมสัน เรืองศรี
207 นาย คมสันต์ เงินอยู่
208 ส.ต.ท. คมสันต์ เสืองามเอ่ียม
209 หจก. คอนเนคช่ัน พีแอนด์เอส เซอร์วิส
210 นาง คอเย๊าะ จันทร์สงค์
211 นาง คะนอง ศรีมา
212 บจ. คานาอัน เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)
213 บจ. คาร์แทรคก้ิง
214 นางสาว คารมย์ กล่อมพันธ์
215 นาง ค าขอ สุวรรณไตร
216 นาย ค าดี ค าสวัสด์ิ
217 นาย ค านวณศาสน์ อาจน้อย
218 นาย ค าน้อย พรสมบูรณ์
219 นาย ค านึง คงเวทย์
220 นาง ค าเบา ไพศาลท า
221 นาย ค าปวน ปุกค า
222 นาย ค าปุ่น ไกยรัตน์
223 นาย ค าพัน น่ิมแก้ว
224 นาย ค าพูน ขวัญส าราญ
225 นาง ค ารอด ทองใจ
226 นาย ค าสิงห์ หาสุข
227 นาง ค าหล้า บุญสอาด
228 บจ. คิทเช่น เซอร์วิส
229 นาย คุณัชญ์ ว่องไว
230 บจ. เค วิน ชาน
231 บจ. เค.ดี.ซี.ทรานสปอร์ต
232 บจ. เคทีบีลิสซ่ิง
233 บจ. เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์)
234 บจ. เคนเบอร์ ซัพพลายส์(ไทยแลนด์)
235 นาย เคลือบ ชูวงษ์
236 บจ. แคลวาทิส-เอเชีย แปซิฟิค
237 นาย งวงทอง ปานคอน
238 นาง งอ ลุนสวนจิก
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239 นาย จง ทองสามัญ
240 นางสาว จงจิตต์ อุนทุโร
241 หจก. จงเจริญขนส่ง
242 นาย จตุชัย มหาวงศนันท์
243 นาย จตุเดช หรือ ถวรรย์ จงบรรจบ
244 นาย จตุพร ไกรเกรียงศักด์ิ
245 นาย จตุพร จุลกิจวัฒน์
246 นาย จตุพร ล้ิมสุขะกร
247 นาย จตุพล ต้ังวงษ์
248 นาย จตุรงค์ ศรีอนงค์
249 นาย จรงศักด์ิ เมตตาท่ัว
250 นาย จรัญ ถ่อมกาย
251 นาย จรัญ ปรางสุวรรณ์
252 นาย จรัญ ปล้องอ้วน
253 นาย จรัญ สะเอ้ิง
254 นางสาว จรัญญา สังข์ฤทธ์ิ
255 นาย จรัส เขียวเขว้า
256 นางสาว จรัส น่ิมชู
257 นาย จรัส ฤทธ์ิธา
258 นาย จรัสพงศ์ หรือ สมชาติ สมบัติมหาศาล
259 นาย จรัสพล หรือ จรัส ชัยดี
260 นาง จรัสศรี สินธพเรืองชัย
261 นาย จรินทร์ อัศวคงดารัตน์
262 นางสาว จริยา ปันชัย
263 นางสาว จริยา รัตนะวงษ์
264 นาย จรุพงศ์ ค าบุญเรือง
265 นาย จรูญ ฉ่ าสวัสด์ิ
266 นาย จรูญ ทองค าแท้
267 นาย จรูญ ทองเจริญ
268 นาย จรูญ แสนตุ้มทอง
269 นาย จรูญ หนูวงษ์
270 นาง จรูญลักษณ์ มะลิวัลย์
271 นาย จ๊อก ใจแข็งดี
272 นาย จักรกฤช บัวปล่ัง
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273 จ.ส.อ. จักรกฤษฎ์ิ สิมกันยา
274 นาย จักรกฤษณ์ นิลสุวรรณ
275 นาย จักรกฤษณ์ พิทยาพงษ์
276 นาย จักรวาล มาศรี (ช่ือเดิม ส าลี มาศรี)
277 นาย จักริน นุ่มนวล
278 นาย จักรี งานดี
279 นาย จักรี พันธ์กมล
280 นาย จักรี อรุโณทัย
281 นาย จักรีชัย จันทร์เฉล่ีย
282 นาง จันทนา มังกรทอง
283 นาง จันท์มณี ดวงดาว
284 นาง จันทร์ งามดี
285 นาง จันทร เผยโคกสูง
286 นางสาว จันทรจิรา สายสวย
287 นางสาว จันทร์นวล ทิพย์จักษุ
288 นาง จันทร์เป็ง จันทร์ตะวงค์
289 นาย จันทร์พร เจนเกษกรณ์
290 นางสาว จันทร์เพ็ญ มีเพียร
291 นางสาว จันทร์แรม จันทร์อ่อน
292 นาง จันทร์ลอย ใจยา
293 หจก. จันทร์สว่างวัสดุภัณฑ์
294 นาง จันทร์หอม โพธ์ิย้ิม
295 นางสาว จันทรา เรือนหลวง
296 นางสาว จันทรา ศรีวงษา
297 นาง จันทรา สัจจสุจริตกุล
298 นาย จันทวี แสนเจียม
299 นาง จันทา ไชยวงศ์
300 นางสาว จันทิมา อัครนิวาศ
301 นางสาว จันวิมล ถาวรไพบูลย์เจริญ
302 นาย จานุรักษ์ ทองนอก
303 นาย จารึก สุดแสง
304 นาย จารุจักร เรืองสุวรรณ
305 นางสาว จารุณี ปักสังขาเน
306 นางสาว จารุณี โพธิกระจุย
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307 นาง จารุบรรณ วิทยาศาสตร์
308 นางสาว จารุมาศ เศิกสงบ
309 นาง จารุวรรณ นงนุช
310 นางสาว จารุวรรณ วงศ์บุตร
311 นาง จารุวรรณ สิทธิเวช
312 นาย จารุวัฒนา ตระกูลหาร
313 พันจ่าอากาศเอก จ านงค์ จ้องทองมูล
314 นาย จ านงค์ บุษย์ศรี
315 นางสาว จ านงค์ ศรีเมฆ
316 นาย จ าเนียน โพล้งมี
317 นาง จ าเนียร ศรีวิลัย
318 นาย จ าเนียร หนูชู
319 นาง จ าปี ค าหนู
320 นาย จ ารง สนสระน้อย
321 นาง จ ารัส ข าสอาด
322 นาย จ ารัส ใจยง
323 นาย จ ารัส วรินทร์
324 นาย จ ารูญ แสงสว่าง
325 นาย จ าลอง คงศรีทอง
326 นาง จ าลอง คูณทอง
327 นาย จ าลอง ไวทยนนท์
328 นาย จ าลอง แสงหาด
329 นาง จิดาภา มูลโพธ์ิ
330 นางสาว จิดาภา โสรีถิรเดช
331 นางสาว จิตจรัส ชุยยีนันท์
332 นางสาว จิตติมา สิริเสนีย์
333 นางสาว จิตนา ขัติยพงษ์
334 นาย จิตร บุตรสร้อย
335 นาย จินดา เกษศิริ
336 นางสาว จินดา หะรีเมา
337 นาง จินดาพร ทิมถาวร
338 นาง จินตนา กร่ิงดอนนอก
339 นาง จินตนา นิติพันธ์
340 นาง จินตนา ศุภกิจจานุสันต์ิ
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341 นาย จิรเดช แสงทองสุข
342 นางสาว จิรพรรณ ใจซ่ือตรง
343 นาย จิรภัทร เตชะวิชาญ
344 นางสาว จิรภัทร์ สวัสดีวงค์
345 นาง จิรภา สุขมี
346 นางสาว จิรวรรณ อินมา
347 นาย จิรวัฒน์ กล่ินถาวร  (ห้างหุ้นส่วนจ ากัดถาวรวิศวการช่าง)
348 นาย จิรวัฒน์ คลังเพ็ชร
349 นาย จิรวุฒิ มณีน้อย
350 นาย จิรศักด์ิ พรชัยอรรถกุล
351 นาย จิระศักด์ิ จ๋ิวแหวว
352 นาย จิรัฎฐ์ จันดามี
353 นาง จิราพัชร คุริฮาร่า
354 นางสาว จิราภรณ์ บริราช
355 นางสาว จิราภรณ์ สืบประสิทธ์ิ
356 นาง จิราภา บัวรัตน์
357 นาย จิรายุ สินวิเศษ
358 นาย จิรายุทธ ปิตานนท์
359 นาย จิรายุส พันธ์ศรีนคร
360 นาง จิราวดี คงชู
361 นางสาว จิราวรรณ ศุภคต
362 นาย จิราวัฒน์ ธีรพิทักษ์ธรรม
363 นางสาว จิราวัฒน์ บุรีเรือง
364 บจ. จี.เอส.เอ็นจิเนียร่ิง
365 นางสาว จีรวรรณ แก้ววัง (ช่ือเดิม บุญโฮม แก้ววัง)
366 นาย จีรวัฒน์ แซ่โซ้ง
367 จ.ส.ต. จีรศักด์ิ ธรรมมามนต์
368 ด.ต. จีระ ไชยชนะ
369 นาย จุฑา เทพเสถียร
370 นางสาว จุฑาพร แสวงแก้ว
371 นาง จุฑารัตน์ ใจกว้าง
372 นางสาว จุฑารัตน์ ฉายินทุ
373 นาย จุ่นเฮ้ียง แซ่เฮง
374 นาย จุมพร ไตรทิพย์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
375 นาย จุมพล เกษเกษม
376 นาย จุมพล รับพรพระ
377 นางสาว จุรีพร ฤทธ์ิปล้อง
378 นางสาว จุรีย์พร จินดา
379 นาง จุรีรัตน์ อ่ าบุญ
380 นางสาว จุไรรัตย์ สมบัติ
381 นางสาว จุลัย ค าเชียง
382 บจ. เจ แอล โคทต้ิง เซ็นเตอร์
383 นาย เจด็จ ธัญญางค์
384 หจก. เจท ซุปเปอร์เซอร์วิส
385 นางสาว เจนจิรา นาทะทอง
386 นางสาว เจนจิรา อุตรนคร
387 บจ. เจนเนอราล่ีประกันภัย
388 นาย เจนพนัส พรมแดง
389 นาย เจริญ จันทรสาเคราะห์
390 นาย เจริญ เฉลิมวิสุตม์กุล
391 นาย เจริญ ชินกิจการ
392 นาย เจริญ เมืองพรหม
393 นาง เจริญทรัพย์ หรือจ าปี ทานอก
394 นางสาว เจริญศรี ธนบุญสมบัติ
395 นาย เจริญสุข ชีระพันธ์ุ
396 นาย เจษฎา ช้ินอินมนู
397 นาย เจษฎา นุชพ่วง
398 นาย เจษฎา ปฐมวงษ์ไพโรจน์
399 นาย เจษฎา สินธุส าราญ
400 บจ. เจเอสแอล พลาสติก
401 บจ. เจแอล โคทต้ิง เซ็นเตอร์
402 นาง แจ๋ว ช้างนวล
403 นาง แจฮวง ศักด์ิเสง่ียม
404 นาย ใจ พรมเทพ
405 นาย ฉกาจ จันทนย่ิงยง
406 นาง ฉลวย ประสมพงษ์
407 นาง ฉลอง ภูบัวเพชร
408 นาย ฉลาด โพธ์ิงาม
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409 นาย ฉอ้อน ม่วงนาค
410 นาย ฉอ้อน สนองคุณ
411 นางสาว ฉัฐสิณี หาญกิตติชัย
412 นางสาว ฉัตมณี ขันทอง
413 นาย ฉัตรชัย มณีวงค์
414 นาย ฉัตรชัย วินัยพานิช
415 นาย ฉัตรชัย สีชมภู
416 นางสาว ฉัตราภัทร์ ธนพันธสิทธ์ิ
417 นาย ฉัน สุนทรประทุม
418 นาง เฉลา รังกระโทก
419 นาย เฉลิม ทัพวร
420 นาย เฉลิม พันธ์ุสมุทร
421 นาย เฉลิมชัย จันทร์สิงห์
422 เรือเอก เฉลิมพล ชุ่มเจริญ
423 นาย เฉลิมพล บุญธนะ
424 นาย เฉลิมพล สิงห์ด่านจาก
425 นาย เฉลิมยศ ยืนยง
426 นาย เฉลียว บัวทอง
427 นาย เฉลียว พุทธรักษา
428 นาง เฉลียว ภูเนาว์นิล
429 นาง แฉล้ม เพ็ชรวิจิตร
430 นาย โฉมยง พุกธิวา
431 นาย ไฉน ค าบัว
432 นาง ไฉนพร ด่านวิรุทัย
433 นาง ชญาภา รักษาราษฎร์
434 นาง ชฎาพร เพ็ชรหาญ
435 นาง ชฎาภรณ์ บุตรบุรี
436 นางสาว ชนกวรรณ การุณ
437 นาง ชนทฤน ชัชนนท์พัช (ช่ือเดิม อิสรีย์ กุมภิโร)
438 นางสาว ชนนิกานต์ สมมิตร
439 นาย ชนะ ราชคม
440 นาง ชนัญชิตา อิทธิสกุลชร
441 นาย ชนาธิป กิติพันธ์กุล
442 นาง ชนาธิป จันทร์หอม
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443 นาวาเอกหญิง ชนานันท์ พงษ์พานิช
444 นาย ชนินทร์ ศิริสุภมนตรี
445 นาย ชม กาญจนเกตุ
446 นางสาว ชไมพร กรมทอง
447 นาง ชไมพร ศรีวรัญญู
448 นาย ชยุต บุระวัฒน์
449 นาย ชยุต พิทักษ์ประเวช
450 นางสาว ชรันรัตน์ ชัยโรจน์กุลวัต
451 นาย ชรินทร์ ฉัตรนุเคราะห์
452 นาย ชรินทร์ นาคทอง
453 นาย ชรินทร์ ศรีงามฉ่ า
454 นางสาว ชรินทร์ ศรีประยูร
455 นาย ชลธิต ท้ิงโคตร
456 นาย ชลธี อ่อนเนียม
457 นาย ชลอ กมลรัตน์
458 นาย ชลอศักด์ิ ใจปล้ืม
459 นางสาว ชลียา นวลศรี
460 นาย ชวลิต ค าศรีสุข
461 นางสาว ช่อฟ้า พวงเพชร
462 นาย ชะลอ กมลรัตน์
463 นาย ชะลอ มากมี
464 นางสาว ชะอ้อน สิกพันธ์
465 นาง ชัชชฎา เจิมประไพ
466 นาย ชัชวาล ต้ังอยู่ภูวดล
467 นาย ชัชวาล สุค าหน้อย
468 นาย ชัชวาลย์ อัชชะ
469 นาย ชัชวีย์ อุทัยธรรมบาล
470 นาย ชัยครรชิต สัญจรดี
471 นาย ชัยชาญ ทองผาโคทร
472 นาย ชัยชาญ พรเฉลิมพงศ์
473 นาย ชัยโชค ศิวะบุตร
474 นาย ชัยณรงค์ ชัยก๋า
475 นาย ชัยทัศน์ อินทเกตุ
476 นาย ชัยธรรม ทับเท่ียง
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477 นาย ชัยบัติ ธีระกุล
478 นาย ชัยพร ธิอ่ิน
479 นาย ชัยพร นราอาจ
480 นาย ชัยพร ม่วงมณี
481 นาย ชัยพร รุ่งหิรัญญาเทพ
482 นาย ชัยพร ลิขิตสารวิทย์
483 นาย ชัยพฤกษ์ บุญเพ่ิม
484 นาย ชัยยศ ชมเชียง
485 นาย ชัยยา ศรีสาระ
486 ร.ต.อ. ชัยยุทธ ลาภเกิด
487 นาย ชัยโย แสนศรี
488 นาย ชัยรัตน์ สงวนสัตย์
489 พ.ต.ท. ชัยรินทร์ พัฒนะ
490 นาย ชัยโรจน์ มุลิกะบุตร
491 นาย ชัยวัฒน์ เลาหะกาญจนศิริ
492 นาย ชัยวัฒน์ ศรีไชย
493 ร.ต. ชัยวัฒน์ หอมขจร
494 นาย ชัยวัน เสง่ียมงาม
495 นาย ชัยสิทธ์ิ ตราชูธรรม
496 พ.อ. ชัยสิทธ์ิ บุญสุข
497 นาย ชัยสิทธ์ิ เลิศย่ิงยศ
498 หจก. ชัยสิทธ์ิทรานสปอร์ต
499 นาง ชาคริญา รอดพลอย
500 นาย ชาคริต วงษ์น้อย
501 นาย ชาญ นามประโคน
502 นาย ชาญ ม้าสุวรรณ
503 นาย ชาญ อมเรศ
504 นาย ชาญชัย คณิชวนกุล
505 นาย ชาญชัย เคร่ืองพันธ์
506 นาย ชาญชัย พลศิริวาณิช
507 นาย ชาญชัย ภู่สุวรรณ์
508 นาย ชาญณรงค์ นรพัลลภ
509 พ.ต.ท. ชาญณรงค์ รัชตประทาน
510 นาย ชาญทวี สาริยา
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
511 นาย ชาญวิทย์ ฤทธ์ิน่ิม
512 นาย ชาญวิทย์ วงค์วรรณ
513 นาย ชาญวิทย์ สุขอร่าม
514 นาย ชาตรี ผูกกระแส
515 นาย ชาตรี โพธิเนตร
516 จ.ส.อ. ชาตรี สรรพวิทยกุล
517 นาย ชาตรี สุนทรพงษ์บุญนาค
518 นาย ชาตรี โสดา
519 จ่าเอก ชาติชาย ปานแดง
520 นาย ชาติชาย พะนิรมย์
521 นาย ชาติชาย สมะวรรธนะ
522 นาย ชาติพิชิต ส าราญกิจ
523 นาย ชานนท์ ช่ืนจิตต์
524 นาย ชานสยาม ปราสาทดูเบย์
525 นาง ชานาญ แชะรัมย์
526 นาย ชาลี แก้วพร้ิง
527 นาย ชาลี พูลพล
528 นาย ชาลี ส่องสว่างธรรม
529 นาย ชาลี โหรวิชัย
530 นาย ช านาญ ช านาญแก้ว
531 นาย ชิงชัย หม่ันเรียน
532 นางสาว ชิดชนก สมจันทรา
533 นาย ชิต แก้วกก
534 นาย ชิตพล จาดเจริญ
535 นาย ชิน ไชยสุระ
536 นาย ชินธิป เรืองสา
537 บจ. ชิลลิ อินเตอร์เทรด
538 นาง ช่ืนชม คิตางาวะ หรือ จันทร์บุตร
539 นาง ชุตินันท์ ทองนพคุณ
540 นาย ชุติพนธ์ วิริยะยนตรศิลป์
541 นาง ชุติมา กีรติมาพงศ์
542 นางสาว ชุติมา ว่องวนกิจ
543 นาย ชุบ ขุนสนิท
544 นาย ชุม นัคเรศ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
545 นาย ชุมพล กล้าหาญ
546 นาย ชุมพล จิรจามร
547 นาย ชุมพล ช านาญกิจ
548 นาย ชุมพล อ่วมสน
549 นาง ชุลีพร เข็มทอง
550 นาย ชูเกียรติ ไชยรัตน์
551 นาง ชูจิตร รสเจริญ
552 นาง ชูใจ จงนิมิตไพบูลย์
553 นาย ชูชาติ พุทธิมา
554 นาย ชูชาติ สิงห์วัน
555 นาย ชูวิทย์ ศรีโภคา
556 พล.ต.ต. ชูศักด์ิ ตรงการดี
557 นาย ชูศักด์ิ แสงสาคร
558 บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย
559 นาย เชวง เหลืองเพชรงาม
560 นาย เชาว์ ศรีสมบัติ
561 นาย เชาวน์รัตน์ จิตต์ว่องไว (ช่ือเดิม ชูเกียรติ จิตต์ว่องไว)
562 นาง เชาวนันท์ เผือกทอง
563 นาย เชาวรา เกิดม่วง
564 นาย เชิดชาย ภูมิดิษฐ์
565 ร.อ. เชิดพงษ์ ช่วยบ ารุง
566 บจ. เชียงใหม่ ใกล้หมอ
567 นาย โชคชัย เนียมโภคะ
568 นาย โชคชัย เวียงอินทร์
569 นาย โชคดี ฉวาง
570 หจก. โชคทองไทย
571 บจ. โชคอนันต์ พลาสติก
572 นาย โชติ อินทร์อ๋อง
573 นางสาว โชติกา สุพรรณศรี (ช่ือเดิม มณีพรรณ สุพรรณสรี)
574 หจก. โชติช่วงอลูมิเนียม
575 นางสาว โชติมา ออทอจักร์
576 นาย ไชยยงค์ ม่ิงชัย
577 นาย ไชยยงค์ สันติทวีลาภ
578 นาย ไชยยา ชัยโยชน์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
579 นาย ไชยรัตน์ วงศ์จีน
580 นาย ไชยวัฒน์ โอฬารสกุลวงศ์
581 นาย ไชยวัตน์ อธิกุลโกวิท
582 บจ. ซัน สปอร์ตส์ มาร์เก็ตต้ิง
583 นางสาว ซาดีเราะห์ แบรอ
584 นาง ซานิษา หมัดอาเด็น
585 บจ. ซี.ที.ไอ ทรานสปอร์ต
586 บจ. ซี-โพส
587 บมจ. ซีแวลู
588 บจ. ซีเอ็นซีอินเตอร์เนช่ันออโต้เท็ค และนายบุญเล้ียง ผ่านทอง
589 นาย เซ่ง พรมเสนะ
590 บจ. เซ็นทรัลปาร์ค
591 บจ. เซ้าเทิร์น พี.ที.ทรานสปอร์ต
592 นาย เซ่ียมฮ้อ แซ่เฮ้ง
593 บจ. เซ้ียไฮเวย์
594 นาง เซียะจู ภังคานนท์
595 นาง โซเฟีย มณีโชติ
596 นาย ญาณินทร์ ธนะก าจรเกียรติ
597 นาง ฐานิตย์ ศิวะบุณย์
598 พ.ต. ฐานิสร์ ลาดบัวขาว
599 นาย ฐาปนา พุ่มวงศ์ส าเนียง
600 นาง ฐิตากร ทรงสัจจา
601 นางสาว ฐิตาภัทร์ ไตรสวัสด์ิ
602 นาย ฐิติ บุญชูช่ืน
603 นางสาว ฐิตินันท์ จุ๋ยเกตุ
604 นางสาว ฐิติพร เกียรติสุภาพงศ์
605 นาย ฐิติพันธ์ุ นงค์ภา
606 นาง ฐิติรัตน์ นุชเจริญ
607 นาย ฐิติวุฒิ ปัดชา
608 นางสาว ฑิตฐิตา ก าไร
609 นางสาว ฑิติกานต์ ฉัตรค า
610 นาย ณทัศน์ สิมณี
611 นาย ณพวัฒน์ พรพิทักษ์ด ารง
612 นาย ณภัทร เจริญยศ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
613 นางสาว ณมน จันทร์ปล่ัง
614 นาย ณรงค์ เขียนทองกุล
615 นาย ณรงค์ คงกิจ
616 นาย ณรงค์ จุ้ยส าราญ
617 นาย ณรงค์ ชลธาตุ
618 นายแพทย์ ณรงค์ ถวิลวิสาร (โรงพยาบาลลาดบัวหลวง)
619 นาย ณรงค์ นาชิน
620 นาย ณรงค์ พาละนิตย์
621 นาย ณรงค์ พิมพ์ทอง
622 นาย ณรงค์ วิไลพัธน์
623 นาย ณรงค์ แสงนาค
624 นาย ณรงค์ หารน้อย โดยนางจันทร์แรม หารน้อย
625 นาย ณรงค์กร ช้ายโพธ์ิกลาง
626 นาย ณรงค์ชัย กุศลธรรมรัตน์
627 สอ. ณรงค์ชัย จันประทักษ์
628 นาย ณรงค์ชัย วงศ์ชินศรี
629 นาย ณรงค์ธันย์ หรือ ปิยวัตร ปาลานุสรณ์
630 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ จันทรส
631 นาย ณรงค์ศักด์ิ แย้มจินดา
632 นาย ณรงค์ศักด์ิ สุริยาวุฒิธรรม
633 นาย ณรงค์ศักด์ิ อภิชาตเสถียร
634 นาย ณรงฤทธ์ิ ไชยวงค์
635 นาย ณรงศ์ ไชยวงค์
636 นาง ณอัปศรณ์ จินดาพงศ์เจริญ (ช่ือเดิม อภิชนา มะม่วงแก้ว)
637 นางสาว ณัฎฐธิดา ชุมค าลือ
638 นาย ณัฎฐพงษ์ กุลบุตร
639 นางสาว ณัฏฐ์ฎาพา เชษฐสิงห์
640 นาย ณัฐ มนูลักษณ์
641 นาง ณัฐกาญจน์ สายด า
642 นาง ณัฐกานต์ มาตรสุริย์
643 นาย ณัฐกานต์ สารต๊ิบ
644 บจ. ณัฐโชติ รูฟว่ิง
645 นางสาว ณัฐญา ธรรมใจ (ช่ือเดิม อารยา ธรรมใจ)
646 นาย ณัฐณรงค์ ครุฑค ารพ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
647 นาย ณัฐนนท์ อัตตนาถวงษ์
648 นางสาว ณัฐนลิน อินทะยศ
649 นาง ณัฐนันท์ ธรรมฐิตินันท์
650 นาย ณัฐพงษ์ วัฒนาตระกูลวงศ์
651 นาย ณัฐพรรษ จิวานันต์
652 นาย ณัฐพล เพ่ิมสิน
653 นาย ณัฐพล ศิริ
654 นาย ณัฐพล หลีมานัน
655 นาย ณัฐพล อุดมทรัพย์
656 นาย ณัฐพันธ์ุ ศรีด า
657 นางสาว ณัฐยา บุญเติม
658 นางสาว ณัฐยาพัชญ์ ธเนศวรุตคม
659 นาง ณัฐวดี เก้ือกุล
660 นางสาว ณัฐวดี ซ้อยเพ็ง
661 นาง ณัฐวรรณ ข าสาย
662 นาย ณัฐวัฒน์ ครองสม
663 นาย ณัฐวัฒน์ ชาติรักธรรม
664 นาย ณัฐวัฒน์ สุขุมาลจันทร์
665 นาย ณัฐวุธ อินสระ
666 นางสาว ณัตชา แป้นเกิดธนาสกูล ช่ือเดิม กรรญาทิพ แป้นเกิด
667 นาย ณัตฐพงษ์ ณรงค์ชัย
668 นาย ณัทกฤช หวันประวัติ (สัญญา หวันประวัติ)
669 นางสาว ณิชชารีย์ เทียนสันต์ (ช่ือเดิม ปาณิศา เทียนสันต์)
670 นางสาว ณิรัฎชา โต๊ะศิลา
671 นางสาว ณิลุบล กองค า
672 นาย ดนหล้า แข็งแรง
673 นาย ดนัย ข าศิริ
674 นาย ดนัย อภินันท์รัตนกุล
675 นาง ดริยากรณ์ กระมล
676 บจ. ดรีม ไทย ทัวร์ แอนด์ เทรดด้ิง
677 นาง ดรุณี เกตุวัตร
678 นาง ดรุณี มณีศรี
679 นาง ดรุณี อ านาจส่งเสริม
680 นาง ดวงแข สติตรง
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
681 นางสาว ดวงใจ ย่ิงพัฒนธ ารง
682 นาง ดวงใจ ศรนารายณ์
683 นาง ดวงดาว ซ้ึมอ่ิม
684 นางสาว ดวงดาว สมบัติศิริ
685 นาง ดวงตา ไชยพิมพ์
686 นาง ดวงนภา กรุณาดวงจิตร
687 นางสาว ดวงพร พันธุมาล
688 นางสาว ดวงฤทัย ชูศรีเงิน
689 นางสาว ดวงสลวยพร รัตนวงศ์
690 นาง ดารัตน์ แสนสุข
691 นาง ดาริน ม่ังสกุล
692 หจก. ดาวกิจรุ่งโรจน์นครปฐม
693 นาย ดาวน้อย ทดคุย
694 นางสาว ดาวรรณ์ บรรณารักษ์
695 นางสาว ดาวเรือง คงฉิม
696 นาย ดาวเรือง จาสุทัศน์
697 นาง ดาวเรือง แสนนรินทร์
698 นาง ดาวศิริ อินทร์พุก
699 นาง ดาหวัน นันทะค า
700 นาย ด าเกิง ฤทธ์ิศิลป์
701 นาย ด ารงเกียรติ จันทร์เพ็ญศรี
702 นาย ด ารงเกียรติ ทองสิน
703 นาย ด ารงค์ ชาติช านิ
704 สอ. ด ารงค์ ทรัพย์แสงพลอย
705 นาย ด ารงค์ แสนเทพ
706 นางสาว ด ารงณ์ สุทธิ
707 นาย ด ารงศักด์ิ ชุณหคันธรส
708 บจ. ดิ เอ็นจิเนียร่ิง เฮ้าส์
709 นาย ดิเรก สร้อยมณี
710 นาง ดี อินต๊ะรักษา
711 บจ. ดีไซน์ เฟอร์แมกซ์
712 บจ. ดีทแฮล์ม แอนด์โก ลิมิเต็ด
713 นาย ดุล แผลวมัจฉะ
714 นาย เดชา กระตุดนาค
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
715 นาย เดชาชัย เตชะเจริญทรัพย์
716 นาย เด่นชัย ไกยะวงศ์
717 นาย เด่นภูมิ สะท้านถ่ิน
718 นาย เดือน พลเสน
719 นาย แดง แก้ววงษ์จันทร์
720 นาย แดง ฉ่ าสดใส
721 นาย แดง บุญเชิญ
722 นาย ตรัง ศรีศิลป์
723 นางสาว ตรีนุช บูรณะสมบัติชาติกุล
724 นางสาว ตรึงใจ สิงหบ ารุง
725 นาง ตวงรัตน์ เดชพิสิฐชัยธร (ช่ือเดิม บุณณตา สัจจเดชภาณุ)
726 นาย ตาหรา หลีไสทอง
727 นาย ตุ่น ตองมรัมย์
728 นาง ตุ๋ย สุทธิประภา
729 นาย ตุลยรัต ธรรมเมธาพร
730 นาง เตือนจิต ม่วงนุ่ม
731 นาง เตือนจิต อ่ าอ่ิม
732 บจ. โตโยต้าประจวบคีรีขันธ์
733 นาง ไตรทิพย์ ตันติชัยนุสรณ์
734 นาย ไตรรัตน์ ขอนสัก
735 นาย ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล
736 นาย ถนอม สัตย์ซ่ือ
737 นางสาว ถนอมทรัพย์ ขันธ์สุวรรณ
738 บจ. ถนอมวงศ์บริการ
739 นาย ถนอมศักษ์ เกตุมี
740 นาง ถนอมสิน พุทธเสน
741 นาย ถวัลย์ อุดมพิพัฒน์
742 นาย ถวิล ตามสีล า
743 นาย ถวิล บ้านเกาะใต้
744 นาง ถวิลวงศ์ สอนใจ
745 นาย ถาวร เก้ือนุ่น
746 นาย ถาวร ชุมเพชร
747 นาย ถาวร เพ่งวงษ์ศรี
748 นาย ถาวร ภูมี
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749 นาย ถาวร สุธีอิสริยะกุล
750 นาย ถาวร อนุชาติ
751 ส.ต.ท. ถิรวัฒน์ รินทา
752 นาง ถุงทอง สนใจ
753 นางสาว เถาวัลย์ ธิสวนงัว
754 นาย ทนง ไชยสาร
755 นาย ทนงค์ศักด์ิ นาชัยเร่ิม
756 นาย ทนงศักด์ิ บุญญาล้ าเลิศ
757 นาย ทนงศักด์ิ ภัทรเดชาธร
758 นาย ทโนทัย ศรีเมฆ
759 นาง ทมาภรณ์ ภัทรสินไพบูลย์
760 นาย ทรงพันธ์ โตศิริ
761 นาย ทรงฤทธ์ิ หวังจิตต์
762 นาย ทรงศักด์ิ ศิริจันทพันธ์
763 นาย ทรัพย์ ประสพศรี
764 บจ. ทรัพย์ทวีคูณพระประแดง
765 บจ. ทรัพย์ส าเภา
766 นาย ทวน สายน้อย
767 นาย ทวี จันทร์เทพ
768 นาย ทวี สร้อยสระดี
769 นาย ทวี สันโดษ
770 นาย ทวีเกียรต์ สินสายรัมย์
771 นาย ทวีโชค บุญเสาวภาคย์
772 บจ. ทวีโชคไม้อัด
773 นาย ทวีเดช นนทประดิษฐ์
774 นาย ทวีป เพ่ิมภาค
775 นาย ทวีป รอดทอง
776 นาย ทวีพงศ์ แสนศิริโภค
777 นาย ทวีศักด์ิ แซ่เฮ้ง
778 นาย ทวีศักด์ิ ลิมปนเวทย์สกุล
779 นาย ทวีศักด์ิ เสนะ
780 นาย ทศพร พันธ์โยธี
781 นาง ทองคูณ ดีสนิท
782 นาย ทองคูณ มหามาตย์
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783 นาย ทองดี สิงห์หล้า
784 นาย ทองแดง รักษาคม
785 นาง ทองนาค ฝอยจันทร์
786 นาง ทองพูล กลมลี
787 นาย ทองพูล ป้องปิด
788 บจ. ทองมงคลเลิศ
789 นาย ทองย้อย เสง่ียมครัว
790 นาง ทองวาด โพธ์ินอก
791 นาง ทองสุข เลิศล้ า
792 นาย ทองอินทร์ ป่ินลออ
793 นาย ทักษ์ดนัย กันหา
794 นางสาว ทัดดาว แซ่ต้ัง
795 นาย ทัพพ์ หาสุข
796 นาย ทัศนพงษ์ ปานเพ็ง
797 นาย ทัศนพร จาบรรณ์
798 นาย ทัศน์วรพล มัจฉาปรีดาภัทร์ (ช่ือเดิม อถิชัย คูหะประดิษฐ์)
799 นาง ทัศนันท์ หัดโท
800 นาง ทัศนีย์ วจีทัศนีย์
801 นาย ทัศพล เผ่าเหลืองทอง
802 นาง ทัศวรรณ อ่อนตา
803 บจ. ทางด่วนกรุงเทพเหนือ
804 บมจ. ท่าอากาศยานไทย
805 นาย ท านอง วงค์พินิจ
806 นาย ทินกร ดอนหม่ืนศรี
807 นาย ทินกร โยลัย
808 นาง ทิพย์ กลางถ่ิน
809 พ.ท.หญิง ทิพย์วรรณ ศิริวัลลภ
810 นาง ทิพวัลย์ พรหมรา
811 นางสาว ทิพวัลย์ สุขฉนวน
812 นาง ทิพวิมล จ่ันขาว
813 นาย ทิวา กลแกม
814 นางสาว ทิวาพร จันทิหล้า
815 นางสาว ทิศาณัฎฐ์ รัฐนันท์วิกุล
816 บจ. ที เอส เอส ทรานสปอร์ต
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817 หจก. ทีมเวลธ์ เทคโนโลยี
818 บมจ. ทีโอที
819 บจ. เทพประทาน โลหะการ(1998)
820 นาย เทพพร ตฤษณาเกษตร
821 นาย เทพศักด์ิดา พวงเพ็ชร์
822 นาง เทพี กอแก้ว
823 นาย เทวัญ สิงห์เหลือ
824 นาง เทวี สุเทวี
825 นาย เทศ กล่ินดี
826 เทศบาลเมืองคูคต
827 นาย เทอดภูมิ พวงแก้ว
828 นาย เทียมพล เพ็ชรศรี
829 บจ. ไท้เซ่งซ่ิน เมทัล อินดัสเตรียล (ประเทศไทย)
830 บจ. ไทยเบลน์เชลแอนเซอร์วิส
831 บจ. ไทยพัฒนารีฟายน่ิง
832 บมจ. ไทยเมซโปรดักส์
833 นาย ธงชัย ข าสัจจา
834 จ.ส.อ. ธงชัย คงดี
835 นาย ธงชัย จุติมงคลกุล
836 นาย ธงชัย ฉัตรทอง
837 นาย ธงชัย พ่วงโพธ์ิ
838 นาย ธงชัย วิลัยเลิศ
839 นาย ธงชัย สินธ์ุทอง
840 พ.ต. ธงชัย แสงทรงศิลป์
841 นาย ธงไชย เท่ียงค า
842 นาย ธงศ์ไชย อัมภาพันธ์ุกิจ
843 นางสาว ธณชล ทิพรักษ์
844 นาย ธณาวุฒ ซุ่นแซ่ล้อ
845 นาย ธนกฤต ทวีวชิรา
846 นาย ธนกฤต บุญเพ่ิม
847 นาย ธนกฤต แหยมเจริญ
848 นาย ธนงค์ศักด์ิ นันจันทร์แสง
849 นาย ธนชัย มานะลีลานุรัตน์
850 นาย ธนเดช แซ่จัง (ช่ือเดิม บุญชัย)
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851 ร.ต.ท. ธนทัต นิลประทีปปรีชา
852 นางสาว ธนนันท์ ปิยวัฒน์สกุล
853 นาย ธนบูรณ์ จิรจรัสนันท์
854 นาย ธนพนธ์ มิตตะปิด
855 นางสาว ธนพร เปล่ียนน้อย
856 นาง ธนพร ศรีจรงค์
857 นาย ธนพล ช่วงศรี
858 นาย ธนไพศาล ดวงแสง
859 นาย ธนภณ หว่างสกุล
860 นาย ธนภรณ์ โยงสมบัติ
861 นาย ธนภัทร โภคธรรม
862 นางสาว ธนวรรณ ปลากระโทก
863 นาย ธนวัฒน์ พุ่มพวง
864 นาย ธนัชชา แซ่เจ่ีย
865 นางสาว ธนัญญา รัตนมณีรุ่งแสง
866 นางสาว ธนัญญาณ์ จันทร์พุ่ม
867 นางสาว ธนัญภัช ชยางกูรภัทร์กิจ
868 นาย ธนัฐชัย แซ๋ต้ัง
869 นาย ธนันท์รัฐ ประเทืองไพศรี
870 นางสาว ธนัยนันท์ ชุณห์วิจิตรา
871 นางสาว ธนัสถา โรจนตระกูล
872 นาย ธนา เกตุเวช
873 นาย ธนา เพ็ชรวิจิตร
874 นาย ธนาคม พรหมเมศร์
875 นางสาว ธนาภรณ์ แดนลาดแก้ว
876 นาย ธนายุทธ ทรัพย์ประสงค์
877 นาย ธนาวัฒน์ บุญพจน์
878 นาย ธนาวัฒน์ สิทธารถศักด์ิ
879 นาง ธนิดา ธนะกิจเกษม
880 นาง ธนิดา ภาสอน
881 นาย ธนิต สากิยะ
882 นาย ธนิตย์ พลาดรฤทธิรงค์
883 นาย ธเนตร คุ้มตะสิน
884 นาย ธเนศ เพ่ิมสุข
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885 นาย ธเนศวร มะโนชัย
886 นาย ธรรมนูญ จุ้ยฟัก
887 นาย ธรรมนูญ ประทุมมาลย์
888 นาย ธรวัฒน์ สลัดทุกข์
889 นาย ธรากร จ าเนียน
890 นาย ธวัช อ าภา
891 นาย ธวัชชัย การุณรัตนากุล
892 นาย ธวัชชัย จักรวรรดิ
893 นาย ธวัชชัย จิสกุล
894 นาย ธวัชชัย ตันวัฒนะ
895 นาย ธวัชชัย ยรรยงกุล
896 นาย ธวัชชัย วิหารธรรมเม
897 นาย ธวัชชัย สิลมัฐ
898 นาย ธวัชชัย เสาทอง
899 นาย ธวัชชัย อดุลยศักด์ิ
900 นาย ธวิช ผลข าทอง
901 นาง ธะนัชญา หรือ ประมวล ศรประดิษฐ
902 นาย ธัชชัย ศรีโชติสานนท์
903 นาย ธัชพล วรรณนิยม
904 นาง ธัญญพัทธ์ ธัญวงษ์ทิพย์
905 ร.อ.หญิง ธัญญ์ภัสร์ เดชทุ่งคา (ช่ือเดิม จิราพร เหมะ)
906 นาง ธัญญรัตน์ ศรีสร้อย
907 นาง ธัญญา ขาวปลอด
908 นาง ธัญญา ประเสริฐสุวรรณ
909 นาง ธัญญาภรณ์ สิริโชดก หรือ สุวันดี
910 นาง ธัญณ์ฐิตา อัครชัยกรศักด์ิ (ช่ือเดิม รัชญาพัช แม้นอินทร์)
911 นางสาว ธัญณรัตน์ กรฤทธ์ิวรพัฒน์
912 นาง ธัญทิพย์ เศวตรัตนเสถียร
913 นาย ธัญเทพ ทองอ้ม
914 นาง ธัญนันท์ ศิริโชติ
915 นางสาว ธัญพร ต้ังชัยศักด์ิ
916 นาง ธัญพร รุประมาณ
917 นาง ธัญพร อุทัยแพน
918 นางสาว ธัญวลัย จีรภาคย์ภรณ์
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919 นาย ธัญวิชญ์ บุญพันธวีร์ (ช่ือเดิม บินสบาย บุญรับ)
920 ส.อ ธัสวุช ศรีเกษม
921 นาย ธาดา เอ่ียมอ่ า
922 นาย ธาตุทอง บุญรอด
923 นาย ธานินทร์ อินทรวิชะ
924 นาง ธารณา จันทร์กระจ่าง
925 นาย ธ ารง วารนิช
926 นาง ธิดา มากวงษ์
927 นางสาว ธิดา วันตุ้ม
928 นางสาว ธิดารัตน์ แสงระยับ
929 นาย ธีรชัย แท่นทอง
930 นาย ธีรณัฏฐ์ มาลัยวงศ์
931 นาย ธีรเดช สินธพเรืองชัย
932 นาย ธีรทัศน์ โสภณอนันต์ชัย
933 นางสาว ธีรยา จิระนันทกุล
934 นางสาว ธีรยา อมรวรพิพัฒน์
935 นาย ธีรยุทธ เทพา
936 นาย ธีรวัฒน์ ปฐมรัตนศิริ
937 นาย ธีระ งามทิพานนท์
938 นาย ธีระยุทธ ไกรภัทรพงศ์
939 นาย ธีระวัตร ปะระเค
940 นาย ธีระศักด์ิ ขาวจันทร์
941 นาย ธีระสิทธ์ิ อิสระศักด์ิ
942 นาย ธุระ พรมวิหาร
943 นาย นคร หลาซุม
944 นาย นคร อาสาสี
945 นาย นงค์ แจ่มสุวรรณ์
946 นาง นงค์ลักษณ์ เห็มพรม
947 นางสาว นงณภัส หรือวรพรรณ เรืองเวช
948 นาง นงนภัส มุ่งหมาย
949 คุณ นงนุช ทองวรรณ์
950 นาง นงนุช รุ่งแสง
951 นางสาว นงนุช สุขน้ า
952 นาง นงเยาว์ แก้วสีดา
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953 นาง นงเยาว์ ทะนันชัย
954 นาง นงเยาว์ บุญรัตน์
955 นาง นงเยาว์ รักษา
956 นาง นงราม เพ็ชรสุวรรณ
957 นางสาว นงลักษ์ แสนค ามี
958 นาง นงลักษณ์ กันทะนิด
959 นางสาว นงลักษณ์ ผลาโชติ
960 นาย นถกร ถาวรกิจกุล
961 นางสาว นทีนันท์ ลินจงวรกุล
962 นางสาว นนท์ปิญา กุลมา
963 นาย นนทวุธ เหมทานนท์
964 นาย นพกฤษ หรือ นพ พรหมจรรย์
965 นาย นพดน เดือนเพ็ญ
966 นาย นพดล ศีลสังวรณ์
967 นาย นพดล สกุลยืนยง
968 นาย นพดล อภัยยะกุล
969 นาย นพดล เอ้ือพีระพัฒนา
970 นางสาว นพพร เดชวัฒนชัยกุล
971 นาย นพพร เล็กบ ารุงสกุล
972 นาย นพพร ศรีวิไล
973 ว่าท่ีร้อยตรี นพพล วัฒนสุนทร
974 นาย นพรัตน์ จิตร์สว่างเนตร
975 นาง นพรัตน์ ชินัสสะ
976 นาง นพวรรณ พรสิริสุธานนท์
977 นาย นพศักด์ิ แอ่นปัญญา
978 นาย นพสิทธ์ิ รวีสิมะพงศ์ (ช่ือเดิม จรูญ ทับทิมหิน)
979 นางสาว นภัทร แกมแก้ว
980 นาง นภาพร วงศ์ศิริม่ังคง
981 นาง นภาพร อุ่นใจ
982 พ.อ.หญิง นภาลัย นิพิฏธ์กุล
983 นาย นรศ คุณะนาม
984 นาย นรานนท์ สาริบุตร
985 นาง นราพร บุญญาพัฒนาพงศ์
986 จ.ส.ต.หญิง นรารัตน์ สุทธิช่วย
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
987 นาย นรินทร์ จันทร์ศรี (ช่ือเดิม สักนาริน จันทร์ศรี)
988 นาง นริศรา ขอห้อมกลาง
989 นางสาว นริศรา ภักดีณรงค์
990 นาย นเรศ ทองอยู่
991 นาย นเรศ เภาด้วง
992 นาย นเรศ สันทัด
993 นาย นเรศ อ่อนน้อม
994 นาย นฤภัทร์ ทองสุข
995 นางสาว นฤมล เจริญเมธาชัย
996 นางสาว นฤมล ดีเจริญ
997 นาง นฤมล ผลแก้ว
998 นาง นฤมล ศรีทองค า
999 นางสาว นลินี สุดเจริญ
1000 นาย นวน วงษ์พรม
1001 นางสาว นวพร ธรรมอภิพล
1002 บจ. นวพร โอเปอเรช่ัน
1003 นาย นวพล พลเมืองดี
1004 นาง นวรัตน์ หนูหมาด (ช่ือเดิม กัลยา มหาวงษ์ทรัพย์)
1005 นาง นวลวรรณ ผาติสุวัณณ
1006 นาง นวลอนงค์ ลาดเลา
1007 นาย น้อย ค าจริง
1008 นาง น้อย จ่ัวจันทึก
1009 นาง น้อย เรียงสันเท๊ียะ
1010 นาง น้อย สภานุชาติ
1011 นางสาว นัจพันธ์ ทิพย์สมบัติ (ช่ือเดิม นัจพันธ์ุ  สุริยาวิชญ์)
1012 นางสาว นัชชา มานะเลิศสัมฤทธ์ิ
1013 นัฐวัลย์ พ่วงแพ
1014 นาง นันท์นภัส สมมิตร
1015 นาย นันทนัช แสนรักษ์
1016 นาย นันทพงศ์ วิมลสุต
1017 นาง นันทพร เอ่ียมท้ังมวล
1018 นาย นันทพล จินหิรัญ
1019 นางสาว นันทวัน สังข์ภิญโญ
1020 นาง นันทิกาญจน์ ธนธันยาภัทร์ ชื( ่อเดิม กุหลาบ โรจน์ดรงค์กุล)
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1021 พ.อ.หญิง นันทิกาญจน์ สัมมาทัต
1022 นาง นันทิดา คุโรอิวะ
1023 นาง นัยนา พุ่มจันทร์
1024 นาง นาตยา จ่ันเพชร
1025 บจ. นานา โซลูช่ันส์ (ช่ือเดิม แพน ลอง จอห์น)
1026 บจ. นายน์เอ
1027 นาย นายพิชัย อมัติรัตน์ ผู้จัดการมรดก ของนางทิพานันท์ อมัติรัตน์
1028 นางสาว นารี เตชจรัสชีวิน
1029 นาง นารีรัตน์ ชูศักด์ิภักดี
1030 นางสาว น้ าค้าง บุตรา
1031 นางสาว น้ าค้าง เสือสวนแตง
1032 นางสาว น้ าค้าง อุเบกจิตร์
1033 นาย น าชัย เตชะวรวุฒิ
1034 นางสาว น้ าผ้ึง พุ่มพวง
1035 นางสาว น้ าอ้อย แย้มเอ่ียม
1036 นาง น้ าอ้อย วิเชียรรัตน์
1037 นาย นิกร ชวดพันธ์
1038 นาย นิกร ลีลาชาญสุวรรณ์
1039 นาย นิกูล ขอบก่ิง
1040 นาย นิคม แก้วเพชร์มะดัน
1041 นาย นิคม ทองสา
1042 นาย นิคม พาณิชสรรค์
1043 นาย นิคม ศรีภา
1044 นาง นิชติยา ใจช่ืน
1045 นาย นิด สายทอง
1046 นาง นิตธยา ดีกระจ่าง
1047 นาง นิตย์ มากค า
1048 นาย นิตย์ เรืองพร้ิม
1049 นางสาว นิตยา กระแสโสม
1050 นาง นิตยา ภมรจันทรมัส
1051 นางสาว นิตยา ลาไป
1052 นางสาว นิตยา เสือสวี
1053 นางสาว นิตยา อโนราช
1054 นางสาว นิตวรรณ อ่วมเช้ือ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1055 นาย นิติธร มนัสวงษ์กาญจน์
1056 นาย นิทัศน์ ทศถวิล
1057 นาย นิทัศน์ ปานทอง
1058 นาย นิธิ เหมาะเจริญกุล
1059 นาย นิธิวิชญ์ สุขกาวงค์
1060 นาย นิพนธ์ เกิดมงคล
1061 นาย นิพนธ์ ขุนเพ็ง
1062 นาย นิพนธ์ นุกูลประทีป
1063 นาย นิพนธ์ ปุร าภา
1064 นาย นิพนธ์ เปาอินทร์
1065 นาย นิพนธ์ ลวสินอาภรณ์
1066 นาย นิพนธ์ สุทธิเดช
1067 นางสาว นิพาพร มะโนเรือง
1068 นาง นิภา รักศักด์ิสยาม
1069 นางสาว นิภา อ่อนผิว
1070 นางสาว นิภาพร ผลงาม
1071 นางสาว นิภาภัทร ศรีสุวรรณ
1072 นางสาว น่ิมนวล นันทดิลก
1073 นางสาว นิมมลกาญจน์ จะเกรง
1074 นาย นิมิตร ม่วงยัง
1075 หจก. นิมิตรวิทยุสระบุรี
1076 นาย นิยม ด าแก้ว
1077 นาย นิยม แป้นประณีต
1078 นางสาว นิรชา หรือ กมลทิพย์ โทปัญญา
1079 นางสาว นิรมล เต็มสิริตระกูล
1080 นาง นิรมล พงศ์พัฒนกาญจน์
1081 พ.ต.ท.หญิง นิรมาน ชาตรูปะมัย
1082 นาย นิรัตน์ บุญฤทธ์ิ
1083 พ.จ.อ. นิรันดร์ ก่ิงสกุล
1084 นาย นิรันดร์ ค าโสภา
1085 นาย นิรันดร์ วงศ์ตัว
1086 นาย นิรุจน์ ศุภนิมิตวงศ์
1087 นาย นิรุตต์ กระดีแดง
1088 นาย นิรุตต์ ใจอารีย์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1089 นาย นิรุธ เพ็งศิริ
1090 น.ต. นิรุธ สอนเจตน์
1091 นางสาว นิโลบล จ านงศักด์
1092 นาย นิวรณ์ อรัญมิตร
1093 นาย นิวัฒน์ เกิดทองค า
1094 นางสาว นิศา ขันธศักด์ิ
1095 นาย นิสิต ศรีอินทร์
1096 นางสาว นีรชา หลิมสมบูรณ์
1097 นาย นึก ชนะอภิสมัย
1098 นาง นุชนาถ สารวิถี
1099 นางสาว นุชนารถ ดุษฎี
1100 นาง นุชร มาตรแสง
1101 นาย นุวัตร จันทร์แดง
1102 นาง เนตร ช่ืนบางบ้า
1103 นางสาว เนียรนิภา บุญอ้วน
1104 นาง โนรี อาสน์สมโภชน์
1105 นาง บงกช โชติช่ืน
1106 นาง บงกช อรรฆเดชชัยกุล
1107 นาย บรรจง ชัยรัตน์
1108 นาย บรรจง หาทรัพย์
1109 นาย บรรจบ ประจ าถ่ิน
1110 นาย บรรจบ ศรีสว่าง
1111 พ.จ.อ. บรรเจิด เก้ือก่อทอง
1112 นาย บรรชา บุตรใส
1113 นาย บรรเทิง ติยะสุขสวัสด์ิ
1114 นาย บรรพต ค าบุญเรือง
1115 นาย บรรยง ศักด์ิธนวัฒน์
1116 นาย บวร ตะบูนพงษ์
1117 นาง บวร สาหัสนา
1118 บจ. บอลเท็ก อินดัสตร้ี
1119 นาง บังอร จันทะศรี
1120 นาย บังอร ผิวอ่อนดี
1121 นาง บังอร ไพรศรี
1122 นาง บังอร วรรณารักษ์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1123 ส.ต.อ. บัญชา จันทร์สามเรือน
1124 นาย บัญชา สุวรรณรงค์
1125 นาย บัญญัติ นาคีสินธ์
1126 นาย บัณฑิต หวังม่ัน
1127 นาย บันลือ จันสิง
1128 นาง บัวตอง แสงใส
1129 นาย บัวพันธ์ โสภามาตร
1130 นาง บัวเรียว ศรีสว่าง
1131 นาย บัวลม ทรัพย์พูล
1132 นาง บัวลอย กองโกม
1133 นาง บัวใส แก้วมณีวรรณ
1134 บจ. บางปะอินไซโล
1135 นาย บ ารุง แตงทอง
1136 นาย บ ารุง นันตภาพ
1137 นาง บ าเหน็ด ฟุคส์
1138 บจ. บิสซิเนส อินฟอร์เมช่ัน เน็คเวอร์ค
1139 หจก. บี แอนด์ เค คอนเทนเนอร์
1140 หจก. บี.เอ็น.เซกิ แพ็คก้ิง
1141 นาง บียะพร หนักแน่น
1142 นาย บุญ พรมโคตร
1143 พ.อ. บุญเกิด จันทร์งาม
1144 นาง บุญแก้ว อินทสอน
1145 นางสาว บุญจันทร์ ตันเจริญ
1146 นาย บุญช่วย ธีรประพฤทธ์ิ
1147 นาย บุญช่วย มาน้อย
1148 นาย บุญช่วย ศรีเมือง
1149 นาย บุญชัย จันทรกุลชัย
1150 นาย บุญชัย แซ่ย่อง
1151 นาย บุญชัย มังกรทอง
1152 นาย บุญชัย รวยเพ่ิมพูน
1153 นางสาว บุญชู จันตรี
1154 นาง บุญชู วงษ์กวน
1155 นาย บุญชู แสงสว่าง
1156 หจก. บุญณรงค์ ขนส่ง
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1157 นาง บุญเดือน เอ่ียมสุนทร
1158 นาย บุญตัน สอนแก้ว
1159 นาย บุญตา สร้อยศรีหา
1160 นางสาว บุญเตือน อนันตะ
1161 นาย บุญทรัพย์ ไชยทิพย์
1162 นาย บุญทัน ป้อมวงศ์
1163 นาง บุญธรรม เอ่ียมสะอาด
1164 นางสาว บุญนิสา แสงใส
1165 นาย บุญประเสริฐ ทรัพย์มา
1166 นาง บุญผ่าน ยันต์สา
1167 นาง บุญเพ็ง เฉลิม
1168 นาง บุญเพ็ง เย็นเหลือ
1169 นาย บุญเพ็ง วิลัยกุล
1170 นาง บุญมา ชอบช่ืนชม
1171 นาย บุญมา อ่ิมวิเศษ
1172 นาย บุญมี ยินดี
1173 นาง บุญมี เสนาะเสียง
1174 บจ. บุญมีจันทร์เฉล่ีย 1993
1175 นาย บุญยัง ถมใย
1176 ส.อ. บุญย่ิง เรืององาจ
1177 นาย บุญยืน ผาสม
1178 นาย บุญรอด พันเคราะห์
1179 นาย บุญรักษ์ วงศ์ลอย
1180 นาย บุญรัตน์ ดวงงาม
1181 นาย บุญเรือง เชิญชม
1182 นาย บุญเรือง ป้อมสุวรรณ
1183 นาย บุญฤทธ์ิ ชนะกุล
1184 นาย บุญฤทธ์ิ เดชนครินทร์
1185 นาย บุญฤทธ์ิ วิทยาขจรศาสตร์
1186 นาย บุญเลิศ บุญชู
1187 นาย บุญเลิศ วายลม
1188 นาย บุญเลิศ ศรนรายณ์
1189 นาย บุญเลิศ เอกปัจชา
1190 นาย บุญเลิศ เอ่ียมโอฐ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1191 นาย บุญเลียง สมใจ
1192 นาง บุญเล่ือน ทองแพง
1193 นาย บุญศรี ขันทองค า
1194 นาย บุญส่ง โตเอ่ียม
1195 นาย บุญส่ง ทรัพย์พญา
1196 นาย บุญส่ง มีผลกิจ
1197 นาง บุญสม เรือนทอง
1198 นาย บุญสม อาชวพิสิฐ
1199 นางสาว บุญสมหญิง พลเมืองดี
1200 นาย บุญสวน ภูริพันธ์
1201 นาย บุญเสริม ค าบุญเรือง
1202 นาย บุญเสริม แซ่ปึง
1203 นาย บุญหนา มุ่งมหาด
1204 นาย บุญหลาย แก้วนัก
1205 นาย บุญเหลือ ทรัพย์แตง
1206 นาย บุ๊นเว้ง แซ่อ๊ึง (ช่ือเดิม บุญเว้ง แซ่อ๊ึง)
1207 นาง บุบผา ช่ืนตา
1208 นาง บุปผา ทิพย์เทพ
1209 นาย บุรม บ้ึงเวียง
1210 นาง บุษกร ธรรมเพียร
1211 นางสาว บุษกร เพชรสุวรรณ
1212 นาง บุษบา เมดาน
1213 นาง บุษบาวรรณ นงค์เยาว์
1214 นาง บุษราภรณ์ ถาวร
1215 บจ. เบญจ โอ. เอ.
1216 นางสาว เบญจนุช คลังเพชร
1217 นาง เบญจรัตน์ วรกิตติโอฬาร
1218 นาง เบญจวรรณ แก้วสุติน
1219 นาง เบ็ญจวรรณ นิยม
1220 นางสาว เบญจวรรณ วงษ์กรณ์
1221 นางสาว เบญญาณิช ดวงดี
1222 นาง เบญญาภา ประทุมทอง
1223 บจ. เบนโลยีสติกส์
1224 หจก. เบส ไบค์ 2004
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1225 นาง เบา เขียวน้ าชุม
1226 บจ. แบคแพค เทรดด้ิง
1227 นาย ใบ เต็มใจ
1228 บจ. ไบโอ พลัส กรุ๊ป
1229 นาง ปฎิญญา อัดโดดดร
1230 นาย ปฎิพัทธ์ แซ่ก๊วย
1231 นาย ปฏิกร เกินชัย
1232 นาย ปฏิญญา นิติธรรมโชติ
1233 นาย ปฏิณญา จูหลี
1234 นาย ปณิฐิ เพ็งสะและ
1235 นาย ปณิธิ โฆษิตกานต์
1236 นางสาว ปทิตตา ฝนชอุ่ม (ช่ือเดิม ปทิตตา พุฒิธนาภรณ์)
1237 นาง ปทิตตา พุฒิสิริภัทร
1238 บจ. ปทุมธานี ฮอนด้าคาร์ส์
1239 นางสาว ปทุมพร ลีนะธรรม
1240 นางสาว ปนัดดา บุนนาค
1241 นาง ปนัดดา วรกานต์ทิวัตถ์
1242 นางสาว ปนิดา สีลาภเก้ือ
1243 นาง ปภัทร์สิริ บุญละคร
1244 นาง ปภาวดี โพนทอง
1245 นาย ประกริช กิตินันทวัฒน์
1246 นาย ประกอบ ขวัญม่ัน
1247 นาย ประกอบ ธัญญากิจ
1248 หจก. ประกอบทรัพย์ทวี เซอรามิคส์
1249 นาย ประกิต ประกิระสา
1250 นาย ประกิตย์ โยธีพิทักษ์
1251 นาย ประจน พรมมา
1252 นาย ประจวบ กลมแป้น
1253 นาย ประจวบ ดอกไม้
1254 นาย ประจวบ วงษ์สัจจานันท์
1255 นาง ประจวบพร พันธ์สุนทร
1256 นาย ประจิตร สุยเหง้า
1257 นาย ประชา ผุยรอด
1258 นาย ประชิต บรรทัด
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1259 นาย ประณต จันทนุภา
1260 นาง ประดับศรี บินปิด า
1261 นาย ประดิษฐ์  เพชรรัตน์
1262 นาย ประดิษฐ์ ฉ่ัววิเชียร
1263 นาย ประดิษฐ์ แฟงสวรรค์
1264 นาย ประดิษฐ แสงมหะหมัด
1265 นาย ประดิษฐ์ อาชวานันท์
1266 นาย ประเด่น บุตรอ าคา
1267 นาย ประเดิม ผิวขาว
1268 นาย ประเดิม ยุวเทพากร
1269 นาง ประทวน กลมเกล้ียง
1270 นาย ประทวน สุขสม
1271 นาย ประทาน เพ็งอ่ า
1272 นาง ประท่ิน เดชสง
1273 นาง ประทิน สังข์ทอง
1274 จ.ต. ประทีป ชอบดี
1275 นาย ประทีป ทองด้วง
1276 นาย ประทีป ป้อมชัยภูมิ
1277 นาย ประทีป ห่วงดิษฐ
1278 นาย ประทีป เอ่ียมตาล
1279 นาง ประทุม ชัยโกศล
1280 นางสาว ประทุม พรมมาแสง
1281 นาง ประทุม รุ่งเรือง
1282 นาย ประเทือง จันดี
1283 จ.ส.อ. ประเทือง ทองขาว
1284 นาย ประเทือง อุไรรัมย์
1285 นาย ประธาน สุจริตศรีชัยกุล
1286 คุณ ประนพ กาญจนโพธ์ิ
1287 นาย ประนม ส่องแสง
1288 นาง ประนอม แก้วคงวงษ์
1289 นาง ประนอม อยู่จุ้ย
1290 นาย ประนอม อรัญยะพันธ์ุ
1291 นาย ประพงษ์ สิงห์ธวัช
1292 นาย ประพนธ์ ทองสุข



รายช่ือเจ้าหน้ี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จ ากัด ท่ีได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 39/101

ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1293 นาย ประพนธ์ เลาหเรืองจรรยา
1294 นาย ประพนธ์ อุ่นสกล
1295 นาย ประพล ชาวบล
1296 นาย ประพัทธ์ ศรีปุณโยปกฤต
1297 นาย ประพันธ์ กะประโคน
1298 นาย ประพันธ์ ควาญช้าง
1299 นาย ประพันธ์ สาขาว
1300 นางสาว ประพิมพร สินสุวรรณ
1301 นาง ประไพ แก้วค า
1302 นาง ประไพ คชไกร
1303 นาย ประไพ เตียวเข่ือนแก้ว
1304 นาง ประไพ ปรีดาศักด์ิ
1305 นาง ประไพพรรณ ข้อมงคลอุดม
1306 นาย ประภัคร์ คุ้นวงศ์
1307 นาง ประภัสสร คูวิจิตรจารุ
1308 นาง ประภา แสงจันทร์
1309 นาง ประภาพร เพ็งศรี
1310 นางสาว ประภาพร มะราชสี
1311 นางสาว ประภาพรรณ พงษ์ศรีทอง
1312 นาง ประภาพรรณ รักษ์บ ารุง
1313 นาง ประภาพรรณ ราชบุรณะ
1314 นาย ประภาศ ทองรักษ์
1315 นาย ประมวล ยังสุข
1316 นาย ประยนต์ โมกขะรัตน์
1317 นาย ประยุทธ พู่ทอง
1318 นาง ประยูร คณารักษ์
1319 นาย ประยูร อวยพร
1320 นาย ประวัติ ราชไพบูลย์
1321 นาย ประเวช จันทา
1322 นาย ประเวศ รุ่งเรืองศรี
1323 นางสาว ประสงค์ แซ่ลอ
1324 นาย ประสงค์ ดวงประสาท
1325 นาย ประสงค์ ภูษาทอง
1326 นาย ประสพ งวงกระโทก
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1327 นาย ประสพ เรืองทอง
1328 นาย ประสันต์ ภู่ทอง
1329 นาง ประสานศรี ทัลวัลล์
1330 นาย ประสาร ช้างกระทัด
1331 นาย ประสิทธ์ิ กิติวรรโณ
1332 นาย ประสิทธ์ิ คะเต็ม
1333 นาย ประสิทธ์ิ ค าไฮ
1334 นาย ประสิทธ์ิ จินดามัง
1335 นาย ประสิทธ์ิ ใจเฉียง
1336 นาย ประสิทธ์ิ นันทวณิชย์
1337 นาย ประสิทธ์ิ พันธ์จินดา
1338 นาย ประสิทธ์ิ มณีอินทร์
1339 นาย ประสิทธ์ิ ร่ืนสุคนธ์
1340 นาย ประสิทธ์ิ ศิระพรหม
1341 นาย ประสิทธ์ิ หงษ์สมดี
1342 นาย ประสิทธ์ิ อยู่บุญ
1343 ด.ต. ประเสริฐ คุณพระรักษา
1344 นาย ประเสริฐ จงจิตร
1345 นาย ประเสริฐ จันทะสอน
1346 นาย ประเสริฐ ใจละออ
1347 นาย ประเสริฐ ธิปฎิสนธิ
1348 นาย ประเสริฐ บุญกร
1349 นาย ประเสริฐ์ เพ็ชรน้อย
1350 นาย ประเสริฐ เลาะสันเทียะ
1351 นาย ประหยัด อ านวยพร
1352 นาง ปรัชญา เก่งวิทยา
1353 นาย ปรัชญา สิทธิสัจจธรรม
1354 นาง ปราณี แก้วศรี
1355 นาง ปราณี เต๋ียวตระกูล
1356 นางสาว ปราณี บุญยรัตน์
1357 นาง ปราณี พงษ์สุวรรณ
1358 นางสาว ปราณี วงศาธิชัยสกุล
1359 นาย ปราณี สุภีสุน
1360 นาง ปราณี หาญรักษ์
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1361 นาง ปราณีต ขาวงาม
1362 นางสาว ปราณีต บุญที
1363 นาง ปรานี สุวรรณสิงห์
1364 นาย ปราโมทย์ ช านาญศรี
1365 นาย ปราโมทย์ นนทพันธ์
1366 นาย ปราโมทย์ ภูผาจง
1367 นาย ปรารถนา ประสงค์ดี (โรงพยาบาลทัพทัน)
1368 หจก. ปริชาติการโยธา
1369 นาย ปริญญา ภูษาไสย
1370 นาย ปริญญา วรชินา
1371 นาย ปริญญา สารีดี
1372 นางสาว ปริญดา อัญชันภาติ
1373 นาง ปริญดา เอียสกุล
1374 นางสาว ปริณดา อาจวิชัย
1375 นาง ปริยากร ปานดี
1376 นาย ปริเยศ อรรถวิลัย
1377 นางสาว ปริศนา ทิพวงศ์
1378 นาย ปรีชา เฉลิมวิสุตม์กุล (หจก.จงเจริญขนส่ง)
1379 นาย ปรีชา นันทะผา
1380 นาย ปรีชา ประสริฐ
1381 นาย ปรีชา เผือกพยุง
1382 นาย ปรีชา พุทธงชัย
1383 นาย ปรีชา ฤทธ์ิเนติกุล
1384 นาย ปรีชา หวังวีระ
1385 นาย ปรีชา อ่อนสกุล
1386 นาย ปรีชา เอ่ียมบุญ
1387 นาง ปรีญา จีนปุย
1388 นาย ปรีดา ทรัพย์ทักษิณา
1389 นาย ปรีดา ไพศาลทรัพย์
1390 นาย ปรีดา สมบูรณ์เจริญชัย
1391 นางสาว ปรีดาวรรณ ฉิมมาลี
1392 นาย ปรีดี  ทองค า
1393 นาง ปรียนันท์ ชูสุทธ์ิ
1394 นาง ปวรรณรัตน์ หรือ จ าเนียร วงษ์สุวรรณ์
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1395 นางสาว ปวีณา อุตส่าห์
1396 นาย ปัญญวัฒน์ ภัทรชินสวัสด์ิ
1397 นาย ปัญญา คงแก้ว
1398 นาย ปัญญา พรมพิมาตย์
1399 นาย ปัญญา เมืองเจริญ
1400 นาย ปัญญา ศิริธเนศพล
1401 นาง ปัทมา ซังเรือง
1402 นาง ปัทมา เปรมปรี
1403 นางสาว ปัทมา พ่อค้า
1404 นาง ปัทมา หมอกพรม
1405 นาง ปาณิดา สิงห์วี
1406 นางสาว ปาณิสรา เกตแก้ว
1407 นาง ปานทอง บุญยะรัตน์
1408 นาง ปาริสา สน่ันไหว
1409 นาง ปาลิดา รวมอยู่
1410 นาย ปิง สุวรรณปรีดี
1411 นาง ปิญดา เรืองแจ่ม
1412 บจ. ปิติ สีลมเซ็นเตอร์
1413 บจ. ปิติสีลม อินเตอร์เทรค
1414 นาง ปิยพร ภาวม่ิงมงคล
1415 นางสาว ปิยรัตน์ ธัญญาวินิชกุล
1416 นาย ปิยรัตน์ หาญกิตติชัย
1417 นางสาว ปิยวรรณ์ มูลลา (บริษัท คูล-ไอ จ ากัด)
1418 นางสาว ปิยวรรณ สาระไพฑูรย์
1419 นาง ปิยสิริ มโนสุทธิ
1420 นางสาว ปิยะฉัตร สุภาพ
1421 นาย ปิยะชาติ ท่ัวจบ
1422 นาย ปิยะชาติ มนัสวานิช
1423 นาย ปิยะพงษ์ โพธ์ิแก้ว
1424 นาย ปิยะพล ชาญเกียรติก้อง
1425 นางสาว ปิยะรัตน์ คงทรัพย์
1426 นาย ปิยะวิทย์ เจียงประดิษฐ์
1427 นาย ปุณยวีร์ เพียรกสิกรรม
1428 นาง ปุ่ม สีสลับ
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1429 นาย เปียว แซ่ต้วน
1430 นาย แป้ง แฉ่งสงวน
1431 นาง แป้งจ่ี วิทยานันท์
1432 บจ. โปรฟิวส์
1433 นาง ผกามาศ กาศขุนทด
1434 นาย ผดุง ดีปาละ
1435 นาย ผเดช อุ่นใจ
1436 หจก. ผลาชีวะทรานสปอร์ต
1437 นางสาว ผ่องใส อินกราด
1438 นาย ผาน พงษ์เพชร
1439 นาง ผุสดี ศรีราจันทร์
1440 นาย เผชิญ โพธ์ิศรี
1441 นาย ฝาด นกแอนหมาน
1442 นางสาว ฝารีด๊ะ หลีหม๊ะ
1443 นาย พงศกร ชลกิจ
1444 นาย พงศกร บุญญเมธานนันท
1445 นาย พงศ์กฤษณ์ วาดเขียน
1446 ด.ต. พงศธร บุญส่ง
1447 นาย พงศ์ธร พิศาพิทักษ์กุล
1448 นาย พงศธร อังสิริกุล
1449 นาย พงศ์ธวัช วงศ์ธัญวัฒน์
1450 นาย พงศนาถ หรือ ภัทรวุฒิ ผดุงชัย
1451 นาย พงศ์ปกรณ์ พิศุทธิเมฒินทร์
1452 นาย พงศ์พันธ์ นาคแก้ว
1453 นาย พงศ์ภรณ์ ภัทรศรีกุลเลิศ
1454 นาย พงศักด์ิ ทองน้อย
1455 นาย พงษ์เทพ รังสีสุริยันต์
1456 นาย พงษ์ไทย แซ่เซียว
1457 นาย พงษ์นรินทร์ แจ่มจิตร
1458 นาย พงษ์พันธ์ เรืองฤทธ์ิฉายแสง
1459 นาย พงษ์พิพัติ อิทธิธนโชติ (ย้ายท่ีอยู่ ติดต่อผ่านผู้รับมอบ)
1460 นาย พงษ์ศักด์ิ จิตติวรางกูล
1461 นาย พงษ์ศักด์ิ ดิษฐสุวรรณ
1462 นาย พงษ์ศักด์ิ นิลกรณ์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1463 นาย พงษ์ศักด์ิ ราชติชิต
1464 นาย พงษ์ศักด์ิ เลิศนวปัญญา
1465 นาย พงษ์ศักด์ิ ศรีภา
1466 นาย พงษ์ศักด์ิ สมอุ่มจารย์
1467 นาย พงษ์ศิริ กิตยารักษ์
1468 นาย พงษ์สิทธ์ิ ปุญญพัฒน์สัตกร (ช่ือเดิม นายวิเชียร ชุนประเสริฐดี)
1469 นาย พงษ์เอก เอมอ่ิม
1470 ร.อ. พจชพงษ์ โพธ์ิอ่อน
1471 นาย พจน์ อรจันทร์
1472 นาย พจน์พงศ์ สุรงเลิศร์ (นายสาโรจน์  ก้องเสียงสังข์)
1473 นาง พจนา ขันติธรรมวงศ์
1474 นาง พจนารถ ศุภนิมิตตระกูล
1475 นางสาว พจนี สุขาภิวัฒน์
1476 นาง พชรพร พรหมสันติกุล
1477 นาย พนม มีสาวงษ์
1478 นาย พนมกร นพกัณฑ์
1479 นาย พนมยงค์ รักญาติ
1480 นางสาว พนมรัตน์ บุญลือ
1481 นาง พนาวรรณ แก้วบุญเรือง
1482 นางสาว พนิดา ประกิตสุวรรณ
1483 นางสาว พนิดา วณิชชานุกร
1484 นางสาว พนิดา สามารถ
1485 นาง พยงค์ แจ้งกระจ่าง
1486 นาย พยุง โกสีย์รัตน์
1487 นาง พเยาว์ อุดมศิลป์
1488 นางสาว พเยาว์ ฮ้งค้า
1489 นาย พร สุวรรณประเสริฐ
1490 นางสาว พรจิตร พันสาย
1491 นาง พรชนก เหลียว
1492 นาย พรชัย คงโพล้ง
1493 นาย พรชัย เงินประเสริฐ
1494 นาย พรชัย จิรวุฒาภรณ์
1495 นาย พรชัย ณ ถลาง
1496 นาย พรชัย ด่ันเจริญ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1497 นาย พรชัย ทินวงศ์
1498 นาย พรชัย ปิณฑวิรุจน์
1499 นาย พรชัย สุดาชาติ
1500 นาง พรทิพย์ แก้วกล่อม
1501 นางสาว พรทิพย์ จีระสุวรรณ
1502 นาง พรทิพย์ น้อยแก้ว หรือ ศรีศิวนานนท์
1503 นางสาว พรทิพย์ วิชระโภชน์
1504 นางสาว พรทิพย์ ไวแสง
1505 นางสาว พรทิพย์ เสง่ียมสกุลสุข
1506 นาย พรเทพ กล่ าอินทร์
1507 นาย พรเทพ ติงพิทักษ์สกุล
1508 นาย พรเทพ นาคจ าศิล
1509 นาย พรเทพ อุกฤษฎ์มโนรถ
1510 นาย พรประสิทธ์ิ โสมทอง
1511 นาง พรพรรณ ขวัญเพ็ชร
1512 นาง พรพรรณ ชัชวาลปรีชา
1513 นางสาว พรพิพย์ เลิศทองไทย
1514 นางสาว พรพิมล มนอัตระผดุง
1515 นาง พรพิมล วงศรีปราการ
1516 นาง พรภักค์สรณ์ จารุวดีรัตนา
1517 นาง พรภัทร์ แก้วดอนไพร
1518 นาย พรมิตร พีระพัฒนพงษ์
1519 นาง พรรณทิพา บ้านศาลเจ้า
1520 นางสาว พรรณทิพา ปภาวสิทธ์ิ
1521 นาง พรรณพร ไชยสาร
1522 นางสาว พรรณพร ศรีพยัคฆ์
1523 นาง พรรณิภา เวียงนาค
1524 นาง พรรณี ค าประชา
1525 นาง พรรณี ม่วงเขียว
1526 นางสาว พรรณี อยู่ประเสริฐ (บริษัท จี หง เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด)
1527 นางสาว พรรทิพย์ บัวนุภาพ
1528 นาง พรรรณี สาธุสุนทร
1529 นาย พรรลภ เขตต์ฬุคาม
1530 นาง พรรษวรรณ ด าเล็ก
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1531 นาย พรเลิศ เทียนผาติกุล
1532 หจก. พรวิทิต
1533 นางสาว พรวิภา สุทธิวงศ์
1534 นาย พรศักด์ิ มณีแสงสาคร
1535 นาย พรศักด์ิ ศุขทัศน์
1536 นางสาว พรสวรรค์ เพ็งพร้ิง
1537 นาง พรสุข จันทเวช
1538 นางสาว พรสุณี พรมท้วม
1539 นาย พรเสริฐ วงศ์เกษตรชัย
1540 นาง พรอนงค์ สิงห์โต
1541 นางสาว พร้อมจิต ศิริแสร์
1542 บจ. พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอร่ิง
1543 บมจ. พรีเมียร์ ฟาร์ม่า ซัพพลาย
1544 นาย พฤตินัย แก้วเนตร
1545 นาย พลกฤษณ์ ช้างอ้น
1546 นาย พลภัทร พิสุทธ์ิอัมพร (ช่ือเดิม ปรินทร พิสุทธ์ิอัมพร)
1547 นางสาว พลอย เพชรวาลี
1548 นางสาว พลอยรวี สันตะวานนท์
1549 นาง พลับพลึง ก๋าจู
1550 นาย พลายงาม สาโรจน์
1551 นาย พวง พันธ์ุแตง
1552 นาง พวงทิพย์ ทิพยจันทร์
1553 นาง พวงเพชร จารุจิตรานนท์
1554 ส.ต.ท. พศิล โจเวชเจริญ
1555 นาย พสิษฐ์ โชติจิลาวัลย์ (ช่ือเดิม ประพลศักด์ิ โชติพรม)
1556 นาย พสิษฐ์ ธานัท
1557 บจ. พอยท์ ซีนิธ เพลท พร้ินต้ิง
1558 นางสาว พักตร์วิไล (ช่ือเดิม รัชนีกรณ์) ชมเดชดี
1559 นาย พัชร หรือ ปัญญา บุญคงทอง
1560 นางสาว พัชรนันต์ กาวิละ
1561 นางสาว พัชราภรณ์ ชูประเสริฐ
1562 นางสาว พัชรินทร์ คุณพาที
1563 นางสาว พัชรินทร์ เชษฐวิรุณ
1564 นางสาว พัชรินทร์ เทศรุ่งเรือง
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1565 นาย พัชรินทร์ นบนอบ
1566 นางสาว พัชรินทร์ โพธิสาร
1567 นาง พัชรี เผ่าพืชพันธ์ุ
1568 นาง พัชรี พรนพรัตน์
1569 นาง พัชรี เสรีวิวัฒนวงศ์
1570 นาง พัชรีย์ ค าวัฒนะ
1571 นาง พัชรีย์ แสงอรุณ
1572 นาย พัฒน์ธพร นาแรมงาม (ช่ือเดิม พิพัฒน์ นาแรมงาม)
1573 นาง พัฒน์สรัล ธนาปรีชาศิริ (ช่ือเดิม รานีรัตน์ สิงห์ยะเมือง)
1574 นาง พัฒนา ก่ัวพานิช
1575 นาย พัฒนา มีประเสริฐ
1576 นาย พัฒนา ศรีเอ่ียมกุล
1577 นาย พัฒมนู จงจตุรภัทร
1578 นาย พันธ์เทพ เธียรจิรกิตต์ิ
1579 นาย พันเลิศ รินสาร
1580 นาง พ้ัว บรรณที
1581 นาย พัศดี โคกระบือ
1582 บจ. พาทิคเคิล เมชูร่ิง เทคนิค
1583 นาย พานิช สกุลแก้ว
1584 นาย พานุพงษ์ เทียมราช
1585 นางสาว พาฝัน ทองหนู
1586 นาย พายัพ เจริญศรี
1587 นางสาว พิกุล ก าเนิดกล้า
1588 นางสาว พิกุล เงินทอง
1589 นางสาว พิกุล ใจปิติ
1590 นาง พิกุล โยงสมบัติ
1591 นาง พิกุล แสนวอ
1592 นาง พิชชาพร พัฒพไพสิฐ
1593 นาย พิชญาน ร้อยอ าแพง
1594 นางสาว พิชญาภัค จันแดง
1595 นาย พิชัย เชษฐ์สุภา
1596 นาย พิชัย พันธ์ุศุภถาวร
1597 นาย พิชัย อุทัยรัตน์
1598 นาย พิชาญ ปานเอ่ียม
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1599 นางสาว พิชาพัชร์ กุลมลิวัลย์
1600 นาย พิเชฐ บุญประสิทธ์ิ
1601 นาย พิเชษ ทองเอียง
1602 นาย พิเชษฐ์ แก้วสล า
1603 นาย พิเชษฐ ไกรทอง
1604 นาย พิเชษฐ์ โพธ์ิศรี
1605 นาง พิณทอง สิวรุจน์
1606 นาย พิทยา สุโกรัตน์
1607 นาย พิทักษ์ มาพล
1608 นาย พิทักษ์ เลิศชัยพร
1609 นางสาว พิน รุ่งเจริญ
1610 ร.ต.ต. พินิจ เถาถวิล
1611 บจ. พิบูล ธ ารง แมชชีนเนอร่ี
1612 นาย พิบูลย์ ช่วยม่ันคง
1613 นาย พิบูลย์ ทองค าป้ัน
1614 นาย พิบูลย์รัช โสภา
1615 นาย พิพัฒน์ พนิตพงศธร
1616 นาย พิพัฒน์ อัมพรแสงทอง
1617 นางสาว พิมกัลยาน์ ไพบูลย์
1618 นางสาว พิมพ์ชนก วัดทอง
1619 นาง พิมพรรณ กันย์จรรยา
1620 นาง พิมพาขวัญ ปลัดนู (นิยม ปลัดนู)
1621 นาง พิมลรัตน์ สภานุชาติ
1622 นาย พิมาน เกิดหล า
1623 นาง พิรญากร สันติวิชัยกุล
1624 นางสาว พิศเพลิน ไตรรัตน์
1625 นาง พิศมัย นอบน้อม
1626 นาง พิศมัย โยธี
1627 นาง พิศมัย อัครจาคะ
1628 นาง พิศากานต์ เอกมณี
1629 นาย พิษณุ แซ่โจว
1630 นาย พิษณุพล ประสาน
1631 นางสาว พิสมัย ท านา
1632 นาย พิสิษฐ์ ต้ังจิตต์ชนะรุ่ง (ช่ือเดิม วิวัฒน์)
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1633 นาย พิสุทธ์ิ ใจทาหลี
1634 บจ. พี เอส จี อินเตอร์เทรด
1635 บจ. พี.จี.ที.พรีซิช่ันกรุ๊ป
1636 บจ. พี.พี.ไทม์
1637 หจก. พี.พี.วู้ด โปรดักท์
1638 นาย พีรพันธ์ แป้นตระการ
1639 นาย พีระพงษ์ มีเบ้า
1640 นาย พุฒิพล วัฒนศิริเสรีกุล
1641 นาง พุทธรักษ์ สังข์คีรี
1642 นาย พุทธา ค าสกุล
1643 นาย พุทธิพงศ์ ทองภู่
1644 นาย พุทธิรัตน์ สมุทรแสง
1645 นาย พูลทรัพย์ สาคูน
1646 นาย เพชร แก้วเขียว
1647 นางสาว เพชรดี แอ้ชัยภูมิ
1648 ว่าท่ีร้อยตรี เพชรรุ่ง เพชรบวรวงศ์
1649 นาย เพ็ญ ไชยเรืองโรจน์
1650 นางสาว เพ็ญผกา อัจฉริยสาสิทธ์ิ
1651 นางสาว เพ็ญพิชญา จริตพันธ์
1652 นางสาว เพ็ญพิชญา สายสมัยโชตน์
1653 นาง เพ็ญศรี เกิดนาค
1654 นางสาว เพ็ญศรี ใจบุญ
1655 นางสาว เพ็ญศรี พรหมด า
1656 นางสาว เพ็ญศรี พุ่มสว่าง
1657 นาง เพราพิลาส สุภาพรม
1658 นาย เพลิน แก้วสิมมา
1659 นาง เพียงใจ จาตุกัญญาประทิป
1660 นาง เพียงใจ จาตุกัญญาประทีป
1661 นางสาว เพียงใจ ประคองสังข์
1662 นาง แพรวพรรณ สุขป้ัน
1663 นาย โพธ์ิเทพ บุญทอง
1664 นาย ไพฑูรณ์ ฉ่ าเสนาะ
1665 นาย ไพฑูรย์ พัฒน์ฉิม
1666 นาย ไพฑูรย์ มณีรุ่งเรืองโรจน์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1667 นาย ไพฑูรย์ เมฆหมอก
1668 นาย ไพฑูรย์ แสงพิทักษ์
1669 นาย ไพทูล เก้ือกูล
1670 นาย ไพบูน ทองขาว
1671 นาง ไพบูรณ์ รุ่งเรือง
1672 นาย ไพบูลย์ ฐานวิเศษ
1673 นาย ไพบูลย์ เตชะสุปินัน
1674 นาย ไพรวัลย์ สังวาลย์เงิน
1675 นาย ไพรัช แพงศรี
1676 นาย ไพรัช วิริยธนานนท์
1677 นาย ไพรัช สุขทวีสถิตกุล
1678 นาย ไพรัตน์ กฤติภิญโญ
1679 นาง ไพรินทร์ ใขค า
1680 นาง ไพรินทร์ น้อยบัวงาม
1681 นาย ไพโรจน์ ก าเนิดสมุทร
1682 นาย ไพโรจน์ ดีพิจารณ์
1683 จ.ส.อ. ไพโรจน์ พลเสน
1684 นาย ไพโรจน์ ย่ิงวัฒนเดช
1685 พ.ต.ท. ไพโรจน์ เรืองทิพย์
1686 นาย ไพโรจน์ ล้ิมสวัสด์ิ
1687 นาย ไพโรจน์ วนสันเทียะ
1688 นางสาว ไพลิน บุญตา
1689 นาย ไพศาล วณาวรรณ
1690 นาย ไพศาล หวังทรัพย์ถวิล
1691 นาย ไพสานต์ เพ็ชรพลาย
1692 บจ. ฟ้าชัย วิศวกรรม
1693 บจ. ฟีโป้ คอร์ป
1694 บจ. ฟูจิซีล
1695 บจ. ฟู้ด อีควิปเม้นท์
1696 บมจ. เฟรมสตาร์
1697 บจ. เฟิสท์อาเช่ียน
1698 นาง เฟ่ืองฟู รักสงวน
1699 นางสาว ภมรรัตน์ สุขบรรณ์
1700 นาย ภราดา มีเงิน
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1701 นาย ภฤศภณ นราธรพงศา
1702 นางสาว ภลดา แขวงอินทร์
1703 นาย ภสุ ไกรมานพ
1704 นาย ภัคพล ษัฏเสน
1705 นาง ภัคมน ทศทิศรณชัย
1706 นางสาว ภัคศิชา ทองแก้ว
1707 นาง ภัชธนัญ หรือ เบญญา เฟ่ืองเงิน
1708 นาง ภัทรนัน พงษปภัสร์
1709 นาย ภัทรพงศ์ พัฒนนิกร
1710 นาย ภัทรพนธ์ (ประมวล) ชาชุมพร
1711 นางสาว ภัทรพร คันธารัตน์
1712 นางสาว ภัทรมน แซ่โอ้ว
1713 นาง ภัทรลภา คุณปัญญาเลิศกุล
1714 นาย ภัทรศักด์ ผาดพิศ
1715 นางสาว ภัทรานิษฐ์ อภิรัตนาเศรษฐ์ (ช่ือเดิม กาญจนาหรือธัญวรินทร์  ชฎาจิตร์)
1716 นาง ภัทราพร วัฒนมะโน (ช่ือเดิม อริยาภรณ์ อัครกุลพาณิชย์)
1717 นางสาว ภัสวินทร์ เกียรติสูงส่ง (ช่ือเดิม ทิพย์มาศ เกียรติสูงส่ง)
1718 นางสาว ภัสสร อัศวะธิดากร
1719 นาย ภาคภูมิ พุทธิรานนท์
1720 นาย ภาณุ แซ่ก๊วย
1721 นาย ภาณุ เผือกดง
1722 นาย ภาณุเมศวร์ พีรวิชญ์เอกธนา (ช่ือเดิม โกวิท สนธยาดี)
1723 นาย ภาณุวัฒน์ หนูตีด
1724 นาย ภานุ เผือกคง
1725 นาย ภานุวัฒน์ แซ่เฮง
1726 นาย ภานุวัฒน์ ตรงดี
1727 นาย ภานุวัตร สิงห์ด่านจาก
1728 นางสาว ภารญา กิจหิรัญ
1729 นางสาว ภาวนา ค าหนองไผ่
1730 นาง ภาวนา แหยมบุญ
1731 นาง ภาวิณี สร้างไธสง
1732 นาย ภาสกร กิจจารักษ์
1733 นาย ภาสกร มูลน้อย
1734 นาย ภิรมย์ ชูชาญ (ผู้จัดการมรดก นาง เนตร์สุวีณ์ ชูชาญ)
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1735 คุณ ภิไฬพัน จันสน
1736 นาย ภีมาวุธ ฉายะวรรณ
1737 บจ. ภุฟ้า ดิสทริบิวเตอร์
1738 นาย ภูดินันท์ นันทนาท
1739 บจ. ภูฟ้า ดิสทริบิวเตอร์
1740 นาย ภูมิพัฒน์ บู่สามสาย
1741 นาย ภูมิพัฒน์ เอกชัยณรงค์
1742 นาย ภูมิมินทร์ หรือ มนตรี ตติยทรัพย์ถาวร
1743 นาย ภูวดล บุตรเหล่
1744 นาย ภูวนารถ เสือโรจน์
1745 บจ. ภูศรีกาญจน์
1746 นางสาว ภูษณี ทรายจังหรีด
1747 นาย มงคล เบญญชิษณวนนท์
1748 นาย มงคล เพ็ญสวัสด์ิ
1749 นาย มงคล มุมแดง
1750 นาย มงคล แสงกล้า
1751 นาย มงคลชัย ไชยพงษ์
1752 นาย มงคลนาม ผจงวิริยาทร
1753 นางสาว มจรินทร์ เฮ้งเจริญ
1754 นาง มณฑา เกตุสุวรรณ์
1755 นางสาว มณฑา ปลอดภัย
1756 นาง มณทิพย์ แซ่ห่าน
1757 นาง มณี แก้วณิมิย์
1758 นางสาว มณี เวชบุตร
1759 นางสาว มณีพรรณ ทองค าป้ัน
1760 นาง มณีรักษ์ บุญแสน
1761 นาง มณีรัตน์ จุลจอหอ
1762 นาง มณีวรรณ เขตขาม
1763 นาย มนเฑียร ชัยมิตรเจริญ
1764 นางสาว มนต์ทิพย์ ยุพาพินท์
1765 นาย มนตรี จริงสันเทียะ
1766 นาย มนตรี แช่มช้อย
1767 นาย มนตรี เตรียมการ
1768 นาย มนตรี พิศวงษ์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1769 นาย มนตรี วงษ์สี
1770 นาย มนตรี วิริยะชัยมงคล
1771 นาย มนตรี ศรีสมศักด์ิ
1772 นาง มนทิรา อังกุรวสพร
1773 นาย มนนัทธ์ธร  ช่ือเดิม ทศนพรรณ ไวทยมงคลกุล
1774 นางสาว มนสิชา มุขตา
1775 นางสาว มนัชยา แซ่เจ่ีย
1776 นางสาว มนันยา ตันโสรัจประเสริฐ
1777 นาย มนัส กองมณี
1778 นาย มนัส แก้วอ าพันธ์
1779 นาย มนัส ชมศรี (ไม่จ่าย)
1780 นาย มนัส พิสิษฐ์สมบูรณ์
1781 นาย มนัส อ่อนพงษ์ทรัพย์
1782 นาย มนัส อินผง
1783 นาง มนัสนันท์ ทองไตรวิชสุทธฺ
1784 นาย มนัสพงษ์ เจริญภูมิ
1785 นางสาว มนิศรา จินตนานนท์
1786 นาย มนู เสรีวิวัฒนวงศ์
1787 นาย มนูญ เจือจันทึก
1788 นาย มนูญ ฉ่ัววิเชียร
1789 นาย มยุรา ทองบุญ
1790 นางสาว มยุรี กริชเพ็ชรัตน์
1791 นาง มยุรี กิจนพศรี
1792 นางสาว มยุรี ดอนลิเคน
1793 นาง มยุรี สุทธิประภา
1794 นาง มยุรี หอมอ่อน
1795 นาง มยุรี อิสรานนท์ชัย
1796 นางสาว มรกต สาลิผล
1797 นาย มล รอดค า
1798 นาย มลชัย ด าข า
1799 นาย มลตรี โกสุโท
1800 นางสาว มลธิกานต์ พ่วงเพ็ชร
1801 นางสาว มลิสา สัมฤทธ์ิ
1802 นาง ม้วน ชนะนิล
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1803 นาง ม๋วย ฮ่ ารัตนาพร
1804 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม
1805 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรม
1806 นางสาว มะณี ศิริรักษ์
1807 นาง มะลิวัลย์ จรเกตุ
1808 นาง มะลิวัลย์ สนธิรอต
1809 นาย มะแอ ยะดี
1810 นางสาว มัญชุพร ชนยุทธ
1811 นางสาว มัณฑณา นาคบุตร
1812 ร.ต.อ.หญิง มัทนา ทอดเสียง
1813 นาย มาณพ แสงสว่าง
1814 นาย มานพ จูด้วง
1815 นาย มานะ สีหะวงษ์
1816 นาย มานะ หิรัญ
1817 นาย มานะชัย เจริญวิไลสุข
1818 นาย มานัส ค าเหลือง
1819 นางสาว มานิดา ศรีไพบูรย์
1820 นางสาว มานิตย์ ภูฆัง
1821 นาย มานิตย์ ศิริ
1822 นาย มาเนตร ศรีษา
1823 นาย มาโนช แซ่ฉ่ิง
1824 นาย มาโนช เรืองอยู่
1825 นาย มาโนช แสงอินทร์
1826 นาย มาโนชญ์ บุรพรัตน์
1827 นางสาว มาลี โทนาดี
1828 นาง มาลีย์ บุญมี
1829 นางสาว มาลีวรรณ อู้ย้ง (ช่ือเดิม มาลัยวรรณ อู้ยัง)
1830 นาง มาเฮ๊ียะ มาเจริญ
1831 นาง มีนา ซู
1832 นาย มีศักด์ิ พรมรักษ์
1833 นาย มุสตาดี บาโระสะนอ
1834 นาย มุสิทธ์ิ รับไทรทอง
1835 มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
1836 มูลนิธิศิษฐ์เก่า ร.ร.ราชวัตรส่งเสริม การศึกษา
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1837 ส.อ. เมฆ อาจสมพงษ์
1838 นาง เมชยา สอนแก้ว
1839 นาง เมทินี แก้วมณี
1840 นางสาว เมทินี ทองฐาน
1841 บจ. เมืองทอง ออโต้ มอลล์
1842 บจ. แมจิค รูทส์
1843 หจก. โมนี บล็อก
1844 นาย ไมตรี กมลโชติ
1845 นาย ไมตรี จันเสม
1846 นาย ไมตรี ศิริเพชร
1847 นาย ยงยุทธ  อรธรรมรัตน์
1848 นาย ยงยุทธ กรดแก้ว
1849 นาย ยงยุทธ เช้ือปัญญา
1850 จ.ส.อ. ยงยุทธ สุทธิจันทร์
1851 นางสาว ยมลพร สมสุข
1852 นาง ยศ บุญทา
1853 นาย ยอดฉัตร พัฒนพิบูลย์พงษ์
1854 นาย ยอดชาย ชัยสุภา
1855 นาย ยอดชาย วิศิษตานนท์
1856 นาย ยอดย่ิง ผ่องเคหา
1857 นาง ยอดรัก สุวรรณธาดา
1858 นาย ยอม ประยงค์
1859 นาย ยะโกะ ยึดอรอแม
1860 นาย ย่ิงยศ กิมเล่งจิว
1861 นางสาว ย้ิม บัวประชุม
1862 นาย ยุคล กุศลจิตร์
1863 นาย ยุทธชัย พลนันท์
1864 นาย ยุทธชัย แสงจันทร์
1865 นาย ยุทธนภา ดวนพล
1866 นาย ยุทธนา ไกรเดช
1867 นาย ยุทธนา เข็มนาค
1868 นาย ยุทธนา วงศ์รุ้งแก้ว
1869 นาย ยุทธภูมิ บุบผาสกุลทิพย์
1870 นาย ยุทธศาสตร์ สท้าน
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1871 นางสาว ยุพดี สุวรรณพรหม
1872 นาง ยุพา เขตเมืองปัก
1873 นาง ยุพา จันทรนคร
1874 นาง ยุพา ล้ิมสง่า
1875 นางสาว ยุพา อ านวยพร
1876 นาง ยุพิน รสเกล้ียง
1877 นางสาว ยุภา สังคะวัง
1878 นางสาว ยุภาพร ชัยอนงค์
1879 นาง ยุวดี กุลฉิม
1880 นาง ยุวดี ตรงจิตรจริง
1881 นางสาว ยุวดี บุญศิริ
1882 นาง ยุวดี พีรพรพิศาล
1883 นางสาว ยุวดี วังศเมธีกูร
1884 นางสาว ยุวดี ศรีนพคุณ
1885 นาง ยุวดี อุระ
1886 นางสาว ยุวลักษณ์ ดีย่ิง
1887 บจ. ยู ทู เรคคอร์ด
1888 บจ. ยูนิเวอร์แซลเทรดด่ิง แอนด์ซัพพราย
1889 นาย ยูนุส ขันธศักด์ิ
1890 นาง เยาวภา พิกุล
1891 นางสาว เยาวรักษ์ แจ่มกระจ่าง
1892 นางสาว เยาวรี ศรชนะ
1893 ร.ต.หญิง เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์
1894 นางสาว โยษิตา ไชยจังหรีด
1895 นางสาว รจนา กาญจนเลขา
1896 นางสาว รติกร ไทรงาม
1897 บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ
1898 นางสาว รพีพรรณ ตัญจพัฒน์กุล
1899 นางสาว รภัสสรณ์ อ้ึงสุทธิพรชัย
1900 นาง รมย์รภัส บริชน
1901 นางสาว รมิดา หรือ บุบผา โพธ์ิรัง
1902 นาย รวง แก้วพะเนาว์
1903 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมใจเจษฎา
1904 นาย รวีโรจน์ แก่นแก้ว
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1905 นางสาว รวีวรรณ เปรมสุริยนันท์
1906 บจ. ร็อคเก็ตซาว์ด
1907 บจ. ร้อยเอ็ดทรัพย์อนันต์
1908 นาย ระเดช บุญส่ง
1909 นาง ระเบียบ เจริญอารักษ์กุล
1910 นาย ระพีพัฒน์ กิตติภิรมย์สันติ
1911 นาง ระวิวรรณ สงแจ้ง
1912 นางสาว รังรอง อุไรฤทธิพร
1913 นาย รังสรรค์ พรมปาน
1914 นาย รังสรรค์ พรสิงห์
1915 นาย รังสัน อินขาน
1916 นาง รัชณีย์ หาญจริง
1917 นางสาว รัชดา บุญร้ิว
1918 นาง รัชตา ริยะสุ
1919 นางสาว รัชนก พุ่มรอด
1920 นาง รัชนี กบิลกาญจน์
1921 นาง รัชนี กองแก้ว
1922 นาง รัชนี นามนวน
1923 นาง รัชนี ราชา
1924 นาง รัชนี เอส กรานัคกี
1925 นาง รัชนีวรรณ จันทร์เรือง
1926 นาย รัชพล วิภาดากุล
1927 นาย รัฎชภูมิ สายประเสริฐ
1928 นาง รัฐวรรณ ช่างเขียนดี
1929 นาย รัฐศาสตร์ ภูอะกิจ
1930 นาง รัดดา แสงงาม
1931 นาย รัตน ดิลกธรรมศิริ หรือ สุวรรณ เศรษฐพูลลาภ
1932 นาย รัตนพงษ์ น้อยหมอ
1933 นางสาว รัตนสุดา แก้วสะเทือน
1934 นาง รัตนา สิงห์เดช
1935 นาง รัตนา เสนาพิทักษ์
1936 นางสาว รัตนาพร วรพรม
1937 นาง รัตนาภรณ์ ช านาญฤทธ์ิ
1938 นาง รัศมี แดงใหม่
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1939 นาง รัสดา มงคงสวัสด์ิ
1940 นาง ราตรี ชาติเวช
1941 นาง ราตรี รอดช านาญ
1942 ร.อ.หญิง ราตรี ศรีเพ็ง
1943 นาย ราย แก้วคงจันทร์
1944 นาง รายินเดิดปาลกอร์ เศรษฐี
1945 นาย ราหุล สุขวงกฎ
1946 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ร าไพพรรณ ฉวีนิรมล
1947 นางสาว ร าไพร สุทธิ
1948 บจ. ริช แอนด์ ริช ออลเวย์
1949 นาง ร่ืนฤดี จันทะนะ
1950 นาง รุ่งณภาวรรณ แก้วดี
1951 นางสาว รุ่งดารา สังข์แก้ว
1952 นาง รุ่งทิพย์ กล่อมจิตร์
1953 นาง รุ่งนภา กิจสาริกรรณ์
1954 นางสาว รุ่งนภา ขุนทอง
1955 นางสาว รุ่งนภา เตธนศาล
1956 นางสาว รุ่งนิภา รัตนแสง
1957 นางสาว รุ่งเพ็ชร อภิบุญอ าไพ
1958 นางสาว รุ่งรัตน์ รางนาค
1959 นาย รุ่งรุจน์ เอมกลาง
1960 บมจ. รุ่งเรือง บริรักษ์
1961 นาย รุ่งโรจน์ แช่มช้อย
1962 นาย รุ่งโรจน์ แซ่ฉ่ัว
1963 หจก. รุ่งสยามฮาร์ดแวร์
1964 นางสาว รุ่งแสง แสงวิเชียร
1965 นาย รุ่งอรุณ แสงสุข
1966 นาง เรณู เล้าพิทักษ์ศิริโชติ
1967 นาย เรน่าน แก้วควรชุม
1968 นาง เรวดี จรัมฤทธ์ิ
1969 นาย เรวัตร แสงซ้าย
1970 นาย เริงชัย สนธิ
1971 นาง เรียม ผลเจริญ
1972 นาย เรือง อริยะวงศ์



รายช่ือเจ้าหน้ี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จ ากัด ท่ีได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 59/101

ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
1973 นาย เรืองเดช ใจข า
1974 นาย เรืองยศ กล้าเกียรติกุล
1975 บจ. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
1976 โรงพยาบาลชัยบาดาล
1977 โรงพยาบาลบ้านโป่ง
1978 โรงพยาบาลพนมสารคาม
1979 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (เดิมช่ือ รพ.ลพบุรี)
1980 โรงพยาบาลโพธาราม
1981 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
1982 บจ. โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ (หมอประเจิด)
1983 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
1984 โรงพยาบาลยโสธร
1985 โรงพยาบาลราชธานี (นายแพทย์วชิระ วุฒิกุลประพันธ์)
1986 โรงพยาบาลราชบุรี
1987 โรงพยาบาลรามาธิบดี
1988 โรงพยาบาลสนามชัยเขต
1989 โรงพยาบาลอุดรธานี (พิชาติ ดลเฉลิมยุทธนา)
1990 บมจ. โรงพยาบาลเอกชล
1991 โรงพยาบาลเอกปทุม
1992 นาย โรจน์ แก้ววิเศษ
1993 นาย โรม สุจริตภักดีกุล
1994 นาย ฤทธิกร ศรีโสตถิยาภากร
1995 นาง ฤทัย แชบัว
1996 นาง ลดารัตน์ สูงกิจกาญจน์
1997 พ.จ.อ. ลพ ศรีสมาน
1998 นางสาว ลลดา อยู่สิงโต
1999 นางสาว ลลิตา นิธิชัยกุล
2000 นางสาว ลลิตา รัตนวิชช์
2001 นาย ละเมียด กลีบเมฆ
2002 นางสาว ละไมย ศรีหะรัญ
2003 นาง ละออ กิจสุขกาย
2004 นาง ละออง โยธาราช
2005 นาง ลักษณาวดี บุษมาลา
2006 นาง ลักษมี พันธ์ุเนตร



รายช่ือเจ้าหน้ี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จ ากัด ท่ีได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 60/101

ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2007 นาย ลังสันต์ ต้นสียา
2008 นาย ลัด อาสนะ
2009 นาง ลัดดา ปีย์เจริญ
2010 นางสาว ลัดดา พลอยมีค่า
2011 นางสาว ลัดดา พุกมาก
2012 นาง ลัดดา สุริวร
2013 นางสาว ลัดดาวรรณ เฮงประเสริฐ
2014 นาง ลัดดาวัลย์ พุ่มนุ่ม
2015 นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรอินทร์
2016 นาย ลัทรพล อ่ าป้ัน
2017 บจ. ลันตา คอมพิวเทค
2018 นาง ลับ อาศัยพวง
2019 นางสาว ลาเซ ซอวา
2020 นาง ลาณี โคตรตาแสง
2021 นางสาว ลาวัณย์ จุ้ยศิริ
2022 นาง ล าพวน ของนา
2023 นาง ล าไย จันทร์อินทร์
2024 นาย ลิขิต แช่มช้อย
2025 ร.ต.ต. ลิขิต ตะริดโน
2026 นาย ลือชัย ลุ่ยพงษ์
2027 นาย เล็ก ครุฑมณี
2028 นาง เล็ก คุณาค า
2029 นาง เล็ก ฝ่ายกระโทก
2030 นาย เลิศ ใสแก้ว
2031 นาย เล่ียน พรหมเดช
2032 นาย เลียบ ล้ิมทอง
2033 นาง เลียมจันทร์ ช้างวงศ์
2034 บจ. โลตัส อีเลคทริคอล แมคคานิคอล เอ็นจิเนียร่ิง
2035 นาง วงเดือน ค าน้ าเท่ียง
2036 นาง วงเดือน แซ่ล้อ
2037 นาง วงศ์จันทร์ สีหนาท
2038 นาย วงศ์วริศ ฤทธิณรงค์รัตน์
2039 นาย วงศ์ศิริเดช สอนชัด
2040 นางสาว วงศ์สิรี สุขสวัสด์ิอารยา
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2041 นาง วงษ์เดือน เมฆชัย
2042 นาย วชิระ มิม าพันธ์
2043 นางสาว วนิดา ชะฎาจิตร
2044 นาง วนิดา เต็มคุณธรรม
2045 นางสาว วนิดา เติมธนาภรณ์
2046 นาง วนิดา บุญน่ิม
2047 นางสาว วนิดา วงศ์พรหมเมฆ
2048 นางสาว วนิดา ศิริพัฒนสารกิจ
2049 นางสาว วนิดา แสงสา
2050 นาง วนิดา แสล่หมัน
2051 ด.ต. วนิสันต์ ด้วงทอง
2052 นาย วรกร แซ่ต้ัง
2053 นางสาว วรกร พูลทรัพย์
2054 นาย วรกร สร้อยทอง
2055 นาง วรกร สิงห์ชัย
2056 นางสาว วรกาญจน์ กฤษณะกุล
2057 นาย วรชัย บุญสร้างด ารงกุล (ช่ือเดิม อรุณ เกษเกษม)
2058 นาย วรเชษฐ์ มณีสุวรรณ
2059 นาย วรเดช จารุพรเกษม
2060 นาย วรพงษ์ ปรัชญาธรรมกร
2061 นาย วรพจน์ จงเพ่ิมวัฒนะผล
2062 นาย วรพรต จันทร์ดา
2063 นาย วรพล กรุงทอง
2064 นาย วรพล บุสบา
2065 นาง วรรณทณา ปทุมทอง
2066 นาง วรรณทะนา แก้วศิริ
2067 นางสาว วรรณพร ทองลอย
2068 นางสาว วรรณภา สมศักด์ิ
2069 นางสาว วรรณลี อาเฮ
2070 นาง วรรณา กลัดประสิทธ์ิ
2071 นาง วรรณา เย็นสกุลสุข
2072 นาง วรรณา ส าเนียงเสนาะ
2073 นาง วรรณี วรวรรโณทัย
2074 นางสาว วรรทนี นาคะพัฒนกุล
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2075 นาง วรรยงค์ ธนะกุล
2076 นาย วรรลพ ธงชัยภูมิ
2077 นาง วรรัตน์ สุพรรณรัตน์
2078 นาย วรวิช ศรีคุรุวาฬ
2079 นาย วรวุฒิ เจนจธรรม
2080 นาย วรเวทย์ เนตรจันทร์
2081 นาย วรเศรษฐ์ วีระทวีวงศ์
2082 นางสาว วรัญญา ทดคุย
2083 นางสาว วรัญญา ศิริกาญจนสุข
2084 นางสาว วราทิพย์ วิโรจน์แดนไทย
2085 นาง วราภรณ์ คงรอดเพ็ง
2086 นางสาว วราภรณ์ สุทธิชัยอนันต์
2087 นางสาว วราภรณ์ อ้นบุญมี
2088 นางสาว วราภัสร์ ศรีเดช (ช่ือเดิม ลภัส อ่อนสะอาด)
2089 นาง วรินทรา วงศ์วิชญา
2090 นางสาว วริยา วชิรวธน์
2091 นาง วรีพร บิลสัน
2092 นางสาว วรุณณี แซ่ตัง
2093 นาย วลันต์ ยูฮันเงาะ
2094 นางสาว วไลพร สอนดี
2095 นาย วศศาสตร์ สายสิงห์
2096 นาย วสวัตต์ิ เศรษฐพิพัฒน์
2097 นาย วสัน บรรพันธ์
2098 พจอ. วสันต์ จงมโนประเสริฐ
2099 นาย วสันต์ ชัยปิตินานนท์
2100 นาย วสันต์ ธิมาภรณ์
2101 นาย วสันต์ บัวรัตน์
2102 นาย วสันต์ พันธุรักษา
2103 บจ. วสุธาการโยธา
2104 นาย วัชรกร อ่ินค าตา
2105 นาย วัชรพล ครุฑปักษี
2106 นาย วัชรวิทย์ พันตะรักษา
2107 นาง วัชรินทร์ ค าซ่ือ
2108 นาย วัชรินทร์ ปิดจัตุรัส
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2109 นางสาว วัชรี เกิดโภคา
2110 นาย วัฒนชัย เพ็งวันพุฒ
2111 นาย วัฒนา บันเทิงใจ
2112 นาย วัฒนา สุสังคม
2113 นาย วันชัย แจ่มจันทร์
2114 พ.ต.อ. วันชัย ฉัตรด ารง
2115 นาย วันชัย แซ่เตียว
2116 นาย วันชัย ดอกเข็ม
2117 นาย วันชัย มะลิหวล
2118 นาย วันชัย รอดจันทร์ทอง
2119 นาย วันชัย รักเสนาะ
2120 นาย วันชัย ศิริปรีชากุล
2121 นาย วันชัย ศุขมณี
2122 นาย วันชัย หงษ์สามสิบเจ็ด
2123 นาย วันชัย อุปครุฑ
2124 นาย วันชุม จีนาเพ็ญ
2125 นาง วันดี ก าลังเดช
2126 นาง วันดี วันจู
2127 นางสาว วันทนา ทาวะรัตน์
2128 นาง วันทนา บุญมายะพันธ์
2129 นาง วันทนา สุทินวงศ์
2130 นาย วันทอง โคกโพธ์ิ
2131 นาง วันนา เชยกล่ิน
2132 นาง วันเพ็ญ แก้วทอง
2133 นาง วันเพ็ญ ดวงจันทร์
2134 นาง วันเพ็ญ ดีบุกค า
2135 นาง วันเพ็ญ ทับพรหม
2136 นาง วันเพ็ญ บ ารุงกิจ
2137 นาง วันเพ็ญ ลีนะวัต
2138 นางสาว วันเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว
2139 นางสาว วันเพ็ญ สราวุธจิรพงศ์
2140 นางสาว วันวรรษา เชิญชม
2141 นางสาว วันวิสาข์ ค าแตงใหญ่
2142 นาย วัลลพ ตาทิพย์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2143 นาย วัลลภ สีแดงเพ็ง
2144 นาย วัลลภ หิรัญยานนท์
2145 นาย วัลลภ อ้ึงเกษมศรี
2146 นางสาว วัลลภา สกนธวัฒน์
2147 บจ. วัสดุภัณฑ์คอนกรีต
2148 นาง วาณี ฝ่ายสงค์
2149 นางสาว วามรินทร์ โรจนเลิศ
2150 นาง วารุณี คิม
2151 นางสาว วาศินี เอกศิริ
2152 นางสาว วาสนา กิมเฮียะ
2153 นาย วาสนา ไชยศึก
2154 นาง วาสนา ปัญญาค า
2155 นาง วาสนา พรวิกุลรัตนา
2156 นาง วาสนา พิมลนอก
2157 นาง วาสนา มุ่งแอบกลาง
2158 นางสาว วาสนา ราษีกุล
2159 นางสาว วาสนา วีระปัญจานนท์
2160 นาง วาสนา วีระสุริยา
2161 นาง วาสนา ศรีปาน (ช่ือเดิม วาสนา สารสมบูรณ์)
2162 นาง วาสนา อินมานพ
2163 นางสาว วาสินี รัชตสัมพันธ์พร
2164 นางสาว วิกานดา ธิติกรโกศล
2165 นาย วิจักษ์ ค าศรี
2166 นาย วิจิต ภักดี
2167 นาย วิจิตร ชาบัย
2168 นาย วิจิตร วัฒนวิจารณ์
2169 นางสาว วิจิตรา ลือนุ้ย
2170 นาง วิจิตรา เลิศวิลัย
2171 นาย วิชชา อ่วมศรี
2172 นาย วิชัย จุลโพธ์ิ
2173 นาย วิชัย ชัยรถ
2174 นาย วิชัย ตันณรงค์กุลโชค
2175 นาย วิชัย เทพเทียน
2176 นาย วิชัย พฤฒาสุภัค
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2177 นาย วิชัย มัครมย์
2178 นาย วิชัย วชิราพรพฤฒ
2179 นาย วิชัย ว่องวัชรพร
2180 นาย วิชา ไชยมี
2181 นาย วิชาญ ทองถัน
2182 พ.ต.ท. วิชาญ สารการ
2183 นาย วิชาติ สาแดง
2184 นาย วิชิต จันทร์แก้ว
2185 นาย วิชิต แซ่ภู่
2186 นาย วิชิต ทัพซ้าย
2187 นาย วิชิต อรมัย
2188 นาย วิเชียร ธรรมจรัสวงศ์
2189 นาย วิเชียร ปลอดโปร่งใจ
2190 นาย วิเชียร พลเหลา
2191 นาย วิเชียร สุขรมย์
2192 นาย วิเชียร สุไธสง
2193 นาย วิเชียร เอ่ียมดี
2194 นาย วิฑูรย์ เจนยุทธนา
2195 นาง วิฑูรย์ ฤทธิโสม
2196 นาย วิฑูรย์ สุหญ้านาง
2197 นาย วิฑูรย์ หมายอาสา
2198 นาย วิฑูรย์ เหล็กพิมาย
2199 นาย วิทยา ข้อมงคลอุดม
2200 นาย วิทยา ชยุติแสงไพศาล
2201 นาย วิทยา ธรรมสอน
2202 นาย วิทยา นวลศรี
2203 นาง วิทยา ม่ันเขตกรณ์
2204 นาย วิทิต ศรีวิชัย
2205 นาย วิทิวัฒน์ สงวนตระกูล
2206 นาย วิธาน กันยารังสี
2207 นางสาว วิธาวรรณ มโหธร
2208 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิน แอท ฮาร์ท
2209 นาย วินัย ชรินทร์
2210 นาย วินัย ไตรพารา
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2211 นาย วินัย ธรรมานันท์
2212 นาย วินัย พวงเพรช
2213 นาย วินัย วรุตมพงษ์
2214 นาย วินัย ศรีนิเวศน์
2215 นาย วินัย สามวัง
2216 นาย วินัย อินทโส
2217 นาง วิภา หรินทรนันท์
2218 นาง วิภารัช นาคพิน
2219 นาง วิภารัตน์ ทิพย์ไข่
2220 นางสาว วิภาวดี ใจชอบ
2221 นางสาว วิภาวดี สุวรรณพรหม
2222 นาย วิมล มีแสงเงิน
2223 นาง วิมลพรรณ โพธา
2224 นาย วิมลรัตน์ ชูแกล้ว
2225 นาย วิมาน ม่ันคง
2226 นาย วิรชาติ ทิพย์เสถียง
2227 นาง วิรสุดา หรือ จินดา ดีวรรณวงศ์
2228 นาย วิระพงษ์ วงค์สุวรรณ์
2229 นาย วิรัช กนกรัตนนุกูล
2230 นาย วิรัตน์ เฉยฉิน
2231 ร.อ. วิรัตน์ สมณา
2232 นาย วิรัตน์ อยู่อเนก
2233 นาย วิรัตน์ อ่างค า
2234 นาย วิริยะ วิโรจน์แดนไทย
2235 นางสาว วิริยา วงศ์บุญจันทร์
2236 นาย วิรุฬห์ หวังเลิศพาณิชย์
2237 นาย วิโรจน์ สุรวรกิจ
2238 นาย วิโรจน์ หลวงไกร
2239 นาง วิลักษ์ ไชยภักดี
2240 นาง วิลัยวรรณ แก่นนาค า
2241 นางสาว วิลาวรรณ แสงสว่าง
2242 นางสาว วิลาวัณย์ โชติคุตร์
2243 นางสาว วิลาวัณย์ อมรสิน
2244 นาง วิลาวัลย์ เหล็กมา
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2245 นางสาว วิลาศิณี พูลสิน
2246 นางสาว วิไล สิทธิโชติรัตน์
2247 นาง วิไลวรรณ นักร า
2248 นาย วิวรรธน์ นันทิพัฒน์ตระกูล (ช่ือเดิม ชัชวาลย์ อุ่นตา)
2249 นาย วิวัฒน์ ชัยมูลวงศ์
2250 นาย วิวัฒน์ พันธ์ทิพทวี
2251 นาย วิวัตร ยอดเกตุ
2252 นาย วิศาล สมคิด
2253 นาย วิศิษฏ์ วิริยะธรรมกุล
2254 นาย วิศิษฐ์ ทองสมบูรณ์
2255 นาย วิศิษฐ์ อัญญวุฒิไกร
2256 นาย วิเศษ บุดดีพุธ
2257 นาย วิษณุ ช่ืนใจ
2258 นาย วิษณุ บุญชิต
2259 นาย วิสิษฐ สิทธิโชติรัตน์
2260 นาง วิสุดา สีลา
2261 นาย วิสุทธ์ิ วิเวก
2262 บจ. วี เค เอคเซคคิวทีฟ
2263 บจ. วี.ที.พี.แท็กซ่ีเซอร์วิส
2264 นาง วีณา สุภัคพัฒนะพร
2265 นาง วีณา อนันตสมบูรณ์
2266 นาย วีรพล ดอกชูรุ่ง
2267 ส.ต.อ. วีรพล ปัตตะเน
2268 นางสาว วีรภา หงษ์จ้อย
2269 นางสาว วีรยา อาวรณ์
2270 นาย วีรวัฒน์ สมดังเจตน์
2271 นาย วีรวุฒิ หร่ายมณี
2272 นาย วีรศักด์ิ ก้านสันชัย
2273 นาย วีระ ขุนนางจ่า
2274 นาย วีระ ยอดมณี
2275 นาย วีระ เลิศจิราการ
2276 นาย วีระชม อนันต์
2277 นาย วีระชัย เล้าชาญวุฒิ
2278 นาย วีระพงษ์ ค าพามา
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2279 นาย วีระพงษ์ เช้ือวงค์พรหม
2280 นาย วีระศักด์ิ วอทอง
2281 นาย วีระสิทธ์ิ ศรีวิฑูรย์ศักด์ิ
2282 นาย วุฒิกร พรมานะประเสริฐ
2283 นาย วุฒิชัย ไขกัณหา
2284 จ.ส.อ. วุฒิชัย ศึกษา
2285 นาย วุฒิชัย อ่อนเหลือ
2286 นาย วุฒิพันธ์ ตระการรัตนชัย
2287 นาย วุฒิพันธ์ สาลี
2288 นาย เวชยันต์ ศรีสารากร
2289 นาง เวฑิภา เลขาวิวัฒน์
2290 นาย เวนิช สังขะจาย
2291 นาย เวียงทิน ผละพล
2292 นาง เวียน เรืองวุฒิ
2293 บจ. แวนด้า แพค
2294 บจ. แวนด้ากรุ๊ป
2295 นางสาว แววดาว ค าเสถียร
2296 นาง ศกลวรรณ วานิชย์กุล
2297 นาย ศรการันต์ โพธิเย็น
2298 นาย ศรณราม วงศ์กระโทก
2299 นางสาว ศรัญญา เรืองแสง
2300 นาย ศรัทธา รัตนโชเต
2301 นาย ศรายุทธ ฮังค า
2302 นาย ศราวุธ เช้ือตระกุล
2303 นาย ศราวุธ วิริยะส่องแสง
2304 นางสาว ศริญญา แก้วธรรมชัย
2305 นาง ศรินญา เจริญ
2306 นาง ศรินรัตน์ นพศรีโรจน์
2307 นาย ศรีกิจจา แสงอรุณฉัตรียา
2308 นางสาว ศรีจันทร์ อ่ิมแก้ว
2309 นาย ศรีนคร แถมวัน
2310 นาง ศรีนวล แก้วขัติ
2311 นางสาว ศรีนวล แซ่โง้ว
2312 นาง ศรีนวล พฤษกล ามาศ
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2313 นาง ศรีนวล พะทองยศ (ช่ือเดิม ศรีนวล แสงข า)
2314 นาง ศรีนวล สาธร
2315 นางสาว ศรีนวล สุวรรณ์
2316 นาง ศรีแพร ชัยเลิศ
2317 นาย ศรีระคุณ ฉ่ิงทอง
2318 นางสาว ศรีวรรณ ตรีเดชา
2319 นาง ศรีวรรณ อุชชิน
2320 นางสาว ศรีสวัสด์ิ จันทร์สีดา
2321 นาง ศรีสุดา ไพศาล
2322 นาย ศรุต เรืองโรจน์สิน
2323 นาย ศรุต ศรีโภคิน
2324 นางสาว ศศิธร บูรณศิริ
2325 นาง ศศินิภา ยันต์จันทร์ประภา
2326 นาง ศศิยาพัชญ์ วัชรินทร์พร
2327 นาง ศักดา คุระวรรณ
2328 นาย ศักดา รัตนปัญญา
2329 นาย ศักดา ฮวบนรินทร์
2330 นาย ศักด์ิ คุ้มวงษ์
2331 นาย ศักด์ิชัย จานทอง
2332 ด.ต. ศักด์ิดา วัฒนากลาง
2333 นาย ศักด์ิดา สุริยาอารักษ์
2334 นาย ศักด์ิดา หาญกล้า
2335 นาย ศักด์ิเพชร ณ กาฬสินธ์ุ
2336 นาย ศัญญา แตงอ่อน
2337 นาย ศาสตรา สืบวงค์
2338 นาย ศาสตราวุธ เวชบุตร
2339 นาย ศิขรินทร์ สียาม
2340 นาย ศิริโชค ทบจันทร์
2341 นาย ศิริเดช นิจสุขะ
2342 นาง ศิรินา ไทริ
2343 นาย ศิริพงษ์ ถูกระเบียบ
2344 บจ. ศิริพงษ์ซีเมนต์
2345 นาง ศิริพร บุญชูจิตต์
2346 นาง ศิริพร เฟ่ืองระย้า
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2347 นาง ศิริพร ภัคพยัต
2348 นาง ศิริพร วิบูลย์พันธ์ุ
2349 นางสาว ศิริภัทร สุดคะเนย์
2350 นาง ศิริมา นายและ
2351 นาง ศิริมา ลิขิตตายนต์
2352 นาง ศิริมา องควิโรจน์
2353 นางสาว ศิริรัช รัฐรังสี
2354 นางสาว ศิริลักษณ์ สารฤทธ์ิ
2355 นาย ศิริวัฒน์ พักคง
2356 นาย ศิริวัฒน์ ฟักคง
2357 นางสาว ศิริวิไล อ าภูเวศ
2358 นาง ศิริโสภา นฤปกร
2359 นาย ศิลธรรม ไปน าชัย
2360 นาง ศิลาศ ด ามุณี
2361 นาย ศิวกร กุลเกตุ
2362 นาย ศิวกร วชิระสาโรจน์
2363 นาง ศิวพร ศิลารังษี
2364 นางสาว ศิวพร สุดประเสริฐ
2365 นางสาว ศิวพร เหม็งสกุล
2366 นาย ศิวัช(สืบพงศ์) โกฎิรัตน์
2367 นางสาว ศุกัลยา ปัดถาปาโท
2368 นาย ศุภกร กองทุน
2369 นาย ศุภกร นิมิตวาชกุล
2370 นาย ศุภกฤษ ศรีโปฎก
2371 นาง ศุภกัญญา ลออนวล
2372 นางสาว ศุภกาญจน์ แจ่มเอ่ียม
2373 นาย ศุภกิจ ศุภโชคเจริญสิน
2374 นาย ศุภกิต ชุมถนอม
2375 นาย ศุภชัย ตุลยานุกุล
2376 นาย ศุภชัย เตชะพูลทรัพย์
2377 นาย ศุภชัย ปฐมศิริสกุล
2378 นาย ศุภชัย มีสวัสด์ิ
2379 นาย ศุภชัย รักชาติ
2380 นาย ศุภชัย สังกรณีวรรณ์
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2381 นาย ศุภเชษฐ์ นพคุณกุลศิริ
2382 นาย ศุภเดช แก้วมโมรมย์
2383 หจก. ศุภมิตรการพิมพ์
2384 พล.ต. ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธ์ิ
2385 นาง ศุภลักษณ์ เลิศสุขสมบัติ
2386 นางสาว ศุภวรรณ สุธรรมโน
2387 นาย ศุภเวช เหมาะกิจ
2388 นางสาว ศุภากร พจน์ธนมาศ
2389 นางสาว ศุภาวรรณ ปทุมชาติ
2390 นาง ศุภาสินี ลิมปพัทธ์
2391 นาย เศรษฐพงศ์ ปะทิ
2392 นาย เศรษฐพงศ์ สุวรรณพรม
2393 นาย เศรษฐี ค้าสุวรรณ
2394 นาย เศวก ส าเนียงเสนาะ
2395 นางสาว ษมาพร ก้อนทอง
2396 บจ. ษารินทร์ เซอร์วิส
2397 บจ. ส.วิริยะทรานสปอร์ต
2398 นาย สกล ปิยะวงศ์
2399 นางสาว สกาวเดือน วงษ์ยาแดง
2400 นาย สง โพธ์ินอก
2401 นาย สงกรานต์ ภูแป้ง
2402 นาง สงบ เกิดปัญญา
2403 นางสาว สงบ แก้วเรือง
2404 นาย สงวน ค าผุย
2405 นาย สงวน ชัยปิตินานนท์
2406 นาย สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
2407 นาย สงวนศักด์ิ พรายพรรณ
2408 นาย ส่งศักด์ิ เฉลิม
2409 นาย สงัด พันธ์สารคาม
2410 นาย สงัด พูลพิพัฒน์
2411 นาย สงัด มาวิเศษ
2412 นาย สงัด สิงห์มา
2413 นาย สง่า เทพวงศ์
2414 นาย สง่า พันธ์หนองหว้า
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2415 นาย สง่า ย่ิงเชิดดี
2416 นาย สง่า หว่างปัญญา
2417 นางสาว สฐารัฐ สิทธิโชติพงศ์
2418 นาง สดสี คมเฉียบ
2419 บมจ. สตีล อินเตอร์เทค
2420 นาย สถาพร ครุธทะยาน
2421 นาย สถาพร บูรณจิตร์ภิรมย์
2422 นาย สถิตย์ พุ่มพวง
2423 นาย สถิตย์ อินทร์ทองน้อย
2424 นาย สนธยา พลพวก
2425 นาย สนธยา พลเย่ียม
2426 นาย สนธยา เพชรรัตน์
2427 นาง สนธยา ศรีปาน
2428 นาย สนธยา หล้าสวย
2429 นาย สนธยา อุ่นจันทึก
2430 นาย สนธิ เจริญช า
2431 นาย สนธิ ธรรมสุนา
2432 นาย สนม สิงห์ลอ
2433 นาย สนอง ดีอ านาจ
2434 นาย สน่ัน ชูเหลือ
2435 นาย สน่ัน บุญอยู่
2436 นาง สน่ัน ปานแดง
2437 นาย สน่ัน พรมจีน
2438 นาย สนิท ค าแสน
2439 นาง สนุน กลัดแก้ว
2440 บจ. สเพลนเดอร์ โพรดักส์
2441 นาย สมเกียรติ กรุดกาง
2442 นาย สมเกียรติ แก้วรุ่ง
2443 นาย สมเกียรติ เจริญวิไลสุข
2444 นาย สมเกียรติ ต้ังทวีลาภ
2445 นาย สมเกียรติ ถมปัด
2446 นาย สมเกียรติ บิอะหวัง
2447 นาย สมเกียรติ ประมวลวงศ์
2448 นาย สมเกียรติ แย้มฉุย
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2449 นาย สมเกียรต์ิ รัตนไทย
2450 ด.ต. สมเกียรติ สารีบุตร
2451 นาย สมเกียรติ อยู่ดี
2452 นาย สมควร ขันทอง
2453 นาง สมควร ศรีทวน
2454 นาย สมควร สวนจ่ัน
2455 นาย สมควร หวานดี
2456 นาย สมคิด ขันค า
2457 นาง สมคิด เข้มศิริ
2458 นาย สมคิด ฝอยสระน้อย
2459 นาย สมคิด วงศ์มา
2460 นาย สมคิด หิรัญญวดี
2461 นาง สมคิด อินทรบุตร
2462 นาง สมจิต ศรีพุทธา
2463 ร.ท. สมจิต สายสุวรรณ
2464 นาง สมจิต สีแดงเพ็ง
2465 นาง สมจิตต์ ชูวงศ์
2466 นางสาว สมจิตต์ ดิษฐลาย
2467 นางสาว สมจิตร คล้ ามณี
2468 นาง สมจิตร ถมทอง
2469 นาย สมจิตร์ ทองจุ้น
2470 นาย สมเจตร ยอดแก้ว
2471 นาย สมเจน ไชยสัจ
2472 นาง สมใจ เกตุคง
2473 นาง สมใจ เกิดควน
2474 นางสาว สมใจ พรมมี
2475 นาย สมใจ วิริยะกุล
2476 นางสาว สมใจ เวียงชัย (ช่ือเดิม สุพรรณี เวียงชัย)
2477 นาย สมใจ สวัสด์ิศรี
2478 หจก. สมใจรุ่งเรือง ขนส่ง
2479 บจ. สมชัย คาร์เร้นท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต
2480 นาย สมชาติ ดุสฏีกาญจน
2481 นาย สมชาติ รักท้วม
2482 นาย สมชาย กอนเสน
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2483 นาย สมชาย เข็มกลัด
2484 นาย สมชาย จันทร์ไชยแก้ว
2485 นาย สมชาย ชัยสุกัญญาสันต์
2486 นาย สมชาย เชิงดี
2487 นาย สมชาย ฐิติวัฒนานุกุล
2488 นาย สมชาย ไตรโสม
2489 นาย สมชาย ทองมา
2490 นาย สมชาย ทัศวงษ์
2491 นาย สมชาย ธิติศิริเวช
2492 นาย สมชาย น่ิมขวัญ
2493 นาย สมชาย บุญญโชติ
2494 นาย สมชาย บุญล้วน
2495 นาย สมชาย พงษ์ประพันธ์
2496 นาย สมชาย รุ่นแรก
2497 นาย สมชาย เรืองรองวรรษ
2498 นาย สมชาย วุฒิกรีราชัย
2499 นาย สมชาย แสงสว่างศรี
2500 นาย สมชาย อนูปกิจ
2501 สอ. สมชาย อยู่ฉ่ า
2502 นาย สมชาย อาดหาญ
2503 ร.อ. สมชาย เอมเอก
2504 นาย สมชิด ค าขาว
2505 นาย สมโชค งามสม
2506 นาย สมเดช กรรไกร
2507 นาย สมเดช งามศรีตระกูล
2508 นาย สมเดช วิโรจน์วุฒิกุล
2509 นาย สมเดช สุจันทา
2510 นาง สมนึก เกิดอยุ่
2511 นาย สมนึก ไกรศรี
2512 นาย สมนึก เขียวเกษม
2513 นาย สมนึก ทรัพย์สันติสุข (บริษัท พี.เอส.ดีไซน์ แอนด์ แอ็ด จ ากัด)
2514 นาง สมนึก นวลศรี
2515 นาย สมนึก นาคน้อย
2516 นาง สมนึก นาคสุวรรณ
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2517 นาย สมนึก ป่ินถาวรรักษ์
2518 นาย สมนึก รัตนส าอางค์
2519 นาย สมนึก วิชัย
2520 นาย สมนึก เหมือนทอง
2521 นาย สมบรูณ์ องค์วิเศษไพบูลย์
2522 นาง สมบัติ กิตติปาโล
2523 นางสาว สมบัติ ค าจริง
2524 นาย สมบัติ ใจจวง
2525 นางสาว สมบัติ ดวงอานนท์
2526 นาย สมบัติ ทองสุข
2527 นาย สมบัติ ไทยสนธิ
2528 นาย สมบัติ พรรณธนาม
2529 นาย สมบัติ เมืองทอง
2530 นาง สมบัติ แย้มสุข
2531 นาย สมบัติ ร่ืนรวย
2532 นาย สมบัติ สานแดง
2533 จ.ต. สมบัติ อินทร์ปรางค์
2534 ร.ต.ต. สมบุญ บุญมา
2535 นาย สมบุญ รุ่งโรจน์ธนทิพย์
2536 นาง สมบุญ เลิศวิไลย์
2537 นาย สมบุรณ์ หอมศักด์ิมงคล
2538 นาย สมบูรณ์ แก้วล้ิมวัฒนา
2539 นาย สมบูรณ์ เต็งหงษ์เจริญ
2540 นาย สมบูรณ์ ถาวรสถิตวงศ์
2541 นาย สมบูรณ์ ประทุมน้อย
2542 นาย สมบูรณ์ ปานใยสมบูรณ์
2543 นาย สมบูรณ์ วินิจฉัยธรรม
2544 นาย สมบูรณ์ ศิลาชัย
2545 นาย สมบูรณ์ หรือศรรวริศ บุญมี
2546 นาย สมบูรณ์ อับโดระมาน
2547 นาย สมประสงค์ เขียวค า
2548 นาย สมประสงค์ เงินเนตร
2549 นาย สมปอง กลมกลึง
2550 นางสาว สมปอง คณะพล
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2551 นาย สมปอง คึมสูง
2552 นาง สมปอง บุญคล้าย
2553 นาง สมปอง อนันทสี (ช่ือเดิม สมปอง อะมะดี)
2554 นาง สมปอง อยู่ส าราญ
2555 นาย สมพง ศรีรังกูร
2556 นาย สมพงษ์ กิตติรัตนาภินันท์
2557 นาย สมพงษ์ คีรีวัลย์
2558 นาย สมพงษ์ โคตะโคตร
2559 นาย สมพงษ์ น้อยคง
2560 นาย สมพงษ์ นาคเอ่ียม
2561 นาย สมพงษ์ บัวบาน
2562 นาง สมพงษ์ ปัถวี
2563 นาย สมพงษ์ ป่ินเงิน
2564 นาย สมพงษ์ ปู่มาก
2565 นาย สมพงษ์ รัตน์ปิยะภาภรณ์
2566 นาย สมพงษ์ ลิมปตานนท์
2567 นาย สมพงษ์ วรรณทอง
2568 นาย สมพงษ์ สมบัติก าไร
2569 นาย สมพงษ์ สิงห์น้อย
2570 นาย สมพงษ์ สุปะทัศ
2571 นาง สมพงษ์ เสง่ียมจิตร์
2572 นาง สมพงษ์ แสงเงิน
2573 นาย สมพงษ์ องค์วิเศษไพบูลย์
2574 นาย สมพงษ์ เอ้ือจิตร์
2575 นางสาว สมพร คล้ายนาค
2576 นาย สมพร จงเจริญ
2577 นางสาว สมพร ชิณบุตร
2578 นาง สมพร ทองหล่อ
2579 นาย สมพร พิษณุพันธ์ุ
2580 นาง สมพร วรานนท์วนิช
2581 นางสาว สมพร โสภาชัย
2582 นาง สมพร อาศัยบุญ
2583 นาย สมพิศ สอนสวัสด์ิ
2584 นางสาว สมพิศ หนูช่ืนมะเริง
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2585 นาย สมเพชร ชมภูใส
2586 นาย สมภาร ค าสาว
2587 นาย สมมัด สวัสดี
2588 นาย สมมาตร แก่นไชย
2589 นาย สมมาตร จันทาสี
2590 นาย สมยศ ค ามา
2591 นาย สมยศ ทองเช้ือ
2592 นาย สมยศ พรามกุล
2593 นาย สมยศ เพ็ญงามดี
2594 นาย สมยศ ระฆังทอง
2595 นาย สมยุทธ โชคชัยมาดล
2596 นาย สมร สานสืบพันธ์ุ
2597 นาง สมรัก แดงศรี
2598 นาย สมรัฐ สังข์ทอง
2599 นาง ส้มล้ิม โกวิทญ์
2600 นางสาว ส้มล้ิม จันทร์นุ่ม
2601 นาง สมศรี เกิดโต
2602 นาง สมศรี ตุ้มเจริญ
2603 นางสาว สมศรี เอ่ียมสะอาด
2604 นาย สมศักด์ิ กรคณฑี
2605 พ.ท. สมศักด์ิ ฉีดเกตุ
2606 นาย สมศักด์ิ แซ่เอียะ
2607 ร.ต. สมศักด์ิ ทรัพย์ไพบูลย์
2608 ร.ต.ต. สมศักด์ิ นามสง่า
2609 นาย สมศักด์ิ เนตรโกศล
2610 ว่าท่ีร้อยตรี สมศักด์ิ บุญศักด์ิ
2611 นาย สมศักด์ิ บูชาพันธ์
2612 นาย สมศักด์ิ เพ็ญจันทร์
2613 นาย สมศักด์ิ มีผล
2614 นาย สมศักด์ิ รักษาแก้ว
2615 นาย สมศักด์ิ วรรณทอง
2616 นาย สมศักด์ิ ศักด์ิเชิดชูตระกูล
2617 นาย สมศักด์ิ สมละออ
2618 นาย สมศักด์ิ สารพันธ์
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2619 นาย สมศักด์ิ หล่ายมณี
2620 นาย สมศิลป์ สังโยคกุล
2621 นาย สมสกุล ทรงศิริ
2622 นาง สมสุข จีนถนอม
2623 นาย สมหม้าย ทรงจิตต์
2624 นาง สมหมาย พลหาร
2625 นางสาว สมหมาย สายบัว
2626 นาย สมหวัง ร่ืนเพียร
2627 นาง สมอาจ บุญเหมาะ
2628 นาง สมัญญา ชิตสมบัติ
2629 นาย สมัย ท าแกว
2630 นาย สมัย โพธ์ิจันทร์
2631 นาง สมัย มุริจันทร์
2632 นาย สมัย เยาวนารถ
2633 นาย สมัย สรวงโท
2634 นาง สมัย สีทา
2635 สมาคมจีนจังหวัดพิษณุโลก
2636 นาย สมาน เกตแก้ว
2637 นาย สมาน แก้วไวยุทธ
2638 นาย สมาน ค าใย
2639 นาย สมาน จอกน้อย
2640 นาย สมาน ศรีเจริญ
2641 บจ. สมาร์ทคอนโทรลแอนด์แอพพลิเคช่ัน
2642 บจ. สมุทรปราการขนส่ง
2643 บจ. สยาม ไอ.ที.ทัวร์
2644 บจ. สยามไดร์ว่ิง เอ็นเตอร์ไพรส์
2645 บจ. สยามเรียลต้ีแอนด์เซอร์วิส
2646 นาย สรยุทธ วิวัฒน์บุตรสิริ
2647 นาย สรรเพชญ อินทนนท์
2648 นาย สรศักด์ิ ศรีกัลยา
2649 นางสาว สรัลยรักษ์ ปล่ังศรีสกุล
2650 นางสาว สรัลรัตน์ แซ่พู่
2651 นาย สราวุธ คงค า
2652 นาย สราวุธ เทพเฉลิม
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2653 นาย ส่วนจิตร บุพศิริ
2654 จ.ส.ต. สวรรค์ คงช่ืน
2655 นางสาว สวรรค์ศรี ส าเภาเงิน
2656 บจ. สวอช
2657 นาง สว่ัน คงเจริญ
2658 นาย สว่างวุฒิ ด ารงรัตน์
2659 นาย สวาท พาดี
2660 นาย สวาท ใหม่จันทร์
2661 นาง สวาส บุตรเอ้ือ
2662 นาย สวิสชัย สวนแก้ว
2663 สหกรณ์เจริญเมืองแท็กซ่ี
2664 สหกรณ์แท็กซ่ีกรุงไทย
2665 สหกรณ์แท็กซ่ีสนามบินดอนเมือง
2666 สหกรณ์แท็กซ่ีสามัคคีธรรม
2667 สหกรณ์แท็กซ่ีอิสระ
2668 สหกรณ์ปทุมวันแท็กซ่ี
2669 สหกรณ์สหมิตรแท็กซ่ี
2670 สหกรณ์แหลมทองแท็กซ่ี
2671 นาย สหไพบูลย์ มณีค า
2672 บจ. สหโอฬารขนส่ง (1995)
2673 นาย สอน ทองอ่อน
2674 นาย สอาด ทัดเท่ียง
2675 นาย สังคม ก้านแก้ว
2676 พ.ต. สังคม อุปัชฌาย์
2677 นาย สังฆพร อิทธิถาวร
2678 นาย สังวาลย์ แต้มโคกสูง
2679 นาง สังวาลย์ นาธงชัย
2680 นาง สังวาลย์ ล้อมวงษ์
2681 นาย สังวาลย์ หล่ าดี
2682 นาย สังเวียน กินะระ
2683 นาย สัญชัย นันทวณิชย์
2684 นาย สัญชัย สวัสด์ิใช้
2685 นาย สัญญา กองค า
2686 นาย สัญญา กุลพ่อ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2687 นางสาว สัตกัน แย้มแก้วดิถี
2688 นาย สัทธา แก้วช้าง
2689 นาย สันติ คลังนาค
2690 นาย สันติ โคตรระมาด
2691 นาย สันติ เช่ือมสกุล
2692 จ.ส.ท. สันติ นรสีห์
2693 นาย สันติ พ่ึงสุข
2694 นาย สันติ รุจิโสม
2695 บจ. สันต์ิกลการ (1988)
2696 นาย สันติชัย เทศวัตร
2697 นาย สันติภพ พรหมชนะ
2698 นาย สันติภาพ นรสาร
2699 นาง สันทราย แนวค า
2700 นาย สันทิฏฏ์ ขันติการุณ
2701 ส.ต.อ. สัประยุทธ ผ่องแผ้ว
2702 นาย สัมภาษณ์ อรุณมณี
2703 นาย สัมฤทธ์ิ แก้วสังหาร
2704 นาย สัมฤทธ์ิ ประสมศรี
2705 นาย สัมฤทธ์ิ แพงสอน
2706 นาย สาคร แก่นเฟ่ือง
2707 นาย สาคร คงสมแดน
2708 นาย สาคร เดียวสูงเนิน
2709 นาง สาทิพย์ หัดประกอบ
2710 นางสาว สาธิกา สามศรี
2711 นาย สาธิต แก้ววังสวง
2712 นาย สาธิต รักการพาณิชย์
2713 นาย สาธิต อักษรอธิบดี
2714 นาย ส้าฝิหนะ โคแหละ
2715 นาย สาม คงสมโชค
2716 นาย สามารถ ช่างค า
2717 นาย สามารถ พรหมทอง
2718 นาย สามารถ รัคคะพันธ์
2719 นางสาว สายใจ ภักดีรัตนมิตร
2720 นาย สายชล เคร่ืองสูงเนิน



รายช่ือเจ้าหน้ี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จ ากัด ท่ีได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 81/101

ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2721 นาย สายชล ใจหลัก
2722 นาย สายชล วรโชติ
2723 นาย สายชล อ่างอินทร์
2724 นาง สายธาร ศรีสุขโข (ช่ือเดิม วิลาวรรณ พงษ์การ)
2725 นางสาว สายฝน หงษาวดี
2726 นาย สายฝน อ่อนจิตต์
2727 นาง สายพิมพ์ โสสุ่ย
2728 นาง สายยนต์ จันทร์อนุภาพ
2729 นางสาว สายสุนีย์ เอ่ียมเมธี
2730 นาง สายหยุด ศรีโห
2731 นาย สายัณ สานนท์
2732 นางสาว สายัณฑ์ โกษา
2733 นาย สายัณห์ ใจสุข
2734 พ.ต.อ. สายัณห์ ปาลวัฒน์
2735 นาย สายัณห์ วชิรเดชเสถียร
2736 นาย สายัณห์ หม่ืนสุข
2737 นาย สายันต์ เมืองพรหม
2738 นาย สายันต์ สุดอุ่น
2739 นาย สายันต์ อินนุรักษ์
2740 นางสาว สาระพี วงศ์วาน
2741 นาย สาริศา กิติประวัติ
2742 นาย สาโรจน์ ล้ิมสุขะกร
2743 นาย สาโรจน์ ศิริสังข์
2744 นาย สาโรจน์ สิงหานนท์ตรระกูล
2745 นาย สาโรจน์ สุวรรณรัตนโชติ
2746 นาง สาล่ี เกณฑ์ชัย
2747 นาง สาล่ี ภักดีพิบูลย์
2748 นางสาว สาวิตรี จักรพันธ์ุ ณ อยุธยา
2749 ส านักงานเทศบาลต าบลสวนหลวง
2750 ส านักงานบ ารุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
2751 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2752 ส านักงานอ านวยการประจ าศาลจังหวัดธัญบุรี
2753 นาย ส าเนา ภู่พราหมณ์
2754 นาง ส าเนา เรืองทรัพย์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2755 นาย ส ารวย ขวัญอยู่
2756 นาง ส ารวย โพล้งมี
2757 นางสาว ส ารวย ล้ิมแพร่พันธ์
2758 นาง ส ารวย วงศ์สวัสด์ิ
2759 นาง ส ารวย วิชัยกุล
2760 นาย ส ารวย สังข์โชติ
2761 นาง ส ารวล กันกล่ า
2762 นาง ส ารอง ท้าวบาง (ช่ือเดิม ส ารอง เบ็ญจปัก)
2763 นาย ส าราญ กุมภาพันธ์
2764 นาย ส าราญ ทุ่งกระโทก
2765 นางสาว ส าราญ ผลเกิด
2766 นาย ส าราญ พรมมินทร์
2767 นาย ส าราญ ภักดีศรีศักดา
2768 นาย ส าราญ โภคพูล
2769 นาย ส าเริง บัวระพา
2770 นาย ส าเริง บุญพร้อม
2771 นาย ส าเริง สังฆราช
2772 นาย ส าเริง อรุณจินดา
2773 นาย ส าฤทธ์ิ อ่วมพันธ์
2774 นางสาว ส าอาง โคตรทิพย์
2775 นางสาว ส าอาง ชลาศรี
2776 นาย สิงห์ขร อรัญเวช
2777 นาย สิงห์ชัย ศิระสุข
2778 บจ. สิงห์บุรีเวชชการ
2779 นาย สิงห์สมุทร พยม
2780 นาย สิงหา นพคุณ
2781 นาย สิทธานนท์ วังซ้าย
2782 นาย สิทธิกร นิจประกิจ
2783 นาย สิทธิชัย สมบุญ
2784 นาย สิทธิชาญ เกาศล
2785 นาย สิทธิเดช ธนากรพิพัฒน์กิจ
2786 นาย สิทธิเดช ผลาชีวะ
2787 นาย สิทธิประสงค์ บัวสระบาน
2788 นาย สิทธิพงศ์ พ่ึงโพธิทอง
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2789 นาย สิทธิพงษ์ ไชยยุทธ
2790 นาย สิทธิพร สีส่วน
2791 นาย สิน จันทร์เกสร
2792 นาง สิรพร สงฆ์จันทร์
2793 นาง สิริกาญจน์ ปรวัฒน์ศรีกุล
2794 นาย สิริพงศ์ ศักด์ิศรีสกุล, ธนาพนธ์ ศักด์ิศรีสกุล
2795 นางสาว สิริพร ชูข า
2796 คุณ สิริรัตน์ แก้วยศ
2797 นางสาว สิริลักษณ์ ศรีสวัสด์ิ
2798 บมจ. สิริเวชจันทบุรี
2799 นางสาว สิริอร ใจวรรณ์
2800 นาย สิวกิจ พิพัฒน์ธรรมกุล
2801 นาย สิวนัส จิตต์สมสุข
2802 นาย สีนวล ประสานสี
2803 สีหราช โลหชิตรานนท์ (โรงพยาบาลบ้านนา)
2804 นาย สืบ พูลค า
2805 นาย สืบศักด์ิ สืบญาติ
2806 นางสาว ส่ือกาญจน์ ย่ิงยง
2807 นาง สุกัญญา จันทร์รุ่งแสง
2808 นาง สุกัญญา เสาวรส
2809 นางสาว สุกันยา อ่ าด า
2810 นาง สุกัลยา สวัสดิสาร
2811 นาย สุกิจ เกียรติสุข
2812 นาย สุขขี หอณรงค์ศิริ
2813 นาง สุจรรย์จิรา ใจเอ้ือย
2814 นาย สุจัด เปาะเช้ือจีน
2815 นาง สุจิตรา แซ่เล้ียว
2816 นาย สุจิน เกตุคง
2817 นาย สุจิน ถึกบางพรม
2818 นาย สุจินต์ เจิมแก้ว
2819 นาย สุจินต์ ชูแก้วงาม
2820 นาย สุเจน เครือสาย
2821 นางสาว สุชาดา ถ้วยทอง
2822 นาย สุชาติ กัลปิยะภัณฑ์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2823 นาย สุชาติ แก้วดอนรี
2824 นาย สุชาติ จิรไกรศรี
2825 นาย สุชาติ เจนก ากับกิจ
2826 นาย สุชาติ ทับทิมทอง
2827 นาย สุชาติ บุญสงค์
2828 นาย สุชาติ ภูมิระพี
2829 นาย สุชาติ ไวว่อง
2830 นาย สุชาติ สุขอุทัย
2831 นาย สุชาติ หอมจันทร์
2832 นาง สุชานันท์ นัยเนตร
2833 นางสาว สุชานันท์ สุดใจนาค
2834 นางสาว สุชานาฎ ชากัน
2835 นาง สุชารัตน์ อุ่นแก้ว
2836 นางสาว สุณิชชา บุญทรหาญ
2837 นาง สุณีภัสร์ เกียรติสันติกุล
2838 นาง สุณีย์ ศรีนัครินทร์
2839 นางสาว สุดใจ จันมี
2840 นางสาว สุดใจ สุนทร
2841 นาย สุดใจ หาญวงษ์
2842 นาง สุดใจ เอ่ียมเขียว
2843 นาง สุดา ศรีวณิชชากร
2844 นางสาว สุดาทิพย์ ศรีพล (ช่ือเดิม นาง ณัฐธิดา จุฑาสมานภาพ)
2845 นาง สุดาพรรณ กาญจนกูล
2846 นาง สุดารัตน์ คล้อยสวาท
2847 นาง สุดารัตน์ ธนะม่ัน
2848 นางสาว สุดารัตน์ วงศ์ค าจันทร์
2849 นางสาว สุดารัตน์ เวชจารุวัฒน์
2850 นางสาว สุทธภา จันทระวราเดช
2851 นาย สุทธิพงศ์ รักษ์พันธ์
2852 นาย สุทธิรักษ์ พลเย่ียม
2853 นาย สุทัด สอนโส
2854 นาย สุทัศน์ เครือสาร
2855 นาย สุทัศน์ พงศ์สุพัฒน์
2856 นาย สุทิน โคกอ่อน
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2857 นาย สุทิน ผลทับทิม
2858 นาย สุเทพ คงสม
2859 นาย สุเทพ คุ้มย้ิม
2860 นาย สุเทพ เงางาม
2861 พล.อ.ต. สุเทพ ชุณหโสภาค
2862 นาย สุเทพ เนาสราญวงศ์
2863 นาย สุเทพ มานตรี
2864 นาย สุเทพ ย้ิมย่อง
2865 นาย สุเทพ ศรีผ้ึง
2866 นาย สุเทพ สร้อยสังวาล
2867 นาย สุเทพ สังขะกุล
2868 นาย สุเทพ แสงสวย
2869 นาย สุเทพ เอ่ียมหน่อ
2870 นาย สุธน เรืองเดช
2871 นาย สุธรรม เนาวรัตนจ าเนียร
2872 นางสาว สุธาทิพย์ โมสิกะ
2873 นางสาว สุธาสินี วอแพง
2874 นาย สุธี วงษ์ไทย
2875 พ.อ.อ. สุนทร ก้อนทอง
2876 นาย สุนทร แก่นนาค า
2877 จ.ส.อ. สุนทร คล้ายทับทิม
2878 นาย สุนทร จันทร์เจริญ
2879 นาง สุนทร ทันบุตร น.ส.ดรุณี ทันบุตร น.ส.วัลลี ทันบุตร
2880 นาย สุนทร ประกายประเสริฐ (แขวงการทางฉะเชิงเทรา)
2881 นาย สุนทร พิมลศิริ
2882 นาย สุนทร ลีนุรัตน์
2883 นาย สุนทร เลิศเมือง
2884 นาย สุนทร สอดแสงอรุณงาม
2885 นาง สุนัน ปานรัตน์
2886 นางสาว สุนันท์ ปล้ืมละมัย
2887 นาย สุนันท์ พรหมรักษา
2888 นาง สุนันทา ประดิษฐ์ศร
2889 นาย สุนัย พรมไพโรจน์
2890 นาง สุนิสา หัสเขตร์
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2891 นาง สุนีย์ พัฒนากิตติกุล
2892 นาง สุนีย์ วุฒิสุข
2893 นางสาว สุนีย์วรรณ สุวรรณนคร
2894 นาย สุบิน คุณาสิทธ์ิ
2895 นาย สุบิน แสงมณี
2896 นางสาว สุประวีณ์ พยัฆค์เนตร
2897 นาง สุปราณี จูตะเสน
2898 นางสาว สุปราณี อินพุ่ม
2899 นางสาว สุปัญญา เกตพันธ์ุ
2900 นาง สุผณิต อินเมฆ
2901 นาย สุพจน์ นาอินทร์
2902 นาย สุพจน์ วรวัฒน์
2903 นาย สุพน พรหมสังคหะ
2904 นาง สุพร กิจเจริญลาภ
2905 นาย สุพรรณ กระแจะจันทศักด์ิ
2906 นางสาว สุพรรณี จอกน้อย
2907 นาง สุพรรณี บุญตา
2908 นางสาว สุพรรณี ศรีสุราช
2909 นางสาว สุพรรณี สาระเจริญ
2910 นางสาว สุพรรณี เอ่ียมวิจารณ์
2911 นางสาว สุพรรษา นามวงษ์
2912 นาย สุพล ค ามูลตา
2913 นาย สุพล สวนมา
2914 นาย สุพล แสงอาจ
2915 นางสาว สุพัชณีย์ เฮ็งพลอย
2916 นางสาว สุพัฒชา หม่อมดา (ช่ือเดิม ผ่องใส เสือเกิด)
2917 นาย สุพัฒน์ ทิพย์จักษุ
2918 นาย สุพัฒน์ แสงเพชร
2919 นาง สุพัตรา แผ่นค า
2920 นางสาว สุพัตรา วงศ์ศิริทรัพย์
2921 ส.ต.ท. สุพัส โคบุตรี
2922 นาง สุพิตา หรือสุนีย์ ทองถึง
2923 นาย สุภกิณห์ บุญล้อม
2924 นาง สุภมาศ ศรีสัจจะเลิศวาจา
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2925 นาย สุภวัฒน์ บุตรชน
2926 นาง สุภัค ไพบูลย์วิริยะคุณ
2927 นาง สุภัชชา ศิริวรรณ
2928 นางสาว สุภัญญา ตันติชัยนุสรณ์
2929 นาย สุภัทร์ กสิวัฒนาวุฒิ
2930 นาย สุภัทร มณีนิล
2931 นาย สุภัทรชัย ครุฑปักษี
2932 นาย สุภัทรชัย ศรีคุณ
2933 นางสาว สุภา ชัยรักษา
2934 นางสาว สุภา พงษ์เภตรารัตน์
2935 นาง สุภา พงษ์เภา
2936 นาง สุภาค นิกรพจน์
2937 นางสาว สุภาณี รักเครือ
2938 นาง สุภาพ ด้วงธรรม
2939 นาย สุภาพ นวลเก้ือ
2940 นาง สุภาพ พันธ์ุอร่าม
2941 นาย สุภาพ ภูกองชนะ
2942 นาย สุภาพ โมรา
2943 นาง สุภาพ สมหวัง
2944 นาง สุภาพร ชีพธ ารง
2945 นาง สุภาพรรณ แดงวิไลเลิศ
2946 นาง สุภาภรณ์ จูด้วง
2947 นางสาว สุภาภรณ์ ธรรมผล
2948 นางสาว สุภาภรณ์ ธรรมสุนทรกุล
2949 นางสาว สุภาภรณ์ เรืองวิทยากุล
2950 นาง สุภาวดี พิทาค า
2951 นาย สุภี จิตรเย็น
2952 นางสาว สุมาลี อ่อนน้อม
2953 นางสาว สุมิตรา เชฟล่ี
2954 นาย สุเมธ ติยะทวีลาภยศ (ช่ือเดิม สุเมธ แซ่เตียว)
2955 นาย สุเมธ นุ่นแก้ว
2956 นาย สุรชัย เจ้าพิทักษ์ศิริโชติ
2957 นาย สุรชัย เน่ืองวงษ์
2958 นาย สุรชัย ไพศาลพันธ์ุ
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2959 นาย สุรชัย ยงเย้ืองคง
2960 นาย สุรชัย เล้าพิทักษ์ศิริโชติ
2961 นาย สุรชัย เหล่าไชย
2962 นาย สุรชาติ จุลคณากิจ
2963 นาย สุรเชษฐ์ อัศวอัจฉริยะกุล
2964 นาย สุรเดช ใจเพียร
2965 นางสาว สุรเนตร บุตรสะสม
2966 นาย สุรพงษ์ คงแป้น
2967 นาย สุรพงษ์ จงจงประเสริฐ
2968 นาย สุรพงษ์ ชัยชนะสูงศักด์ิ
2969 นาย สุรพงษ์ ศีลแดนจันทร์
2970 นาย สุรพงษ์ สมมุติ
2971 นาย สุรพล นามแสง
2972 นาย สุรพล นุชงอน
2973 นาย สุรพล บัวแก้ว
2974 นาย สุรพัฒน์ ก าลังงาม
2975 นางสาว สุรภา แก้วมณี
2976 นาง สุรภา วรจิตวรรณากุล
2977 นาย สุรภาพ ดีบุญธรรม
2978 นาย สุรยุทธ แดงประดับ
2979 นาง สุรรัตน์ ด ารงตระกูลวัฒน์
2980 นาย สุรศักด์ิ จิตรักษ์
2981 นาย สุรศักด์ิ ประสิทธ์ิพันธ์
2982 นาย สุรศักด์ิ ฟองจ า
2983 นาย สุรศักด์ิ สังข์กรด
2984 นาย สุรสิทธ์ิ บ่อแก้ว
2985 นาย สุรเสกข์ ทิพย์ทวี
2986 นาย สุระ ภูธรมิตร
2987 นาย สุระชัย มะณู
2988 นาย สุระพล มณีวงศ์ (แขวงการทางสระแก้ว)
2989 นาย สุระสิทธ์ิ แฮดจ่าง
2990 นาย สุรัชชัย ค าเวบุญ
2991 น.อ. สุรัชฎ์ ศิริวรรณนาวี
2992 นาง สุรัชณี จันเกิด
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
2993 นาย สุรัตน์ คนค้ า
2994 นาง สุรัตน์ ผุยทา
2995 นาย สุราฎ จันท า
2996 นาง สุรารักษ์ เพ็งนาม
2997 หจก. สุราษฎร์เคร่ืองช่ัง
2998 นาย สุรินทร์ พ่ึงพานิชย์
2999 นางสาว สุรินทร์ ล้ิมสง่า
3000 นาย สุรินทร์ ศรีสอาด
3001 นาย สุรินทร์ แหยมคง
3002 นาย สุริยะ ทองก้อน
3003 นาย สุริยัณ แซ่ฮ้อ
3004 นาย สุริยัน บุรานอก
3005 นาย สุริยันต์ ธนญชัยกุล
3006 นาย สุริยา บุญกาญจน์
3007 นาย สุริยา ปาณพรหม
3008 นาย สุริยา พิทักษ์กุล
3009 นาย สุริยา เพ่ิมเติม
3010 นาย สุริยา สุท ามา
3011 นางสาว สุรีรัตน์ ทานธรรม
3012 นางสาว สุรีรัตน์ รัตนารักษ์
3013 นาย สุวพงศ์ ใบพลูทอง
3014 นาย สุวรรณ กลมไธสง
3015 นางสาว สุวรรณ จันทร์นิมิตร
3016 นาง สุวรรณ ดิฐวิญญู
3017 นาย สุวรรณ นันติเทศกุล
3018 นาย สุวรรณ ละอองแก้ว
3019 นาย สุวรรณ ศรีบุรินทร์
3020 นาย สุวรรณ ศิลาวัชรพล
3021 นาง สุวรรณา เจติยานนท์
3022 นาง สุวรรณา ฐาปนวรกุล อาก๊ิบ
3023 นาง สุวรรณา ทวีศักด์ิ
3024 นาง สุวรรณา นโมวชิรสรรค์
3025 นางสาว สุวรรณา บุญมีลาภประเสริฐ
3026 นางสาว สุวรรณา ม่ันวาจา
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3027 นางสาว สุวรรณี ไชยราบ
3028 นางสาว สุวรรณี พีรพงศธร
3029 นาง สุวรรณี ศุภลักษณ์
3030 นางสาว สุวรรณี สรรพกิจจานนท์
3031 นาง สุวรีย์ เดชสวัสดิพัฒน์
3032 นาย สุวสันต์ หรือ สุขสันต์ ชัยภิรมณ์
3033 นาย สุวัจน์ วรรณภัณฑ์พินิจ
3034 นาย สุวัฒน์ งาคชสาร
3035 นาย สุวัฒน์ บ ารุงวุฒิ
3036 นาย สุวัฒน์ชัย ปีติวิริยะวงศ์
3037 นาย สุวัฒน์ชัย แสนทวีสุข
3038 นาย สุวิทย์ จงเสรีกิจ
3039 นาย สุวิทย์ จันทร์ชูสกุล
3040 นาย สุวิทย์ วิเศษวรเวศย์
3041 นาย สุวิทย์ เอกศิริ
3042 นางสาว สุวินีย์ หรือ สุนีย์ ศรีรุ่งเรืองภรณ์
3043 นาง สุวิมล นุ่นมา
3044 ส.ต. เสกดุสิต ย่ีสุ้น
3045 นาย เสกสรร พันธ์สวัสด์ิ
3046 นาย เสกสรรค์ สารมะโน
3047 นาย เสน่ แสวงสินธ์ุ
3048 นาย เสน่ห์ ไกรสร
3049 นาย เสน่ห์ สุขสมศักด์ิ
3050 นาง เสน่ห์จันท์ อัครจรัสโรจน์
3051 นาง เสนอ ยืนยง
3052 นาย เสนอ เอ่ียมจอหลิม
3053 ด.ต. เสนาะ เจริญสุข
3054 นาย เสนาะ แสงฟัก
3055 นาย เสนาะ เหล่านารายณ์
3056 นาย เสริม ครูอ้น
3057 นาย เสริม เพชรทิม
3058 นาย เสริมศักด์ิ ธีระส าราญ
3059 นาย เสริมศักด์ิ พ่วงประเสริฐ
3060 นาย เสริมศักด์ิ สกุลสุขอารมณ์
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3061 นาย เสรี แผนวิชิต
3062 นาย เสรี หวลอาลัย
3063 นาย เสวก สิมมา
3064 นาย เสวก แสงอ่อน
3065 นาย เสวตร พลเกษตร
3066 นาง เสวย มีกล่ิน
3067 นาย เสาร์ ถะเกิงสุข
3068 นาย เสาร์ เปล่ียมกลัด
3069 นาย เสาร์แก้ว นวลน้อย
3070 นางสาว เสาวณี เก้าเอ้ียน
3071 นางสาว เสาวภาคย์ กังน้อย
3072 นาง เสาวรีย์ วงษ์พนัส
3073 นาง เสาวลักษณ์ วงษ์ค า
3074 นาง เสาวลักษณ์ สฤณี
3075 นางสาว แสงจันทร์ ก าลังม่วง
3076 นาง แสงเดือน ดวงพรม
3077 นาง แสงทอง ลุนชัยญา
3078 บจ. แสงไทยเคหะภัณฑ์
3079 นางสาว แสงศุกร์ แก้วมูล
3080 นาย แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์
3081 นาง แสงหล้า จ านวน
3082 นาง แสงอรุณ พุ่มเพ็ชร์
3083 นาย แสวง โกมาก
3084 นาย แสวง พานทอง
3085 นางสาว โสพิศ วิทยถาวรวงศ์
3086 นาย โสพิศ องอาจ
3087 นาย โสภณ คงขาว
3088 นาย โสภณ ทิพยแสง
3089 นาย โสภณ ย่ิงยวด
3090 นาง โสภา เจริญสุข
3091 คุณ โสภา แม้นมินทร์
3092 นางสาว โสภา วิชาพูล
3093 นาง โสภา หละเขียว
3094 นาย โสรัช ปานบุญ
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3095 นาย ไสว ข้อมงคลอุดม
3096 นาง ไสว จิตตรีงาม
3097 นาย ไสว จิตนฤมิต
3098 นาย ไสว ทรัพย์ส าราญ
3099 นาย ไสว นารีบุตร
3100 หจก. หนองแขมโลหะภัณฑ์
3101 นาย หนูจวน ธรรมอินทร์
3102 นางสาว หนูพร สานคะนา
3103 นางสาว หมี แซ่ย่าง
3104 บจ. หย่งพิษณุโลกขนส่ง
3105 นาง หยิบ เงินบาท
3106 บจ. หยุ่นอินเตอร์เทรด
3107 นาย หร่ัง สูนอ่อน
3108 นาย หริณ ถิรวิริยาภรณ์
3109 นาย หลักชัย พีรพงศธร
3110 นาย หอมจันทร์ สมอชัย
3111 บจ. ห้างขายทองทองใบเยาวราช(1998)
3112 บจ. ห้างใต้ฟ้า
3113 นาย หาญ สวัสดี
3114 บจ. หาดใหญ่ โก่วย่งฮ้ัว
3115 บจ. หิรัญทวี
3116 นาย หิรัณย์ โกมลหิรัณย์
3117 หจก. เหมืองทองสหโยธาการ
3118 นาย เหมือน ด าข า
3119 นาง เหรียม พยายาม
3120 นาย เหลา นามมูล
3121 บจ. เหิงฟง อินเตอร์เนช่ันแนล เทรดด้ิง(ไทยแลนด์)
3122 นาง แหวน บุตรสาร
3123 นาย ใหญ่ แป้นแสง
3124 หจก. อ.กันตังน าโชค
3125 บจ. อควาคิง กรุ๊ป
3126 นาย องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา
3127 นาย อฎิฮา เพชรรัตน์มาลา
3128 นาย อดิเทพ เลขาโสภณ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
3129 นาย อดิเทพ สุวรรณวัฒน์
3130 นาย อดิเรก รักสัจจะ
3131 นาย อดิศร นอบน้อม
3132 นาย อดิศร พวกคง
3133 นาย อดิศักด์ิ ผลไพศาลศักด์ิ
3134 นาย อดิศักด์ิ พงค์พันธ์ุ
3135 นาย อดิศักด์ิ ศรีโอชสานนทน์
3136 นาย อดุลย์ กะจิ
3137 นาย อดุลย์ บัวปรางค์ หรือธมกร สารทศิลป์ศุภา
3138 นาย อธิป นุ้ยดวง
3139 นาย อธิป สายวงศ์เป้ีย
3140 นางสาว อธิวรรณ สิมธาราแก้ว
3141 นางสาว อธิวาพร การรัตน์
3142 นาง อนงค์ ดงเย็น
3143 นางสาว อนงลักษณ์ นิสัยกล้า
3144 นาย อนนท์ ล้วนมงคล
3145 นาย อนวัช แจ้งเจริญ
3146 นาง อนัญญา อินทกาญจน์ (ช่ือเดิม อนัญญา ทองท่า)
3147 นาย อนันต์ ด่านแจ้ง
3148 นาย อนันต์ บุญมี
3149 นาย อนันต์ สกุลเช้ือ
3150 นาย อนันต์ สุขจิตต์
3151 นาย อนันต์ สุวลีรัตน์
3152 นาย อนันตเทพ กระต่ายทอง
3153 นาย อนันตมนต์ สุวลีเบญจกาลณ์
3154 นาย อนันทชัย หัทยานนท์
3155 ว่าท่ีร้อยตรี อนุชา นาคแก้ว
3156 นาย อนุชา รุ่งนิศากร
3157 นาย อนุชา ศรีทองค า
3158 นาย อนุชิต ศรีนุ
3159 นาย อนุพงษ์ ศิริสกุลเวโรจน์
3160 นาย อนุภพ ปฐมรัตนภิบาล
3161 นาย อนุรักษ์ ศรีสิทธิสวัสด์ิ
3162 นาย อนุรักษ์ สุขเจริญ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
3163 นางสาว อนุลักษณ์ ผาไธสง
3164 นาย อนุวัฒน์ ค าจิตแจ่ม
3165 นาย อนุศักด์ิ โนงุจิ หรือ อนุศรี
3166 นางสาว อภัญญารัตน์ ต๋ันต๊ิบ
3167 นาย อภิชัย แซ่เอ้ีย
3168 นาย อภิชาต พิชญานันเจริญ
3169 นาย อภิชาติ เกิดโกศล
3170 นาย อภิชาติ แจ่มแจ้ง
3171 นาย อภิชาติ ดวงค าน้อย
3172 นาย อภิชาติ แท่นพุทธชา
3173 นาย อภิชาติ เป้ินม่ันคง
3174 นาย อภิชาติ ยะตะโคตร
3175 นาย อภิชาติ วินไธสง
3176 นาย อภิชาติ สุวรรณคง
3177 นาย อภิเชษฐ์ รัตนพงศ์
3178 นาง อภิญญา เต้ียสะอาด
3179 นาย อภิเดช ดวงวิไล
3180 นาย อภินพ โคกเสือ
3181 นาย อภินันท์ หนูวงศ์
3182 นาย อภิรัตน์ ท าทาน
3183 นาง อภิวรรณ วีระสมิทธ์ิ
3184 นาย อภิวัฒน์ นาวานุกูล
3185 นาย อภิวัฒน์ สังข์ทอง
3186 นาย อภิศักด์ิ แก่นกาล
3187 นาง อภิสมา สีน้ าเงิน
3188 นาย อภิสิทธ์ิ กองพล
3189 นาย อภิสิทธ์ิ ไข่แก้ว
3190 นาง อมราภรณ์ ทรงอาวุธ
3191 นาง อรจิตรา กุหลาบวรรณ
3192 นางสาว อรชา ชาญป้อม
3193 นางสาว อรทัย ทรหาร
3194 นาง อรนิภา ศากรวิมล
3195 นางสาว อรพรรณ พานิชสุข
3196 นางสาว อรรจน์ฉฎา เหง่ียมวิจาวัฒ
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3197 นาย อรรถพล รินนายรักษ์
3198 นาย อรรถพันธ์ โมรา
3199 นาย อรรถสิทธ์ิ ปัญญากุล
3200 นางสาว อรฤดี โหจันทร์
3201 นาง อรวรรณ ทองดีเจริญ
3202 นาง อรวรรณ ทิพย์พนาพันธ์ุ
3203 นางสาว อรวรรณ พงษ์รักษา
3204 นางสาว อรอุมา จันทราช
3205 นาง อรัญญา ภูมาลี (ช่ือเดิม อรัญญา ไชยชาลี)
3206 นางสาว อรัญญา วรคามิน
3207 นาง อรินทร ผ่องแผ้ว
3208 นาย อริยกร เกียรติไกรวัลศิริ
3209 นาง อริสรา ทับทิมทอง
3210 นางสาว อริสา แพทย์ผล
3211 นาย อรุณ แก้ววงษ์
3212 นาย อรุณ ไชยวงษา
3213 นาง อรุณ โตแทน
3214 นาย อรุณ รัตนประดิษฐ์
3215 นางสาว อรุณี ทองค าป้ัน
3216 นาง อรุณี แหบสูงเนิน
3217 นาง อลิสา ฟักสุวรรณ
3218 นาย อวิโรธน์ จงรักษ์
3219 บจ. อโศก ประสานมิตร คอมพิวเตอร์
3220 นาย อ๋อง แก้วค ากอง
3221 บจ. ออโต้มาร์ท (ประเทศไทย)
3222 นาง อ่อนหวาน ทองแตง
3223 นาย ออม การะเกตุ
3224 บจ. อะควอติก้า
3225 นาย อะระชัย แซ่อ้ึง
3226 นาย อักศเรศ ผ่องแผ้ว
3227 พ.อ.อ. อัครเดช ทิมางกูร
3228 นาย อัครเดช สุขสิริวงศ์ทวด
3229 นาย อัครวัฒน์ รังกล่ิน
3230 นาง อัครินทร์ ทองอิน
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
3231 นางสาว อังคณา เย็นสกุล
3232 นางสาว อังศุมาลี หวังรัตนภักดี
3233 นาง อังสนา อ่ิมเอิบธรรม
3234 นางสาว อัจฉรา ชาวเรือหัก
3235 นาง อัจฉรา มอทท์ หรือผิวสวัสด์ิ
3236 นางสาว อัจฉรา เหลืองประเสริฐ
3237 นางสาว อัจฉราทิพย์ ป่ินมุข
3238 นาง อัจฉริยา เลาห์ทวี
3239 นาง อัชฉรา จิตต์พุทธคุณ
3240 นาง อัชณา โพธิวงศาจารย์
3241 นาย อัชอารีย์ นิทรัพย์
3242 นางสาว อัญชนา ตระกูลธรรม
3243 นาง อัญชราภรณ์ เปียสงวน
3244 นาย อัญชลิต มาสกุล
3245 นางสาว อัญชลี เก่าเงินโชติ
3246 นางสาว อัญชลี พจน์จารุกิจ
3247 นางสาว อัญชลี อ่อนจ้าย
3248 นางสาว อัญชสา แซ่เอ๊ียะ
3249 นางสาว อัญชิสา มะลิสา
3250 นาย อัฐวุฒิ ชูสัตย์
3251 นางสาว อัณศยาวรรณ นามอุตวงศ์
3252 นาย อัทพล ทองปาน
3253 นาย อับดุลรอหมาน หะหวา
3254 นาง อัมพร เกิดเจริญ
3255 นาย อัมพร แก้วเก้ือกูล
3256 นาย อัมพร แก้ววรรณา
3257 นางสาว อัมพร จันทรอาภรณ์กุล
3258 นาง อัมพร แจ้งศรี
3259 นางสาว อัมพิกา สุวรรณ
3260 นาย อัมฤทธ์ิ จันทร์เดช
3261 นาย อัศวิน เกียรติสังวร
3262 นาย อัสสมิง กาเซ็ง
3263 นาย อ๋า ระงับโรค
3264 นาย อาคม แข็งกล้า
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
3265 นาย อาคม นามผลดี
3266 นาย อาคม ศิริเอก
3267 นาย อาณัติ ศิริเกสร
3268 นาย อาทร เตชะธานาเดช
3269 นาย อาทร ศรีกีรติการ
3270 นาย อาทิตย์ กรแก้ว
3271 นาย อาทิตย์ ไทยแท้
3272 นาย อาทิตย์ บุตรพระยาสาร
3273 นาย อาทิตย์ ลิขิตกุลธนพร
3274 นางสาว อาทิตยา ธนูทอง
3275 นาย อานนท์ ชัยธน
3276 นาย อานนท์ บัวเทศ
3277 นาย อานนท์ เสาวรภย์
3278 นาย อานัน ปรีนคร
3279 นาย อานุภาพ แก้วไตรรัตน์
3280 นาย อาภร เฟ่ืองสันเทียะ
3281 นาง อาภรณ์ หอมขจร
3282 นางสาว อาภรณ์ อาจณรงค์
3283 นาง อาภา สารพร
3284 นางสาว อาภาฤดี พุทธิธนะโชติ
3285 บจ. อาร์.เอส.วิศรุต เอ็นจิเนียร่ิง
3286 นางสาว อารมณ์ จุลแก้ว
3287 นาย อารมย์ รอดโพธ์ิ
3288 นาย อารมย์ ฤทธิเรืองเดช
3289 นาง อารยา เทียนหอม
3290 บจ. อาร์เอฟอี เซอร์วิส
3291 นาง อาริษา ทรงดอน
3292 นางสาว อารี แตงอ่อน
3293 นาย อารีย์ ปักการะนัง
3294 นาง อารีย์ สวนกุล
3295 นาง อารีรัตน์ ภูมิขุนทด
3296 นาง อารีรัตน์ ศรประสิทธ์ิ
3297 นาง อารีรัตน์ สวนหนองปริง
3298 นาย อาล าคาน สายค า



รายช่ือเจ้าหน้ี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จ ากัด ท่ีได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย 98/101

ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
3299 นาย อาวุธ ฮกหลง
3300 นาง อ านวย ค าหล่า
3301 นาง อ านวย เทียบรัตน์
3302 นาย อ านวย บุญนาค
3303 นาย อ านวย พระลักษณ์
3304 นาย อ านวย เลิศสิริโยธิน
3305 นาย อ านวย อภิศักด์ิกุล
3306 นาย อ านาจ น้อยเงิน
3307 นาย อ านาจ ปรีชญานนท์
3308 นาย อ านาจ มาตรนอก
3309 นาย อ านาจ วิไล
3310 คุณ อ าพร กาญจนโพธ์ิ
3311 นาย อ าพล สุขพรม
3312 นาย อ าพล อ้ึงเจริญ
3313 นาย อ าพล เอ่ียมวงศ์
3314 นาง อ าไพ ชัยชมวงษ์
3315 นาง อ าไพ แซ่จู
3316 นาย อ าไพ บุญป๋ัน หรือ เล็กพงศ์
3317 จ่าสิบเอกหญิง อ าไพ โสภาค
3318 นาย อิทธิเดช อภิสุข
3319 นาย อิทธินันท์ ธีราภาพวงศ์
3320 นาย อิทธิพงศ์ พันธืชัยอมร (ช่ือเดิม สมพงษ์ พัฒนประสิทธ์ิชัย)
3321 นาย อิทธิพล ฉายราศรี
3322 นาย อิทธิพล ล่ิมเสรีตระกูล
3323 นาย อิทธิพล เหลืองก าเนิด
3324 นาย อิทธิพัทธ์ เจริญรัชเดช
3325 นาย อิทธิพัทธ์ ประมาณ
3326 นาย อินฐฬ์ทัช อทิตยะบริบาล
3327 หจก. อินต้า เอ็นเตอร์ไพรส์
3328 นาย อินทร นัดดาศรี
3329 ส.อ. อินทรีย์ ขาวทอง
3330 นางสาว อินทิพร ภูทองเงิน
3331 นาย อินธิรา จันเทาว์
3332 บจ. อินพีนิต้ี ออฟฟิต ซัพพลาย
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
3333 นาง อ่ิมใจ ร้ายใจบุญ
3334 บจ. อิวาตะ โบลท์ (ประเทศไทย)
3335 นาง อิสรีย์ ณ น่าน
3336 นาย อิสเรส สุฐิตวงศ์
3337 นาย อุดม ชะเต
3338 นาง อุดม แซ่พัว
3339 นาย อุดม แดงประดับ
3340 นาย อุดม มหานิยม
3341 ร.อ. อุดม เล้งรักษา
3342 นางสาว อุดมพร ดวงแก้ว
3343 นาง อุดมลักษณ์ กล่ินมณฑา
3344 นาย อุดร ใจอารีย์
3345 นาง อุดร เทศนา
3346 นาย อุดร ภูจ าปา
3347 นาย อุดร อู่พิทักษ์
3348 นาย อุทัย พูลสวัสดื
3349 นาย อุทัย วิเศษมี
3350 นาย อุทัย ศรีวะรมย์
3351 นาย อุทาน บุญศรี
3352 นาง อุทุมพร สุขสะปาน
3353 นาย อุ่นจิตร พรมณี
3354 นางสาว อุ่นเรือน น้อยหรุ่น
3355 นาง อุบล วงศ์เมือง
3356 นางสาว อุบลรัตน์ ก้อนนาค
3357 นางสาว อุบลวรรณ ห่มเช้า
3358 นางสาว อุบลศรี ศิริรักษ์
3359 นาง อุไร พ้ืนหัวสระ
3360 นาง อุไร เมฆหนู
3361 นาง อุไรรัตน์ บุญเย็น
3362 นาง อุไรวรรณ มาตรังศรี
3363 นาง อุไรวรรณ สุทธิจินดาวงศ์
3364 นาย อุสิทธ์ิ เย้ืองไธสง
3365 บจ. เอ.พี.เคมีคอล(1993)
3366 บจ. เอ.เอ็น.เมททอลโลจิ
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
3367 นาย เอกกมล ขันทองค า
3368 บจ. เอกปทุม แมชชินเนอร่ี
3369 นาย เอกพงศ์ จงเกษกรณ์
3370 นาย เอกพล บริสุทธ์ิ
3371 นาย เอกอรุษ อินทะกนก
3372 นาย เอกอัมรินทร์ สร้างทรัพย์ไพศาล
3373 บจ. เอเซียวีช่ัน ทราเวิล
3374 บจ. เอ็น พี อี อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
3375 นาย เอนก แก้วหาวงษ์
3376 นาย เอนก วิสุทธิศักด์ิ
3377 บจ. เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย
3378 หจก. เอ็นเอส แก๊ส แอลพีจี
3379 บจ. เอฟ เอช ซี แฟคเตอร่ี
3380 บจ. เอฟเอส เซอร์วิส
3381 บจ. เอ็ม แอนด์ แฟมิล่ี
3382 บจ. เอ็ม.บี.เอส.เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
3383 บจ. เอ็มเค วู้ดเทค
3384 หจก. เอ็มเพลส มีเดีย โปรดักช่ัน
3385 นาง เอมอร คณาวัชรากุล
3386 นาง เอ็มอร ลือค าหาญ
3387 นาง เอมอร สมบัติภิญโญ
3388 บจ. เอส บีม กรุ๊ป
3389 บจ. เอส.ซี.แกลซ่ิง
3390 บจ. เอส.ที.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง(2002)
3391 บจ. เอส.พี.เพ็ทแพค
3392 บจ. เอสแอนด์ซีแท็กซ่ี
3393 นาง เอ้ิม อินพรม
3394 นาย เอียด ตุลยสุข
3395 บจ. แอ๊ดแวนเทล แอร์ ซิสเต้ม
3396 บจ. แอร์คอร์ คอนซัลแตนท์
3397 นาย โอบภัทร์ ช้างชนะ
3398 นาย โอภาส ฉัตรวีระชัยกิจ
3399 นาย โอภาส โสนนอก
3400 นาย โอมประกาศ มิสเซอร์
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ
3401 บจ. โอสถสภาประกันภัย
3402 นาย โอฬาร สูงกิจกาญจน์ (บริษัท กอวัฒนาคอนกรีต)
3403 บจ. โอเอสจี ไทย
3404 บจ. ไอ.เอส.เอ.แวลู
3405 บจ. ไอดีอาร์ ซิสเท็ม (ประเทศไทย)
3406 นาย ไอศูรย์ อินทร์เพชร (ช่ือเดิม ปรัฏฐวุฒี พิมมงละ)
3407 นาย ฮ้อ ศุภณัฐนฤมล
3408 บจ. เฮลโก ฟู้ด อินดัสทร่ี
3409 บจ. ไฮเปอร์ โค๊ตต้ิง
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ

1 MR. BARRY CHARLES ATKINSON

2 MR. Cornelis Pieter Brouwer

3 MR. DARREN LEE BOSWELL

4 MR. DICKMANN JOEL W

5 MRS. Emiko Matsumoto

6 MRS. FRANZISKA ARNET

7 MR. Guenter Eibo Seebergen

8 MR. HAMID NOOHA ALI

9 MR. HENG YEONG LENG NATHANIEL

10 MR. Honjo Hisayoshi

11 MR. JANG CHOONGSIK

12 MR. John Bernand StaFFord

13 MR. JUNDEUK CHOI

14 MR. Kuwano Junichi

15 MR. Matthew  John  Mackay

16 MR. MCGREGOR SCOTT JOHN

17 MRS. MYUNGHYE KANG

18 MR. PETER JOHN RANDALL

19 MR. Robert  Timothy Marshall

20 MR. Roy c. Bernardino

21 MR. So Matsumoto

22 MR. Stephen  Graham Johnston

23 MR. Takahashi Ruysuke

24 MR. Takashi  Kaneko

25 MR. TEOH KIAT THIAM

26 MR. Zheng Chen

27 นาง กนลา ธนเจริญโรจน์

28 นาง กรกฎ ศรีสุชินวงศ์

29 นาง กรกมล สวีนน่ีย์

30 นาย กรทอง พงษ์สุวรรณ

31 นาย กรทักษ์ เกตุนุติ

32 นาย กรัณย์พล อภิธนภูรินทร์

33 นาย กฤช ศรีไพศาลกิจ

34 นาย กฤษณพงศ์ ครามราช
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ

35 นาย กฤษณะ กระต่ายทอง

36 นาย กฤษดา ฉัตรมณีฤกษ์

37 นาย กฤษดา ทวียศ

38 นางสาว กษิรา เชาว์ฉลาด

39 นาย ก่อเกียรติ ทองแย้ม

40 นางสาว กองทอง ด ารงศักด์ิ

41 นาย กังวาล เจียรพันธ์

42 นางสาว กัญญาภัค พรหมบรรดิษฐ

43 นาย กัณฑ์ภัค โกศัลลกูฏ

44 นางสาว กัลยา ทิพย์พินิจ

45 นางสาว กัลยา เมืองมูล

46 นางสาว กาญจนันท์ วัตถัง

47 นางสาว กาญจนา จันนาค

48 นางสาว กาญจนา ทินบุตร

49 นาง กาบซ้อน จาวลา

50 นาง ก าไร แสงไพศรี

51 นาย กิตติภูมิ สุขวาณิชย์

52 ม.ล. กิตติสุข สุขสวัสด์ิ

53 นาง กุหลาบ แดงสวัสด์ิ

54 นาย กู้เกียรติ สิงห์ทองเจริญ

55 นาย เกริกพันธ์ เสมอเช้ือ

56 นาย เกรียงไกร ฐานียธรรมคุณ

57 นาย เกรียงศักด์ิ สาธร

58 นาง เกศสุรินทร์ทร  ประเสริฐ

59 นางสาว เกษร ผดุงจิตร

60 นาง เกษร มาน้อย

61 นาย เกียรติ วัชโรทน

62 นาย เกียรติยศ ถิรสัจจะสิน

63 นาย เกียรติศักด์ิ อาจจันทึก

64 นาย โกเมศ สายะวิบูลย์

65 ด.ต โกสินทร์ บุญมาภิ

66 นาย ขจร สมศรี

67 นาย ขจรศักด์ิ ทองเพ็ชร์

68 นาย ขวัญ ดวงปัญญา
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ

69 นางสาว ขวัญชนก ไชยมงคล

70 นางสาว ขวัญธิดา เคนาอุประ

71 นาย คมกริช วิเศษขลา

72 นาย คมกฤช มากมูลผล

73 นาย คริสตอฟ ครอคอส

74 นาย คะนอง ผ่องแผ้ว

75 นางสาว คัททีร่า อัคคศิริสกุล

76 นาย ค ายอด ระหันสิม (นางสาวขัวญใจ ระหันสิม ผู้จัดการมรดก)

77 นาย จเล สุขจิตร์

78 นาย จอมทอง บุตรโคตม์

79 นาย จักรกฤษณ์ นาคเกษม

80 นาย จักรพงษ์ วงษ์เพ็ง

81 นาย จันทร์ เจิมแหล่

82 นาง จันทร์จิรา แซ่หวง

83 นาง จันทิมา จ่ายสรรคโภชน์

84 นาง จันทิรา ค าเหมือง

85 นาย จารุภัทร พันธ์ุปัญญา

86 นาย จ านงค์ ญาติเจริญ

87 นาย จ ารัส จ าทาพูน

88 นาง จิตวรินทร์ แสนสวาสด์ิ

89 นาง จินดา ฤกษ์พิศุทธ์ิ

90 นาย จิรเดช ธัชทองตระการ

91 นาย จิรพงษ์ อุทัยพยัคฆ์

92 นาย จิรวัฒน์ ศิริเจริญสุขศรี

93 นาย จิระพัฒน์ เจริญสุข

94 นางสาว จีระภา นิดคง

95 นางสาว จีราภา แสงจันทร์

96 นางสาว จุฑารัตน์ ช้อยเช้ือดี

97 นาง เจริญ อ้นบางเขน

98 นาย ฉลวย วิจารัตน์

99 นาย เฉลิมชัย ปัญญามัง

100 บจ. เฉลิมภัทรทรานสปอร์ต

101 นาย เฉลิมโรจน์ อิทธิวุฒิรักษ์

102 นาง เฉลียว ฉายเลิศโฉม
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ

103 นาง เฉิดฉาย ขจรเกียรติคุณ

104 นาง ชญาน์นันท์ อภิธนภูรินทร์

105 นาย ชนุดม ศรีเสนพิลา

106 นางสาว ชลธิชา ชัยธาวุฒิ

107 นางสาว ชลิยาวัลย์ เลิศประไพ

108 นาย ชวน นิรัติศยวานิช

109 นาย ชวลิต สุนทรมณี

110 นาย ชัชพล นันทนาเนตร์

111 นาย ชัชพล อ่อนมณี

112 นาย ชัย แซ่ล่ิม

113 นาย ชัยพร ท่ีส าราญ

114 บจ. ชัยพัฒนาฟาร์ม

115 นาย ชัยภัทร ชุมวรรณ

116 นาย ชัยยะ มีมาก

117 นาย ชัยยุทธ เร่ือเรืองพร

118 นาย ชัยวัฒน์ วิทูวาณิช

119 นาย ชาญณรงค์ ถาวงค์

120 นาย ชาญเดช เสือนาค

121 นาย ชาตรี สรรพวิทยกุล

122 นาย ชาลี สาราษฎร์

123 นาย ชูชีพ สิงห์โต

124 นาย ชูศักด์ิ พันต่าย

125 บจ. เชียงรายชัยพัฒนา

126 หสน. เชียงใหม่ชัยพัฒนา

127 บจ. เชียงใหม่ผลิตผลทางเกษตร

128 นาย โชคชัย สินศุภรัตน์

129 นาย โชคดี ชินธรรมมิตร์

130 นางสาว โชติกา เพชรเรือนทอง

131 นาย ฐานันต์ เหล็กขนาย

132 นาย ฐาปกรณ์ ค าประเสริฐ

133 นางสาว ฐิตารีย์ ม่ันคง

134 นางสาว ฐิติมา ปิยะวาทะศิลป์

135 นาย ณพดล โพธ์ิศรี

136 นาย ณรงค์ พุ่มทับทิม
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ

137 นาย ณรงค์ เลือดนักรบ

138 นาย ณรงค์เดช บัณฑิตย์

139 นาย ณรงค์ศักด์ิ กล่ าเมือง

140 นาย ณรัตน์ มนตรีขจร

141 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา ณ พัทลุง

142 นาย ณัฐกฤษ สว่างผล

143 นางสาว ณัฐชยา ฐานะราช

144 นาง ณัฐณิชา กุสุโมทย์

145 นางสาว ณัฐณิชาช์ รุ่งโรจน์สิตากุล

146 นาย ณัฐธีร์ จันทร์ศิริสกุล

147 นาย ณัฐพงษ์ หยดย้อย

148 นาย ณัฐพล โล่ห์บุญทรัพย์

149 นางสาว ณัฐภรณ์ นนทการ

150 นางสาว ณัฐวิภา หรือชมดาว สวัสด์ิแก้ว

151 นาย ณัฐวุฒิ ต่อตระกูล

152 นางสาว ณิชาภา เสือสมิง

153 นางสาว ดลหทัย บูรณะผล

154 นาง ดวงใจ จิรายุพัฒน์

155 นาง ดวงทิพย์ ตันสุวัฒน์

156 นาง ดวงพร เช้ืออารีย์

157 นางสาว ดอกอ้อ เทวา

158 นาย ด ารง ช่ืนสมบัติ

159 นาย ด ารงรักษ์ จิรกาลกุลเกษม

160 นาย ดิเรก ภาพันธ์

161 นาย ดุสิต สมบูรณ์ชัย

162 หจก. ตะวันทรานสปอร์ต

163 บจ. ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994)

164 นาง ตุ่นแก้ว สุภา

165 นาย เตชิต เชิงรัมย์

166 นาง เตือน สวนผลไม้

167 นาย ทรงชัย เครือคงคา

168 นาย ทรงธรรม บุญประเสริฐ

169 นาย ทรงฤทธ์ิ นัทธี

170 นาย ทรงวุฒิ ฉันชัยพัฒนา
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ล าดับ ค าน าหน้า รายช่ือ

171 นาย ทวินทร มุทธากาญจน์

172 นาย ทวี จันทร์เอก

173 นาย ทศพร ขุนเจริญ

174 นาย ทศพล พูลผล

175 นาง ทองจันทร์ ใสสะอาด

176 นาย ทองใส โยธารัตน์

177 นาย ทองหล่อ แซ่พัว

178 นางสาว ทัดชรัตน์พร ปิงยอง

179 นาง ทัศนี หาญจางสิทธ์ิ

180 นาง ทัศนีย์ กล้ากสิกิจ

181 นาง ทัศนีย์ กันตระกูล

182 นาง ทัศนีย์ อุปนันท์

183 นางสาว ทิพย์วิภา สุวพัชราพร (ช่ือนามสกุลเดิม ปุญชรัสม์ิ ภานุสิทธ์ิเดชานนท์)

184 นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ปริวุฒิพงศ์

185 นางสาว ทิพวรรณ ข าขาว

186 นาง ทุเรียน ฉ่ านารายณ์

187 นาย เทียนชัย โรจนเพียรสถิต

188 บจ. ไทย วิช่ันฮอลิเดย์ส

189 หจก. ไทรอัมพ์สปอร์ต

190 นาย ธงชัย ทิพย์ประเสริฐ

191 นาย ธงชัย โปธิ

192 นาย ธนกฤต ธานีรัตน์

193 นาย ธนกฤต อุดมเวชสกุล

194 นาง ธนพร เหลาสกุล

195 บจ. ธนโรจน์ ออโต้ เทคนิค

196 นาย ธนศักด์ิ ตันตินาคม

197 นางสาว ธนัชพร ยุทสะอาด

198 นาย ธนากร รัตนาคม

199 นาย ธนายุต อยู่พุ่ม

200 บจ. ธนาลีสซ่ิง

201 นาย ธรงพงค์ จรัสวุฒิยากร

202 นาย ธรรมชัย สุขส าราญ

203 นางสาว ธวรรณพร ดอนปราบจ้ า

204 นาย ธวัช วรรณวงษ์
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205 นาง ธัญญานุช รัตนเกษม

206 นางสาว ธัญยธรณ์ มีนรัตนทรัพย์

207 นาย ธาดา น้ิมสถาพันธ์

208 นางสาว ธารารัตน์ เจียระนัยปรีดา

209 นาย ธ ารง วงศ์ส าราญ

210 นาง ธิดารัตน์ ผ่องกุศล

211 นางสาว ธิดาวรรณ ขุนทอง

212 บจ. ธีรวัฒน์ เคร่ืองอัดลม

213 นาย ธีระ เศรษฐเสถียร

214 นาง นงคราญ ทาเวียง

215 นางสาว นงคราญ ประเสริฐวิทย์

216 นาย นงทอง ชุมปัญญา

217 นาง นพพร แก่นจันทร์

218 นางสาว นพวรรณ อุปมัย

219 นาย นภดล ศรีสุข

220 นาง นภัสวรรณ เมืองนาม

221 นางสาว นภัสสร สุเรนทร์

222 นางสาว นภาพันธ์ พงษ์ศิริวงค์

223 นาย นรินทร์ ต้ังประเสริฐ

224 นาง นริศรา พงษ์เพ็ง

225 นางสาว นฤมล อุดรชัยนิตย์

226 นาง นวพร ชัชวาลวิทย์

227 นางสาว นวรัตน์ เจริญประสิทธ์ิ

228 นาง นวล แซ่ซือ

229 นางสาว นันท์นภัส ช านาญเพชร

230 นางสาว นันท์นภัส เชิดโกทากุล

231 นางสาว นันทนัช สูงสว่าง

232 นาง นาตยา ภิญญธนาบัตร

233 นางสาว นาถมณี พีเดอร์เซ่น

234 นาย นายประสิทธ์ิ แน่นอุดร

235 นางสาว นาริตา วัลนี

236 นาย นิพพิชฌน์ พรหมมี

237 นาง นิภา มนตรีฤกษ์ชัย

238 นางสาว นิภาพร ตันอุตม์
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239 นาย นิยม เอมโคกสูง

240 นาย นิรันดร์ จันทร์เอ่ียม

241 นาง นิรุตต์ จิรธนพล

242 นาง นุจิณี โฮ

243 นางสาว นุชจุรีรัตน์ สุวรรณมาโจ

244 บจ. เนค เทค เพตติไซด์

245 นางสาว เนรัญชรา เทพแพง

246 นางสาว เนาวรัตน์ กุหลาบเพ็ชรทอง

247 นาย บรรจงศักด์ิ นามโส

248 นาย บรรณกิจ เช้ือประดิษฐ์

249 นาย บริรักษ์ อินทราไสย

250 นางสาว บังอร จรรยาขาม

251 บจ. บางกอก อินทิเกรเท็ด เทรดด้ิง

252 บจ. บีทีเอส แอสเสทส์

253 นาย บุญ ค ามะนิด

254 นาย บุญจันทร์ สพานทอง

255 นาง บุญทวี ตันตรานนท์

256 นาย บุญเปล่ียน วังพฤกษ์

257 นาง บุญผ่อง เปรมสุนทร

258 นาย บุญมี หันตรา

259 นาย บุญเลิศ ดอนดีไพร

260 นาง บุญสวย สารบรรณ์

261 นาย บุยโชติ เผ่าจ ารูญ

262 นาย ปฐวี โชคมหาเจริญ

263 นางสาว ปทิดา ดีหอมศิล

264 นาย ปภังกร บุตดีมี

265 นาย ปภาวิน นาควิจิตร

266 นาง ประชิต ทองขาว

267 นาง ประเทือง ศรีโทมี

268 นาย ประพิศ เกตุแก้ว

269 นาง ประภัสสร แดงเดช

270 นาย ประมิตร แก่นสาร

271 นาย ประวิชญ์ จรูญวณิชกุล

272 นาย ประวิทย์ จรัสวุฒิยากร
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273 นาย ประสงค์ สุขส าราญ

274 นาย ประสิทธ์ิ สุนทรทัศน์

275 นาย ประเสริฐ สุ่นจันทร์

276 นาง ปรานอม ยาวิราช

277 นาย ปราโมทย์ สุขประเสริฐ

278 นาง ปริชาติ สวัสดิพันธ์

279 นาย ปรีชาญ สัมมาทรัพย์

280 นาย ปวเรศวร์ อิสริโยดม

281 นางสาว ปัทมา จันทรวิโรจน์

282 นาง ปัทมา จ าเนียรกุล

283 นาง ปาริชาติ ศรีนวล

284 นาง ปาริชาติ แสนพะวัง

285 นาย ปิติพัฒน์ ไชยคุณธนวัชร์

286 นางสาว ปิยะดา แซ่อ้ัง

287 นางสาว ปุณยนุช พชรภารัตน์

288 นาย แป็ก ท้วมเจริญ

289 นาย แปลก ปุ่จุ้ย

290 นาย พงศธร แสนศรี

291 นาย พงศ์ธวัช เลิศกิจอนันต์

292 นาย พงษ์สันต์ สิทธิพลเจริญ

293 นาง พจนีย์ มโนกาส

294 นาง พจนีย์ มโนภาส

295 นาง พชรพรรณ เครือนพรัตน์

296 นาย พนม รัตนโสภา

297 นางสาว พนิดา กันล้อม

298 นาง พยอม ศรีรัตนล้ิม

299 นาง พยุง อยู่ฤทธิชัย

300 นาย พยุงศักด์ิ ป้ันทอง

301 นาง พรชนัน วัฒนกิตติวงษ์

302 นาย พรชัย สระทองหา

303 นาย พรเทพ ร้อยเท่ียง

304 นางสาว พรพรรณ วิวัฒน์คุณูปการ

305 นางสาว พรรณวดี ยศปิยะเสถียร

306 นาง พรรณิภา บุญนาค
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307 นาง พรรณี เล็กกิจเจริญชัย

308 นาย พรราช เค้าหัน

309 นางสาว พรวรินทร์ ธนะกุลสิทธ์ิ

310 นาง พรสุทธ์ิ แจ้งกระจ่าง

311 นาง พรอนันต์ กังสดาล

312 นาย พฤกษ์ ไชยกิจ

313 นาย พศวีร์ เหียมไธสง

314 นาง พัชรธร มณีฉาย

315 นางสาว พัชรสินี แป้นพัด

316 นาง พัชรา พฤกษ์ทยานนท์

317 นางสาว พัชรินทร์ นิพัทธนานนท์

318 นาง พัชรินทร์ นิมมานวัฒนา

319 นาง พัฒน์นภา ธนัทพัชร์ศศิ

320 หจก. พัฒนวรรณ

321 นาย พัศกรณ์ ปัญญาต๊ิบ

322 นาง พาณี เติมศิริกุล

323 นางสาว พิชญนันท์ กีรติธนจรัสชัย

324 นางสาว พิชญาภรณ์ ศรีธัญรัตน์

325 นาย พิชิต จริตรัมย์

326 นาย พิทักษ์ วงษา

327 นาย พิพัฒน์ จาตุรชาต

328 นางสาว พิมพ์วรา กุมภิโร

329 นาย พิมาน นามศรี

330 พ.ต. พิศณุ พุทธวงศ์

331 นาย พิศิษฎ์ ฤทธ์ิเดช

332 บจ. พี.เอ็ม.เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)

333 นาย พีรพงศ์ เชิดสถิรกุล

334 นางสาว พีรยา สงค์ธนาพิทักษ์

335 นาง พูลทรัพย์พณาวัลย์ สินธุวานิช

336 นาง เพชรา รัตนวลี

337 บจ. เพาเวอร์ โลจิสติคส์

338 นาง เพียงพร ฟอน ฟลิท

339 นางสาว ไพรวรรณ วงศ์กลาง

340 นางสาว ภัชราภรณ์ สอนศรี
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341 นางสาว ภัทรดาทิพย์ เกิดภู่

342 นางสาว ภัทรวรา นาคพันธ์

343 นางสาว ภัทราวดี ปกป้อง

344 นาย ภาส โกมินทร์

345 นาย ภิรมย์ เจริญวัฒน์

346 นางสาว ภิรมย์พร หน่อใหม่

347 นาย มงคล ยงศิริวัฒน์

348 พ.ต.อ. มณฑล ปัญญายงค์

349 นาง มณีรัตน์ สาวก

350 นาย มนต์ชัย ชมทรัพย์

351 นาง มนธิชา ก่ิงทอง

352 นาง มนภัทร เลิศมุกดา

353 นาย มนัส แย้มโตนด

354 นาย มนัสพงษ์ ไสยาวัน

355 นางสาว มยุรินทร์ ตุงคบุรี

356 นาง มยุรี ภูเวียงจันทร์

357 นาง มยุรี เลขะวณิช

358 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

359 นาง มัชฌิมา กิติศรี

360 นาย มานพ เป้ก้า

361 พออ. มานิต พ้ืนผา

362 นาง มานี มีปัญญา

363 นาย มาโนช คงสงวนสุข

364 นาง มารยาท เชาวนจินดา

365 นาง มารศรี หวง

366 นาง มาลัย วอนอาร์เบิร์ก

367 นาง มาลินี วิโรจน์วัฒนกุล

368 นาง มาลี มัสโฮตรา

369 นาง มาลี สุระ

370 นาย มีชัย วิจิตรทองเรือง

371 บจ. มือทอง โปรดักส์

372 นางสาว เมธาวี แฮ่ย่อง

373 นาย แมน ด ารงมณี

374 นาย แมนรัตน์ เจริญสุข
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375 นาย ยงยุทธ จิระเจริญวงศ์

376 พ.อ. ยุทธนา สุนทรวรรณ

377 นาง ยุพา มุสิกรัตน์

378 นาง ยุพารัตน์ ไทเซน

379 บจ. ยูเน่ียนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์

380 บจ. ยูไนเต็ด เคมีคอล แอนด์ เทรดด้ิง

381 นาง รฐา อภิรักษ์อัตรา

382 นาย รณชิต วัฒนา

383 นาง รสริน วัฒนปฤดา

384 นาย ระทม จ าปานา

385 นาง ระยอง มีศรี

386 นาย รักพงศ์ เชิดสถิรกุล

387 นาง รัชดา กฤตสิริทิพย์

388 นาย รัชพนธ์ ค านันตา

389 นาง รัดดา โฉมอินทร์

390 นาง รัตน์ชรินทร สุขวาณิชย์

391 นาง รัตนาพร เดชะสุวรรณ

392 นาย ราชวุฒิ ปานนิมิตจิตสมาน

393 นางสาว รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว

394 สิบเอก เรวัติ จอมเกาะ

395 นาย เรียงชัย มหิเดช

396 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสด์ิ

397 หจก. โรงสีข้าวรวงทองเชียงใหม่

398 นาย ฤทธิชัย ลาลุน

399 นางสาว ลลนา เรืองพร

400 นางสาว ละออ อ่วมสะอาด

401 นางสาว ลัดดาวัลย์ ชัยวัชระณานนท์

402 หจก. ลิขิตศิลป์เชียงใหม่

403 หจก. ล้ิมเม่งจ้ัว

404 หจก. ล้ีสกุลรักษ์ (2004)

405 บจ. โลตัส อ๊อฟ เดอะนอร์ท

406 นาง วงศ์ทิพย์สุดา ลินพิศาล

407 นาย วชิระ พลาจิณ

408 นางสาว วรรณภา สิงหธวัช
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409 นางสาว วรรณวิสา ภูแชมโชติ

410 นาย วรวรรษ พลสมัคร

411 นางสาว วรางคณา หาระคุนโน

412 นาง วราภรณ์ ป่ินทอง

413 นางสาว วราภรณ์ พันธ์ุศรี

414 นางสาว วรารัตน์ แสงพิมลรัตน์

415 นาง วริศรา สถิตย์เป้า

416 นาย วฤดี ล้ินทอง

417 นาย วสันต์ ท่ังจันทร์

418 นาย วสันต์ เนียมศรี

419 นาย วสันต์ พรเสมอภาค

420 นาย วสันต์ ยันตะบุตร

421 นาย วสุ ไกรเดชธนธร

422 นาย วสุพจน์ แก้วจรูญ

423 นาย วัชรินทร์ หล่อตระกูลงาม

424 นางสาว วัชรียา ติยะวัลย์

425 นาย วัฒนา รัตนไชย

426 นาง วันดี แสงปทุม (นายราตรี แสงปทุม ผู้จัดการมรดก)

427 นางสาว วันวิสาข์ ศิริค าปา

428 นาย วัลลภ แซ่เตียว

429 นาย วัลลภ ร่ืนอารมย์

430 นาย วาทิต เจียมเจริญเกียรติ

431 นาง วาสนา จาริตรสกุล

432 นาง วาสินี สังข์ทิพย์

433 นาย วิชัย ด้วงสอ

434 นาย วิชัย อมรวารีสมาน

435 นาย วิเชียร ไชยจ า

436 นาย วิเชียร ทัพหมี

437 นาย วิเชียร วิเศษดอนหวาย

438 นาย วิญญา  บุดดาดวง

439 บจ. วิทยาศรม

440 นาย วินชัย ไชยรุ่งเรือง

441 นาง วิภารัตน์ เทียมพันโท

442 นาย วิรดา วงศ์ชัย
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443 นาย วิรัตน์ เทพจันทร์

444 นาย วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล

445 นาย วิโรจน์ บุรีธาร

446 นาย วิโรจน์ ลุล่วง

447 นาย วิโรจน์ สุริยเสนีย์

448 นางสาว วิลัย หลักดี

449 นางสาว วิลาวัลย์ จระภา

450 นางสาว วิลาวัลย์ เหล่าเขตกิจ

451 นางสาว วิไล บุรีธาร

452 นาง วิไลวรรณ ภูวพิทยานนท์

453 นาย วิษณุ พิมพ์จันทึก

454 พ.ต.ต. วิสูตร วงศ์ใหญ่

455 นาย วีรเดช เดชคุณมาก

456 นาย วีระ อุสาหะ

457 นาย วีระเทพ เบญจนากาศกุล

458 นาย วีระพงษ์ ดอกเก๋ียง

459 นาย วีระพล จันทร์ซา

460 นาย วุฒิพรรณ สุวรรณอ าภา

461 นาง เวียง สร้างสัมพันธ์

462 นาย ศรชัย เช่ียวชาญ

463 นาย ศรายุทธ พงษ์นิล

464 นาย ศราวุฒิ บุญธรรม

465 นางสาว ศรีญา โอภาสภาณุเมศ

466 นาย ศรีทน ธิอุด

467 นาง ศรีพรรณ ศิริวงศ์

468 นาง ศรีอมร พรมภักดี

469 นางสาว ศศิชา จินตานนท์

470 นางสาว ศศิณัฐ รุ่งสว่าง

471 นาง ศศิธร เนตรภักดี

472 นาง ศศิมา สุวรรณหงส์

473 นางสาว ศศิวิมล สมเหล็ก

474 นาย ศักดา ประสิทธ์ิสุวรรณ

475 นาง ศิริพร เยาว์ใจ

476 นาง ศิริวรรณ อัครมงคลชัย
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477 นาย ศิวรัชต์ มาลาเพชร

478 นางสาว ศีลินี ชัยโชติภาวัฒน์

479 นางสาว ศุกลิน เปรมาสวัสด์ิ

480 นาย ศุภฤกษ์ กุลอัชชะกิจ

481 นางสาว ศุภากร บัวสีด า

482 นางสาว ศุภานิช วงศ์ชอุ่ม

483 นางสาว สกุณา ลีลาสถาพร

484 นางสาว สกุลรัตน์ พจมานวิพุธ

485 นาย สงบ กรมไธสง

486 นางสาว สตารัตน์ อุยภัควิรัตน์

487 นาย สน่ัน บุญสอน

488 นาย สมคิด จ านงค์ศิลป์

489 นาย สมคิด มังสุยะ

490 นาย สมเจตน์ ลาภสกุลกาญจน์

491 นาย สมชาย คุรุรัตน์เภสัช

492 นาย สมชาย จิรายุพัฒน์

493 นาย สมชาย ฐานียธรรมคุณ

494 นาย สมชาย รัตนวสุธารมณ์

495 นาย สมชาย ฤกษ์อรุณรุ่ง

496 นาง สมชิด ค าสิงหา

497 นาย สมนึก เกียรต์ิเลิศนภา

498 นาย สมบัติ บางขันธ์

499 นาย สมบัติ สมบูรณ์

500 นาย สมบูรณ์ ศรีสวัสด์ิ

501 นาย สมพงษ์ ชัยพรหมนฤภัย

502 นาย สมพงษ์ ลองวิเศษ

503 นาย สมพร บินอาหมัด

504 นางสาว สมพิศ เตสังข์

505 นาง สมฤดี โชคชัยผาสุข

506 นาย สมลักษณ์ ประทุมทิพย์

507 นางสาว สมศรี โฆษิตสถาพร

508 นางสาว สมศรี ตอรัมย์

509 นาย สมศักด์ิ ปัญญาปฎิพัทธ์

510 นาย สมศักด์ิ สังข์สุวรรณ
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511 นาง สมสุข พีรพุทธรางกูร

512 นาง สมหมาย เกิดทวี

513 นาย สมหวัง ธิดิน

514 นาย สมาน กิระกุล

515 นาย สยามยศ ตามวัน

516 นาย สยามรัฐ สิเนหสาร

517 นาย สรพงศ์ สมพร

518 นาย สรรพวรรธ วิทยาศัย

519 นาย สราวุธ ค าวิบูลย์

520 นาย สฤษด์ิ ศรีโทมี

521 นาง สลียา ลีลา

522 นาย สว่าง ศรีวรกูล

523 สหกรณ์แท็กซ่ีกาญจนาภิเษก จ ากัด

524 สหกรณ์แท็กซ่ีไทย จ ากัด (นายภัทรวุฒิ ศรีนวล ในฐานะผู้ช าระบัญชี)

525 สหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซ่ี จ ากัด

526 บจ. สหพีรกิจกรุ๊ป

527 สหภาพแรงงานเด็นโซ่ประเทศไทย จ ากัด

528 นาย สัจจะ ชลิตาภรณ์

529 นาย สันติ ทองปุ่น

530 นาย สันเพ็ชร อุดม

531 นาย สามารถ หงษ์น้อย

532 นาย สาย ปะโสทะกัง

533 นาย สายทิตย์ แสนธิการ

534 นางสาว สารภี จ าปาพันธ์

535 นาง ส ารวม พรมงูเหลือม

536 นาย ส าเริง เทียงท า

537 หจก. สิงห์พัฒนาล าพูน

538 นาย สิทธิพงค์ รุ่งเรืองวรนนท์

539 นาย สินธพ ประดับญาติ

540 นาย สินธร ออกผล

541 นาย สิริชัย ทุนหิรัญกร

542 นาย สิริชัย ไหลล้น

543 นาง สุกัญญา จริตงาม

544 นาย สุขุมดี ขันธวิชัย
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545 นาย สุค า สิทธิโอ๊ด

546 นางสาว สุชาดา จิระวัฒนากุล

547 นางสาว สุชาดา รุ่งศรี

548 นาย สุชาติ สอนแสง

549 นาย สุชาติ แสงมีอานุภาพ

550 นาย สุเชษฐ์ ธรรมรุ่งเรือง

551 นาย สุดใจ ทิพวัน

552 นาย สุดใจ มาตทองจันทร์

553 นางสาว สุทธิพรรณ สุทธแสง

554 นาย สุเทพ รัตนประภากร

555 นาย สุธี พีรพุทธรางกูร

556 นาย สุนทร โชคขจรวุฒิ

557 นาง สุนัน สิงขรอาจ

558 นางสาว สุนิสา ปลอดอ่อน

559 นางสาว สุนิสา วงค์นรเศรษฐ์

560 นาย สุพจน์ นุชเปรม

561 นาย สุพรรณ ด่อมคร้าม

562 นาย สุภฤกษ์ เภรีฤกษ์

563 นางสาว สุภาภรณ์ เขียนสอาด

564 นางสาว สุภาวดี พวงผกา

565 นางสาว สุภาสินี เกษตรกุลชีพ

566 นางสาว สุมนา ผ่องนพภา

567 นาง สุมาลา ใจขาน

568 นาย สุรชัย พิมพ์ประไพภรณ์

569 นาย สุรพล ปทุมานนท์

570 นาย สุริยัน พรหมสูตร

571 นาง สุรีย์ เศรตชัยกุล

572 นาง สุวคนธ์ ยศชนะ

573 นาย สุวรรณ คงใย

574 นางสาว สุวรรณี พรรณหาญ

575 นาง สุวาริน บุญมี

576 นาย สุสัมพันธ์ ขุทรานนท์

577 นาย เสฏฐวุฒิ กันตถาวร

578 นาย เสน่ห์ นาคน้อย
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579 นาง เสาวนีย์ เบรนน์

580 นางสาว เสาวรส จิตรีสาร

581 นาย แสตนฟอร์ด วินเซนต์ เกมส์เตอร์

582 นาง โสทิม กันธิยะ

583 นาย ไสว ตระกูลพรายงาม

584 นาย ไสว สิมหล่า

585 นาง หทัยกานต์ โชติกสถิต

586 นาง หนูมัย หายสุริย์

587 นาย หัษฎา อังกูรทิพปภา

588 นาย หิรัญ ขุมทอง

589 นาง เหรียญทอง อิชิฮารา

590 นาย อโณทัย โพล้งหนู

591 นาย อดุลย์ ทรัพย์งาม

592 นาย อธิปพงษ์ พลอยรัตน์

593 นางสาว อนงค์ ลาลุน

594 นาง อนงค์ อดุลพงศ์

595 นาย อนันต์ ตรุณรัตน์

596 นาย อนันต์ วันนา

597 นาย อนุวัฒน์ มณีศรี

598 นาย อโนทัย วิเศษแก้ว

599 นาย อภิชัย บ ารุงพงศ์

600 นาย อภิชัย ศิริชัย

601 นาย อภิชาติ ปานจันทร์

602 นาย อภิวัฒน์ วิวัฒน์คุณูปการ

603 นาง อรชร อ าพันธ์

604 นางสาว อรณีย์ จันทรโมลี

605 นาง อรทัย มธุศรี

606 นาง อรพินทร์ โรจนกิจพาณิชย์

607 นาย อรรณพ นันยา

608 นาย อรรถพล บุญโชติ

609 นางสาว อรวรรณ โคตรสีกุล

610 นาง อรษา จันทร์อ าไพ

611 นางสาว อรอุมา เฉลาภักตร์

612 นางสาว อรัญญา ใจหนิม
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613 นางสาว อรุณรุ่ง มากอ่ิม

614 นาง อรุณี ภู่ถาวรทรัพย์

615 นาย อลงกรณ์ ประภานุกิต

616 นางสาว อัจฉรา ศรีวรกูล

617 นางสาว อัจฉราพร ศรีเกษ

618 นาง อัญชลี บูรณประภาพงศ์

619 นาง อัญชลี รุ่งศรี

620 นาย อัฐเดช ใจตรง

621 นาง อัมพร เกิดดวง

622 นาง อัมพร เขียวแก้ว

623 นาย อัมพร พันธ์ุทวี (นายชาญวิทย์ พันธ์ุทวี ผู้จัดการมรดก)

624 นาง อัมพร ศรีทาเกิด

625 นาย อานนท์ จารุอัคระ

626 นาง อาภา เดชแก้ว

627 นาง อาภาพร บุญชู

628 หจก. อาร์.เอส.ดี.ซัพพลาย

629 นาย อ านวย ไชยวงกต

630 นาง อ าไพ เชาว์ช านาญ

631 นาง อ าไพ ตะกรุดสงฆ์

632 นางสาว อ าไพ ภัทรวิศิษฎ์สัณธ์

633 นาย อิทธิพล บูรณดิลก

634 นางสาว อิสรีย์ อธิชนม์สกุล

635 นาง อิสรีย์ อุดมธนานันท์

636 นาย อุไร อุ่นกระสัง

637 นาย เอกทัต ไข่นาค

638 นาย เอกบดี จันภักษานนท์

639 นาย เอกภพ คงสง

640 นาย เอนก บูรณะ

641 นาย เอนก สอนสืบ

642 บจ. เอ็มโทรนิคส์ กรุ๊ป

643 หจก. เอส.เอส.ไทยมาร์ท(1999)

644 นางสาว แอน แซ่จึง

645 บจ. แอล.พี.ซี อินดัสเทรียล

646 นาย โอภาส ขาวบ้านแพ้ว
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647 นางสาว ไอรดา ศักด์ิสิทธิพร

648 นาย ฮ้ิวต๋ึง แซ่ล้ิง

649 บจ. ไฮ-ควอลิต้ี ทรานสปอร์ต


