
ลําดบั ช่ือผู้ยื่น เลขทีก่รมธรรม์ บริษัทประกันชีวติ
1 นายเชาว ์ขาวละออ 08199290 ไทยประกนัชีวติ
2 นายสวน ทองโส 08098426 ไทยประกนัชีวติ
3 นายอาํนาจ เม่นไพร 07930950 ไทยประกนัชีวติ
4 นางธนพร รววิรรณ 03218045 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
5 นางจนัทร์นวล วงษช์ารู 07934749 ไทยประกนัชีวติ
6 นายอุดล ไชยภกัด์ิ 10252477 ไทยประกนัชีวติ
7 นางประคอง ไชยภกัด์ิ 10252478 ไทยประกนัชีวติ
8 นางกอบแกว้ เฉลิมดิษฐ์ 05906007 ไทยประกนัชีวติ
9 นางทิพวรรณ ล้ิมจิตรกร 08801288 ไทยประกนัชีวติ

10 นายเฉลิม ศรีสุธีนนท ์   (แซ่ซือ) 3210414 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
11 นายเฉลิม ศรีสุธีนนท ์   (แซ่ซือ) 3299570 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
12 นายชุมพล พลายพนัธ์ุ 01550571 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
13 นายสมบูรณ์ วมิลสมบติั 07919489 ไทยประกนัชีวติ
14 น.ส. ธนวรรณ     (ผสุดี) บุญเยยี 10243604 ไทยประกนัชีวติ
15 นายนรสิงห์ คาํศรี 00700065 เมืองไทยประกนัชีวติ
16 นายนคร เหมจนัทึก 08528096 ไทยประกนัชีวติ
17 นายมะยาซิง อกับสั 07952561 ไทยประกนัชีวติ
18 นายยิม้ เทศนอก 07954978 ไทยประกนัชีวติ
19 น.ส. เพญ็แข คุณยศยิง่ 10256995 ไทยประกนัชีวติ
20 นายสุบรรณ ตั้งใจ 08504522 ไทยประกนัชีวติ
21 นางเฉลาศรี ภคสมบติั 8160780 ไทยประกนัชีวติ
22 ด.ต.วชิยั รุ่งเรือง 09918009 ไทยประกนัชีวติ
23 นายทองยศ หนชยัภูมิ 07954993 ไทยประกนัชีวติ
24 นางสุตาภทัร์ (มะลิ) ชุ่มแจ่ม      (เพชรสวา่ 07953523 ไทยประกนัชีวติ
25 น.ส. กณันิกา ครองศิริ 10245207 ไทยประกนัชีวติ
26 นายวรีะพล สายสมุทร 10252573 ไทยประกนัชีวติ
27 นางสุดใจ สายสมุทร 10252574 ไทยประกนัชีวติ
28 นายกฤษ ประดิษฐพ์ุม่ 1009937 ไทยประกนัชีวติ
29 นายฮง้ เทียนนาวา 8528229 ไทยประกนัชีวติ
30 นายเงิน ภกัดีสุข 8528230 ไทยประกนัชีวติ
31 นายวศิน ปาลเดชพงศ์ 02304598 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
32 นางวลิาวรรณ มัน่คงสุจริต(ทานธนะเจริญ 8539747 ไทยประกนัชีวติ
33 นายสุรพงษ ์ศิริศุขสกลุชยั 1895303 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
34 นางเดือนเพญ็ คุม้วลิยั          (บวัชุลี) 07971950 ไทยประกนัชีวติ
35 นางประไพศรี วงศม์าศ 10350682 ไทยประกนัชีวติ
36 นายวชิยั กดูโสม 10237577 ไทยประกนัชีวติ
37 นายจรุง สุขตวั 10266745 ไทยประกนัชีวติ
38 นางศิริพนัธ์ จาํปาแกว้ 08077657 ไทยประกนัชีวติ



39 นางสาํเนียง สามารถ 10363577 ไทยประกนัชีวติ
40 นางโชติกา นราบุญศิริ 10233767 ไทยประกนัชีวติ
41 นายสุริยนัต ์คิมเขม้ 10360145 ไทยประกนัชีวติ
42 นายสมชาย เติมประเสริฐศกัด์ิ 1983179 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
43 นางบุญพามา พรหมวงศช์ยั 05934542 ไทยประกนัชีวติ
44 นางทองยอ้ย วงศต์ะวนั    (แสงทอง) 07977230 ไทยประกนัชีวติ
45 นายชาญ สินหนงั 79724/76/2517 อาคเนยป์ระกนัภยั
46 นายออ๊ต ดรุณพนัธ์ 08915458 ไทยประกนัชีวติ
47 นายชลสินธ์ุ ศีลแดนจนัทร์ 07941309 ไทยประกนัชีวติ
48 นางวรรณี ฉตัรอริยะมงคล 01866978 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
49 นางนงภรณ์ (วไิลพร) รุ่งเพช็รวงศ ์   (ไผต่ 2675896 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
50 นางนารีรัตน์ ผิวเงิน           (สตัยารักษ)์ 10490808 ไทยประกนัชีวติ
51 นายจกัรพงษ ์ก่ิงวงศา 10486076 ไทยประกนัชีวติ
52 นางทองสี ฉิมจนัทึก 10259126 ไทยประกนัชีวติ
53 นายสมศกัด์ิ เจริญพืช 07800847 ไทยประกนัชีวติ
54 น.ส.มารศรี ใจภกัดี 07925291 ไทยประกนัชีวติ
55 นายลกั ก่ิงนอก 07996721 ไทยประกนัชีวติ
56 วา่ท่ีรต.หญิงรอกีเยาะ กือจิ 10242057 ไทยประกนัชีวติ
57 นางสุรียพ์ร ชยัศิรินิรันดร์ (อ่ิมสงวน) 02250209 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
58 นายประเสริฐ จนัทสุข 10367455 ไทยประกนัชีวติ
59 นายประยรู ถาวรชยัสิทธ์ิ 08568308 ไทยประกนัชีวติ
60 นางสมจิตร     (สมจิต) ทองฉาย 10481531 ไทยประกนัชีวติ
61 นายประยทุธ อารีย์ 30175364 ไทยประกนัชีวติ
62 นายมนตรี แข่งขนั 07801568 ไทยประกนัชีวติ
63 นางพยอม ปุญนนั 08914023 ไทยประกนัชีวติ
64 นางจีรนนัท ์หลายแห่ง 10042213 ไทยประกนัชีวติ
65 ร.ต.นเรศ ไชยวงศ์ 08945061 ไทยประกนัชีวติ
66 พระพชัรพล อริยวโํส         (อริยวงศ)์ 10489106 ไทยประกนัชีวติ
67 นายพลวนัต ์จิรพิทยาสกลุ 0000971 กรุงเทพประกนัชีวติ
68 นายถาวร ม่วงนิล 8043337 ไทยประกนัชีวติ
69 น.ส.สิริกร บุญเมือง 08938473 ไทยประกนัชีวติ
70 นางสมบุญ คาํภีระ 10236455 ไทยประกนัชีวติ
71 นายเยื้อน วรรณะ 07982529 ไทยประกนัชีวติ
72 นายช้ิน เผยกระโทก 08275721 ไทยประกนัชีวติ
73 นายประพนัธ์ จริยเมโธ 88062/54/2520 อาคเนยป์ระกนัภยั
74 นายจนัทร์ โสมิตร 08563812 ไทยประกนัชีวติ
75 นางเบอะ กาละสิรัมย์ 40041002 ไทยประกนัชีวติ
76 นางสายทิพย ์สรณะ 10022627 ไทยประกนัชีวติ
77 นายบุญช่วย ภูอองทอง 10013422 ไทยประกนัชีวติ



78 นายมนตรี ทา้วพา 07989511 ไทยประกนัชีวติ
79 นางลาํดวน นามวงศ์ 10255088 ไทยประกนัชีวติ
80 น.ส.ฐิติรัตน์    (กนกกาญจน์) สรณะ 10022625 ไทยประกนัชีวติ
81 นายสอน ฟฝุน 05072370 ไทยประกนัชีวติ
82 น.ส.ฉฬภิญญา (เฉลิมศรี) ภูมิโคกรักษ์ 10352565 ไทยประกนัชีวติ
83 นางสุจิตรา บริบูรณ์         (ภูมิโคกรักษ)์ 10352564 ไทยประกนัชีวติ
84 นายสนัติชาย ไตรทิพยว์ทิยา 8906351 ไทยประกนัชีวติ
85 นางดวงทิพย ์ เปาวรางกลู 40026307 ไทยประกนัชีวติ
86 นางเมธปิยา         (สุพิษ) รักษท์อง           ( 07999206 ไทยประกนัชีวติ
87 นายธนทรัพย ์อาํนวย 10357718 ไทยประกนัชีวติ
88 น.ส.เรียม ร่ืนภาคชีพ 08948382 ไทยประกนัชีวติ
89 นายสมเกียรติ ทรงสกลุ 05064037 ไทยประกนัชีวติ
90 นายอินสอน พิสกลุ 02818692 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
91 นางแกว้ พนัไวย 10486380 ไทยประกนัชีวติ
92 นายรณรงค ์ไทยานนท์ 08568430 ไทยประกนัชีวติ
93 นายอญัมญัญ ์ สุวรรณรังศรี 10470053 ไทยประกนัชีวติ
94 นางเขม็เพียร ศรีแกว้ 40053381 ไทยประกนัชีวติ
95 น.ส.นนัทา ญานะพนัธ์ุ 40081168 ไทยประกนัชีวติ
96 นางชุติภา (สุละไม) เผา่ภูรี 07986000 ไทยประกนัชีวติ
97 นางลาํไย สมใจเพง็ 40030421 ไทยประกนัชีวติ
98 นายบุญส่ง อ่าวสมบติั 07928623 ไทยประกนัชีวติ
99 นางเจนจิรา บุญรัตน์ 10080448 ไทยประกนัชีวติ
100 น.ส.ศศิธร ใยแกว้ 40068797 ไทยประกนัชีวติ
101 นายเทพศิลป์ บุตตะกลุ 08033138 ไทยประกนัชีวติ
102 นายศิริชยั (เด่น) บุตรกนัหา 40052375 ไทยประกนัชีวติ
103 นายวกิร แกว้จนัทึก 08538077 ไทยประกนัชีวติ
104 นางสวาท บุญลกัษณ์ 08143636 ไทยประกนัชีวติ
105 นายปฐเมศ ผาณิตพจมาน 08822212 ไทยประกนัชีวติ
106 นายสรวศิ บุญชู 08966895 ไทยประกนัชีวติ
107 นายวฒิุวยั หวงับู่ 08603718 ไทยประกนัชีวติ
108 นายแหลมทอง ทานประสิทธ์ิ 07905258 ไทยประกนัชีวติ
109 น.ส.เลก็ อุบลเผื่อน 08536699 ไทยประกนัชีวติ
110 นายอภิชาติ แยม้ชุติ 20005383 ไทยประกนัชีวติ
111 นายบุญลอ้ม นอ้ยวชิยั 08580375 ไทยประกนัชีวติ
112 นายวชิยั นอ้ยวชิยั 08580374 ไทยประกนัชีวติ
113 นางพวงผกา ชูบุญ 10156616 ไทยประกนัชีวติ
114 น.ส.กฤษณา สงวนพรรค 30021204 ไทยประกนัชีวติ
115 น.ส.ธนาพร พรประกฤต 7929927 ไทยประกนัชีวติ
116 นางกิตต์ิพิมพา กาญจนศิรโชติ 7945244 ไทยประกนัชีวติ



117 นางสุภานนั สกนุตวภิาต 08977050 ไทยประกนัชีวติ
118 นายสุพิศ วดักลาง 03238535 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
119 นายบุญธรรม คาํทา 40019240 ไทยประกนัชีวติ
120 นางสุภาพ ทองชู 1494455 ไทยประกนัชีวติ
121 นายสมบติั ตุลยฉตัร 10085734 ไทยประกนัชีวติ
122 นางพรเพญ็ เขตบางกุง้ 10068211 ไทยประกนัชีวติ
123 นางสมพิษ พลัลาภะ 08623804 ไทยประกนัชีวติ
124 นายกล่ิน อนุเคราะห์ 10261953 ไทยประกนัชีวติ
125 นางแยม้ เสนแกว้ 40010777 ไทยประกนัชีวติ
126 น.ส.วนสัริน ชยัมะโน ก0198979 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
127 นายประยงค ์คาํดี 30291366 ไทยประกนัชีวติ
128 นายสมบูรณ์ ประไวย์ 10686749 ไทยประกนัชีวติ
129 นายรุ่งโรจน์ บุญศรี 40203269 ไทยประกนัชีวติ
130 นางทองใบ มงคุณ 10560263 ไทยประกนัชีวติ
131 นางคาํมี จนัทะสอน 05065396 ไทยประกนัชีวติ
132 นางทองเหวยีน ชนะพนัธ์ 08153345 ไทยประกนัชีวติ
133 นางประเสริฐ ทองม่ิง 08639783 ไทยประกนัชีวติ
134 นายจีรัตน์ ทศัน์พนัธ์ุ 1633405 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
135 นายประยงค ์ปิดทอง 10293394 ไทยประกนัชีวติ
136 นางสุวพี บูรณชีววไิล 07987981 ไทยประกนัชีวติ
137 นายธรรมชยั บรรเจิดเวหา 8964565 ไทยประกนัชีวติ
138 นายธณฐักรณ์ วงศอ์มัพรลาภ 966936 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
139 นางดวงเดือน แดงจกัร์ศรี 01531241 ไทยประกนัชีวติ
140 นางดวงเดือน แดงจกัร์ศรี 08644559 ไทยประกนัชีวติ
141 นางหนูจนัทร์ วนิิจ 5071421 ไทยประกนัชีวติ
142 นายพีรวสั ปิยชยัเศรษฐ์ 08990317 ไทยประกนัชีวติ
143 นายสุรศกัด์ิ พ่ึงศรี 30565906 ไทยประกนัชีวติ
144 นางบุษบา พรมโสดา 5046709 ไทยประกนัชีวติ
145 น.ส.ประยรู รอมาน 40013042 ไทยประกนัชีวติ
146 นางกนัยารัตน์ ผลทอง 10052674 ไทยประกนัชีวติ
147 นางยพิุน แยม้ช่ืน 30839144 ไทยประกนัชีวติ
148 นายสุรภพ สวนะสุจริต 9513327 ไทยประกนัชีวติ
149 น.ส.นภาพร บุญหนกั 10473979 ไทยประกนัชีวติ
150 นายบุญเรือง คาํนอ้ย 08624094 ไทยประกนัชีวติ
151 นายอาํนวย ขนุจนัทร์ 30438628 ไทยประกนัชีวติ
152 นางพทัธนนัท ์กนกพรไพบูลย์ 09506275 ไทยประกนัชีวติ
153 นายอนุรักษ ์ธรรมชาติ 30020102 ไทยประกนัชีวติ
154 นายประดบั สองจนัทึก 30654046 ไทยประกนัชีวติ
155 นางบุญส่ง โพธ์ิศรี 2799781 ไทยสมุทรประกนัชีวติ



156 น.ส.พรพิมล เหมือนใจ 10265395 ไทยประกนัชีวติ
157 นายธีระพงษ ์เหมือนใจ 10265396 ไทยประกนัชีวติ
158 นายศิรธนัย ์เพญ็รุ่งเรืองกลุ 08907138 ไทยประกนัชีวติ
159 น.ส.จีราย ุขดัทะเสมา 30685391 ไทยประกนัชีวติ
160 นางพรพิมล พทุธรัตน์ 30594784 ไทยประกนัชีวติ
161 นางพรทิพย ์พทุธรักษ์ 30594786 ไทยประกนัชีวติ
162 นายธนู แสงอินทร์ 08612970 ไทยประกนัชีวติ
163 นางเพลินพิศ แสงอินทร์ 08612973 ไทยประกนัชีวติ
164 นายธนู แสงอินทร์ 02595806 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
165 น.ส.สมหมาย อํ่าบุญ 30946519 ไทยประกนัชีวติ
166 นางจุรี ยงัวณิชย์ 20168572 ไทยประกนัชีวติ
167 น.ส.นฤมล คิดรักเมือง 30713037 ไทยประกนัชีวติ
168 นายคาํพอ เสาสูง 08577257 ไทยประกนัชีวติ
169 นายณฏัฐ ์ยนิดีรส 10300014 ไทยประกนัชีวติ
170 นางนอ้มจิต มานุช 30584831 ไทยประกนัชีวติ
171 นายประวทิย ์เตโชติทิพากร 09522004 ไทยประกนัชีวติ
172 น.ส.ทิพยรัตน์ ศิริจนัทโรภาส 20390377 ไทยประกนัชีวติ
173 นายเช่ียวชาญ ตั้งบูชาเกียรติ 20191718 ไทยประกนัชีวติ
174 นางฐานิดา ทองมาก 20204834 ไทยประกนัชีวติ
175 นายชาครีย ์ชาญเฉลิม 27160705 อาคเนยป์ระกนัชีวติ
176 น.ส.ลกัขณา ดอนชารี 30328369 ไทยประกนัชีวติ
177 นางดวงแข เกิดหลาํ 20435426 ไทยประกนัชีวติ
178 นางพรรณกร มชัฌิมพงษ์ 03077446 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
179 น.ส.ศิญานนัฑ ์บวับาน 10392025 ไทยประกนัชีวติ
180 นายสุชาติ เจนจิรวฒันา 09539344 ไทยประกนัชีวติ
181 นายภราดร ภคักรธนธรณ์ 20011120 ไทยประกนัชีวติ
182 น.ส.มณทิรา ธารธนา 30169083 ไทยประกนัชีวติ
183 นายธีรยทุธ์ ไทยหาญ 08682199 ไทยประกนัชีวติ
184 นายสีโห โนนตูม 3888006 ไทยประกนัชีวติ
185 น.ส.วนิดา พนัธ์เนตร 30361736 ไทยประกนัชีวติ
186 นางข่าย เอ้ือวฒันา 10575870 ไทยประกนัชีวติ
187 นางวรรณา ผึ้งปฐมภรณ์ 20270249 ไทยประกนัชีวติ
188 นายเลอพงศ ์แซ่โคว้ 30600446 ไทยประกนัชีวติ
189 นายเทพกร แซ่โคว้ 30600445 ไทยประกนัชีวติ
190 นายสมยศ ศิริจนัทโรภาส 20390308 ไทยประกนัชีวติ
191 น.ส.สุธาสินี วงษศ์รี 20513032 ไทยประกนัชีวติ
192 นายจกัร์วริศ ศุภเศรษฐวงศ์ 03158343 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
193 นางกญัญารัตน ์คงสิงห์ 20452272 ไทยประกนัชีวติ
194 น.ส.ศิรณี โอษฐจ์นัทร์ศรี 10272648 ไทยประกนัชีวติ



195 นายพิมพ ์จงราช 31025962 ไทยประกนัชีวติ
196 นายไกรยศ นวลพร้ิง 30616444 ไทยประกนัชีวติ
197 นายธีรัตน์ ปานเด 31146008 ไทยประกนัชีวติ
198 น.ส.มญยภสัส์ กหุลาบทรัพย์ 20090057 ไทยประกนัชีวติ
199 นายธนทั ลีลาสาํราญ A00533951 เอฟดบับลิวดี
200 น.ส.วรางคณา วงศสิ์ริโรจนก์ลุ A00489976 เอฟดบับลิวดี
201 นายธนายทุธ ชูอ่อน 30455746 ไทยประกนัชีวติ
202 น.ส.หวนั ดดัทุยาวตัร 09559510 ไทยประกนัชีวติ
203 นางประมวล พลูเพียร 30255944 ไทยประกนัชีวติ
204 นายสมชยั ดีรัตนศรีกลุ T088935032 เอไอเอ
205 นายสรรเพชญ แกว้ชะฎา A00852384 เอฟดบับลิวดี
206 นางณชัชา เนตรคุณากร A01396474 เอฟดบับลิวดี
207 นายภทัรเวทย ์ทองมา A00412419 เอฟดบับลิวดี
208 นายกฤษดา ภูระบตัร A00851617 เอฟดบับลิวดี
209 นายมนู สิงห์ T075348085 เอไอเอ
210 นายเสกสรร สนิทขาํ A01234188 เอฟดบับลิวดี
211 นางวรรณา แสนกองแกว้ A00536302 เอฟดบับลิวดี
212 น.ส.นาตยา กิจสุวรรณ์ 20771216 ไทยประกนัชีวติ
213 นางเมตตา มโนรัญชกลุ 09594364 ไทยประกนัชีวติ
214 นางบุญเรือน เผือกผกา 30664830 ไทยประกนัชีวติ
215 นางแอ๋ว กสุุมาลย์ 09530347 ไทยประกนัชีวติ
216 นายจตุพงศ ์ศรีคทา A01295562 เอฟดบับลิวดี
217 นางอมรรัตน์ อวสัดาพร A01296510 เอฟดบับลิวดี
218 นายฤทธิชยั แกว้ฤดี A00951800 เอฟดบับลิวดี
219 น.ส.เบญจมาศ จนัทนะ A01277054 เอฟดบับลิวดี
220 นางนกเลก็ ผอ่งแผว้ A00871225 เอฟดบับลิวดี
221 น.ส.ศรีวริยา  โสภาสมสวสัด์ิ A01207808 เอฟดบับลิวดี
222 นางแพรวพนั สงัขท์อง T105005900 เอไอเอ
223 น.ส.กิตติยา เซ่ียงฟู A00864302 เอฟดบับลิวดี
224 นายมนตรี ผะเผิน 30386706 ไทยประกนัชีวติ
225 นางจาํปี บุญเพง็ 25100624 ไทยประกนัชีวติ
226 นายเจมส์ อแลน เมนเจส T072259384 เอไอเอ
227 นางอรัญ ร่วมโพธิรี A00559640 เอฟดบับลิวดี
228 น.ส.พชัรินทร์ ศิลป์ประเสริฐ 20728561 ไทยประกนัชีวติ
229 น.ส.ยพุา นาคเถ่ือน A01295528 เอฟดบับลิวดี
230 นายสุรชยั โกศยัพฒัน์ A01118449 เอฟดบับลิวดี
231 นายธนชยัรัช จารุสิริรังษี 25119722 ไทยประกนัชีวติ
232 นายประยงค ์วริพนัธ์ 20527055 ไทยประกนัชีวติ
233 นางประคองศรี ครองสิน 30571636 ไทยประกนัชีวติ



234 น.ส.ปาณิสรา ววิฒันากนัตงั T097690216 เอไอเอ
235 นายวฑูิรย ์มหาวงษ์ 30737759 ไทยประกนัชีวติ
236 นายภุชพงศ ์วรพิรางกรู T002117030 เอไอเอ
237 นางพลูทรัพย ์รุ่งโรจน์ T098089965 เอไอเอ
238 นายเจริญ เสง้สุน้ 20624267 ไทยประกนัชีวติ
239 นางเรือนคาํ ทองหล่อ 25092679 ไทยประกนัชีวติ
240 นายพิชิต วรูิหญาณ 52000493 ไทยประกนัชีวติ
241 นายอธิภทัร วรกิตติฉตัร A00633810 เอฟดบับลิวดี
242 นายณฏัฐพงศ ์วมิลพนัธ์ุ A01801020 เอฟดบับลิวดี
243 นางรพี แกว้ประทุม A00164332 เอฟดบับลิวดี
244 นางลมโชย ศิริจนัทร์โท 30871129 ไทยประกนัชีวติ
245 น.ส.กฤดชยา สายนัต์ A00559195 เอฟดบับลิวดี
246 นางสุนีย ์สิงหวฒัน์ 40154712 ไทยประกนัชีวติ
247 นายสมพงษ ์ทองทัว่ 09540003 ไทยประกนัชีวติ
248 น.ส.อรอนงค ์ศิริรัตนาพชัร์ A01119171 เอฟดบับลิวดี
249 นายไพศาล อมรเวชยกลุ T106490349 เอไอเอ
250 น.ส.ทิพยธิ์ดา ล้ีตระกลู 20686994 ไทยประกนัชีวติ
251 นางละมยั สุขสบาย 20564243 ไทยประกนัชีวติ
252 นายเสรี มะละกอทอง 30499570 ไทยประกนัชีวติ
253 น.ส.กนกรัตน์ ศรีวจิิตร์ T089150612 เอไอเอ
254 นายธนนัธร มีบรรจง A00088711 เอฟดบับลิวดี
255 นายธีระพล สุวมิล A00847294 เอฟดบับลิวดี
256 นายวรกิจ  อารยวฒันเวช 282893 กรุงเทพ
257 น.ส.สาํราญ เหิมหาญ 553008 กรุงเทพ
258 นายวเิชียร เตชะธนิตานนท์ 324567 กรุงเทพ
259 น.ส.ศิริวรรณ  มีวงศอุ์โฆษ 237095 กรุงเทพ
260 น.ส.อุมาพร  บวังาม 340683 กรุงเทพ
261 น.ส.ฉนัทลกัษณ์  คาํมา 462353 กรุงเทพ
262 นางสีนวน  ฆงัคะสุวรรณ์ 483111 กรุงเทพ
263 นางราตรี  ศรีปัจฉิม 403768 กรุงเทพ
264 นายบุญเรียง  ศรีปัจฉิม 403712 กรุงเทพ
265 นางโสติญา  ทองศิริ 414365 กรุงเทพ
266 นายมานพ  ยีเ่ลบ็ 00463470 กรุงเทพ
267 นายเกียรติ  ชุบบุญผอ่ง 325820 กรุงเทพ
268 น.ส.สุธาทิพย ์เจริญศรี 236048 กรุงเทพ
269 นายคมสรรค ์ วจิิตรวกิรม 268032 กรุงเทพ
270 นายณฐักิตต์ิ  ปกรณ์เลิศอุดม 542347 กรุงเทพ
271 นางเรณู  วงศแ์สวงสุข 234658 กรุงเทพ
272 น.ส.อญัชลี  ศกัด์ิไพบูลย์ 490648 กรุงเทพ



273 นางวนิดา  กนะกาศยั 390922 กรุงเทพ
274 นายสงวน  ธเนศชยัวฒัน์ 279909 กรุงเทพ
275 นายสมยศ เพช็รศรี 31174315 ไทยประกนัชีวติ
276 นางจิณณรัตน์ ธนพตัจิรานนท์ A00370730 เอฟดบับลิวดี
277 นาย ขวญัทยั  โชคพิริยะกลุ A00781087 เอฟดบับลิวดี
278 นาย พทุธพงษ ์ กิจปกรณ์สนัติ A01394197 เอฟดบับลิวดี
279 นายถาวร  ขาวช่วย A01445981 เอฟดบับลิวดี
280 นายวรากิจ  ลีลาวจิิตร A00960070 เอฟดบับลิวดี
281 น.ส. สุพตัรา  ลีลาวจิิตร A00960083 เอฟดบับลิวดี
282 น.ส. สารภี  วงัสะพล A01656803 เอฟดบับลิวดี
283 นางพลูทรัพย ์รุ่งโรจน์ T103354051 เอไอเอ
284 น.ส. ปราณี  วงคก์อ้ม A00112769 เอฟดบับลิวดี
285 นาง วรวร์ี  ธนะดาํรงชยัพร A01019360 เอฟดบับลิวดี
286 น.ส.รัชนีวรรณ  ทองสมบูรณ์ A00174217 เอฟดบับลิวดี
287 นาง ปริษา  บุญจนัทร์ A00099206 เอฟดบับลิวดี
288 นาง วไิล  สิทธิชยั A01224849 เอฟดบับลิวดี
289 นายบุญทนั นามแสง A00247009 เอฟดบับลิวดี
290 นายประเสริฐ  ทิมถาวร 333855 กรุงเทพ
291 น.ส.สุภสัสรา วโิย 520511 กรุงเทพ
292 นางวาสนา รักวโิรจน์สุข 248132 กรุงเทพ
293 นายปริยวศิว ์พวงเพชรลาภ 00485618 กรุงเทพ
294 นายรังสรรค ์ กิมยงค์ 533749 กรุงเทพ
295 นายสมชาย  อดุลประวติรชยั 503745 กรุงเทพ
296 นางสุพร  องคม์งคลกลุ 249288 กรุงเทพ
297 นายวศัพล  ชีวะเกรียงไกร 411524 กรุงเทพ
298 นายขจรศกัด ์หอมสมบติั A00913151 เอฟดบับลิวดี
299 นางทองสุข ดีสุวรรณ 5057265 ไทยประกนัชีวติ
300 นางวราภรณ์  กปุระดิษฐ์ A00461949 เอฟดบับลิวดี
301 น.ส.สโรชา ตั้งสถิตคุณ A01337011 เอฟดบับลิวดี
302 น.ส.อลิษา  กล่ินทุ่ง 414589 กรุงเทพ
303 นายณฐัดนยั  ราศรี 458476 กรุงเทพ
304 น.ส.ธนาพร  ภูมณี 355569 กรุงเทพ
305 น.ส.ณฐชนก เวสสานนท์ 495431 กรุงเทพ
306 น.ส.ฐิติภา  เป่ียมประจกัพงษ์ 394210 กรุงเทพ
307 น.ส.อิสระว ี กิตติวฒันะกลุ 554911 กรุงเทพ
308 นายปุลวทิย ์ กิตติวฒันะกลุ 554910 กรุงเทพ
309 น.ส.กชพร วไิลวรรณ A01057316 เอฟดบับลิวดี
310 น.ส.รัชนี วไิลวรรณ A01057291 เอฟดบับลิวดี
311 นายเดชาภคั วไิลวรรณ A01057302 เอฟดบับลิวดี



312 นายองอาจ  ชา้งทิพย์ A00383914 เอฟดบับลิวดี
313 นายมงคล  สิทธิวงค์ 30712892 ไทยประกนัชีวติ
314 นางอมรรัตน์  ลคันาศิโรรัตน์ 25131391 ไทยประกนัชีวติ
315 น.ส.พรรณนิภา  ไชยภฏั T064208288 เอไอเอ
316 น.ส.สุมามาลย ์ เพช็ร์อาํไพ 506306 กรุงเทพ
317 น.ส.จนัทิมา  วรธรรมสรณ์ 560909 กรุงเทพ
318 นายจกัรภทัร  เอ่ียวสานุรักษ์ 350526 กรุงเทพ
319 น.ส.นวลประภสัสร พลูสวสัด์ิ 00412921 กรุงเทพ
320 นายพงศเ์ทพ  สุพร 430271 กรุงเทพ
321 น.ส.ฐิติภา แกว้เอ่ียม 488093 กรุงเทพ
322 นายศาศวตั  หลา้โน 356271 กรุงเทพ
323 นาย วโิรจน์  นรไกร A00399762 เอฟดบับลิวดี
324 น.ส. ชานิชา พว่งทว้ม A00989128 เอฟดบับลิวดี
325 นาง กมลนนัท ์ เลิศพงศเ์มธี A01301648 เอฟดบับลิวดี
326 น.ส.จารุวรรณ  ประสพอคัรกิจ T090203778 เอไอเอ
327 นายศาศวตั  หลา้โน 356271 กรุงเทพ
328 น.ส.จนัทิมา  วรธรรมสรณ์ 506313 กรุงเทพ
329 น.ส. นิภาพร  ทองสมบูรณ์ A00630187 เอฟดบับลิวดี
330 นางสุนี ศกัด์ิกงัวานชยั 00397563 กรุงเทพ
331 น.ส.สมปอง  หารเทศ 533797 กรุงเทพ
332 นายสุรวจัน์ สุขเจริญไกรศรี 284451 กรุงเทพ
333 นาย พงศา  จงอกัษร A00817918 เอฟดบับลิวดี
334 น.ส. เตชินี  ปัญญาดิลก A00016379 เอฟดบับลิวดี
335 นายเอกวชิญ ์ กลุเกียรติประเสริฐ A01808122 เอฟดบับลิวดี
336 พ.ต.อ.ดามพ ์ทองใบ A00231959 เอฟดบับลิวดี
337 นาย วรวฒิุ  สุขถาวร A01541878 เอฟดบับลิวดี
338 นาย ประพทัธ์  เงินงาม A00164394 เอฟดบับลิวดี
339 น.ส.สิริลกัษณ์  ลทัธ์สมัฤทธ์ิ 25023733 ไทยประกนัชีวติ
340 นายสุวทิย ์ ถาวรทววีงษ์ 09592850 ไทยประกนัชีวติ
341 นางประยรู  ทานตะวริยะ A00260264 เอฟดบับลิวดี
342 นาง ปรียา  เปรมศรี A00215714 เอฟดบับลิวดี
343 น.ส. สุพรรณี  บุญฟ้าประทาน A00926717 เอฟดบับลิวดี
344 น.ส.วนัทนา  พลูทรัพย์ T076208072 เอไอเอ
345 น.ส.ณฐักานต ์ รัตนพรหมวฒิุ 20421215 ไทยประกนัชีวติ
346 นายเคลือบ  บุญตาระวะ T097060338 เอไอเอ
347 นาง นิลยา  องคศ์รีตระกลู A00450951 เอฟดบับลิวดี
348 นายฉลองชยั นิลพยคัฆ์ A01299230 เอฟดบับลิวดี
349 น.ส.สุจินดา สีบุดดา 324961 กรุงเทพ
350 นายเมธีณฐั  สีบุดดา 214824 กรุงเทพ



351 น.ส.ศิริมาศ  เง่ือนพิมาย 350815 กรุงเทพ
352 นางมนสันนัท ์ กรีติชยัพงศ์ 407531 กรุงเทพ
353 น.ส.ชญาณ์ทิพย ์มณีพนัธ์ 566728 กรุงเทพ
354 น.ส.ชญาณ์ทิพย ์มณีพนัธ์ 562019 กรุงเทพ
355 นางทองปน  ยติุไธสง 572399 กรุงเทพ
356 น.ส.สุเนตรา บุญมา 503931 กรุงเทพ
357 นายมงคล  มีพงษเ์ภา 496288 กรุงเทพ
358 น.ส.อนงค ์ไวยโภคี T072616781 เอไอเอ
359 จ.ส.อ.ปฎิวติั  เปล่ียนขาํ 541831 กรุงเทพ
360 นายณฐัพงษ ์ อยูค่ง 288240 กรุงเทพ
361 น.ส.นงเยาว ์พาพลงาม 00365058 กรุงเทพ
362 นายนิติ หลีเกษม 20559905 ไทยประกนัชีวติ
363 นายจาํนงค ์ ผดุงสวสัด์ิ A01486661 เอฟดบับลิวดี
364 นาย สนิท  ทบัปาน A00122431 เอฟดบับลิวดี
365 น.ส. จุฬาลกัษณ์  อารยางกรู A01867831 เอฟดบับลิวดี
366 นางสมจิตร ป้องหมู่ 30559718 ไทยประกนัชีวติ
367 น.ส.สวงิ  ศรีเข่ือนแกว้ 558670 กรุงเทพ
368 น.ส.ลาํจวน  บุญเทเวศร์ 336313 กรุงเทพ
369 ด.ช.ชยักร แขวงสุคนธ์ทิพย์ 554230 กรุงเทพ
370 น.ส.ประภสัสร  แสงสวา่ง 392294 กรุงเทพ
371 น.ส.สุภคัษา  แสงสวา่ง 392634 กรุงเทพ
372 น.ส.ปุญญิศา แสงสวา่ง 392635 กรุงเทพ
373 นางคูณ  โพดงั 534959 กรุงเทพ
374 นางคูณ  โพดงั 534958 กรุงเทพ
375 นางนิภา  บุญยนิดี 36416 กรุงเทพ
376 น.ส.กญัธาริดา ปัญญาใส 552333 กรุงเทพ
377 น.ส. วงดาว  บรรลือคุณ A01409471 เอฟดบับลิวดี
378 นาย จเร  ประชุมวดั A01408398 เอฟดบับลิวดี
379 นายณฏัฐพงษ ์ คงศร T113352878 เอไอเอ
380 นายธนกร กิตติภาณุวงศ์ 00502485 ไทยประกนัชีวติ
381 น.ส.รุจิรา กระแสโสม 20381205 ไทยประกนัชีวติ
382 พระครูนิรันตร์ศีลคุณ  20975 กรุงเทพ
383 น.ส.กนกวรรณ  จิตตอี์หมัน่ 573099 กรุงเทพ
384 นายพงษรั์กษ ์ กรีติชยัพงศ์ 407530 กรุงเทพ
385 นายเดชา  จนัทร์เรือง 310057 กรุงเทพ
386 นายวริิยะ  สกลุไทย 490594 กรุงเทพ
387 นายวรพจน์  ตระการนิติธรรม 448025 กรุงเทพ
388 นายนิธิ  รัตนจินดา 313949 กรุงเทพ
389 นางมยัลกัษณ์ สุวนาม A00611271 เอฟดบับลิวดี



390 นางมยรีุ เกษศิลป์ 2501616 ไทยสมุทร
391 นางนงนุช  บวับาง T800721453 เอไอเอ
392 นางสมบูรณ์ ศรีหาวงค์ 20327292 ไทยประกนัชีวติ
393 นางธนภร  สวสัด์ิวงศไ์ชย A01288011 ไทยประกนัชีวติ
394 น.ส. ศุภางค ์ พนัธ์ุวชิาติกลุ A01209172 เอฟดบับลิวดี
395 นาย พิชิต  นิลประภาพร A00354327 เอฟดบับลิวดี
396 นาย สุพรรณ  สุภาพนัธ์ A01376410 เอฟดบับลิวดี
397 นายมยรูศกัด์ิ  จนัทร์เส็ง 00061754 กรุงเทพ
398 นายฟุ้ง  โฉมปาน 369439 กรุงเทพ
399 นางมณีรัตน์ จินดาเจ่ีย 379946 กรุงเทพ
400 น.ส.นลิน ลาปะ 477015 กรุงเทพ
401 นางนารี  สามขา A00596544 เอฟดบับลิวดี
402 นาย พิสิษฐ ์ ศุภวมิลพนัธ์ุ A00960447 เอฟดบับลิวดี
403 นายทศพล  มีนมณีโชติ 229883 กรุงเทพ
404 พระมหาสมคิด เหลาฉลาด 401819 กรุงเทพ
405 นายมนธนิต  สงัคง 358466 กรุงเทพ
406 น.ส.วงศสิ์ริ  สิริวงศเ์ศวต 319380 กรุงเทพ
407 นางวรัญญรัตน์  พีระพฤฒิพงศ์ 30048072 ไทยประกนัชีวติ
408 น.ส.สิรีลกัษณ์  สุวนาม A00611449 เอฟดบับลิวดี
409 น.ส.วรรณา  สนัติมากลุ 564638 กรุงเทพ
410 น.ส.วรรณา  สนัติมากลุ 564638 กรุงเทพ
411 น.ส.ปรียาภรณ์  กิจเจริญวงศ์ T088891396 เอไอเอ
412 นางเสาดา้  คมคง 163867 กรุงเทพ
413 ด.ญ.สุดาภรณ์  มณฑาทิพย์ 384367 กรุงเทพ
414 นางจิราลกัษณ์ พฒันจิตวไิล 283023 กรุงเทพ
415 นางสุปราณี พินิจรัมย์ 7941826 ไทยประกนัชีวติ
416 นางรุ่งอรุณ ประดบัมุข T084889535 เอไอเอ
417 นางรุ่งอรุณ ประดบัมุข T084889522 เอไอเอ
418 นายอาทิตย ์สงวนชม 10409603 ไทยประกนัชีวติ
419 นายขจร  พนัธ์สีคาํ 30730000 ไทยประกนัชีวติ
420 น.ส. สิรินดา  เอ่ียมเพชร์ A01231930 เอฟดบับลิวดี
421 ด.ช. ธนทัภทัร  เกษรแพทย์ A01325548 เอฟดบับลิวดี
422 นายบุศย ์ สมเกตุ 08685759 ไทยประกนัชีวติ
423 นางสม  ณุวรรณ 593331 กรุงเทพ
424 นางสม  ณุวรรณ 593331 กรุงเทพ
425 นายจนัไทย  ศรีลาํใต้ 594621 กรุงเทพ
426 น.ส.รุ่งนภา  พนัธ์โภคา 197623 กรุงเทพ
427 ด.ญ.ญาดา  จีระวทิยาพงศ์ 400305 กรุงเทพ
428 นายเฉลิมชยั  มากประภา 471167 กรุงเทพ



429 น.ส.นวลพรรณ  มากประภา 470130 กรุงเทพ
430 นายอภินนัท ์ ล้ิมวณิชชา 487906 กรุงเทพ
431 นางสุปรียา  สุพรรณอาสน์ 390611 กรุงเทพ
432 นาง ทศันีย ์ ถวลิถึง A00054814 เอฟดบับลิวดี
433 น.ส.เสาวณิต  มหาศรี 20664167 ไทยประกนัชีวติ
434 นายหาญ  รักษาจิตร์ 09589364 ไทยประกนัชีวติ
435 นางบุปผา กาญจนศรนิธิ T074275104 เอไอเอ
436 นางบุปผา กาญจนศรนิธิ T074275104 เอไอเอ
437 นาง เยาวณี นํ้าทิพย์ A00589440 เอฟดบับลิวดี
438 นายชเลง  อ่ิมสุขประเสริฐ T072810370 เอไอเอ
439 สมเด็จพระพทุธชินวงศ ์ 153271 กรุงเทพ
440 สมเด็จพระพทุธชินวงศ ์ 153272 กรุงเทพ
441 นางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ T003886179 เอไอเอ
442 น.ส.รัชนีกร อยา่งอ่ิน 07115685 ไทยประกนัชีวติ
443 น.ส. จารุวรี   สนิทวงศ ์ณ อยธุยา 25772 กรุงเทพ
444 นายธนุตมโ์ชติ  เตชะไกรศรี 576583 กรุงเทพ
445 นายธนุตมโ์ชติ  เตชะไกรศรี 576583 กรุงเทพ
446 นายธีร์พิสุทธ์ิ  เตชะไกรศรี 575310 กรุงเทพ
447 นายธีร์พิสุทธ์ิ  เตชะไกรศรี 575310 กรุงเทพ
448 ด.ช.ชยพล  เลิศลกัขณากลุ 475202 กรุงเทพ
449 น.ส.ธนพร  อุดมบุญไว T070595794 เอไอเอ
450 นาย ภูมิชาย  พนิตพงศพ์นัธ์ุ A00989071 เอฟดบับลิวดี
451 นางพิมพล์ดา  ศรุณานิธิโรจน์ 382246 กรุงเทพ
452 นายธีรพล ประเสริฐจิต 382246 กรุงเทพ
453 น.ส.จินตนา  ปิตะรังษี 364913 กรุงเทพ
454 ด.ช.ชยพล  เลิศลกัขณากลุ 475202 กรุงเทพ
455 นาย รุ่งโรจน์  ภิรมยค์ลอ้ย A01632078 เอฟดบับลิวดี
456 นาย สนิท  มาตะวงค์ A00205078 เอฟดบับลิวดี
457 นางพวงลดัดา  ชา้งกระทดั T075627421 เอไอเอ
458 นางวนัเพญ็  นยัชิต 09602148 ไทยประกนัชีวติ
459 น.ส. จนัทรา  เกิดมี B00121327 เอฟดบับลิวดี
460 น.ส. มะลิวญั  จัน่ร้ิว A01743951 เอฟดบับลิวดี
461 น.ส. มณทิชา  องัศิริ A00839038 เอฟดบับลิวดี
462 นาง ปราณี  สุรประยรู A00842999 เอฟดบับลิวดี
463 นาย ฐิติณฐั  คงคาลยั A01744163 เอฟดบับลิวดี
464 นาย วชิยั  ทศัเกษร A01653764 เอฟดบับลิวดี
465 นาย ศุภฤกษ ์ จิรชวาลา A01448206 เอฟดบับลิวดี
466 น.ส. สุทธิณีย ์ มีแผว้ A00572141 เอฟดบับลิวดี
467 น.ส.จนัทร์เพญ็ ขอร่ม A01016073 เอฟดบับลิวดี



468 นายชยัวฒัน์  ซงัซาสิทธ์ิ A01527358 เอฟดบับลิวดี
469 นายสละ  อุดมศิลป์ T094146763 เอไอเอ
470 นาย สิริพงศ ์ เลิศรักมงคล A01567262 เอฟดบับลิวดี
471 นาย เทียนชยั  ศรีทนนท์ A00964300 เอฟดบับลิวดี
472 นาย สมพร  แสนกองแกว้ A01234632 เอฟดบับลิวดี
473 นาย ชชัวาลย ์ การเจริญดี A00621064 เอฟดบับลิวดี
474 นาย มีเกียรติ  คงสมแสวง B00093265 เอฟดบับลิวดี
475 นายสมคิด ธรรมมุทิศ A00612734 เอฟดบับลิวดี
476 น.ส.อญัพชัร์ พชัรวฒัน์เมธี A00096292 เอฟดบับลิวดี
477 นาย อภิศกัด์ิ  วลิยัสุทธ์ิ A00851972 เอฟดบับลิวดี
478 นายสนทยา  ขนุราช 30744713 ไทยประกนัชีวติ
479 นาย สุธรรม  จิตตเชยกลุ A01594694 เอฟดบับลิวดี
480 นาง นนัธิญา  สิทธานครินทร์ A01064148 เอฟดบับลิวดี
481 นาย สมบติั  คาํสร้อย A01661404 เอฟดบับลิวดี
482 น.ส. รัสรินทร์  พวัพนัธ์ธนากร A00730716 เอฟดบับลิวดี
483 นายเจริญ อนุตรินทร์ 527188 กรุงเทพ
484 นายพทัธพล  วริิวทิยา 517266 กรุงเทพ
485 นางอญัชลี  พรมขนุทด 452437 กรุงเทพ
486 น.ส.กิตติพร  อุดมรัตนกลูชยั 268920 กรุงเทพ
487 นางสุพิณ  ชเริทเทอร์ 605888 กรุงเทพ
488 นาย เวหา  พิญญะพนัธ์ A00758652 เอฟดบับลิวดี
489 นาย พลูทรัพย ์ ใหม่ปิยะ A01167172 เอฟดบับลิวดี
490 น.ส. จนัแดง  จอมคาํสิงห์ A01378701 เอฟดบับลิวดี
491 น.ส. สุรินทร์  เกตุโชติ T088242372 เอไอเอ
492 น.ส. วภิานนัท ์ แสนขยนั B00102273 เอฟดบับลิวดี
493 น.ส. วภิานนัท ์ แสนขยนั B00102260 เอฟดบับลิวดี
494 นาย ประสิทธ์ิ  พิมทอง A01735986 เอฟดบับลิวดี
495 นายรัฐภูมิ รวมอญัมณี 09601006 ไทยประกนัชีวติ
496 นายเกษม มากชูชิต 07902904 ไทยประกนัชีวติ
497 นาย ปาล  แสนขยนั B00102242 เอฟดบับลิวดี
498 นาย เจริญชยั  เมธาธญั A00760928 เอฟดบับลิวดี
499 นาง เสาวลกัษณ์  คงเถ่ือน A01231381 เอฟดบับลิวดี
500 นาย แฉลม้  รัตนะพราหมณ์ A00791768 เอฟดบับลิวดี
501 นาย แฉลม้  รัตนะพราหมณ์ A00791771 เอฟดบับลิวดี
502 นาง เอมอร  เครือแขก A00643128 เอฟดบับลิวดี
503 นางประดบั  แยม้งาม 20678661 ไทยประกนัชีวติ
504 นาง นิสานาถ  สินธพทอง A01805217 เอฟดบับลิวดี
505 น.ส. ภทัรลภา  เจริญเนติศาสตร์ 510047 กรุงเทพ
506 นายนฐัวฒิุ  อุดมเทอดสกลุ 00483110 กรุงเทพ



507 นางเพียร  แมค็ลอ็กลิน 450100 กรุงเทพ
508 นายณรงศกัด์ิ  สุรัฐติกลุ 375708 กรุงเทพ
509 น.ส.ธนาธิป  สืบสวสัด์ิ 538525 กรุงเทพ
510 นาย ภาสกร  โชติกมงคล A00998803 เอฟดบับลิวดี
511 นาง ปริษา  บุญจนัทร์ A00099206 เอฟดบับลิวดี
512 นางลดัดา มงคลศุภนิมิต A00140601 เอฟดบับลิวดี
513 น.ส.วนิดา  หะยยีะห์ยา T088665438 เอไอเอ
514 น.ส. กนกวรรณ  เกตุสร้อย A01678691 เอฟดบับลิวดี
515 นาง หนูลา  แกว้มูลมุข A01575973 เอฟดบับลิวดี
516 น.ส.ฉตัรศิริ  ซาเมืองศรี 30969805 ไทยประกนัชีวติ
517 นายเอกภพ  โอบออ้ม 20856599 ไทยประกนัชีวติ
518 นาง เยาวรัตน์  เปรมสมาน A01206222 เอฟดบับลิวดี
519 นางปราณี  คิม 565226 กรุงเทพ
520 นาย เกรียงไกร  แสงสุขขา B01004824 เอฟดบับลิวดี
521 น.ส.ธญัพร อาชวพร 1683428 ไทยสมุทร
522 นาง จุฑามาศ  สุขชาญ A00625495 เอฟดบับลิวดี
523 นางบาง  กลุบุตร 10382143 ไทยประกนัชีวติ
524 น.ส.จิราภรณ์ บาํรุงศิลป์ 20213390 ไทยประกนัชีวติ
525 นาย ชิตจินต ์ หาญปราบ A00997951 เอฟดบับลิวดี
526 ด.ญ. ปิยธิดา  แกว้หลิน A00968025 เอฟดบับลิวดี
527 น.ส. บุญจิรา  ตรีริยะ B02112199 เอฟดบับลิวดี
528 นายสุริยา  ช่างเหลก็ 599440 กรุงเทพ
529 นายพงศพรหม  โอสถเจริญผล 532178 กรุงเทพ
530 นายประสงค ์  ล้ิมมณี 08563491 ไทยประกนัชีวติ
531 น.ส. นภสัวรรณ  มูบิง A01535796 เอฟดบับลิวดี
532 น.ส. จิราภา  กลบรัตน์ A00948266 เอฟดบับลิวดี
533 นายอนุสรณ์  ตนัติวทิยมาศ 20544958 ไทยประกนัชีวติ
534 นายอาํนวย  ฉิมพนัธ์ 20327333 ไทยประกนัชีวติ
535 น.ส.สุรีวลัย ์ สงวนพนัธ์ุ 30572648 ไทยประกนัชีวติ
536 นางดิษยา  กมลสุนทร T087287820 เอไอเอ
537 น.ส. ทรรศนียา  สินสมบุญ A00786019 เอฟดบับลิวดี
538 นายประกรรษ ์ ศุภจริยาวตัร T085702860 เอไอเอ
539 นายช่วย  สาสุข 08625758 ไทยประกนัชีวติ
540 นาย กอ้งเกียรติ  ทิพยแ์สง A00997015 เอฟดบับลิวดี
541 น.ส. วรรณิกานต ์ ดีสุทธ์ิ A01045779 เอฟดบับลิวดี
542 นายสมมาตร  เพง็อินทร์ 30529407 ไทยประกนัชีวติ
543 น.ส.สุภาณี สุธิรังกรู T068880848 เอไอเอ
544 นางกาญจนา เขียวสมบูรณ์ T002972990 เอไอเอ
545 นายวรีะพงษ ์ กอเจริญรัตน์ T107480905 เอไอเอ



546 น.ส. จิราภรณ์  ลาดสีโท A00404046 เอฟดบับลิวดี
547 นาย กว ี สายทองสุข A00594847 เอฟดบับลิวดี
548 นายปรัชญา  มญัชุนากร A00808428 เอฟดบับลิวดี
549 น.ส. ปวริศา บุญมารอง A01573561 เอฟดบับลิวดี
550 นายกระจ่าง  บุติมาลย์ T092958380 เอไอเอ
551 นาย เขตชยั  สุขวฒิุ B00172372 เอฟดบับลิวดี
552 นาย สาํราญ  เครือผือ A00502961 เอฟดบับลิวดี
553 น.ส.อญัชลี  เหล่าธิติพงศ์ T093660790 เอไอเอ
554 นาย ณฐิัวฒิุ  พนัธะไหล A01723364 เอฟดบับลิวดี
555 นาง ประพีร์  เกิดเพ่ิมพลู A01827957 เอฟดบับลิวดี
556 นาย สหรัฐ  เสรีสินตินานนท์ B02105081 เอฟดบับลิวดี
557 นาย วชิยั  สนัติมหกลุเลิศ A01339836 เอฟดบับลิวดี
558 น.ส.ยพุดี  สีดาํ B00010007 เอฟดบับลิวดี
559 นาย วรวฒิุ  สุขถาวร A01541878 เอฟดบับลิวดี
560 นายจีราวฒัน์ พลวฒันชยักลุ T099317636 เอไอเอ
561 น.ส.สงัวาลย ์ ร่วมใจ 484002 ไทยประกนัชีวติ
562 น.ส.สุนนัท ์ ทรัพยอุ์ดมมาก 173442 กรุงเทพ
563 น.ส.กรกมล  เปียคลา้ย 409685 กรุงเทพ
564 นางถาวร  บุญสา 459799 กรุงเทพ
565 น.ส.วรัลยพุา หรูธนทรัพย์ 20750610 ไทยประกนัชีวติ
566 นายถาวร ไกรลพ A01437391 เอฟดบับลิวดี
567 น.ส. ประภาวดี  วงศศ์รีสุนทร A00364721 เอฟดบับลิวดี
568 น.ส. บงกช  แสวงสุข A01602892 เอฟดบับลิวดี
569 น.ส.สุภาพร  สุภาพ T094400137 เอไอเอ
570 นาย จาํเริญศกัด์ิ  เครือรัตน์ A01399072 เอฟดบับลิวดี
571 นางโสภิณฐั  ชยัวรีะเดช T092204416 เอไอเอ
572 นายเดชาภคั  บุญไชยภทัร T090040151 เอไอเอ
573 นายพร้อมกิจ  เอ่ียมศิริวฒัน์ T075390020 เอไอเอ
574 น.ส. นาถอุมา  เลิศเทอดสกลุ B00020247 เอฟดบับลิวดี
575 นาย วรีพล  เพ่ิมผล A00999505 เอฟดบับลิวดี
576 นางพรรณี อุ่นอินทร์ A00947058 เอฟดบับลิวดี
577 น.ส.บุษบง  จอมเกาะ T092123542 เอไอเอ
578 นาย กิตติพงศ ์กมัพจูนัทรินทร์ A01109591 เอฟดบับลิวดี
579 นางชนสันนัท ์กมัพจูนัทรินทร์ A01109587 เอฟดบับลิวดี
580 นายศุภเมตต ์ ศุภเวที 09604072 ไทยประกนัชีวติ
581 นางรัตนาพร  รุ่งเรือง T109177070 เอไอเอ
582 นางปริศนา  ตั้งสิน T096577660 เอไอเอ
583 นาย วรพงษ ์ ญาณฐิติรัตน์ A01278050 เอฟดบับลิวดี
584 นาย วรพงษ ์ ญาณฐิติรัตน์ A01278050 เอฟดบับลิวดี



585 น.ส.พนัทนิน  พิศาลสุพงศ์ T097525129 เอไอเอ
586 นายมนู สดคมขาํ 20672660 ไทยประกนัชีวติ
587 พ.อ.อ.พิเศษเอนก   ปานเมือง 10066693 ไทยประกนัชีวติ
588 นางกรองทิพย ์ สุวรรณพรรณชู T067602593 เอไอเอ
589 น.ส.จิราพร  พนมวฒันากลุ T088991937 เอไอเอ
590 น.ส.จิราพร  พนมวฒันากลุ T088991937 เอไอเอ
591 น.ส.จิราพร  พนมวฒันากลุ T088991937 เอไอเอ
592 น.ส.ปณิตา  จนัทปัชโชติ 580584 กรุงเทพ
593 นายชุมพล ชุมนุม T064261393 เอไอเอ
594 นายสมพจน์  ป้องเกียรติชยั 08698798 ไทยประกนัชีวติ
595 นายวทูิล  ฟักเอม 31035381 ไทยประกนัชีวติ
596 นางสุวรรณี  ฤทธิชยั 30620619 ไทยประกนัชีวติ
597 นายเกรียงศกัด์ิ  อรุณ 40028705 ไทยประกนัชีวติ
598 นาย มนตรี  เตชะพิทกัษธ์รรม A01327371 เอฟดบับลิวดี
599 นายสุภชยั สุภาพ T094400124 เอไอเอ
600 นายวรุณ  ระวพิานิช 30051834 ไทยประกนัชีวติ
601 นายศุภฤทธ์ิ  อภิวฒันกาญจน T009373851 เอไอเอ
602 นายเพ่ิมสิน  เลิศรัฐการ 424341 กรุงเทพ
603 นายศราวฒิุ  จนัทรุคานนท์ 72075 กรุงเทพ
604 น.ส.สิรินนั  นาธงชยั 276444 กรุงเทพ
605 นายสุกิจ  เสถียรวรัญญู 375868 กรุงเทพ
606 น.ส.ณฐันนัท ์ อริยะโสภณวงศ์ 20372473 ไทยประกนัชีวติ
607 นายธีระยทุธ ภกัมี T077122238 เอไอเอ
608 นายศกัดา  เทพปรีชาสกลุ T088239521 เอไอเอ
609 น.ส.มสาร จงวฒันา 20472981 ไทยประกนัชีวติ
610 นายสนัต ์คาํเงิน 09605804 ไทยประกนัชีวติ
611 นางสายทิพย ์สุวรรณโชติ A00927960 เอฟดบับลิวดี
612 น.ส.คาํปุ่น แยม้ดา 31205249 ไทยประกนัชีวติ
613 นายวรัิช ช่วยมี 30789727 ไทยประกนัชีวติ
614 น.ส.ศิริพร นิติการุญ T083722787 เอไอเอ
615 น.ส.เกสรา มีงามดี 387061 กรุงเทพ
616 นายอนนัต ์บุญมี 608323 กรุงเทพ
617 นางอารีย ์ลิขิตตระกาลกลุ 151024 กรุงเทพ
618 นางซองหลี ภู่สุภานุสรณ์ 521314 กรุงเทพ
619 นางพรกมล พงศว์รีะ ชวาร์ซ 435945 กรุงเทพ
620 นางจรัส เจ้ียงยี่ 406006 กรุงเทพ
621 ศุภพฒัน์  ศุภพนัธ์ุภิญโญ T077718105 เอไอเอ
622 ลลิดา เลิศศุภลกัษณ์ T066957388 เอไอเอ
623 น.ส.สมศรี วงคว์รรณ 580207 กรุงเทพ



624 น.ส. เนตรนภา คาํบุญเรือง A00050155 เอฟดบับลิวดี
625 นายบุญจนัทร์ คาํสุขมุ 30937510 ไทยประกนัชีวติ
626 นางสุภาพ นิจรันต์ 30172060 ไทยประกนัชีวติ
627 นาง นภสักร เอ่ียมวรนิรันดร์ A01485791 เอฟดบับลิวดี
628 นางสุภาภรณ์ กล่อมจิตต์ 50008604 ไทยประกนัชีวติ
629 นางฐิติภา เดชสุภา 10397927 ไทยประกนัชีวติ
630 น.ส.กฤดชยา สายนัต์ A00559195 เอฟดบับลิวดี
631 ส.ท.ธวชัชยั อุตรมาตย์ 31062832 ไทยประกนัชีวติ
632 ศศินนัท ์หิรัญวรวงศก์ลุ A01399730 เอฟดบับลิวดี
633 นางสุรีย ์อร่ามพงษ์ A01895262 เอฟดบับลิวดี
634 นายพิสิษฐ ์ศุภวมิลพนัธ์ุ A00960447 เอฟดบับลิวดี
635 น.ส.บุษกร กระต่ายทอง A00431768 เอฟดบับลิวดี
636 นายกาจคณินท ์ทรัพยอาจิณ 332514 กรุงเทพ
637 นางวนั สานุสนัต์ 640532 กรุงเทพ
638 นายพีรพฒัน์ ชุมแกว้ 315561 กรุงเทพ
639 น.ส.สุทธิณีย ์มีแผว้ A00572141 เอฟดบับลิวดี
640 นางพณพร อศัวกลุ T100535705 เอไอเอ
641 นางขนบคุณ สุวรรณทตั 25021261 ไทยประกนัชีวติ
642 นายเกรียงไกร คูห์สุวรรณ T077902034 เอไอเอ
643 น.ส. สกณุา จุฑาธิปไตย A00495601 เอฟดบับลิวดี
644 นางมณี ทวธีนะพร 09005210 ไทยประกนัชีวติ
645 นายศุภการ นาคยนัยงค์ A01300608 เอฟดบับลิวดี
646 นายไกรสร แกว้ศรีขาว T073875482 เอไอเอ
647 นายชูศกัด์ิ บุญประสิทธ์ิ 30757151 ไทยประกนัชีวติ
648 นางมนสิชา องัคะนาวนิ A01358253 เอฟดบับลิวดี
649 นายกิตติ บุญเก่า T077124948 เอไอเอ
650 นายวสนัต ์คุม้ภยั A01534682 เอฟดบับลิวดี
651 นายสมเดช ลีสวสัด์ิตระกลู 20235731 ไทยประกนัชีวติ
652 นางอกัษรา ไชยอุดม A01088614 เอฟดบับลิวดี
653 นายนฤพล ทศัน์ทอง 30642294 ไทยประกนัชีวติ
654 นางสินรัฎฐ ์จุฬาลกัษณานุกลู T103203364 เอไอเอ
655 น.ส. นุชพร พิมพกิ์ A00324467 เอฟดบับลิวดี
656 นายรัตนชยั กิมพิทกัษ์ 40053121 ไทยประกนัชีวติ
657 ด.ญ. ณฐมน แตม้แกว้ A01832090 เอฟดบับลิวดี
658 นาย กิติพฒัน์ มธุลาภรังสรรค์ A01486461 เอฟดบับลิวดี
659 นางสมศรี เช้ือเยน็ 20036324 ไทยประกนัชีวติ
660 นายปรีชา  ชลประทีป 02764076 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
661 นางจนัทร์  พรมบุตร 10687580 ไทยประกนัชีวติ
662 น.ส.กลัยา จารุแพทย์ 10130439 ไทยประกนัชีวติ



663 นายเชลล ์เกตุแจ่ม 30773291 ไทยประกนัชีวติ
664 นาย นิมิตร ช่างเรือ A01791107 เอฟดบับลิวดี
665 นางอินทร์  แร่ทอง 10364858 ไทยประกนัชีวติ
666 นายกฤษณ์ กฤษณะปัณณะ T098838860 เอไอเอ
667 ปริญญา ธรรมโรจน์พินิจ T092748189 เอไอเอ
668 นายเอฟ คลา้ยสุบรรณ์ B00070496 เอฟดบับลิวดี
669 นางวาสนา ประสิทธ์ิเวช T990035211 เอไอเอ
670 นางสุภาภรณ์ หงษม์ณี 08601762 ไทยประกนัชีวติ
671 นายเชิดศกัด์ิ ตระกลูพิศาลชยั A00847155 เอฟดบับลิวดี
672 นางสาํลี จนัทร์สวา่ง 40064789 ไทยประกนัชีวติ
673 นายอดิศร ตรีเนตร B00005698 เอฟดบับลิวดี
674 นางศิริพร แสงเงินดี B00012394 เอฟดบับลิวดี
675  รุ่งเรือง เมืองมา A00297521 เอฟดบับลิวดี
676 นายสุนทร ศลานาถ A00507098 เอฟดบับลิวดี
677 น.ส.เบญจวรรณ เอ่ียมมงคลชยั T077959388 เอไอเอ
678 นาย อดิศร เอนก C20000269 เอฟดบับลิวดี
679 นาง จรรยา กรวทิยานนท์ A00372346 เอฟดบับลิวดี
680 น.อ. ณฎัฐนนัท ์วเิศษสมวงศ์ C30006646 เอฟดบับลิวดี
681 นางสุรนุช กลุใหมตนั T099528399 เอไอเอ
682 ไกรสิทธ์ิ สถิตเดชกญุชร T096878916 เอไอเอ
683 ธวชัชยั ศรีสุข T111564752 เอไอเอ
684 นางสงค ์เตียงงา 575072 กรุงเทพ
685 ด.ช.ชยพล เลิศลกัขณากลุ 475202 กรุงเทพ
686 น.ส.สุณีย ์ฤทธิวงศ์ 381897 กรุงเทพ
687 นายสมหมาย ฤทธิวงศ์ 381897 กรุงเทพ
688 น.ส.สมจิตร์ ศกัด์ิสิทธ์ิพฒันา 261151 กรุงเทพ
689 น.ส.พิมพว์รัชญ ์จนัทนพนัธ์ 20426036 ไทยประกนัชีวติ
690 นายสุรชยั แซ่งุ่ย T069936115 เอไอเอ
691 นายอภินนัท ์จงเจริญ 20251264 ไทยประกนัชีวติ
692 นายวรวฒิุ ศิลป์ประกอบ T085357752 เอไอเอ
693 พล.ต.ต.หญิง ยพิุน เนียมแสง C20034944 เอฟดบับลิวดี
694 นายธวชั  ศรีเดือน ก1004501 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
695 นายชู ปัญญามา 30312990 ไทยประกนัชีวติ
696 นายจาํรัส ศรีนวลใหญ่ A00701072 เอฟดบับลิวดี
697 นางสุธิศา ทองคาํ 20383582 ไทยประกนัชีวติ
698 น.ส.เนติมา ขาํศรีสุข 20383900 ไทยประกนัชีวติ
699 นายกว ีสายทองสุข A00594847 เอฟดบับลิวดี
700 นางวฤทธ์ิฐา กลมเกลียว T112326287 เอไอเอ
701 น.ส. รัตนา เอกะนลิน D01002487 เอฟดบับลิวดี



702 นายธาํรงศกัด์ิ ธาํรงสิริภาคย์ B00037350 เอฟดบับลิวดี
703 นางปราณี อภยัศรี 30060710 ไทยประกนัชีวติ
704 นางรัตนาภรณ์ อุทยัวรรณ ก0861141 ไทยสมุทรประกนัชีวติ
705 นางปราสยั พวงมาลยั 31276191 ไทยประกนัชีวติ
706 นายประยรู พิกลุทอง 40059401 ไทยประกนัชีวติ
707 นายวเิชียร ฝังนิล 30541885 ไทยประกนัชีวติ
708 นายศกัด์ิชยั พงคพนาไกร B102142746 อลิอนัซ์อยธุยา
709 นายเติมศกัด์ิ ชยักงัวาฬ T088422671 เอไอเอ
710 นางเกษณีย ์นฤนาทวานิช 20636145 ไทยประกนัชีวติ
711 นายภูริทตั อินยา T092154676 เอไอเอ
712 นายวนัที พิลาช้ืน 10664234 ไทยประกนัชีวติ
713 นายโกสินทร์ ทศไนยธาดา B00058300 เอฟดบับลิวดี
714 นายครวญ สุขสุวรรณ 09603585 ไทยประกนัชีวติ
715 นางวชัราภรณ์ เกตุแจ้ T092941591 เอไอเอ
716 คุณนุชนาฏ สุเมธโชติเมธา R600045944 อลิอนัซ์ อยธุยา
717 ด.ญ.อรกมล รัตนไตรมงคล 672964 กรุงเทพ
718 นายจตุพร ทุมวงษ์ 266387 กรุงเทพ
719 น.ส.อารีย ์บุญสกนัต์ 20531000 ไทยประกนัชีวติ
720 นางเพียงจิตต ์สุพานิช A00403969 เอฟดบับลิวดี
721 นายสญัญา ตนัตระกลู C20022657 เอฟดบับลิวดี
722 นายวงศธร จิตตภ์กัดี T066949891 เอไอเอ
723 นายสวรินทร์ รุจิกิตติคุณ A00964452 เอฟดบับลิวดี
724 นายวฒิุชยั อมัพรอร่ามเวทย์ 0C302270 ไทยประกนัชีวติ
725 นายนนทชา หมดัสมบูรณ์ A01232662 เอฟดบับลิวดี
726 นายวรพจน์ ก่ีขจรวานิช T076180190 เอไอเอ
727 น.ส.กฤดชยา สายนัต์ A00559195 เอฟดบับลิวดี
728 น.ส.ดารีนา ยาเมาะ T078724059 เอไอเอ
729 น.ส.นูร์อสัมาอ ์ยาเมาะ T078724046 เอไอเอ
730 นายเฉลิม สายสวา่ง 30423771 ไทยประกนัชีวติ
731 นางปรางทอง ชยันิติกาญจน์ 30634796 ไทยประกนัชีวติ
732 นายเจษฎา วงัวทิยา D01041408 เอฟดบับลิวดี
733 น.ส.เซียะเตียง แซ่ล้ิม 02329105 ไทยสมุทร
734 น.ส. ลดัดา ดาํเนินฐิติกิจ A01107109 เอฟดบับลิวดี
735 นางปวณีา ศรีสุพฒันะกลุ 20169447 ไทยประกนัชีวติ
736 น.ส.อรณิช อ่ิมเจริญ T110784135 เอไอเอ
737 นางธญัพร  บุญณะฤทธ์ิ 30702227 ไทยประกนัชีวติ
738 นายอาจหาญ ชูศรี 439268 กรุงเทพ
739 น.ส.ปริทศัน์ โภควนิช 449851 กรุงเทพ
740 น.ส.นิธินนัท ์ ศราศกัด์ิพิเศษ 30346630 ไทยประกนัชีวติ



741 น.ส.คนึงรัตน์  เถาเขม็ A01777792 เอฟดบับลิวดี
742 นายปรัชชาชาญ บริรักษส์นัติกลุ T085240623 เอไอเอ
743 นายเทพไทย กิตติศรีกงัวาน T108757242 เอไอเอ
744 พล.ต.หญิง นภา จนัทนวรางกรู 20739361 กรุงเทพ
745 นายภูวรักษ ์กาํมเลศ T061085831 เอไอเอ
746 นายสุวทิย ์โอวาทวงษ์ 30481082 ไทยประกนัชีวติ
747 นายพิเชฐ วชัรานุรักษ์ T110578273 เอไอเอ
748 นายภาคภูมิ คลา้ยพกุ T080702470 เอไอเอ
749 นางณฐัพิชญ ์วงษอ์าษา 30293866 ไทยประกนัชีวติ
750 นางนฤมล เล่ือมประพางกลู T077392602 เอไอเอ
751 นายภาณุ เนตรจนัทร์ 20306992 ไทยประกนัชีวติ
752 นางปทิตตา อินทร์พรหม T079467920 เอไอเอ
753 นายบุญช่วย แยม้ศรี T091138017 เอไอเอ
754 นายสมทบ  สงวนศิลป์ 30473957 ไทยประกนัชีวติ
755 น.ส. พรชนก ศรีหลา้ A00832469 เอฟดบับลิวดี
756 นางวารุณี ศรีพลอย T092012161 เอไอเอ
757 นางเกษม แกว้มาลี T112416993 เอไอเอ
758 นายมนตรี งามละมยั T089150719 เอไอเอ
759 นายประจวบ  หอมสุวรรณ 196637 กรุงเทพ
760 นางลยั พนูลนั 352500 กรุงเทพ
761 นางวจัฉสา แอนเดอร์สนั 693796 กรุงเทพ
762 นางผอ่งพรรณ จรัสจินดารัตน์ A01391390 เอฟดบับลิวดี
763 น.ส.กนกวรรณ ฉตัรมานพ T101152624 เอไอเอ
764 พระเชวง กอสนาน 285588 กรุงเทพ
765 นายกลุเทพ วริามวทิวสั 517933 กรุงเทพ
766 นายธนยศ  เดชาเศรษฐ์ 449829 กรุงเทพ
767 นางกรรณิกา โกศลรัตนพร A01781833 เอฟดบับลิวดี
768 นายจตุพล อศัวโสวรรณ A01954804 เอฟดบับลิวดี
769 นายโชคชยั เจริญศิริวฒันา 20276947 ไทยประกนัชีวติ


