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	��คันที่ 1�คดีนายพิชิต น้ำเงิน ผู้ต้องหา�รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ผธ-2090 นครราชสีมา��
	คดีนายพิชิต น้ำเงิน ผู้ต้องหา�รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ผธ-2090 นครราชสีมา
	��คันที่ 2       �คดีนายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้ต้องหา �รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บษ-2407 นครปฐม���
	คดีนายอภิสิทธิ์ ศรีจันทร์ ผู้ต้องหา �รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บษ-2407 นครปฐม
	��คันที่ 3       �คดีนางสาวยุวดี  คำทะลุง ผู้ต้องหา�  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน ฆว-4342 กรุงเทพฯ���
	คดีนางสาวยุวดี  คำทะลุง ผู้ต้องหา�  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน ฆว-4342 กรุงเทพฯ
	��คันที่ 4       �คดีนางสาวยุวดี  คำทะลุง ผู้ต้องหา�         รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บท-4158 ชัยภูมิ���
	คดีนางสาวยุวดี  คำทะลุง ผู้ต้องหา�         รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน บท-4158 ชัยภูมิ�
	��คันที่ 5       �คดีนางสาวยุวดี  คำทะลุง ผู้ต้องหา �รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ ดีเอฟเอ็ม (DFM) หมายเลขทะเบียน ผม-2033 ชัยภูมิ����
	คดีนางสาวยุวดี  คำทะลุง ผู้ต้องหา �รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ ดีเอฟเอ็ม (DFM) หมายเลขทะเบียน ผม-2033 ชัยภูมิ �
	��คันที่ 6       �คดีนายสุรสิทธิ์ เนตรไธสง ผู้ต้องหา � รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บน - 8576 ชัยภูมิ��
	คดีนายสุรสิทธิ์ เนตรไธสง ผู้ต้องหา � รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บน - 8576 ชัยภูมิ �
	��คันที่ 7       �คดีนายจักรพงษ์ พลเสนา และนางสาวนิตยา เจิมกระโทก ผู้ต้องหา� รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บต-3123 ชัยภูมิ ��
	คดีนายจักรพงษ์ พลเสนา และนางสาวนิตยา เจิมกระโทก ผู้ต้องหา�รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน บต-3123 ชัยภูมิ�
	��คันที่ 8       �คดีนายสันจอน พุดขุนทด และนางสาวลูกน้ำ มะลิป่า ผู้ต้องหา�   รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กษ - 97 นครราชสีมา��
	คดีนายสันจอน พุดขุนทด และนางสาวลูกน้ำ มะลิป่า ผู้ต้องหา�   รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กษ - 97 นครราชสีมา �
	��คันที่ 9                                    � 	คดี ว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย สายรัมย์ ผู้ต้องหา�              รถจักรยานยนต์ ยี่ห้ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขษร-669 บุรีรัมย์   ���
	��                                   � 	คดี ว่าที่ ร.ต.เกียรติชัย สายรัมย์ ผู้ต้องหา�              รถจักรยานยนต์ ยี่ห้ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขษร-669 บุรีรัมย์   ���
	��คันที่ 10                                    � 	 คดีนางสาวอารีรัตน์  โพนทะยาน ผู้ต้องหา�               รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน ขฉล - 234 ชัยภูมิ ���
	��� 	 คดีนางสาวอารีรัตน์  โพนทะยาน ผู้ต้องหา�               รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน ขฉล - 234 ชัยภูมิ ���
	��คันที่ 11                                    � 	 คดีนายประชาปิติ อาจหาญ ผู้ต้องหา   �                     รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กรบ - 624 ชัยภูมิ���
	��� 	 คดีนายประชาปิติ อาจหาญ ผู้ต้องหา   �                     รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน กรบ - 624 ชัยภูมิ ���
	��คันที่ 12                                    � 	คดีนายประชาปิติ อาจหาญ ผู้ต้องหา  �           รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขจง-61 ขอนแก่น���
	��� 	 คดีนายประชาปิติ อาจหาญ ผู้ต้องหา  �           รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขจง-61 ขอนแก่น ���
	��คันที่ 13                                    � 	คดีนายประชาปิติ อาจหาญ ผู้ต้องหา   � รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน ขคฉ-888 ชัยภูมิ ���
	��� 	 คดีนายประชาปิติ อาจหาญ ผู้ต้องหา   � รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า หมายเลขทะเบียน ขคฉ-888 ชัยภูมิ ���
	�� คันที่ 14� 	คดีนายประชาปิติ อาจหาญ ผู้ต้องหา  �  รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ไม่มีหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ  AC09-1004319���
	��� 	 คดีนายประชาปิติ อาจหาญ ผู้ต้องหา  �  รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ไม่มีหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ  AC09-1004319 ���
	�� คันที่ 15� 	 คดีนายจีรชัย วรรณทอง ผู้ต้องหา   �รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ไม่ติดทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต์ JF362E-0023085���
	��� 	  คดีนายจีรชัย วรรณทอง ผู้ต้องหา   �รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า ไม่ติดทะเบียน หมายเลขเครื่องยนต์ JF362E-0023085���
	�� คันที่ 16� 	คดีนายอรุณศักดิ์ ศรีวะรมย์ ผู้ต้องหา   � รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวามซากิ ไม่ติดหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ KL110B-A04744 ���
	��� 	 คดีนายอรุณศักดิ์ ศรีวะรมย์ ผู้ต้องหา   � รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวามซากิ ไม่ติดหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ KL110B-A04744 ���
	�� คันที่ 17� 	คดีนายไพโรจน์ กิ่งโพธิ์ ผู้ต้องหา   �        รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ ไม่ติดหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ ZX400AE067357���
	��� 	 คดีนายไพโรจน์ กิ่งโพธิ์ ผู้ต้องหา   �        รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ ไม่ติดหมายเลขทะเบียน หมายเลขตัวรถ ZX400AE067357 ����
	�� คันที่ 18� 	คดีนายเสรี กลับสำโรง ผู้ต้องหา�รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ หมายเลขทะเบียน งวพ-99 นครราชสีมา���
	��� 	 คดีนายเสรี กลับสำโรง ผู้ต้องหา�รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิ หมายเลขทะเบียน งวพ-99 นครราชสีมา ����



