
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง สุรัชดา สรรพ์สมบัติ 816 - บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
2 นางสาว ณัฏฐวฎี ถนอมรุ่งโรจน์ 56/40 - ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
3 นางสาว จันทร์เพ็ญ หล่อทอง 110/418 - คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
4 นางสาว วิชญาดา เขตนิมิตร 622/72 - ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
5 นาย ทรงศักด์ิ พาหา 22/79 - ดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
6 นาย วิระ โลสันตา 469/44 - มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
7 นาย อุไร เช้ือวงษ์ 149 5 วังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
8 นางสาว วาสนา ประกอบธรรม 65 8 ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
9 นาง ทองทิพย์ จันทคัด 124 8 นามน นามน กาฬสินธ์ุ
10 นาย ธีรวุฒิ ขันแข็ง 282 4 ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร
11 นาย จิราธิวัฒน์ ศรีหาค า 236 5 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
12 นาย ยุทธภูมิ แก้วหาวงค์ 89 9 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
13 นาย สมพร นางาม 136 6 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
14 นาย ส าเนียง สดศรี 79/28 11 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
15 นาง อุษณี ม่ันเจ๊ก 250 2 หนองแซง หันคา ชัยนาท
16 นาย ศราวุธ ค าทอง 199 2 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
17 นาง อนุชิฏา นาแพง 326/1 8 เขาค่าย สวี ชุมพร
18 นาย จะโจ ประโจ 218 9 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
19 นาย จันทร์ ค าเวโล 276 20 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่
20 นาย อรรถ สิงห์ค า 115 9 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่
21 นาย สุทัศน์ อินตา 46/1 10 บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่
22 นาย พงษ์ธร ดายังหยุด 209 8 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
23 นาย ทนง ดาบุตร 51 4 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
24 นาง รวมพร คิดถูก 139 15 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
25 นาย พรรษา ครูห้วย 652/2 5 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
26 นาง อังคนา รายณะสุข 187 9 กระเบ้ืองนอก เมืองยาง นครราชสีมา
27 ร.ต. จ าลอง ระวังส าโรง 50/142 10 โพธ์ิกลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
28 นาย ภูมินันท์ รอดลี 11 4 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์
29 นาย สุฤทธ์ิ อินต๊ะวิน 96 3 แสนทอง ท่าวังผา น่าน
30 นาย บุญเย็น โคกโพธ์ิ 45 13 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
31 นาง นวลนภา สายยศ 32 7 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
32 นาย พีรพงษ์ มาลา 54 6 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
33 นางสาว วัฒราลัย กฤษณะกลัศ 268 2 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
34 นาย ภัทรไพบูรณ์ ทินารัมย์ 188 13 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
35 นางสาว ภาชญา ไอยรารัตน์ 166 - ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
36 นางสาว กาญจนา ลาภประสพ 70/105 - บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
37 นาย วิชิต ทองชมภู 23/1 9 บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี
38 นางสาว ฐานิดา เจริญภูมี 56 5 นาดี นาดี ปราจีนบุรี
39 นาง ภันย์ฤดี เฉิดศรีธนนันท์ 33/19 10 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
40 นาย สิทธ์ิ ผิวเหลือง 29/1 2 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา
41 นางสาว วันเพ็ญ พรหมถนอม 139 7 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
42 นาย สัญชัย พุ่มเผย 171/1 1 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร
43 นาย ไพศาล ค าภา 87 3 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก
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44 นางสาว รมิดา ตรงต่อกิจ 99/3 19 วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก
45 นาย สวัสด์ิ สีแดง 116/5 11 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
46 นาง สุรีรัตน์ กวางแก้ว 269/1 10 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
47 นาย ภูวสิษฏ์ จันทร์เกิด 90 6 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก
48 นาง หัน ชุ่มเฟือย 28 10 นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
49 นาย กฤตภาส แก้วบุญมา 452 2 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
50 นาย ชัยธนันท์ วงค์ค าจันทร์ 186 6 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
51 นาย เพชรรัตน์ ลอยพิมาย 49 15 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
52 นางสาว หน่ึงนรินทร์ มูลเขียน 501 15 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
53 นาง จิตติมาภรณ์ อันช่ืน 230 13 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
54 นาง สีทา นันทริด 59 5 บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
55 ส.ต.อ. นิคม สุพรรณรัง 56/5 12 ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
56 นาย เปล่ทู รวีโชติพนาดร 1 3 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
57 นางสาว มณทิรา นามบรรเทิง 146 5 ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร
58 นางสาว วราภรณ์ ทองเฟ่ือง 99 3 นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
59 นาย วิชัย สุตะคาน 90 13 ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
60 นาง ฉวีวรรณ สหัสวาปี 138 12 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด
61 นาง เวียน สีโพด 65 12 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด
62 นาย บรรจงค์ สุวรรณศรี 82 15 หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
63 นาย ที พาน้ าเท่ียง 61 7 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี
64 นาย สถาพร เหมือนโพธ์ิ 52 3 มหาสอน บ้านหม่ี ลพบุรี
65 นาย เสน่ห์ มาบุญช่วย 105 6 หนองง้ิว วังสะพุง เลย
66 นาง พิสมัย บุญเฉลียว 54 4 หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
67 นาง วรัญญา บุตะเคียน 24 11 กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
68 นาง ป่ินหยก ทับศรี 375 11 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
69 นางสาว พิฐชญาณ์ พงศ์ภัทร์กุลธนา 125 2 รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
70 นาย พรชัย แก้วค า 81 14 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
71 นางสาว นภาภรณ์ ขันเงิน 1510/7 - เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
72 นาย สมหมาย แสงสี 2 3 ตาลเน้ิง สว่างแดนดิน สกลนคร
73 นาง ประทวน เจริญจิตร 332 8 บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ สระแก้ว
74 นางสาว สมหมาย ศรีจันทร์ 137/1 3 ท่าตูม แก่งคอย สระบุรี
75 นาง จงมณี จุ้ยขุนทอง 9/6 1 นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย
76 นางสาว ลัดดาวัลย์ บวบมี 19/1 4 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
77 นาง อุไรวรรณ พันธ์ุจ้อย 46 1 ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
78 นาง เสาวภา ช านิจ 25/3 8 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
79 นาง จิระวดี พุจารย์ 3/6 12 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
80 นาง สุพัน ฉายย่ิงเช่ียว 99 5 หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์
81 นางสาว หนูจร นันทจันทร์ 66 1 สามัคคี น้ าโสม อุดรธานี
82 นาย อ านวย บุญจันทร์ 339 6 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี
83 นาง เวียงจันทร์ จันทะพันธ์ 45 5 ยางข้ีนก เข่ืองใน อุบลราชธานี
84 นาย ประทัด ค าเครือ 116 1 ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
85 นางสาว ภิรญา เดชพุทธพงศ์ 68 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


