
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาง มะลิ มะดะเรส 40/5 1 หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
2 นางสาว ธราพัชร์ เทพโพ 280 - ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
3 นาง วราภรณ์ อยู่ศิริ 322/1 - พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
4 นาง พิน สังสะดี 650/653 - คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
5 นาง น้้าผ้ึง เก่งนอก 3983 - ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
6 นางสาว จุฑามาศ พ่ึงเทศ 59/247 - คลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
7 นางสาว หน่ึงฤทัย ขวาไชยวี 104/7 - หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
8 นางสาว สมบัตร์ ดวงอินทร์ 58/3 - คลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
9 นางสาว ราตรี ส้าหรับช่ือ 1337/65 - สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

10 นางสาว สุพจน์ จันทะม่ัน 1217/22 - คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
11 นางสาว มิยะดา กระทุ่มทอง 103/1 3 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
12 นาย ธนวัฒน์ เย็นกลม 75/60 3 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
13 นางสาว ศิริวรรณ คนใหญ่บ้าน 98 3 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
14 นางสาว จ้าลอง บุญประเสริฐ 64/1 3 ท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี
15 นาง สุรินทร์ วงษ์กัณหา 33/3 3 หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
16 นาย อโณทัย ชวดเค็น 129/2 13 พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
17 นางสาว เกศินี ปลาทอง 45 5 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
18 นาง ประมวล อินทวงศ์ 46 1 หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธ์ุ
19 นาย กวิน พรรณขาม 28 3 โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
20 นางสาว นาวิน พรมน้อย 98 2 สายนาวัง นาคู กาฬสินธ์ุ
21 นาง พิณทิพย์ ภูลับดวง 82 6 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
22 นาง พิทยา ภูขมา 141 9 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
23 นาย พันลักษณ์ อนารัตน์ 55 10 เหล่าอ้อย ร่องค้า กาฬสินธ์ุ
24 นางสาว พนิดา ศิลธร 213 10 คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธ์ุ
25 นาย วิบูลย์ ภูกันดาน 188 13 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
26 นาย ดุสิต ภูไกลาศ 44 2 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
27 นาย ธัชชัย ค้ามะฤทธ์ิ 204 10 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
28 นาง สุภาพร น้อยสารบรรณ 229 11 นามน นามน กาฬสินธ์ุ
29 นางสาว ปวีณา สินธพเรืองชัย 237 1 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
30 นางสาว รัชภัค โพธิกมล 86 1 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
31 นาย วรรณชัย วรรณทอง 71/1 4 สระพังทอง เขาวง กาฬสินธ์ุ
32 นาง เพ็ญศิริ ไชยชาติ 9 10 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
33 นางสาว วนิดา ฤทธิแสง 4 5 ร่องค้า ร่องค้า กาฬสินธ์ุ
34 นาย ประยูร ก้อนวิมล 182 3 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
35 นาง ปรียาพร กุลศิริ 636 1 บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
36 นาย สมพร นาถาดทอง 109 10 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
37 นางสาว ขนิษฐา นาถ้้าเงิน 242 1 เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
38 นาย สมควร ภูอ่อน 107 5 หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
39 นางสาว จุฑามาศ ยงคะวิสัย 191 9 สงเปลือย นามน กาฬสินธ์ุ
40 นางสาว พัฒนา ศรีหาพล 44 1 สายนาวัง นาคู กาฬสินธ์ุ
41 นาง นัฐศรัณย์ ชิณเกตุ 117 8 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
42 นางสาว เอ โชติสว่าง 223 14 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
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43 นาย สมัย ไพละออ 80 8 บึงวิชัย เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
44 นาย ธวัชชัย นาถมทอง 253 8 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
45 นาง หนูจันทร์ ฉายสวัสด์ิ 142 7 หนองกุง เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
46 นางสาว จันที ภูกองชนะ 305 18 หัวนาค้า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
47 นางสาว วิด เดินทอง 67 4 วังยาง คลองขลุง ก้าแพงเพชร
48 นางสาว วนาสิริ ทองหล่อ 137 5 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก้าแพงเพชร
49 นาย วิวัฒน์ อินพหล 90/3 7 ถ้้ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร
50 นาย ปราโมทย์ พันธ์ุทอง 1051 1 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร
51 นาย สังเวียน เรืองเดช 11/3 1 ลานดอกไม้ เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร
52 นาง สังวรณ์ วงษ์จันทร์ 373 4 คลองขลุง คลองขลุง ก้าแพงเพชร
53 นาง กัญญา เสริฐศรี ิิ1 3 วังบัว คลองขลุง ก้าแพงเพชร
54 นาง เล้ียน รินไธสง 112 3 หนองแม่แตง ไทรงาม ก้าแพงเพชร
55 นาย สมศักด์ิ จันทร์ทวี 100/1 15 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก้าแพงเพชร
56 นาย อุบล บุญช่วย 11/1 8 คลองขลุง คลองขลุง ก้าแพงเพชร
57 นาย ศิวา โพธ์ิเอ่ียม 257/1 16 วังแขม คลองขลุง ก้าแพงเพชร
58 นาง สุภาวินี เรืองชัยศิวเวท 29/2 7 ไตรตรึงษ์ เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร
59 นางสาว วัชรลักษ์ นาวิกา 167 22 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร
60 นาย อนุชา เกียรติกุล 225/1 6 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร
61 นางสาว ปิยธิดา เปไธสง 214 7 ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา ก้าแพงเพชร
62 ว่าท่ีิร.ต. ปิยะนุช แหงมงาม 95/1 2 นครชุม เมืองก้าแพงเพชร ก้าแพงเพชร
63 นาย สิทธิไกร ปริวออม 53 10 บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น
64 นางสาว จิรพรรณ วงค์ธรรม 322/94 6 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
65 นาย เกษมสันต์ โสแสนน้อย 69 12 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
66 นาง ยุพเรศ เพียหล้า 55 4 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
67 นาง รจนา นิลช้านาญ 123 10 โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
68 นาง ลัดดาวัลย์ ดาวเศรษฐ์ 43 4 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
69 นางสาว ศิรินันท์ คงจันทร์ 105/15 14 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
70 นาย สาคร พาพุทธ 58 6 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
71 นาง ลัดดา โยธาธรรม 69 7 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
72 นาย ณัฐพล ทนนาดี 264 2 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
73 นาง ค้าปุน ชนะเพีย 199 3 โนนข่า พล ขอนแก่น
74 นาง เสาวภา ทองทา 182/16 14 แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น
75 นาง สงัด งามสง่า 180 10 ค้าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
76 นาง วาสนา โนนทะปะ 356 17 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
77 นาย ภิญโญ เปรมศรี 90 9 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
78 นางสาว ภัทร์ธีนันท์ วรรณภานุปทีป 135 8 สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
79 นาง ดวงจันทร์ จันทร์ศรี 168 2 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
80 นาง ปวีณา ทองจีน 240 2 พระบุ พระยืน ขอนแก่น
81 นาง นภษร สิรินทรภูมิ 14/18 3 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
82 นาย ธวัชชัย สุวรรณปิยะกุล 2 12 วังชัย น้้าพอง ขอนแก่น
83 นาย อภิชัย มะลาหอม 66 5 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
84 นาง ทองทิพย์ วงษ์กอง 166 6 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
85 นาย เสาร์ สานา 534 21 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
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86 นาง กะบวน ลีเจ้ยวะระ 132 11 บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น
87 นาง ชุติกาญจน์ เวียงสีมา 66 15 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
88 นาง มยุรี ยุพิน 526 2 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
89 นาย สุพรรณ จันทีนอก 499 16 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
90 นาง อุมาพร โดยค้าดี 133 6 โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น
91 นาง เสียน ซ่ือตรง 176 14 ค้าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
92 นางสาว จินตนา นารินทร์ 87 14 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
93 นางสาว นิรมล บุญอาจ 777/27 8 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
94 นาย สาคร หนูเข็ม 53 6 ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น
95 นาย ธนวัฒน์ ทาบุราณ 6 18 บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
96 นาย ศลธยา มะลิวัน 25 7 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
97 นาง กุลอัคร์ยาภรณ์ จันดาเวียง 134 6 กุดธาตุ หนองนาค้า ขอนแก่น
98 นาง สุดใจ สมใจชนะ 17 9 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
99 นาง บังอร เช้ือหนองใฮ 205 3 หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น

100 นาง สมบัติ มังคูณ 143 1 ขนวน หนองนาค้า ขอนแก่น
101 นาง ดาว หันสา 465 16 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
102 นางสาว รุ่งอรุณ หงษ์ค้า 34 6 ขนวน หนองนาค้า ขอนแก่น
103 นาย พยุงศักด์ิ ว่องไว 108 10 ค้าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น
104 นางสาว ปวีณา สเตนซ์ฮอร์น 104 3 โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น
105 นาง เสาวณี มาลาจู 99 1 แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น
106 นางสาว สุทธาสินี ศรีกลชาญ 33 1 ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น
107 นาย วิจาร ล้วนดี 60 1 หนองตาคง โป่งน้้าร้อน จันทบุรี
108 นางสาว ศิริวัลณ์ สุราลัย 40/3 1 เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา
109 นาย ธนพนธ์ิ อินทโพธ์ิ 38/1 6 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
110 นาง นารี แสงหงษ์ 124 20 คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
111 นาย โรจน์ธิระ แก่นจันทร์ 2 5 เมืองใหม่ ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
112 นาง ไดหนับ ทองดี 35/1 10 บางน้้าเปร้ียว บางน้้าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
113 นางสาว ประนอม ผลเจริญ 43 6 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
114 นาง อุไรรัตน์ ติยะกว้าง 52/6 5 กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี
115 นาย ณรงค์ชัย แซ่จึง 9/1 4 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
116 นางสาว อุทัยรัตน์ สุนิกร 115/56 5 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี
117 นางสาว ศรัณย์ภัทร น้้าจันทร์ 89/42 3 มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
118 นางสาว ล้าจวน โพอุไร 16/3 1 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท
119 นางสาว กาลดารัตน์ ขลิบเอม 105 4 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท
120 นาย วิชิตชัย บุญกิตติวศิน 169/2 1 ห้วยงู หันคา ชัยนาท
121 นาง ปราณี อ่ิมอาเทศ 99 8 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
122 นาย สนธยา มีโพธ์ิ 161 3 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
123 นางสาว เทพรัตน์ เพ็งภู่ 164 13 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท
124 นาย เมธวัจน์ เกษประทุม 24 2 สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท
125 นางสาว พรพิมล โสสุ่ย 10/1 4 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
126 นางสาว สังวาลย์ โยโส 105 7 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
127 นางสาว อาลม นามนอก 164 5 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
128 นาง อรนุช แดนพันธ์ 37 11 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
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129 นาง ปวีณา สีสะใบ 9 2 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
130 นาง ดอกอ้อ มณีนิล 66 15 บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
131 นางสาว ิืพิมพ์ผกา จิระวัฒนผลิน 318 10 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
132 นาง กชกร ปาสารีบุตร 299 14 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
133 นางสาว สุกัญญา โพธ์ิศรีทอง 517 19 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
134 นางสาว สุธีมนต์ อภัยวงษ์ 60 10 บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ
135 นาย สุรศักด์ิ พลธรรม 299 8 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
136 นาง อินปัน คุ้มไข่น้้า 59 1 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
137 นางสาว พิมพิไล ชาญตะคุ 165 5 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
138 นาง ภัททนันทน์ ทาท่าหว้า 111 6 บ้านเพชร บ้าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
139 นาง มณียา ธัญรัตนากร 92 14 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
140 นาง ชมช่ืน แสนสุข 95 2 คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
141 นาง ประหยัด เหลาอ่อน 307 5 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
142 นาง สังกา ฝ่ายสงฆ์ 56 2 หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
143 นาย โชคดี ศรีชานิล 131 3 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
144 นาง กองเหรียญ ช้านาญ 60 11 บ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
145 นาง ค้าพันธ์ ไสววรรณ 139 1 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
146 นาง บุญเทียม พรมเด่ือ 179 9 บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
147 นาง สุวภัทร สิทธิวงศ์ 261/4 7 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
148 นาย ทองพูน วงษา 108 9 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
149 นางสาว เพ็ญศิริ ธนูศร 168 17 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
150 นาย อัครพล ปลายชัยภูมิ 183 3 โคกม่ังงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
151 นาง ระเบียบ วรรณเกตุ 102/1 1 กุดน้้าใส จัตุรัส ชัยภูมิ
152 นาง กานต์พิชชา สิงห์สาย 237 4 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
153 นาง ศิริพร ล้อมทอง 45 4 โคกสูง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
154 นางสาว พรไพรินทร์ คุณเลิศ 113 7 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
155 นาย กิตติคุณ อุ๋ยสุวรรณ 107/204 - ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
156 นาง ชนิกานต์ โนนนก 14 4 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
157 นาย อัฐวุฒิ วานนท์ 133/3 1 ท่าใหญ่ หนองบัวแดง ชัยภูมิ
158 นาง เสาวนีย์ บ้ารุงไทย 118 6 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
159 นาย สุวิน เพ็งพล 585 14 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
160 นาย อริย์ธัช กายา 55 6 ป่าก่อด้า แม่ลาว เชียงราย
161 นาง ชง แซ่ท่อ 80 15 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
162 นาง พรรณทิพย์ ยอดมณีบรรพต 258 8 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
163 นางสาว มยุรา วรรณต๊ะ 92 18 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
164 นาง ขนิษฐา แก้วปานัน 55 1 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
165 นาย อาเจอะ เยอส่อ 351 9 ศรีค้้า แม่จัน เชียงราย
166 นาย พีรณัย แซ่ว่าง 146 9 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
167 นางสาว บู๋นะ มาเยอะ 22 16 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
168 นาง ภคพร ใจปิน 109 16 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
169 นางสาว จิรัฐติกาล ไพบูลย์ 72 1 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
170 นาง สุนีย์ จางฐิติพันธ์ 77/2 13 เวียง เชียงของ เชียงราย
171 นางสาว วิภาพร แซ่เล้า 292 7 ปอ เวียงแก่น เชียงราย



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
172 นางสาว ญานิศา รุ่งเรือง 138 5 โป่งผา แม่สาย เชียงราย
173 นาง นาบี คีรีแสนภูมิ 204 5 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
174 นางสาว วาสิตา แซ่ลี 173/1 3 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
175 นางสาว สิริยากร ไชยเนตร 173 14 ต้า ขุนตาล เชียงราย
176 นางสาว ทัดดาว เยเบอกู่ 18 5 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
177 นาย หนุ่ย อังกินันท์ 94 4 หัวง้ม พาน เชียงราย
178 นางสาว บุญญาธิการ หม่ือโป 290 19 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
179 นาย พีรพล กุเลา 157 5 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
180 นางสาว บู๋ยู หม่ือแล 10/ช 9 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
181 นาง บู๋เบ่อ มอแลกุ 29 5 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
182 นางสาว ณิชานันท์ ช่ืนจิตร์ 54 11 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย
183 นาย อาด้ี อาหยิ 183 2 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
184 นาง จันทราพร อินสม 14 5 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
185 นาง มยุรี อยู่แท้กุล 296 9 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
186 นาง นาจ๋า ปัญบือ 136 16 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
187 นางสาว พัชรินทร์ ทรัพย์บุญชุม 315 10 ป่าก่อด้า แม่ลาว เชียงราย
188 นางสาว บุญยวง บุญมา 323 4 สถาน เชียงของ เชียงราย
189 นาง ยัวะ ปิติว่าเจริญ 24 9 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
190 นาย เกรียงศักด์ิ วงค์ษาไทย 131 7 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย
191 นางสาว มยุรี พลไชย 52 6 แม่ลอย เทิง เชียงราย
192 นาย จะแฮ จะอ่ือ 71 15 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
193 นาง กอ ตุ้ยปินตา 232/1 1 ก้ืดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
194 นาย พีรพล กริยางามเลิศ 137 12 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
195 นางสาว สาริณี ประจักษ์สาธิตคุณ 14/2 1 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
196 นาย บุญตัน หงษ์ทอง 33/1 2 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
197 นางสาว จอมขวัญ จองค้า 308/1 5 แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่
198 นางสาว นาโปะ แดเชอร์ 262 1 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
199 นางสาว สร้อยสุดา จันทร์ทอแสง 211 1 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
200 นางสาว ศศินันท์ เลาย่ีปา 196 6 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
201 นางสาว แกละโซ ข้ามสีทันดร 258 1 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
202 นาย จิรโชติ ขันแก้ว 155 16 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
203 นางสาว รัศมี มาเยอะ 147 6 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
204 นาย เตวา เฟ่ืองยศพินิจ 120 14 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
205 นาง ฐิติรัช ดอนโชติ 370/80 4 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
206 นาง ชุ่ยเย โสมสุริยฉาย 370 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
207 นางสาว มุฑิตา แสงอาทร 184 19 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
208 นาง น้อย จริตดีสม 44 5 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
209 นาย นฤพล ปัญญา 247 3 บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่
210 นาย จะตู จะกะจอ 238/1 1 ก้ืดช้าง แม่แตง เชียงใหม่
211 นาง วาแพ พิมลโรจน์ 82 11 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
212 นาง เต๋ม พุ่งแสงสว่าง 34/8 14 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
213 นาย โยเซฟ ปอแก้ว 319 12 เวียง ฝาง เชียงใหม่
214 นาย เจษฎา โชคจรัสปภา 152 4 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
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215 นางสาว ซิพะ แดเชอร์ 243 1 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
216 นางสาว สุนิสา สุขส้าเร็จรุ่งเรือง 230 11 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
217 นาย นายมิตร ตระกูลแม่ต่ืน 45/3 3 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
218 นาย ม่ิง สิงห์ใจ 189 10 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
219 นาย พิบูล บูชาพนา 150 17 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
220 นาย อานนท์ ผ่องศรีผล 132 18 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
221 นาย อนันต์ ใจค้ามา 13 5 ขุนคง หางดง เชียงใหม่
222 นาง พิสมัย ฟูต๋ัน 90 1 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
223 นางสาว หล้า ศรีสถาวร 208 4 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
224 นาย วาพะ กรรณิกาวิภา 171 14 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
225 นาย แบละคู ริพอ 141 6 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
226 นาย ลงอวย ยือเจ 599/2 19 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
227 นาย ดิก่อ เปะพอ 110 13 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
228 นาย มิชอแง วสุธานที 31 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
229 นาง ลีจัง กติกาโชคสกุล 52 5 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
230 นางสาว อรวรรณ ทรายเมืองมา 41 1 แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่
231 นาง ฐิติมา งามช่วง 76 7 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
232 นาย สว่าง จตุพรเรืองรอง 201 2 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
233 นางสาว อาเลมะ เลาลี 581 4 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
234 นางสาว แดง จ้าปาศรี 6 1 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่
235 นาย บุญ บุญส่ง 79 8 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
236 นางสาว นาสอ เอติ 505 10 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
237 นาง ดัชนี เผ่าด้ารง 244 14 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
238 นางสาว วิไลพร มัลลิกาหอมหวน 50 3 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
239 นางสาว ภวิกา บรรพตวิภา 342 7 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
240 นาย ฉุยหล่ีอา สมัครพัฒนา 54/1 1 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
241 นาง ใบ ศรีเป็ง 166 6 สองแคว ดอยหล่อ เชียงใหม่
242 นาย บุญทอง ซ้งค้า 94 4 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
243 นางสาว วันเพ็ญ เบ๊อะดวย 245 1 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
244 นาง ปินา ฐิตถาวร 29/1 4 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
245 นาย สาธิต สิงห์แก้ว 131/2 8 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
246 นาย แควพะ นลินแก้ว 102 2 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
247 นาย กรชวัล ชวาลผล 138 7 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
248 นาง อวยจันทร์ เครือฟ้าพิลาส 4 7 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
249 นาย โซะแด รหัทศุภรงค์ 75/1 13 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
250 นาย และวา มาลัยวิภา 94/1 10 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
251 นาย ธรรมนูญ กฤติกาย่ิงสกุล 210 10 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
252 นาย วันชัย ทวีวงค์สกุล 90 10 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
253 นาย โชติภูม เจริญวนาสันติ 197 17 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
254 นาง สมจารี เกษมสันต์ศักด์ิ 227 6 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
255 นาง รส พายุม่ัง 33 5 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
256 นางสาว ค้ามา นวลออน 20 9 ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
257 นาง สาคร ปิมปาอุด 51/1 1 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
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258 นาย จักรราช ธรรมปัญโญ 105 4 สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
259 นาย สมพร ปาง้วน 24 8 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
260 นางสาว จันทร์ดี ยอดค้า 106 9 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่
261 นางสาว นิภา แซ่เหมา 189 9 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
262 นาย จอปุรุ ศุภรนานา 116 8 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
263 นาย สมศักด์ิ วจีสุรีย์นนท์ 239/1 23 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
264 นาย ยงยุทธ ยืนยงคีรีมาศ 164/1 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
265 นาย พัชรี สุทัศน์หิมวันต์ 612 19 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
266 นาง อัมพิกา จ๋ันแก้ว 61 13 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
267 นาย มุโปย นลินแก้ว 138 16 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
268 นาย หง่ายผะ ศาสนมิติ 77 6 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
269 นาย วชิระพงษ์ เลาหาง 80 12 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
270 นาย ธงชัย ปุรเชษฐ์พนา 48 10 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
271 นาย พิรชัย สุธชนติ 198 9 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
272 นาย สมเกียรต์ิ กล้าณรงค์เก้ือ 112 11 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
273 นาย เละแช วนาลัยค้้าจุน 211 3 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
274 นาง สุรีย์ อ้าไพถาวรกุล 156 1 ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่
275 นาย หะพะ สุทัศน์หิมวันต์ 448/1 19 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
276 นาย จะเซ พาเก 71 9 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
277 นาง ประทวน ปานมาก 54 3 วังหิน เมืองตาก ตาก
278 นาง มึวาจะ วนากิตติชัย 102 14 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
279 นาย ชยุตพงศ์ แซ่เท้า 7/4 6 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
280 นางสาว กณิกา แซว่าง 10/24/1 10 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
281 นาย ธวัชชัย ท้าสีนาค 62/2 5 ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก
282 นาย วีระ สาครการะเกด 242 5 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
283 นางสาว ขันเงิน ผลอินทร์ 65 6 วังหิน เมืองตาก ตาก
284 นาย พะเกละซอ พ้นโรคภัย 84 2 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
285 นาง อมรรัตน์ แก้วทรัพย์ 64 2 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
286 นาง ลับ ปู่หล้า 97 6 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
287 นาย วาบือ พลีชีพเพ่ือเผ่า 109/1 7 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
288 นาย พะแบล๊ะ มรกตธารา 334 5 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
289 นาย ดิลก ใจนุโปล้ 166 1 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
290 นางสาว รุ่งทิตย์ สอนทิพย์ 97 2 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
291 นาย สมชัย ฐานะรุ่งอุดม 188 8 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
292 นาย ชาติชาย เจตจิตโสภณ 149 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
293 นาย ณรงค์เดช เพชรนามชัย 29 3 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
294 นาย จ่าเชอ คีรีสูงใหญ่ 14/พ 7 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
295 นาย ชะลา รักแคว้นคีรี 305 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
296 นาง สุชาดา เทียมจันทร์ 48 1 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
297 นางสาว สุปราณี ถนอมพหล 369 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
298 นางสาว สุมาลี สิงห์พลงาม 4 7 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
299 นาย พฤกษา จึงทวีมงคล 341 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
300 นาย กะบอแฮ เดชายุทธ 228 10 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
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301 นาง ฉะทู เกียรติกิตินันท์ 21 4 แม่ละมุ้ง อุ้มผาง ตาก
302 นาง อาเบียร์ เชอมึชา 9/1 13 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
303 นาย พาลาป่วย สายชลดุจจินดา 84 4 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
304 นาง สึที ศรศิลปาวุธ 40/1 10 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
305 นาย ประพันธ์ บุญธรรม 28/3 7 บึงศาล องครักษ์ นครนายก
306 นาง บุญทัน โสภา 33/1 9 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
307 นาย เกียรติพงษ์ ฟักมาก 57 13 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก
308 นาย มานิต พวงทอง 72/1 2 เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก
309 นาย มะโนช กรุยทอง 55 4 บางระก้า นครชัยศรี นครปฐม
310 นาง มณี ป้ันศรีนวล 35 4 หินมูล บางเลน นครปฐม
311 นาย นิเวช วรวงษ์ 25 8 ทุ่งลูกนก ก้าแพงแสน นครปฐม
312 นาย สิทธิพร ช่ืนชมน้อย 20/12 6 แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
313 นาย สุนทร ป่ินเกล้า 55/4 5 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
314 นาง อนงค์ ปานแก้ว 132/46 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม
315 นาง สมคิด เหล่ือมเภา 76 14 เรณู เรณูนคร นครพนม
316 นาย กวีวัฒน์ นวนงาม 214 4 มหาชัย ปลาปาก นครพนม
317 นาย ธวิชิต แสงจันทร์ 37 2 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
318 ส.ต. สิทธิศักด์ิ ทองโคตร 124/1 2 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
319 นาง สุภาวดี ม่ิงวงศ์ธรรม 16 1 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม
320 นาย ชะเนตร เหง้าน้อย 1 4 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม
321 นาง จันทร์พล สันติ 220/1 6 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
322 นาง วิลาสินี โสวิชัย 135 6 ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
323 นาย ไท้ ชนะพจน์ 47 12 รามราช ท่าอุเทน นครพนม
324 นางสาว ประภาภรณ์ จันโทวาท 133 10 ก้านเหลือง นาแก นครพนม
325 นางสาว ปานทิพย์ จิตประมูล 381/10 - ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม
326 นางสาว รจนา ก้าริสุ 101 1 หนองสังข์ นาแก นครพนม
327 นาย อ้าพันธ์ ทูลค้าเตย 21/1 5 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
328 นาย จีระศักด์ิ ดอนหล้า 60 4 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
329 นาย ศาสตรา ศรีหาเศษ 36 1 เรณู เรณูนคร นครพนม
330 นาง ขนิษฐา กอพงษ์ 209 3 แสนพัน ธาตุพนม นครพนม
331 นาง เพชรา ณรงค์รักษาเขต 246 8 ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม
332 นาง บัวเงิน ชามาตร 132 8 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม
333 นางสาว ส้าลอง ผ้ึงศรี 52 1 นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม
334 นางสาว รุ่งนภา กิจแก้ว 14 10 หนองฮี ปลาปาก นครพนม
335 นางสาว นิภาพร เปาวะนา 95 8 ท่าเรือ นาหว้า นครพนม
336 ว่าท่ีิร.อ. ประเวศ วะชุม 232/1 5 นาหว้า นาหว้า นครพนม
337 นาง อังคนาง วัฒนสุข 1 6 สีชมพู นาแก นครพนม
338 นาย ชัยวัช พิมพ์ค้า 12 11 พนอม ท่าอุเทน นครพนม
339 นาย ด้ารง กาวงษ์ 152/2 1 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
340 นางสาว ตอม กุลบุตร 42 3 หนองสังข์ นาแก นครพนม
341 นางสาว ชยาภัสร์ มะลิสา 208 3 ยอดชาด วังยาง นครพนม
342 นาง ถาวร กิมา 164 14 ค้าเตย เมืองนครพนม นครพนม
343 นาง สุรีรัตน์ เตโช 97 6 หนองย่างช้ิน เรณูนคร นครพนม
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344 นางสาว รัตนาภรณ์ มีธรรม 42 18 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม
345 นางสาว พรภิมล แสงชา 266 6 หนองฮี ปลาปาก นครพนม
346 นางสาว ฐานิตธนัน รัตติกรชัยกูล 37 2 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
347 นางสาว บัวบัตร ดวงสิม 77 13 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
348 นาง นิตยา ภูงามเงิน 160/22 2 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม
349 นาง พเยาว์ สุนโท 163 8 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
350 นาย วิรัต เดชขันธ์ 157 14 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม
351 นางสาว จริยา เช้ือดวงผูย 8 8 บ้านแก้ง นาแก นครพนม
352 นางสาว สมนึก โมธรรม 160 13 หนองซน นาทม นครพนม
353 นาย เก้ือม สารวรรณ์ 168 3 นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม
354 นาง เรวดี สร้อยสนธ์ิ 176 2 โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
355 นาย แสงเทียน ดวงดูสัน 240 13 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม
356 นาย สาทิตย์ วันนาพ่อ 204 2 ยอดชาด วังยาง นครพนม
357 นาง รุ้งลาวัลย์ สุธรรม 52/92 6 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม
358 นาง บุปผา อ้วนวงษ์ 6/1 4 ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม
359 นางสาว ปองใจ นาโควงค์ 152 8 นางัว นาหว้า นครพนม
360 นาย นฤรงค์ มณีปกรณ์ 364 7 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
361 นาย ทองสุก เถ่ือนอุบล 285 10 โพธ์ิตาก เมืองนครพนม นครพนม
362 นางสาว จันทิมา ค้ามา 83 3 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
363 นางสาว ประมัย ประถมนาม 100 7 โพนทอง บ้านแพง นครพนม
364 นางสาว เทียนหอม ผาอิดดี 46 9 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม
365 นางสาว สมคิด บุพศิริ 146 4 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม
366 นาง ฮวน สมนา 58 7 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม
367 นางสาว ทานตะวัน สมรฤทธ์ิ 51 11 นาค้า ศรีสงคราม นครพนม
368 นาง ปภัชญา พายสระน้อย 95 2 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
369 นาง นงค์นุช ชาญครไทย 41 4 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
370 นางสาว จุฑามาส สหัสสุขม่ันคง 579 19 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
371 นาง ค้าพอง เลิศสีดา 108/3 3 นางร้า ประทาย นครราชสีมา
372 นาย อุดมชัย โคกดินแดง 38 9 ทัพร้ัง พระทองค้า นครราชสีมา
373 นาง ส้ารวย พรวนกลาง 294 17 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
374 นาย อนงค์ จันอุ่น 144 11 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
375 นาย ปรีชา แทนรินทร์ 300 4 โนนส้าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
376 นาง เหมรัตน์ นนท์จันทร์ 5 1 โนนส้าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
377 นาง มาติกา ประจิตร์ 55 7 โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
378 นาง ธิติมา อานุนเซ่น 98 7 เมืองคง คง นครราชสีมา
379 นางสาว ร่วม ทินกระโทก 3 9 ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
380 นาย ฉลามแดง ป่งกวาน 303 6 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
381 นาย วันดี พามาเนตร 6 10 เทพาลัย คง นครราชสีมา
382 นางสาว กนกวรรณ ปะนามะสา 100 5 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
383 นาย พินิกร อินทองหลาง 120 9 ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
384 นางสาว วิภาพรรณ รุ่งเรือง 142 6 หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
385 นางสาว วรรณิภา ทูลตะคุ 198 18 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
386 นาง ภัทราพร สกุลดิษฐ์ 116 17 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
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387 นาย สุพจน์ บุญจันทึก 26/2 6 กุดน้อย สีค้ิว นครราชสีมา
388 นางสาว เรณู เรืองจันทึก 120 11 กุดน้อย สีค้ิว นครราชสีมา
389 นาง สุทธินี เร่ียวแรง 86 4 คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
390 นางสาว เกษร ขวัญอยู่ 146/28 17 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
391 นางสาว ประวีรา สมภา 261 1 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
392 นาง สอ้ิง ดีสูงเนิน 23 7 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
393 นาง ชลดา เงินอาจ 89 10 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
394 นางสาว อุไร ดอนไพชุม 138 8 โคกกระเบ้ือง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
395 นาย อมรเทพ เย่ืองกลาง 81/3 1 โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
396 นางสาว ณิชนันทร์ อภัยนอก 21 3 โนนส้าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
397 นางสาว วนิดา น้อมสูงเนิน 186 12 เทพาลัย คง นครราชสีมา
398 นาย ประสิทธ์ิ งึดเกาะ 84 2 เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
399 นางสาว ขิม ช่องก่ิง 55 4 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
400 นางสาว ส้ารวย กุนส้าโรง 41 11 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
401 นาย เม่า ถ้้ากลาง 227 11 พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
402 นางสาว ปวีณา บุญแต่ง 177 19 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
403 นางสาว อริสรา เกิมขุนทด 63/1 15 หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
404 นาง เสาวลักษณ์ วิมลญาณ 403 6 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
405 นาง ดลใจ กกสูงเนิน 16 11 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
406 นาง เสง่ียม ปิสูงเนิน 341 3 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
407 นาง สุนีรัตน์ ชัยลอม 122/1 4 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
408 นาง ศศิกานต์ เท่ียงดี 45 6 บ้านยาง ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา
409 นาย จิรพนธ์ เปิดกระโทก 36 2 ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา
410 นางสาว ดุสิตา หวังรักกลาง 292 1 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
411 นาย ด้ารงค์ สุดหา 54 1 หนองน้้าใส สีค้ิว นครราชสีมา
412 นางสาว นันท์นภัส แนมกลาง 72 15 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
413 นาง แต้ม พลมณี 75 4 ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
414 นาง ราตรี ฮามไธสง 72 3 โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
415 นางสาว ตรีชยา ตุ่มนอก 75 2 นางร้า ประทาย นครราชสีมา
416 นาง หลอดทอง นะทะศิริ 109 13 ช่องแมว ล้าทะเมนชัย นครราชสีมา
417 นาง สมจิตร ข้อสูงเนิน 2 5 บุ่งข้ีเหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
418 นาย นพดล บุญรัตน์ 69 1 ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
419 นาย ณัฐวุฒิ นาคร้าย 34 14 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
420 นางสาว ชลลดา ศรีแก้ว 3/2 17 กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
421 นาง สุนิภา ใจกล้า 109 5 ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา
422 นาง กนกพรรณ โพธ์ิแก้ว 333/54 4 ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
423 นาง นุชรา หล่มเพ็ชร 3186/4 - ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
424 นาง แฉล้ม ยุดกระโทก 47 5 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
425 นาย ส้าเร็จ สิมสีแก้ว 78 7 หนองน้้าใส สีค้ิว นครราชสีมา
426 นางสาว ศันสนีย์ บ้ารุงไร่ 57 5 รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
427 นางสาว เถ็กห้อง คงแก้ว 100/1 7 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
428 นางสาว สุกาณดา ชวดชุม 6 9 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
429 นาง รัตนา ทองปาน 103/2 12 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
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430 นางสาว ศิริวรรณ พัฒนโศภนพงศ์ 78/4 5 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
431 นาย ปัญญา กล้าสาริกิจ 138 9 ห้วยน้้าหอม ลาดยาว นครสวรรค์
432 นางสาว อาริยา วงศ์แก้วโพธ์ิทอง 70 7 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
433 นางสาว สุรีฉาย คล้ายเรียน 41 2 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
434 นางสาว ใกล้รุ่ง โสภณดิลก 171 8 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
435 นาย ณรงค์ แย้มนวล 153 5 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
436 นางสาว วิจิตรตรา ทรัพย์สิน 5/1 4 วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
437 นางสาว จิตตรา อินอภัย 13/3 12 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
438 นาย เวชยัน คงเขียว 129/2 8 ห้วยน้้าหอม ลาดยาว นครสวรรค์
439 ร.ต. เสมอ ตุ้มทอง 21/3 8 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์
440 นาย เล็ก ทับทวี 48/2 1 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
441 นางสาว สุธาสินี มะลิราช 40/5 7 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
442 นาง วรรนิสา พุ่มมาลี 85/9 4 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
443 นาง สาลินี แสงเพ็ชร์ 18/5 4 หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์
444 นาย สุเทพ เพ็ชร์อินทร์ 43 2 ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
445 นางสาว ร้าไพพรรณ พิลึก 52/1 11 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
446 นางสาว เพชรรัตน์ พูลสาริกิจ 12 7 ห้วยน้้าหอม ลาดยาว นครสวรรค์
447 นาย บุญเลิศ อ่องเกษม 123/132 10 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
448 นาย เทพกร เหมราช 11 12 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
449 นาง ล้าพวน รังผ้ึง 38/4 15 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์
450 นางสาว ณัฏฐณิชา กวางแก้ว 19/2 5 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์
451 นาย ไพศาล ภู่เมือง 72/9 16 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
452 นางสาว สวรรยา สมพงษ์ 99/242 14 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
453 นางสาว ธนพร โตเขียว 24 20 ส้าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
454 นาง ณรรฐ์พรรณ์ ขวัญเมือง 99/1 5 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์
455 นางสาว ยงยุทธ สีสอน 67 2 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
456 นาย อดิศักด์ิ หอมนวล 72/211 4 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี
457 นางสาว ศุภลักษณ์ อ้นอยู่ 125 5 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
458 นาง วิจิตร พาจันทร์ 28/4 8 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
459 นาย โกมินทร์ อ่อนชัย 4 1 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี
460 นาย มานพ ลงไชยสงค์ 115 6 ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี
461 นาย จ้ารัก โตเข็ม 31/1 8 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
462 นาง วงษ์ อ้่ามาลี 32/6 4 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
463 นาย วุฒิวัฒน์ สมจิตร 69/63 10 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
464 นาย กรรธ์วุฒิ เลิศเดชไพศาล 24/3 8 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
465 นาง บันเย็น เพ็งกระจ่าง 89/601 3 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
466 นาย สมเจตน์ กลัดเล็ก 18 3 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี
467 นาย กฤตธี พรรณหาญ 12 5 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี
468 นาง นงเยาว์ พันธจักร์ 422 4 กลางเวียง เวียงสา น่าน
469 นาง ณัฏฐ์ชานันท์ วรธานิยางกูร 21 8 ศิลาแลง ปัว น่าน
470 นาง ศุภลักษณ์ เครือสุข 222 5 ข่ึง เวียงสา น่าน
471 นาย จับ ต๊ะแก้ว 103 4 ศิลาแลง ปัว น่าน
472 ว่าท่ีิร.ต.หญิง เปรมประภา ใบยา 179 10 ไชยสถาน เมืองน่าน น่าน
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473 นาย จันตา เทพจันตา 51 10 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
474 นาย ประชา แซ่ลี 214 5 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
475 นาย สมเด็จ ขาเหล็ก 166 2 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
476 นาง ต๋ิว เปาป่า 19 6 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
477 นาย ก๊ัว แซ่เฮ้อ 5 6 สะเนียน เมืองน่าน น่าน
478 นาง จันทร์เพ็ญ จิณะสิทธ์ิ 115 2 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
479 นางสาว ยุพา ณิชน 3 12 ภูคา ปัว น่าน
480 นาย อนาวิล ใจปิง 96 13 ภูคา ปัว น่าน
481 นาง ยุเนียร แก้วนาง 154 18 เซกา เซกา บึงกาฬ
482 นาง นันท์มณัส ศิริกิต 303 7 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
483 นาย ค้าเผย แก้วอุ่น 70 9 ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
484 นาย เกรียงไกร กุลบุตรดี 285 11 ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
485 นาง นิจนภา พลเย่ียม 34 12 ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ
486 นางสาว นวลศรี โพธิศาสตร์ 32 1 หอค้า เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
487 นาง บรรทิต ดิสมินทร์ 179 15 โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ
488 นาย ภควัต นามสุโพธ์ิ 392 16 เซกา เซกา บึงกาฬ
489 นาง จรค้า พรมรินทร์ 75 5 เซกา เซกา บึงกาฬ
490 นาง ศิริลักษณ์ พนมเริงศักด์ิ 33 9 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
491 นาง บงกช มูลอามาตย์ 168 2 ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
492 นางสาว ชญาพัฒน์ เพชรเลิศพูนผล 159 3 สองช้ัน กระสัง บุรีรัมย์
493 นาย นาท หรีกประโคน 70/4 1 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
494 นางสาว อุไรวรรณ เจิมไธสง 24 3 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
495 นางสาว สุภารัตน์ บุ่นวันนา 41 2 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
496 นาง สุทธดา วันประโคน 78 1 โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์
497 นาง ชรัลชิดา ช่วยไธสง 14 13 หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
498 นาย ปภาวิน จีนประโคน 299/3 4 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
499 นางสาว ศิลาทิพย์ จุฬารมณ์ 23 7 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
500 นางสาว ไพฑูลย์ สีทะโล 111 12 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
501 นางสาว ปัทมา เกิดช่อ 116 10 ช่อผกา ช้านิ บุรีรัมย์
502 นาย บุญ ปวงกลาง 179 6 ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
503 นาย จ้าลอง เรืองรัมย์ 88 14 สะแกซ้า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
504 นางสาว ภาวินี นุสุวรรณรัมย์ 202 12 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
505 นาย ฉัตรชัย วัฒนสุข 719 - อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
506 นางสาว สายฝน ถาลี 92 9 สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์
507 นาย วรรธนะ สงวนธรรม 102/3 8 ปะค้า ปะค้า บุรีรัมย์
508 นางสาว บัวพิศ บุญจริง 228/1 6 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
509 นางสาว พรพรรณ ผมท้า 92 10 บ้านยาง ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์
510 นางสาว สุภาพร สุโขพันธ์ 41 1 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์
511 นางสาว กมลทิพย์ เสนอกลาง 175 1 แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
512 นาง จลินทร์ ชาญเกษม 39 7 หนองโดน ล้าปลายมาศ บุรีรัมย์
513 นางสาว สุวิมล เส้ิงสูงเนิน 96 4 ดอนมนต์ สตึก บุรีรัมย์
514 นางสาว พวงพรรณ สมบูรณ์ 209 1 หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
515 นางสาว สุทธิกานต์ ก้่าแก้ว 33 7 โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์
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516 นาย วชิรวิทย์ ฝาแก้ว 221 10 บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
517 นาย มนูญ บุญมณี 138 6 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
518 นางสาว พรวรินทร์ ศรีทัพไทยก้าธร 112/22 18 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
519 นาง แก้วตา แก้วอ้าไพ 3 24 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์
520 นางสาว ลลนา แก้วหนูนวล 79/29 3 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
521 นาย จรัญ ส่ิวไธสง 108 14 หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์
522 นาง อุทัย ทองมาก 113 14 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์
523 นางสาว มนทิรา จินดาศรี 95 16 ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์
524 นางสาว ละออน ทองประโคน 113 2 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
525 นาง ธนิทตา โสวาที 53 5 หนองปล่อง ช้านิ บุรีรัมย์
526 นาย อนุวัฒน์ เหลารินทร์ 90 3 เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
527 นาง ชิตากาญจน์ ตามสีรัมย์ 120 5 แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
528 นาย อยุธยา เจริญผิว 69 3 หูท้านบ ปะค้า บุรีรัมย์
529 นางสาว นลินี อ้าพินธ์ 252/1 1 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
530 นางสาว สุภาวดี พลวงษ์ศรี 236 5 ตูมใหญ่ คูเมือง บุรีรัมย์
531 นางสาว กาญจนา ผู้ดี 37 6 ห้วยส้าราญ กระสัง บุรีรัมย์
532 นาย สมนึก จันทราช 40 24 นิคม สตึก บุรีรัมย์
533 นาง สุนทรี แบล็งคส์ 275/1 1 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
534 นาง โสรญา สมัญญา 55/9 - นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
535 นาง อุษณีย์ โพลูชิค 42/2 1 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
536 นางสาว บุศย์รินทร์ พรกวีรัตน์ 433 88 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
537 นาง พเยาว์ ต่างประโคน 165 6 ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์
538 นาย สุเทพ คนชุม 131 7 ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์
539 นางสาว กนกวรรณ แต้มโคกสูง 76 1 กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
540 นาง แตง โกนไธสง 24/3 3 บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์
541 นาง มาลี ช่ืนรัมย์ 44/1 4 ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย์
542 นาง ติบ ปาละวัตน์ 44 3 ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์
543 นาง อุไร ใจศิลป์ 40/06407 13 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี
544 นาง ปิยะมาตร สร้อยปทุม 18/5 13 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
545 นาง อรุณีย์ คเนขต์เล่ 99/58 3 ล้าผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
546 นางสาว ทองหยด ขันอินทร์ 49 10 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
547 นาย สุรัตน์ กิติแก้วทวีเสริฐ 34/38 4 บึงสน่ัน ธัญบุรี ปทุมธานี
548 นาย อัศนี พิสัยวรบุญมา 93/99 3 คูคต ล้าลูกกา ปทุมธานี
549 นาง จ้าเนียร ไพลด้า 49/2 2 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
550 นาง รวงทอง เจริญย่ิง 41 7 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
551 นาง ยงค์ โสรินทร์ 11/4 2 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
552 นางสาว สมสมัย กองวิเศษ 12 5 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
553 นางสาว ราตรี เจนการ 16 7 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
554 นาย กันตวัฒน์ บุญบวก 53/1 9 โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
555 นางสาว ยามีละห์ สาและ 82 3 ลางา มายอ ปัตตานี
556 นางสาว อาแอเซาะ ดอเลาะ 7/2 3 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
557 นางสาว อามีเนาะ อาแว 45 3 ลางา มายอ ปัตตานี
558 นาย ดาโอะ อาแว 14 1 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
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559 นาย พิษณุ เริงมิตร 87 4 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
560 นาย วัฒนา สงบแท้ 9/3 4 นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
561 นางสาว ดาวรุ่ง สุขนพกิจ 56 6 คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
562 นางสาว บุญธรรม หินอ่อน 35/4 1 หนองน้้าส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา
563 นางสาว ศรัญญา ศรีสร้างทอง 8/1 8 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
564 นาย สมนึก กล่อมก้าเนิด 30 4 ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
565 นางสาว กรรณิการ์ แผงงาม 146 11 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา
566 นาง ราวรรณ ชโลธร 43/3 8 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
567 นางสาว พเยาว์ ดอกมณฑา 112/1 3 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
568 นางสาว บุญตา ขาวพุฒิ 15 6 เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
569 นาย วิญญู วรรณสว่าง 437/3 - เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
570 นางสาว เกศริน ตรีเจตน์ 92/2 1 บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
571 นาย ศุภชัย สุขเกษม 4/2 11 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา
572 นางสาว ภิญญาพัชญ์ หาวิถี 39/4 8 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา
573 นางสาว ฐิติวรรณ มุกขุนทด 75 5 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
574 นางสาว สายชล จิตรยัติ 86/2 3 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
575 นางสาว ฐาณัชชา พวงศิริ 27 5 บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา
576 นาง พัน ม่ันคง 74 5 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
577 นางสาว ส้าราญ นวนพิจิตร 32 9 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
578 นาง ณัฐฐณิชา ฟองทา 274 6 จ้าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
579 นาง วณิชชา ตาค้า 18 3 หงส์หิน จุน พะเยา
580 นาย ณรงค์ ทองค้า 30 9 ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา
581 นาง แรมจันทร์ ตาค้า 8 12 หงส์หิน จุน พะเยา
582 นาง มาลี นามพุธ 35 5 บ้านปิน ดอกค้าใต้ พะเยา
583 นาย สุรพันธ์ ทะลิ 54 8 หนองหล่ม ดอกค้าใต้ พะเยา
584 นาย วิรัตน์ ใจเอ้ือ 9 8 ขุนควร ปง พะเยา
585 นาง พัทธนันท์ อินทร์พระรักษา 263 8 บุญเกิด ดอกค้าใต้ พะเยา
586 นาย ไพบูลย์ บุญป๋ัน 246 5 สว่างอารมณ์ ดอกค้าใต้ พะเยา
587 นาย พนธ์กานต์ ศรีใจอินทร์ 261 7 คือเวียง ดอกค้าใต้ พะเยา
588 นาย ทองช้ืน อบฟ้ง 225 8 สันโค้ง ดอกค้าใต้ พะเยา
589 นาง มัดชรีย์ มุรินค้า 160 5 อ่างทอง เชียงค้า พะเยา
590 นาง จ้อย หอมนาน 182 4 เชียงบาน เชียงค้า พะเยา
591 นางสาว เกวลิน จันทร์โท 90/1 1 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
592 นาง บัวลอย จันทร์หอม 50/7 16 หนองโสน สามง่าม พิจิตร
593 นางสาว ศศิธร บุญยัง 275 2 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
594 นาง สมศรี สังวารีย์ 98 6 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
595 นาย ภิรมย์ สร้อยสนธ์ิ 49/2 7 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
596 นางสาว อารยา สร้อยทองศรี 198 10 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
597 นาย ณัฐวุฒิ พรวนอินทร์ 14/4 3 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
598 นาง บังอร สุขส้าราญ 15 4 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
599 นางสาว ธนพร สุขเรือง 4/4 1 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
600 นางสาว จุฬาภา ปานศรี 219/6 2 ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
601 นางสาว วัชราภรณ์ เถาทอง 25/1 2 ไผ่ท่าโพ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
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602 นาย นิกร คัมภีร์ 82 3 ท่าเย่ียม สากเหล็ก พิจิตร
603 นาย ไพฑูรย์ ศิริวัลย์ 93/5 1 ทะนง โพทะเล พิจิตร
604 นาง อนงค์ ใจบุญ 2 8 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
605 นาง จุฑาวรรณ สุขอยู่ 285 4 ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
606 นาย ชยพล สุดนาวา 39/1 15 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
607 นาง ยุพิน บัวทองท้าว 67/1 7 ดงประค้า พรหมพิราม พิษณุโลก
608 นาง โบ๊ะ แซ่หยาง 8 12 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
609 นางสาว กัญลยา ธูปชาวนา 28/5 1 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
610 นาง กฤติญา สงประเสริฐ 6 - ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
611 นาย อุบล จ้าปาทอง 55/5 8 วัดตายม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
612 นาย วินิจ พุ่มอ่ิม 20/1 9 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
613 นางสาว กรรณิกา จันทะลา 280 9 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
614 นางสาว จิตรลดา หงษ์ดวง 1/42029 1 บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
615 นาง ก้า ซ้อนเสียงดัง 17/2 9 คุยม่วง บางระก้า พิษณุโลก
616 นาย เฉลิมชัย สุขสบาย 94/4 3 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
617 นาง สายฝน ยงท้วม 7/2 5 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
618 นาย อ้วน จันทะคุณ 48 6 บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก
619 นางสาว ณัฐณิชา ม่ันคง 286/3 4 บึงกอก บางระก้า พิษณุโลก
620 นาย กรฤต วิชญ์สถิตคุณ 50 11 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
621 นาง จ้ารัส นุชรุ่งเรือง 60 9 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
622 นาย วสันต์ ไกรรอด 162 2 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
623 นางสาว แป๋ว หมีน่ิม 104 5 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
624 นาง มะลิวรรณ์ พรมบึงล้า 14/5 7 วังน้้าคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
625 นาย ณรงค์ศักด์ิ โสสารี 108 11 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
626 นาง กิตติมา ทองสน 310 4 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
627 นาย ขาน ทองอินทร์ 55/1 6 สวนเม่ียง ชาติตระการ พิษณุโลก
628 นาง ระเบียบ พุ่มนาค 86 7 ชุมแสงสงคราม บางระก้า พิษณุโลก
629 นางสาว แสงดาว เพชรไคล้ 9/7 9 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
630 นาย พงศกร ค้าสิงห์ 118 6 ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก
631 นาง ทองเล่ียม ทองคงอยู่ 71/2 4 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
632 นางสาว กนกพร อยู่พ่วง 75 8 บางระก้า บางระก้า พิษณุโลก
633 นางสาว ภูษณิศา ส้มจีน 15/2 1 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
634 นาง ปรางมาต เรืองม่ัน 89/2 6 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
635 นาง ยุพิน จันทร์เจริญ 95 5 บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
636 นาง อัมพร เปพะนัส 216 10 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก
637 นาง นฤมล แม่นลาย 99 7 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
638 นาง มาลี ค้าชม 9/4 6 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
639 นาง จรรยพร แซ่วะ 112 16 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก
640 นาย สม คงทอง 69 5 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
641 นาย สุพลชัย คนชม 145 7 ยางน้้ากลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
642 นางสาว สิริกานต์ เช้ือทอง 49 2 ต้าหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
643 นาง ห่อ เพ่ิมพูน 28/2 13 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
644 นางสาว นาติร์ยา คล้้าคล้าย 99 7 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
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645 นาง เหมือน ทิมศรี 82/1 2 โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
646 นาง นิดหน่อย นุชเนตร 93 8 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
647 นาย สุรชัย จันขาว 82 10 ป่าเลา เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
648 นาง บังอร สินสม 149 1 หินฮาว หล่มเก่า เพชรบูรณ์
649 นาง สวัสด์ิ ทรัพย์น้อย 234 4 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
650 นางสาว ธัญยพร ราญรอน 12 1 นาซ้า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
651 นาง สุดใจ ไขขุนทด 286/2 9 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
652 นาง สายชล มากมา 36/2 2 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
653 นาง ชุดา แซ่หลอ 182 2 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
654 นาง มุนินทร์ พรมสี 86/1 3 บ้านหวาย หล่มสัก เพชรบูรณ์
655 นาย วิชัย แซ่ลี 123 8 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
656 นางสาว เสาวลักษณ์ กระสี 103/4 9 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
657 นาง ฑิตตยา เตชะเพ่ิมผล 380 1 น้้าหนาว น้้าหนาว เพชรบูรณ์
658 นาย จอมพล จิโนรส 148 2 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ์
659 นาง ดวง แก้วแพง 280 8 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
660 นางสาว วิไล พลน้อย 211 17 น้้าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
661 นาง วิรตี เป็ดดา 62/1 9 น้้าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
662 นาย ช้านิ นิวินรัมย์ 83/1 4 หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
663 นาง นฤภัค เฉลิมสุข 999 2 ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
664 นางสาว ทัตรดา แก้วทิพย์ 190 7 น้้าร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
665 นางสาว บุญน้า ทิวด้า 138 3 น้้าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
666 นางสาว พรพรรณ อุทอินทร์ 90 11 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
667 นางสาว อ้าไพร แสนจักรไกร 92 1 บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
668 นาย ภาณุสิทธ์ ม่ันคง 209 3 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
669 นางสาว ปรานต์หิรัณย์ อาจโพธ์ิ 135 5 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
670 นาย บุญ อินปาน 61/1 13 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
671 นาย สุวรรณ พลน้อย 79 6 น้้าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
672 นาย ไหม เสนาเงิน 90 3 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
673 นาย ศักด์ิชัย ชิดขุนทด 27/1 6 สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
674 นาง ไฮค้า พานทอง 94 2 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
675 นาง อรุณี อ่อนโสม 31/2 5 ท่าอิบุญ หล่มสัก เพชรบูรณ์
676 นาง ส้าราญ ปานไกร 35 2 วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์
677 นาย ณรงค์เวทย์ ศรีสัชณาลัย 201 1 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
678 นาง ปราณี บุญปก 8/1 1 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
679 นางสาว กาญจนา ตุพรมมี 99 9 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
680 นาย ผัด หล้าบุญมา 24/3 5 บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่
681 นางสาว กัญญารัตน์ อินตะวิชัย 140/2 14 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
682 นาง กมลรัตน์ สมใจมาก 146 10 แม่ค้ามี เมืองแพร่ แพร่
683 นางสาว นฤมล แหยมแก้ว 31 3 หัวทุ่ง ลอง แพร่
684 นาย พงศ์พณิช ค้าภิโล 192 3 แดนชุมพล สอง แพร่
685 นาย วงศกร กุดนาน้อย 20/1 13 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
686 นางสาว สุพรรษา ดอกพุธ 49 6 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
687 นาย เอกอัมรินทร์ กุณาปาน 194 4 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
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688 นาย ศักด์ิสุริยา ชัยวรรณศาสน์ 102 14 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
689 นาง ไพรินทร์ จันต๊ะ 88 4 บ้านกลาง สอง แพร่
690 นาย บรรลุ ชัยพินิจ 400/275 9 นาจักร เมืองแพร่ แพร่
691 นาย ณัฐนันท์ ข้ามสาม 239 5 ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่
692 นาย ดวงแก้ว ธรรมลังกา 273 3 ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่ แพร่
693 นางสาว มยุรา สะเอียบคง 146 15 ห้วยหม้าย สอง แพร่
694 นาง ยุพิน กองเพชร 49/1 5 บ้านกวาง สูงเม่น แพร่
695 นาง ขันทอง อิศรี 29/2 5 ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่
696 นาย ก้าธร แสนหลวงอินทร์ 34/2 11 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
697 นางสาว กุหลาบ จันทร์คูเมือง 2 - ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
698 นาย ชาญชัย ค้าอาจ 55/1 7 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
699 นาง พันตรี เกวิโก 64 4 ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
700 นาง ทองค้า เทพท้า 115 2 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
701 นางสาว ประไพ ปาปะกาย 61 5 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
702 นางสาว ลักษณาวรรณ สิงห์ชาดา 99 - หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
703 นาง เกศรินทร์ ประทุมเศษ 75 2 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
704 นาง ธัญญรัตน์ ไชยประสิทธ์ิ 217 2 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
705 นางสาว ดวงจันทร์ ทับค้าภา 198 1 แกด้า แกด้า มหาสารคาม
706 นาง ประนอม เสนีย์วงษ์ 112 5 หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
707 นาย ชูศักด์ิ ลครพล 34 5 หนองสิม บรบือ มหาสารคาม
708 นาย สุระสิทธ์ิ ศิริอ้ามาตย์ 128 3 เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
709 นาง ต๋อย ปักสังขาเนย์ 189 4 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
710 นางสาว พัชราพร ชิงหล้า 13 3 เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
711 นาย สมเกียรติ กงณะ 25 9 มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
712 นางสาว พิสมัย ตะนาดไทสง 12 5 หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
713 นาย จิต ชาวเกวียน 26 5 หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
714 นาย ปิยะวัฒน์ ปัญญาวิเศษ 98 4 ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
715 นาง น้อย ค้าภีระ 54 3 บรบือ บรบือ มหาสารคาม
716 นางสาว บุญร่วม สุทธิสา 79 16 บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
717 นาย คมสันต์ ศรัทธาคลัง 275 10 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
718 นาย อักษร แว่นจันลา 11 18 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
719 นาง พุทธิพร ศรีชัย 93 18 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
720 นาง เยาวภา เดชศิริ 169 7 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
721 นาย สันติ กงลา 187 14 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
722 นาง หนูเย็น บุญตาแสง 111 4 หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
723 นางสาว วนิดา จรรยายงค์ 23 10 หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
724 นาย กิตติ บรรดา 1 8 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
725 นาย ชัยน้อย โพธ์ิขี 12 5 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
726 นาย วรุต อภัยแสน 32 19 วังแสง แกด้า มหาสารคาม
727 นาย อดุลย์เดช โคตรชมภู 19 9 นาดูน นาดูน มหาสารคาม
728 นาย อภิศักด์ิ ศรีแสงจันทร์ 224 1 หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
729 นาย วรวุฒิ ศรีอุ่น 194 8 เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
730 นางสาว อรนุช เหลาเภา 49 2 ส้าโรง นาเชือก มหาสารคาม
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731 นาย ชาลี ลอยบัณดิษฐ 49 12 เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
732 นาย สมจิตร ทาธิวัน 32 8 ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
733 นาย น้าพล ประจักกัตตา 138 6 หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
734 นาง ฐิติภัทร ชิณเทศน์ 56 3 มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
735 นาง ประกอบ ไวแสน 41 5 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
736 นาย จุฬาพร เน่ืองพนอม 46 7 โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
737 นางสาว ณัฏฐ์สินี ร้่ารวยไพศาลกุล 298 1 หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
738 นาง สุพรรณี บุญเข็ม 47 1 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
739 นางสาว จันทร์เพ็ญ สุดชา 34 3 แกด้า แกด้า มหาสารคาม
740 นาย วิโรจน์ เชาว์เจริญ 233 13 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
741 นาง มณีรัตน์ ปินะสา 128 8 ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
742 นาย คนองเดช ราชวงษา 170 5 เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
743 นาง เพ็ญศรี มาตรวังแสง 158 10 โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
744 นาย รศ ธรรมสา 41/1 6 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
745 นางสาว บัวลา คงกะเรียน 420 18 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
746 นาง ศิรินันทร์ ส้าราญบ้ารุง 237 4 เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
747 นาง พยอม พละเอ็น 69 11 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
748 นาย ทวี อันทรินทร์ 84 5 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
749 นาย ปณิธาน แก้วจันทรา 142 3 แกด้า แกด้า มหาสารคาม
750 นาย มารุต วิกาสะโล 270 4 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
751 นาย พงศกร เกตุรัตน์ 84 15 ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
752 นางสาว จิตรดา โทอุดทา 4 5 หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
753 นาย วิระศักด์ิ ค้าทองดี 114 22 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
754 นาย ประดิษฐ เสนาโนฤทธ์ิ 13 4 เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
755 นาง ลักษณ์ บุตรเล 29 7 นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
756 นางสาว วันวิสา เดชศิริ 27 7 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
757 นาย ธนารักษ์ ไชยประดิษฐ์ 104 4 หนองกุง แกด้า มหาสารคาม
758 นางสาว อรดี อันนะ 52 9 วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
759 นางสาว มยุรี หาสุข 173 6 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
760 นาย พงษ์สวัสด์ิ สีพลไกร 219 4 ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
761 นาง อ่อนจันทร์ ประเสริฐ 70 7 งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
762 นาง ศิริกานต์ เจริญตา 4 1 ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
763 นางสาว พัสวี แสงเนตร 36/13-14 2 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
764 นาง ไพลิน สีละวัน 5 23 ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
765 นาย โยธิน สุโพธ์ิ 92 14 แกด้า แกด้า มหาสารคาม
766 นาง เย็นจิต แก้วศรี 38 10 โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
767 นาง วาสนา แสงโทโพ 73 5 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
768 นาย เนตร ศรีละคร 119 7 หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
769 นาย สมจิตร ทองหล้่า 47 8 เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
770 นาง ปัญญา อุตราช 15 20 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
771 นาย สุบัน สีท้ามา 53 17 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
772 นาง ปิยธิดา สีคง 1/1 15 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
773 นางสาว สมใจ ฮวดวงษา 47/6 11 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
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774 นาย ศิริชัย เดชบุรัมย์ 142 1 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
775 นาง รัชนี กาดกอง 119 2 ยาง บรบือ มหาสารคาม
776 นาย ชุมพร ประทุมเทา 5 16 บรบือ บรบือ มหาสารคาม
777 นาย สันติ ด่านศักด์ิชัย 194 9 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
778 นาย ดุสิต นนยะโส 107 12 นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
779 นางสาว พุธสดี ม่วงเสน 423/7 2 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
780 นาย รินทอง สุวรรณเลิศ 62 8 คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
781 นาง อรุณศรี ลาละคร 3 6 แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
782 นาย วรวุฒิ ชุมนุม 175/1 1 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
783 นาง มิตธิลา ตรงดี 16 10 หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร
784 นาง สว่าง ใจสุข 57 5 ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร
785 นาง ฐิรญาดา สุริยะจันทร์ 329 2 บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
786 นางสาว เพ็ญศรี วังคะฮาต 121 8 นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร
787 นาง แวน สุขหนา 259 3 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
788 นาง ทัศนีย์ พิกุลศรี 154 5 หนองเอ่ียน ค้าชะอี มุกดาหาร
789 นางสาว สิร์ดาภัทร สร้อยมุกดา 52 4 กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร
790 นางสาว ภิญญดา อุทาวงค์ 130 9 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
791 นาย นา หลาบโพธ์ิ 5 2 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
792 นาง สม ปาวงค์ 112 3 นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
793 นางสาว สมปอง ทองมหา 84 13 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
794 นาง สมัย ศรีโยธี 30 3 ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
795 นาย เมือง ค้าขัน 139/1 9 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
796 นาย ประสิทธ์ิ ค้าพิลา 24 11 บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
797 นาย อะลัน ศรีลาศักด์ิ 112 12 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
798 นางสาว พัฒสนี เมืองโคตร 101 8 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
799 นาย จักริน เนาวค้าแพง 619/1 - มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
800 นาง วิน สิงห์สุ 33 15 โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
801 นาง ไพบูรณ์ ค้าโยธา 153 3 กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
802 นาง ธิดา สุขเจริญ 372/1 - แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
803 นาย ผา ไพรช่ืนสกุล 50 5 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
804 นางสาว ดวงรัตน์ ศรีสดใสดาวเรือง 14/1 4 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
805 นางสาว ไพลิน เพ็ญนภาผ่อง 61 9 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
806 นางสาว วัชราภรณ์ ชมทศทิศ 126 5 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
807 นาย ปรีชา ภัทรดีสิรินกุล 129 4 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
808 นาย ดิ วิภพ 54/1 7 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
809 นาย พลงโซ คันธาเศรษฐสกุล 379 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
810 นาย ณรงค์ พรเลอฤทธ์ิ 60 2 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
811 นาย มนตรี อัมพรพิมาน 277 9 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
812 นาย อนุชาติ แม้นตระกูลไพร 204 7 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
813 นาง สุจินดา โชคนที 58 6 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
814 นาย สมภพ สินล้ี 28 7 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
815 นางสาว จิตรานุช พนาลีผดุง 200 6 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
816 นาย รุ่งเพชร บรรเทา 163 2 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
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817 นาย นันทิ ปรีดาสิทธินันท์ 244 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
818 นางสาว ติละดา สัญจรไพร 31 5 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
819 นาง สุดา กอหลวง 45/2 4 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
820 นาย ชาญชัย อ่ิมบุญเหลือ 56 7 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
821 นางสาว พิกุล สืบมีคุณธรรม 409 3 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
822 นาย เลอซอ พิมานสายชล 495 4 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
823 นาย สุวิทย์ คุ้มมนตรี 81 13 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
824 นางสาว รุ่งนภา ตระกูลครรชิต 352 8 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
825 นางสาว ศรีเพ็ญ องอาจศรี 52/4 5 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
826 นาง อรอนงค์ หยกสถาพรกุล 228 2 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
827 นาย ประสิทธ์ิ ทองหล่อ 422 1 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
828 นาย สมศักด์ิ อิทธิพลรักษ์ 246 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
829 นาง ค้าหมาย ค้าดวง 31 1 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
830 นาย สมศักด์ิ เผ่าภูไพร 105/9 4 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
831 นาย สมศักด์ิ แจ่มใสวิมาน 416 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
832 นางสาว ผ่องใส ถาวรชอบจิต 70 6 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
833 นาย ชิชา วนาลีจรุง 20 12 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
834 นาย พาตุ ลาวัณย์พิมาน 238 7 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
835 นาย จ้ารูญ เละทู 144 12 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
836 นางสาว นภา แม้นความดี 327 8 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
837 นาย เฉลิม บงกชรัศมีมาศ 79 6 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
838 นางสาว เขมิกา ธนาศรีไพร 353 9 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
839 นาย สวัสด์ิ พันธ์แสงชัยสิทธ์ิ 21/2 2 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
840 นางสาว สุภาพร ทัศนาไพร 60 3 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
841 นาย สรรเสริญ พาโตโพ 50 7 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
842 นางสาว วันปวย เจตจ้านงเลิศ 175 2 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
843 นางสาว สุภาพร เทิดนาธาร 33/10 2 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
844 นาย วุฒิไกร ชูธรรมเจริญ 138 5 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
845 นางสาว แด่โย เชิดชูวนาลี 350 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
846 นาย ทวี คุ้มมนตรี 52 13 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
847 นาง วิไลพร จันทรยุทธ 56/4 2 แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
848 นาง สายสมร พลอยดีจริง 56 4 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
849 นาย เอก่าง ประสานโชคช่วย 124 3 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
850 นางสาว ชบาไพร พงศ์พา 17 11 สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร
851 นางสาว จ้าเนียร เครือค้า 42 7 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
852 นาย จิรศักด์ิ นามวงค์ 154 13 นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
853 นาง อ้อมใจ บุญลี 125 8 สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร
854 นาย สายันต์ สีวะโสภา 77/1 1 ลุมพุก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร
855 นาง สีใส กุมารสิทธ์ิ 202 3 ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร
856 นาง สมพร ศรีภักดี 481 1 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
857 นางสาว สุดใจ แก้วชมภู 42 3 ค้าเตย ไทยเจริญ ยโสธร
858 ส.อ. ธนโชติ ทองใบ 177 7 หนองเป็ด เมืองยโสธร ยโสธร
859 นางสาว ชนสา ง้ิวลาย 87 9 น้้าค้า ไทยเจริญ ยโสธร
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860 นางสาว ขวัญน้อย สุริยะก้าพล 253 4 ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
861 นาง บรรจง กองทอง 254 1 ก้าแมด กุดชุม ยโสธร
862 นาย วิชาญ กัลยา 193 1 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
863 นาย กฤษดา โคตวงศ์ 335 4 สวาท เลิงนกทา ยโสธร
864 นางสาว เงินตรา ทับแสง 280 3 ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร
865 นาย เกษม อักษรพิมพ์ 228 13 สวาท เลิงนกทา ยโสธร
866 นางสาว จ้ารัส พิมพะธรรม 62 2 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
867 นางสาว ญวน ทองค้า 133 6 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร
868 นาง ทิพย์ฤทัยรัตน์ ทองน้อย 255/ 3 ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
869 นางสาว จารุพัฒน์ จินดามล 140 10 ส้าราญ เมืองยโสธร ยโสธร
870 นาง ศรี แสงสว่าง 124 4 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
871 นาย มนต์ชัย มุละสิวะ 208 4 ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
872 นาย กัลยา แสนสม 72 7 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
873 นาง ศรีนวล พิมพกุล 91 2 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
874 นาย กิตติพงษ์ กรรมจันทร์ 449 4 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
875 นาย พิทักษ์ จันทร์ไทย 26 2 ค้าเตย ไทยเจริญ ยโสธร
876 นาย วิชาธร เศรษฐรัตน์ 204 6 คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
877 นาง พันธ์ ชัยภูมิ 39 8 ลุมพุก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร
878 นาย สุรสิทธ์ิ กาลจักร์ 128 14 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
879 นาย สุวิทย์ โสดแก้ว 41 11 สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร
880 นาย พิมพา รวมธรรม 113 12 ดงแคนใหญ่ ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร
881 นาง บุผา เสน่ห์พูด 14/1 7 โคกนาโก ป่าต้ิว ยโสธร
882 นาย นวฤทธ์ิ ใจเมือง 310 6 เข่ืองค้า เมืองยโสธร ยโสธร
883 นางสาว ระภีพรรณ์ บทศรี 29 3 กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
884 นาย จ้าลอง มุทุสิทธ์ิ 470/1 1 ลุมพุก ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร
885 นาย ชนะ มีชัย 291 5 ค้าเตย ไทยเจริญ ยโสธร
886 นางสาว เกษร ศรีสอน 43 7 น้้าอ้อม ค้อวัง ยโสธร
887 นาง ทุมมี สากใส 71 4 ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร
888 นาย สุรเชษฐ์ ขาวผิว 122 8 ทุ่งมน ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร
889 นาย วิเชียร ทองทา 213 10 ดงแคนใหญ่ ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร
890 นาย สากล ลุผล 160 8 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
891 นางสาว ยุภาวดี ฉ้่าเย็น 211 13 ค้าเตย ไทยเจริญ ยโสธร
892 นาง ชยานิษฐ์ ทวีธนาพิบูลย์ 164 1 โคกส้าราญ เลิงนกทา ยโสธร
893 นางสาว วินัย ผ่านเมือง 139 1 สวาท เลิงนกทา ยโสธร
894 นาย ทาซาน โคตรวัตร 180 6 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
895 นาง ทองสา ค้าม่ัน 74 8 สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร
896 นาง ตรงจิตร ก้านเพชร 139 1 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
897 นาย เฉลิม พรพรหม 312 13 ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
898 นางสาว สิริกร รัตนะโสภา 164 9 น้้าค้า ไทยเจริญ ยโสธร
899 นาย ทองทิพย์ โคมร้าย 120 3 หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
900 นางสาว ดวงใจ เลียงน้อย 113 1 ดงแคนใหญ่ ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร
901 นาย พันธ์พรหม พิมพา 82 3 กุดน้้าใส ค้อวัง ยโสธร
902 นาย ศุภโชค เวชคงกิตติกร 128 13 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
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903 นางสาว กิตติยาภรณ์ ชาญไชย 10 2 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
904 นาย สว่าง เทินสะเกษ 173 1 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
905 นาย วีระพงษ์ ทุมมาบุญมีตระกูล 36 4 สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร
906 นางสาว มลิกา จินาวรณ์ 113 3 กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
907 นางสาว หนูป่ิน สีลาเกษ 236 11 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
908 นาง นาตยา แสนพล 48 4 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
909 นาย สุรพล สุวรรณเพชร 107 14 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
910 นางสาว อรณิชา ศุภผลา 17-19 - ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
911 นาย ยุพราช เตโช 16/1 - ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
912 นาย กระทิง สาระพาน 22 10 กุดแห่ เลิงนกทา ยโสธร
913 นางสาว ส้าอาง สมวงศ์ 86 7 ย่อ ค้าเข่ือนแก้ว ยโสธร
914 นาง หวิน ไชยรัตน์ 64 3 หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
915 นางสาว วิมล กวยทอง 6 1 ดงคร่ังน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
916 นาง จ้าปี อาจเมือง 51/2 1 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
917 นาย ประสิทธ์ิ จันโทภาศ 148 5 บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
918 ว่าท่ีิร.ต. ภูมิพัฒน์ เมืองหมี 217 1 โพธ์ิทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
919 นางสาว รัตนาพร หงษ์สอ 212 3 น้้าอ้อม เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
920 นาย อัมพร กันภูมิ 163 5 อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
921 นางสาว จิลลาวัลย์ เรืองมนตรี 175 4 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
922 นาย ณัฐวุฒิ ฟานซ์ตระกูล 147 5 เมืองสรวง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
923 นาย อุบล บุญเย็น 61 12 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด
924 นาง เกตวริน อารีสน่ัน 16 14 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
925 นางสาว สุรีย์ อรภาพ 82 9 กุดน้้าใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
926 นาง เอมอร สิงธิมาศ 84 13 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
927 นาย สมภพ พานสมภพ 202 4 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
928 นาง วาสนา ค้าสงค์ 69 8 เด่นราษฎร์ หนองฮี ร้อยเอ็ด
929 นาง เกศินี สมุทรศรี 550 1 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
930 นาง สมรรัตน์ แห้วดี 41 7 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
931 นาง พัฒนมงคล วรนาม 62 7 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
932 นางสาว อารยา แสงภารา 132 13 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
933 นาย ไผ่ทอง สีทะ 241 3 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
934 นางสาว รจรินทร์ ชาญวรวุฒิ 76/1 16 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
935 นาย จรัญ กวางทอง 139 1 โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
936 นาย คณิตชัย พลเย่ียม 245 2 โพธ์ิทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
937 นาย ปรีชา มาลัย 178 8 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด
938 นางสาว อัจฉรารัตน์ เพ่ิมพูล 180 4 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
939 นาง ค้าผัน เมตะเวร 109 1 ข้ีเหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
940 นาง สุภัตรา ประชาชู 218 12 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
941 นาง อาภรณ์ บัวแก้ว 437 3 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
942 นาย ธวัตชัย พูลสาริกิจ 91 1 ดอนโอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
943 นาง มนิสรา สายสุด 98 6 โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
944 นาย สุกล สัจจะวิสัย 50 5 ข้ีเหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
945 นางสาว สินใจ สีค้าภา 61 4 สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
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946 นาย คมขวัญ ภูมิเขต 82 8 แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
947 นาย จ้าเริญ วิชัยศร 78 9 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
948 นาย วสันต์ สินธุสนธ์ิ 83 14 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
949 นาง ไก่ฟ้า สายยางห้า 18 10 โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
950 นาง ปราณี ทิศกระโทก 221 22 สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
951 นางสาว สุจิตรา ผดุงเวียง 27 5 แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
952 นางสาว ทัศนีย์ ดอนลาดลี 5 2 หนองตาไก้ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
953 นางสาว ศิริรัฐ เสาแก้ว 121 10 โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
954 นางสาว บุญเทียม มิเถาวัลย์ 11 11 หนองหม่ืนถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
955 นาย โกเมน สิทธิ 412 3 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
956 นางสาว ดวงใจ ชุมชิต 12 1 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
957 นาง ทองหยาด สร้อยสองช้ัน 135 5 ท่าหาดยาว โพนทราย ร้อยเอ็ด
958 นางสาว ณัฐชยา นวลสาหร่าย 9 15 ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
959 นาย ลิขิต ไชยปราบ 37 10 โคกสว่าง พนมไพร ร้อยเอ็ด
960 นาย เสน่ห์ แจ้งสนาม 299 15 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
961 นาง วิไลวรรณ พลเย่ียม 76 2 มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
962 นาย อดิศร อนุเวช 142 1 ข้ีเหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
963 นาย ไพบูลย์ แก้วโยธา 69 3 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
964 นางสาว สุวิมล จันทะคาม 150 3 ก้าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
965 นาย สมพร นิลสระคู 189 5 เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
966 นางสาว ชมัยพร โคตรภักดี 197 5 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
967 จ.ส.อ. ศักดา ฤทธิบาล 128 20 สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
968 นาย จิตรกร รุ่งราม 14 8 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
969 นาย พิชัย เภาเจริญ 63 3 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
970 นาง ทองดี ศิริวัฒน์ 140 7 หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
971 นาง นฤมล อ้าพันพิศุทธ์ิ 525 1 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
972 นาย ยงยุทธ รุ่งราม 131 8 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
973 นาง จูมลี อ่อนมา 127 5 แคนใหญ่ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
974 นาย ทวีวัฒน์ ยางงาม 577 20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
975 นาย สายันต์ อุทการ 90 8 บ้านบาก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
976 นาง ดวงใจ สีเคน 68 9 หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
977 นาย อ็อด เมือดมาลา 6 1 ยางค้า โพนทราย ร้อยเอ็ด
978 นาง ล้าดวน ปาปะเก 19 1 เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
979 นาย ปัญญา เวียงย่ิง 119 12 สะอาด โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
980 นาย เกรียงศักด์ิ ธรรมเสนา 10 13 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
981 นางสาว ก่ิงทอง สงพระ 230 7 หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
982 นาง อาภรณ์ รัตนวงศ์ 72 4 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
983 นาง พรรณี สุระเสน 15 13 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
984 นาย ถาวร ชินราม 14 5 ดินด้า จังหาร ร้อยเอ็ด
985 นาง ศิวานน บุญประสิทธ์ิ 173 2 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
986 นาง บังอร ศรีค้าภา 91 11 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
987 นาง จินตนา สายเช้ือ 129 15 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
988 นาง ณิชาภัทร แสนส้าโรง 106 2 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
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989 นาย สน่ัน บุญทัพไทย 92 14 ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
990 นาง ศิริวรรณ เพียรดี 213-215 - ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
991 นาง พิมพ์พิศา สิมลี 9 8 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
992 นางสาว อรัญญา รัตนตรัยวงค์ 14 2 เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
993 นาย ชนะจิตร์ แวงวรรณ 7 1 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
994 นาย เขต แสงวิเศษ 306 13 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
995 นาย อนันต์ จันทรา 82 11 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
996 นาย ลอด อาจศรี 5 10 เมืองทอง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
997 นางสาว สมหมาย วงค์วรบุตร 56 5 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
998 นาง ยุพิน ดอกไม้ 54 8 บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
999 นาง อุไรวรรณ ปักการะโน 40 7 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด

1000 นาย สุวรรณ ภิบาลศิลป์ 23 9 หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1001 นาย สุนารถ อุดมรักษ์ 75 2 อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
1002 นาย กนก บุญเลิศ 1 14 หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
1003 นาย สมพาน ศิริวรรณา 58 11 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
1004 นางสาว พูนพร ศรีค้ามี 156 1 สามขา โพนทราย ร้อยเอ็ด
1005 นางสาว พัชรินทร์ ประเสริฐก้านตง 234 2 โคกกกม่วง โพนทอง ร้อยเอ็ด
1006 นาย ชาญชัย ดีสงคราม 58 9 นาเลิง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
1007 นาย มนตรี อินทะแสง 125 1 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1008 นาย พินิจ สุดสน 49 9 หนองหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
1009 ส.ต. บรรเจิด ชนะพล 123 9 จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด
1010 นาง ทัศนีย์ วินทะไชย 61 9 ข้ีเหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
1011 นาง วาสนา ภูมิภาค 33 8 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
1012 นาย สัมฤทธ์ิ ชุมศรี 254-255 2 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1013 นาย ศรเพ็ชร ชาตาสุ 141 2 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
1014 นางสาว กนกวรรณ แพงถ่ิน 319 7 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1015 นาง ภัคชุดา กวินสุทธิพร 30/1 10 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
1016 นาง ล้าใย เทรวิส 198 1 ขามเบ้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
1017 นางสาว รัตนพร ศรีนาเรียง 158 1 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
1018 นาง ไข่ เกตุชุม 33 14 โพธ์ิใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด
1019 นาง สาวิตรี ศิลารัตน์ 136 2 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
1020 นาง สุภาภรณ์ ขันแข็ง 255 15 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
1021 นาง ละเอียด มโน 26 8 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1022 นาง หม่วย ศรีภูงา 81 4 คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
1023 นาง นงนาฎ จันทร์แดง 762/1 20 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1024 นาง สุวภัทร เรห์เมอร์ 196 6 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
1025 นาย จักรเพชร บุญหนุน 576 2 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1026 นาง ปนัดดา ทองรัตน์ 186 9 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1027 นาง หยาดทิพย์ จันทะบุรี 14 10 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
1028 นาย สาธิต โฮมแพน 49 6 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
1029 นาง รัชนี ฮาบสุวรรณ์ 99/90 5 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง
1030 นาย อดิศักด์ิ ดวงจันทร์ 88/3 3 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
1031 นาง สุนีย์ สมบูรณ์ 25/1 7 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1032 นาย ยอด นุ่มเนียม 121 4 ห้วยยางโทน ปากท่อ ราชบุรี
1033 นางสาว อรอนงค์ สุพรธรรม 38/2 6 เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
1034 นาง นวล ป้อมสิงห์ 47 7 เขาแร้ง เมืองราชบุรี ราชบุรี
1035 นางสาว สมร ตะลุมพุก 46 11 ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี
1036 นาง อารีย์ จันทร 57 4 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
1037 นางสาว ลัดดาวัลย์ จันทร 18 10 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี
1038 นางสาว นัยนา ดวงเนตร 17 7 จอมประทัด วัดเพลง ราชบุรี
1039 นาง ประหยัด นิยมญาติ 17 7 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
1040 นาย สมชาย อินทร์คง 5/9 11 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
1041 นาย วิเชษฐ สุดเสือ 44 3 เตาปูน โพธาราม ราชบุรี
1042 นาง อพัฒสร ชมภูพันธ์ 19 2 ห้วยไผ่ เมืองราชบุรี ราชบุรี
1043 นางสาว บุญธรรม บุญรอด 90 5 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
1044 นาย ผ่อง มีสีผ่อง 183/2 5 ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี
1045 นาย ชูศักด์ิ สมพงษ์เจริญ 197 3 ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี
1046 นาง สังเวย วังมะนาว 68/1 2 บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
1047 นาย จักรกฤช มณีจันทร์ 90/1 1 อ่างหิน ปากท่อ ราชบุรี
1048 นางสาว วลัยลักษณ์ วงษ์เจริญ 45/2 2 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
1049 นาง ขวัญตา มาลา 80 9 ปากแรต บ้านโป่ง ราชบุรี
1050 นางสาว ประเสริฐ จีนตุ้ม 71 10 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
1051 นาย อัมพร กรประดิษฐ 87 10 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
1052 นางสาว สายใจ กล่ันทิพย์ 27/2 5 ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี
1053 นาย ชณศักด์ิ ธุระพันธ์ 79/68 3 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
1054 นาง ดวงสมร วิลัย 21 3 สนามแจง บ้านหม่ี ลพบุรี
1055 นาง สมจิตร์ ข้าวารี 5/2 3 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
1056 นาง ล้าพวน อาจข้า 18/1 5 คลองเกตุ โคกส้าโรง ลพบุรี
1057 นาย เกาควน แซ่โฟง 18 8 ปงดอน แจ้ห่ม ล้าปาง
1058 นางสาว นฤมล คงธนมณีโรจน์ 96 1 หัวเมือง เมืองปาน ล้าปาง
1059 นาย รังสรร สมควร 157 5 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล้าปาง
1060 นางสาว อรทัย ใจจง 45/1 6 หลวงใต้ งาว ล้าปาง
1061 นาง เฉิดโสม แก้วมูลค้า 61/3 7 บ่อแฮ้ว เมืองล้าปาง ล้าปาง
1062 นาย สมบัติ เคหะลูน 81 3 หนองหล่ม ห้างฉัตร ล้าปาง
1063 นาย บิน ศรีบุญเรือง 148 3 หนองหล่ม ห้างฉัตร ล้าปาง
1064 นาง นิลกานต์ วงศ์ชมภู 37 3 หนองหล่ม ห้างฉัตร ล้าปาง
1065 นางสาว สุพิน สอนราษฎร 126/2 3 เมืองยาว ห้างฉัตร ล้าปาง
1066 นาย สมบัติ อินทะนุ 79 6 บ้านโป่ง งาว ล้าปาง
1067 นาง บัวไล ชจรค้า 47 7 เมืองยาว ห้างฉัตร ล้าปาง
1068 นาง ดวงใจ ประดาอินทร์ 79 1 แม่กัวะ สบปราบ ล้าปาง
1069 นาง จ้าเนียร ฮาวบุญป๋ัน 43 2 หนองหล่ม ห้างฉัตร ล้าปาง
1070 นาย สมณะ ค้าฝ้ัน 277 5 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน
1071 นาง ครึกย่ี บุญฮอม 10/1 9 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน
1072 นาย เสาร์ สุภา 68/2 4 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน
1073 นางสาว ศศิธร ปัญญาชัย 58 13 ทาสบเส้า แม่ทา ล้าพูน
1074 นาง เสาร์ที สุภา 57 4 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน
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1075 นาย ปุ๊ด อุ่นเรือน 265/1 4 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน
1076 นาง วรรณิศา ค้าอ้าย 189/1 3 ศรีวิชัย ล้ี ล้าพูน
1077 นาย ศักด์ิ ยาวิละ 23 4 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล้าพูน
1078 นาง ประจักร ทรงพุฒิ 79 11 ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย
1079 นาย พรพิทักษ์ จันทป 79 3 ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย
1080 นาง น่ิม สอนพรหม 41 13 ธาตุ เชียงคาน เลย
1081 นางสาว รัตนา กันพนม 281 3 หนองง้ิว วังสะพุง เลย
1082 นาย กิตติโชติ พรหมโสภณ 109 8 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
1083 นาง บุษบา ศรีบ้านคลอง 80 1 ท่าสะอาด นาด้วง เลย
1084 นาย สุพันธุุุ สุทธิ 123 1 น้้าหมาน เมืองเลย เลย
1085 นาง บุญชู เล็กมณี 67/2 5 ห้วยพิชัย ปากชม เลย
1086 นางสาว พยอม จันครา 31 12 หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1087 นาย สมใจ พรหมศรี 49 4 ส้าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1088 นาง ละออง แสงกล้า 64 2 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1089 นาง ฐิติชญาน์ สะโสดา 500/435 8 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
1090 นาง สมัย หรรษา 65 6 เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1091 นางสาว สุชาวลี เขียวอัมพร 111 1 โพธ์ิชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1092 นาง สายจิตร จ้าปา 29 5 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
1093 นาย วีระวัจน์ เทียนป้อม 120 3 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1094 นางสาว กุลจิรา อัยสุริยะ 105/6 - ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1095 นางสาว กัลยา ใบธง 58/1 5 สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1096 นาย ธีรวิทย์ ธิติประเสริฐกุล 98 15 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
1097 นาง เขมจิรา ม่วงอ่อน 200 5 น้้าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1098 นาย อุไร ม่ันยืน 10 7 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
1099 นาย บุญมี ท้าสอาด 93 10 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
1100 นาย ศิริพงษ์ มะลิพันธ์ 21 2 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1101 นางสาว ปุณญารัตน์ ออมชมภู 181 2 โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ
1102 นาย ทรงวุฒิ สุระชาติ 86 7 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1103 นาง บังอร วรงค์ 67 2 บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
1104 นาง นิลมล จุลแดง 170 5 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1105 นางสาว กวิตา อ่อนจันทร์ 47 3 บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
1106 นาง ทิยา ไชยสุวรรณ์ 127 9 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1107 นาง บุญน้า ขม้ินแก้ว 24 4 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1108 นาง สมเชียร ธรรมพร 122 10 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
1109 นางสาว ศิริพร ดีบุตร 27 2 โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1110 นาย อนุชาติ ธิเดช 126 1 น้้าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1111 นาง จุ่น ค้าจันทร์ 128 9 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
1112 นาย ธนินท์รัฐ เฮงรัตนกุลเศรษฐ 204 2 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
1113 นาย ด้ารงค์ ศรส้าแดง 67 3 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1114 นางสาว วัชรีภรณ์ พลพิลา 108 4 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1115 นาง พิลาวัณย์ ค้าผง 86 12 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
1116 นาย ซิน สุขจิตร 105 7 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
1117 นาย สุรัฐ สง่ากิจ 45-46 1 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
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1118 นาง บรรจบ สุวรรณ์ 29 9 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1119 นาย แสงจันทร์ ปราสัย 120 6 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1120 นางสาว ไลยวรรณ์ พาดนอก 207/3 15 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1121 นาย ทองใบ เภาพาษ 618 2 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
1122 นางสาว หทัยรัตน์ แหวนวงษ์ 86 1 พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
1123 นาง อด สมคณะ 127 2 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1124 นางสาว กัญญ์ชิสา เพียรกสิโภคิน 129 15 ส้าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1125 นางสาว สุภาภรณ์ อินทร์แก้ว 51 13 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
1126 นาย กฤษณพล สมบัติ 13 2 หนองม้า โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
1127 นาย ธนวัฒน์ นันทพันธ์ 66 2 อ่ีหล้่า อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1128 นาง สุมาลี ชมช่ืน 152 3 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
1129 นางสาว เยาวเรศ บุตรราช 203 16 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1130 นาง ค้าปุ้ย ธรรมทอง 41 7 โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1131 นาย พรชัย แก้วพวง 188/2 11 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1132 นาง สมปอง เช้ือบัณฑิต 129 8 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1133 นาย คารม วรรณวงษ์ 92 4 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
1134 นาย อธิขรรค์ พรรษา 35 13 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
1135 นาย สายันต์ จ้าปาทาสี 57 2 แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1136 นางสาว สุพิศ สุทธิสิน 86 2 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1137 นางสาว สุบัน พละศักด์ิ 149 4 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1138 นาย เดชาภพ อินทนนท์ 56/14 20 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
1139 นาย ประสิทธ์ิ น้อยคุณ 44 13 ศรีส้าราญ วังหิน ศรีสะเกษ
1140 นาย ทองพูล วิรุณพันธ์ 20 5 โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
1141 นาง วัชรี บุญชาญ 55 5 โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
1142 นาง สมพร คุ้มชนม์ 135 7 คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
1143 นาง จุฑามาส แสงทอง 146 1 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
1144 นาง นิตยา ยานิวงษ์ 49/1 5 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
1145 นางสาว อัญชรี โพธ์ิกระสังข์ 79 6 โพธ์ิกระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
1146 นาย รัฐพล สมร 88 1 ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1147 นางสาว สุชาดา ทองสา 114/1 5 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1148 นางสาว ณรงค์ วงษ์ขันธ์ 285 3 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1149 นาง พิกุล วะรงค์ 77 4 บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
1150 นาง ต่อม สีตะวัน 99/1 15 หนองเชียงทูน ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
1151 นาย ประยงค์ มีคุณ 116 11 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1152 นาย สง่า เพ็งแจ่ม 33 1 โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1153 นาย แก้ว วันชัย 3 7 เขิน น้้าเกล้ียง ศรีสะเกษ
1154 นาง เกษร ธนะศรี 45/1 9 โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ
1155 นาย เหรียญชัย พากเพียร 55-56 13 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1156 นาง นารี โสตินัย 220 12 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
1157 นาง ลิดา เนียมพันธ์ุ 44/1 2 ช้า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1158 นาง นัถลิกา จิตธรรม 81 5 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1159 นาง จุฬาพร สีหะวงษ์ 258 3 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
1160 นาง เขมิกา ขาวอรุณ 58/1 7 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
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1161 นางสาว ไกรศร อุราเลิศ 23 4 รุ่งระวี น้้าเกล้ียง ศรีสะเกษ
1162 นาย นิวัฒน์ ค้าทวี 5 1 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
1163 นางสาว วิไลลักษณ์ อินทสร 630/5 2 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
1164 นางสาว ศุภาพร เช่ียวชาญ 155 1 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
1165 นางสาว เฉลิมรัตน์ ยอดสิงห์ 147 9 ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1166 นางสาว ล้าดวน ขันธเสน 87 1 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
1167 นาง พรพรรณ เพ็งแจ่ม 510 6 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1168 นางสาว นุจรินทร์ บัญฑิตธรรม 143 2 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
1169 นาย สีทน วงษ์แก้ว 21 12 หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
1170 นาย อาระยะ คุณมาศ 86 8 ก้าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1171 นางสาว ธัณฑชนก ต้ังจิตวิริยะกุล 67 1 ดองก้าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1172 นางสาว พิมพิกา สิงห์ผง 29 11 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
1173 นาย ชูชาติ ไก่แก้ว 55 5 สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ
1174 นาง บังอร จันทะนาม 187 17 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1175 นาย พุฒิพงศ์ ค้าเหง้า 33 9 ดองก้าเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1176 นาย พิพัฒน์พงษ์ พงษ์สุวรรณ์ 23 17 ส้าโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1177 นาง ปฐมาวดี ศรีชนะ 60 11 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
1178 นาย ไสว อัมภรัตน์ 37 4 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ
1179 นาง ชม พิมพา 41 8 บก โนนคูณ ศรีสะเกษ
1180 นางสาว จันทร์เพ็ญ คุณมะนะ 51 7 ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
1181 นางสาว ชุลีพร วงษ์มะณี 143 4 ซ้า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
1182 นาย เทียน ประจ้า 361 14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1183 นาง อรุณรัตน์ จรรยาเลิศอดุลย์ 811 7 ก้าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1184 นาย เทวัญ ศรีสุธัญญาวงศ์ 511/4 7 ก้าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1185 นางสาว วันทนา เทาศิริ 120/1 1 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1186 นาง สุเวียน กาญจนชาติ 157 9 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1187 นางสาว แว่น ตาดม่วง 109 4 ห้วยส้าราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1188 นางสาว ประเทือง มวลสุข 196 8 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1189 นาย บุญช่วย เพชรผา 21 8 โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1190 นาง สะแมน ตะเคียนศก 19 1 กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
1191 นาง รัตนา สระทองบุตร 84 14 ส้าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
1192 นางสาว พิมพ์พร พงษ์อ่อน 78 9 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
1193 นาย บุญล้้า พรมมา 120 2 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1194 นางสาว อ้อย งามเมืองปัก 357 10 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
1195 นาง ปาริชาติ อุสาพรม 139 10 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
1196 นาง อินแถว แสนชน 126 10 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร
1197 นาง ณัฏฐนิช ดวงสุภา 105 3 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
1198 นางสาว ดวงใจ มังธานี 460 6 นาค้า วานรนิวาส สกลนคร
1199 นาย ชัยยา พวงพันธ์อวน 260 13 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
1200 นาย เป้ืองมา ศรีกูลกิจ 114 2 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
1201 นาย พรเสน่ห์ อินธิสิทธ์ิ 228/2 14 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร
1202 นาย นรินทร์ พงษ์พิศ 306 3 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
1203 นาย ดวงกมล ทองน้า 75 15 หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร
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1204 นาง พรทิพย์ สาเคดา 99 7 นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร
1205 นาย สง่า สุกุล 215 4 ต้นผ้ึง พังโคน สกลนคร
1206 นาง กฤษณา พิมเสน 161 11 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
1207 นางสาว สุปราณี ทะชัย 17 6 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
1208 นาย สีหา ธิสาไชย 8 12 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
1209 นาย ฐาปพงษ์ ศรีวิไล 1 17 อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร
1210 นาง อรุณศรี หมูนสี 65 15 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
1211 นางสาว สุกัลยา ทิพม่อม 285 4 ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
1212 นาง เบญญาภา พลสีลา 75 3 หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร
1213 นาง กองแก้ว ราศรี 11 13 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
1214 นาง แพงศรี ทองกันหา 125 11 แพด ค้าตากล้า สกลนคร
1215 นาย เทพนม สาระปัญญา 229 12 นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร
1216 นาย อาทิตย์ บุตะลา 135 7 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
1217 นาย ฉลอง คุณละ 62 1 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
1218 นาง บุญมี อุ่นมะดี 188 5 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
1219 นางสาว รัชฎากร พิมพา 55 3 หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร
1220 นาย ศรีวิลัย แสงวงค์ 14 6 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
1221 นาง เนตรนภา รัศมีพิพัฒน์ 133 10 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
1222 นางสาว เดือนเต็ม พันพา 22 15 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
1223 นางสาว ธมน โคตพรม 323 3 สว่าง พรรณานิคม สกลนคร
1224 นางสาว สุภาพร ศรีชัยนาท 239/1 2 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
1225 นาย พันธ์พิศ ฤทธิปะ 132 7 ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
1226 นางสาว สุวิทย์ สุยะราช 23 7 ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร
1227 นาย บุญจันทร์ ปูคะสินทร์ 122 16 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
1228 นางสาว จันทร์ทิพย์ นิลทะราช 338 8 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
1229 นาย บุษกร คุณาวุฒิ 14 17 ช้างม่ิง พรรณานิคม สกลนคร
1230 นาย ณัฐพล ศรีดามา 495 1 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
1231 นางสาว เจนจิรา พรรณวงศ์ 491 4 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
1232 ร.ต. พลชัย โยควัฒน์ 146 10 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
1233 นาง จ้านงค์ ภูยอดเพชร 227 5 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
1234 นางสาว จุฑามาศ แสนสุภา 116 15 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
1235 นาง จันทร์หอม กาญบุตร 97 4 ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
1236 นาง กาญจณี สุขเขียว 86 3 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
1237 นางสาว จาย ด้านุ้ย 14/2 4 โรง กระแสสินธ์ุ สงขลา
1238 นางสาว ชนานันท์ ศรีแก้ว 200/180 5 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
1239 นาย ชาญธาดา วีระชาลี 99/7 12 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
1240 นาย ดุลยาพัฒน์ เกตุแก้ว 94/523 2 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
1241 นาง วาสนา เกตุไพบูลย์ 235/154 5 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
1242 นาย ชาญวิทย์ ชาญจิตร 120/31 2 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
1243 นางสาว วิลัยพร สะพันธ์ 142 7 คลองน้้าใส อรัญประเทศ สระแก้ว
1244 นางสาว ธัญญา ต้นพนม 35/1 - วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว
1245 นางสาว จิตศมน เงินเอ่ียม 145 2 แซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว
1246 นางสาว เรียม สวิสุพรรณ 321 3 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว
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1247 นางสาว รัตติการณ์ ค้าสนิท 162 5 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว
1248 นาย ไกรสร กรชิต 319 4 โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว
1249 นาง ธนภรณ์ อ่อนจันทร์ 45 2 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี
1250 ว่าท่ีิร.ต.หญิง จรรยา พิลารักษ์วรกุล 54 9 หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี
1251 นาง โสภี เถ่ือนเนาว์ 163 10 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
1252 นาง สุปราณี ช่ืนสาลี 188/2 4 บ้านล้า วิหารแดง สระบุรี
1253 นาง ชลธิชา เอ่ียมศุก 57 7 ชีน้้าร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1254 นาง สุญาดา ม่วงแสง 37/3 2 โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
1255 นางสาว กนกออน พลายละหาร 89 1 โพธ์ิชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1256 นาย วัชชิรา สุทธิประภา 530/31 6 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1257 นาย ทวีป สุขดี 19/1 9 ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
1258 นาง ผิน ถาวร 68 9 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
1259 นาง ล้าใย แซ่เตีย 69/1 1 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
1260 นาย ส้าเนียง กันเพ็ง 111/1 3 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
1261 นาย อ่อน จินา 2/2 10 เกาะตาเล้ียง ศรีส้าโรง สุโขทัย
1262 นางสาว ทัศนีย์ พลอยครุธ 80 11 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
1263 นาย อัครดิษฐ์ เหมธนกิจโภคิน 23/6 - ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1264 นาง เรณู ห้าวหาญ 10/1 3 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1265 นาง สมศรี อ่วมบุตร 4/5 2 วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
1266 นางสาว วิจิตรา พรมนิล 2 4 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
1267 นาย วัฒนา โคคร 199/8 10 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
1268 นาย โสรด เทียนฟัก 95/1 6 ทับผ้ึง ศรีส้าโรง สุโขทัย
1269 นาย สมประสงค์ ยาใจ 116 7 แม่ส้า ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1270 นาง สุรีย์ อ้่าน้อย 95/5 2 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1271 นางสาว ก่ิงฟ้า พรมประเสริฐ 20/3 7 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
1272 นางสาว นพพาพร ขวัญวงษ์ 16/1 1 วังทอง ศรีส้าโรง สุโขทัย
1273 นางสาว สุดใจ รอดเศษ 38/3 4 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
1274 นาง ชะโรม ป่ินเกตุ 40 3 บ้านนา ศรีส้าโรง สุโขทัย
1275 นาย สมบุญ นนทิ 52 5 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1276 นางสาว อรฤทัย กันภัย 47/2 2 ปากน้้า สวรรคโลก สุโขทัย
1277 นางสาว จิตรลดา แก้วหล่อ 40/3 10 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1278 นางสาว ขวัญจิตร ทองประสาร 329 6 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1279 นางสาว แววดาว บัวบาน 70/1 3 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย
1280 นาย จีระศักด์ิ บัวอ่ิมพันธ์ 135/1 5 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1281 นาง ทองปอ ใยระย้า 8 3 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1282 นางสาว สุบิน เซ็นหอม 52 6 วังน้้าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
1283 นาง เสนาะ ทองอ่ิม 12 7 วังน้้าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
1284 นางสาว สมหมาย ระวังภัย 31 1 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1285 นาง สมคิด มีศิลป์ 209 12 วังน้้าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
1286 นาง กุหลาบ เอ่ียมสะอาด 209 3 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
1287 นาง มูล ยังสถาน 99/1 7 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
1288 นาง ดอกรัก บุญใหญ่ 10 2 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
1289 นาย เสง่ียม อ่อมอินทร 530/1 3 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
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1290 นาง อวยพร เท่ียงมณี 210/1 8 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1291 นาย สมชาย แสนสุข 346 3 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
1292 นาง เลียม แพรบุตร 45/2 1 ทับผ้ึง ศรีส้าโรง สุโขทัย
1293 นาง มาลา ปานอินทร์ 211/3 5 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
1294 นาง ชะเรียม อ่อนบุญ 89/1 6 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1295 นาย วันชัย ทรงกล่ิน 229/1 8 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1296 นางสาว ประภาพร ภู่โต 20 3 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1297 นาย วันชัย ห้าวหาญ 120 6 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย
1298 นาย ฉลอม จันทร์ดี 173/3 11 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1299 นางสาว สุพัตรา โสอุดร 97/8 4 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1300 นาย วุฒิชัย นิระโทษะ 49 6 ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
1301 นางสาว ก้าไร ทับนาค 110 3 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1302 นาง บังอร แก้วเฟ่ือง 46 1 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1303 นาย สุวิทย์ ประเจิดสกุล 169/3 2 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1304 นาง กาหลง หนูแย้ม 23/4 3 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1305 นาง กฤษฎ์ินิชา บูรณะศักด์ิ 163/4 6 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
1306 นาย วิรัตน์ กรรณิกา 17/1 8 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
1307 นาง แสงเดือน ดีแท้ 36 2 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
1308 นาง อุดม มีศรี 58 8 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
1309 นาง สุนันทา พรมขันท์ 5/4 7 บ้านน้้าพุ คีรีมาศ สุโขทัย
1310 นาย ส้าราญ ศรีศักดา 230 1 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
1311 นางสาว สถาพร พลอยสุกใส 137/5 2 โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
1312 นางสาว สมบัติ รามแสง 97/7 4 โพธ์ิพระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
1313 นางสาว จันทร์เพ็ญ เส่ียงโชคอยู่ 1 2 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
1314 นาง วิลัย นาคเกษม 52/1 4 หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
1315 นางสาว วิภา ใจดีเฉย 284 9 ศรีส้าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
1316 นางสาว ราตรี ย้ิมแย้ม 86/6 6 โคกช้าง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
1317 นาย วิสิทธ์ิ สาลีผล 33 4 สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
1318 นาง ปาริชาติ กล่ันแกล้ว 83 2 บางพลับ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
1319 นาย สมบัติ นาคศิริ 26 3 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
1320 นาย โท หงษ์โต 107/1 6 บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
1321 นางสาว วิลาวรรณ ข้าซ้าย 109 10 ศรีส้าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
1322 นาย บุญส่ง กอกุ้ย 88 1 บ้านโพธ์ิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
1323 นาย สัญญา กุลสงค์ 291 6 ดอนโพธ์ิทอง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
1324 นาง จ้านงค์ พัฒผล 121 3 ดอนมะสังข์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
1325 นางสาว อรจิรา จันทร์ทา 15 4 กระออม ส้าโรงทาบ สุรินทร์
1326 นาง วิชชุตา ไชยพร 153/2 12 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
1327 นาง ฐานิดา กิตติภาสวริทธ์ิ 21 88 ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1328 นางสาว เมตตา พวงสด 42 7 โคกยาง ปราสาท สุรินทร์
1329 นางสาว หน่ึงฤทัย พิมพ์จันทร์ 89 7 ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์
1330 นางสาว มะลิวัลย์ เครือทอง 177 5 หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์
1331 นาย ณัฐพงษ์ จองดี 15 5 ส้าโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1332 นาง พรรณวดี โชติยา 151 3 น้้าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
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1333 นาย ธีรวัฒน์ จันทร์นวล 8/1 6 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
1334 นางสาว มัยยุรี บุตรงาม 222 2 อู่โลก ล้าดวน สุรินทร์
1335 นาย เกรียงไกร เล้าสุวรรณ 39 - ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1336 นาง โสภา บุตรชาติ 69/1 8 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
1337 นางสาว พัชรินทร์ บุราคร 29/1 11 ส้าโรงทาบ ส้าโรงทาบ สุรินทร์
1338 นาย วิทยา แข่งขัน 28 2 สนม สนม สุรินทร์
1339 นาง นวลจันทร์ ค้าใบ 73 1 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1340 นางสาว สุภาภรณ์ สมย่ิง 47 2 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1341 นาย บุญมา พุฒจีบ 32/1 7 หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์
1342 นาย ฉัตรวัตร แก้วภิรมย์ 31/1 7 ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
1343 นาย มนเทียร พ่อค้า 103 4 หัวงัว สนม สุรินทร์
1344 นาย โยชน์ เมืองดี 22/1 4 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
1345 นาย สิทธิพันธ์ ชาวนา 371 6 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
1346 นางสาว อนุสรา ศุภนาม 129 12 ส้าโรงทาบ ส้าโรงทาบ สุรินทร์
1347 นางสาว เย็นจิตร ศรีษะธาตุ 298 10 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
1348 นางสาว บังอร ยังมี 113 11 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
1349 นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์กล้า 48 9 ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1350 นาย ชัชวาลย์ ตาเลิศ 345 1 สังขะ สังขะ สุรินทร์
1351 นาย นันทพัฒน์ ใยมุง 61 3 น้้าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
1352 นาย เลิศชาย นาคดี 189 9 โชคเหนือ ล้าดวน สุรินทร์
1353 นาย จิรวัฒน์ ทวิโชคณันธกิจ 295 1 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
1354 นาย ค้าสอน แก้ววิเศษ 119 6 บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
1355 นาง สลิลทิพย์ ผาสุข 72 7 เกาะแก้ว ส้าโรงทาบ สุรินทร์
1356 นาย ฐิติพงศ์ ปัญญาดี 115 12 ดม สังขะ สุรินทร์
1357 นาย บุญน้า ทีงาม 20 3 ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
1358 นาง ล้าไพ ทีขะสุข 114 11 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
1359 นาย วุฒิชัย โกฎหอม 144 18 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
1360 นาง นาน หอมสุข 26 15 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
1361 นาย ณรงค์ สายเนตร 190-191 1 หนองไผ่ล้อม ส้าโรงทาบ สุรินทร์
1362 นาง ชาวิณี เอดวาร์ด 161 14 ช่างป่ี ศีขรภูมิ สุรินทร์
1363 นาย นพพร พุทธผ่าย 175 14 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์
1364 นาย เสกสรร ชุ่มมาก 140 4 ส้าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์
1365 นาง นิตยา สว่างแสง 62 16 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
1366 นาง เกา เล่ือมใสย์ 16 8 ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
1367 นาย บัวทอง หวังสุข 122/1 2 แคน สนม สุรินทร์
1368 นาย จันทรารักษ์ บวรวัฒนานุกิจ 99 5 อู่โลก ล้าดวน สุรินทร์
1369 นางสาว สุพรรณี นิพรรัมย์ 339 4 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1370 นางสาว บุญพิมล รัสมิงแก้ว 165 9 กังแอน ปราสาท สุรินทร์
1371 นาง อนงค์รักษ์ บัวจันทร์ 165 9 ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์
1372 นางสาว จุฑารัตน์ ส้าเร็จดี 137 4 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
1373 นาง ภัคนัน มากมี 443 7 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
1374 นาง วรรณี สมสุข 5/1 12 จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
1375 จ.ส.อ. ประพันธ์ บ้ารุงงาม 87 2 สนม สนม สุรินทร์
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1376 นางสาว ป่ินมณีย์ ธีร์ประโคน 259 9 ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
1377 นางสาว สุพิน สุขตน 238 11 อาโพน บัวเชด สุรินทร์
1378 นางสาว เทือ อยู่แล้ว 131 4 ไพล ปราสาท สุรินทร์
1379 นาย สุรพงษ์ สายแก้ว 210 1 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
1380 นาง บรรทม เหล็กกล้า 237 15 เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์
1381 นาย สุขสันต์ สุขวิเศษ 142 15 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
1382 นาย รัฐพงษ์ แสงเทียน 101 4 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
1383 นางสาว วิภาพร เพชรสุริยา 31 11 หนองฮะ ส้าโรงทาบ สุรินทร์
1384 นาย ไชยภัทร สิงห์ศิริ 23 12 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
1385 นาย สุรวุธ ฆ็องแก้ว 38 8 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
1386 นางสาว วิยดารัตน์ บุญเกตุ 85 2 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
1387 นาย นรงค์ พุธไธสงค์ 132 1 กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
1388 นางสาว สุรีรัตน์ ชาพิทักษ์ 214 2 วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
1389 นาง สว่าง พรมภักด์ิ 28 7 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
1390 นาย สรวิศ ดวงจันทร์ 135 5 พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
1391 นาง ศิริลักษณ์ พีล 170 5 เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
1392 นาง ภัทรศร ขันสู้ 206 2 ผาต้ัง สังคม หนองคาย
1393 นาย ชัยณรงค์ เหล่ารัดศรี 363 2 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย
1394 นางสาว หนูมาย วงค์ชัย 15 7 ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
1395 นาง ด้า พะโคดี 107 7 สระใคร สระใคร หนองคาย
1396 นาง หนูทอง อ่างค้า 269 1 นาง้ิว สังคม หนองคาย
1397 นาง อรทัย วันนา 112 4 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู
1398 นางสาว วงเดือน ชัยชนะแสง 294 2 หัวนา เมืองหนองบัวล้าภู หนองบัวล้าภู
1399 นาย สมบูรณ์ จิติยะวงษ์ 234 4 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวล้าภู หนองบัวล้าภู
1400 นาย ยศพงค์ คล่องแคล่ว 166 1 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู
1401 นาง ทองจันทร์ โคกสถาน 120 4 หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู
1402 นางสาว ล้าจวน ช่วยแสง 50 7 นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวล้าภู
1403 นาง ปาน บุญผล 150 1 ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู
1404 นางสาว อุบล ป้องโกเซ 68 17 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภู
1405 นางสาว ผมแก้ว เจริญสมบัติ 239 4 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู
1406 นางสาว เสมอแข ใจเย็น 45 6 มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทอง
1407 นาง วันวดี หลานวงศ์ 17/21 6 บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
1408 นางสาว สุมณฑา แจ่มอ้าพร 18 1 ราษฎรพัฒนา สามโก้ อ่างทอง
1409 นาย สรวิศ บุตรพรม 7 16 สร้างนกทา เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1410 นาง สะอาด บุญมาชาติ 271 1 รัตนวารี หัวตะพาน อ้านาจเจริญ
1411 นาย ธวัชชัย แก่นบุตร 120 4 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1412 นาย ทรงฤทธ์ิ สุระสาย 55 13 เปือย ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ
1413 นาง ล้าใย สมปอง 81/2 5 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ
1414 นาย เอกพงษ์ พิมพารัตน์ 162 5 ปลาค้าว เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1415 นาย ประกาล กุระจินดา 2 6 โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ
1416 นาง ลดาวัลย์ ตาแก้ว 336 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1417 นางสาว บุษรา บุตรจันทร์ 247 3 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อ้านาจเจริญ
1418 นาย ตรัย ศุภโกศล 43 9 โนนหนามแท่ง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
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1419 นาย ศักด์ิดา มาสุข 38 4 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อ้านาจเจริญ
1420 นาย อ้าคา โนริรัตน์ 24 9 แมด ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ
1421 นางสาว บุษบา ดามงคล 212 1 สร้างนกทา เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1422 นางสาว อารียา ศรีสุข 324 2 กุดปลาดุก เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1423 นาง เสาวลักษณ์ ธัมมาคุณาพร 31 12 ห้วย ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1424 นางสาว เสาวภา ปานัด 69 3 ดงบัง ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ
1425 นาง ปรียา อุตสาหพันธ์ 31 6 อ้านาจ ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ
1426 นาย ภัทรพล ตนสุขขา 202 2 โนนงาม ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1427 นางสาว พัชรินทร์ ผิวบาง 133 15 ดงบัง ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ
1428 นาง สมาภรณ์ ทองอ่อน 29 3 นาแต้ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1429 นาย ธนศักด์ิ มุ่งหมาย 115/1 15 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ
1430 นางสาว สุปราณี เมืองปาก 103 3 หัวตะพาน หัวตะพาน อ้านาจเจริญ
1431 นาง กมนทิพ บุญมาลี 69 1 อ้านาจ ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ
1432 นาง เมตตา ควบคุม 357 12 บุ่ง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1433 นาย เอกรินทร์ ท้ิงช่ัว 162 11 ดงบัง ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ
1434 นาง สมจิต สืบสิน 124 5 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ
1435 นาย พินิจ โสมรักษ์ 174 8 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1436 นาง พิศมัย ดวงมณีย์ 15 1 นาแต้ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1437 นาย วรวุฒิ วรรณสินธ์ุ 233 9 เปือย ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ
1438 นาย ปราจีน ได้เลิศ 97 1 โนนหนามแท่ง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1439 นาง บุญเลิศ ทองรัง 52 8 ลือ ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1440 นางสาว นิพาพร คณาเสน 147 8 ห้วย ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1441 นาย บรรลือศักด์ิ พลเขต 90 8 ลือ ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1442 นาง ยุวธิตา บุตตะ 57 5 ลือ ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1443 นาย พรชัย ค้าเฉย 112 5 โนนงาม ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1444 นาง จรรยา บุญกลม 93 7 ห้วยไร่ เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1445 นาง ไพวัลย์ สายแวว 28 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ
1446 นางสาว ศิรินาฎ จุลฤทธ์ิ 141 1 ค้าพระ หัวตะพาน อ้านาจเจริญ
1447 นางสาว ฑิติมาพร พลหาญ 280 2 จิกดู่ หัวตะพาน อ้านาจเจริญ
1448 นาย สินชัย อุตสาหะวงค์ 103 7 เปือย ลืออ้านาจ อ้านาจเจริญ
1449 นาย วิญญู สุริยะศรี 35/4 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ้านาจเจริญ
1450 นาย ณัฐพงษ์ บุญวิทย์ 244 12 บุ่ง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1451 นาย วิรัช ศุภรจิตพร 892 1 บุ่ง เมืองอ้านาจเจริญ อ้านาจเจริญ
1452 นาย สุขส้าราญ ย่ิงคง 296 12 กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี
1453 นาย พลพล บุญอนุรักษ์ 167 5 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
1454 นางสาว จารุณี พงษ์นิน 158 7 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
1455 นาย จักรี คามจังหาร 147 9 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
1456 นางสาว ทองฤทธ์ิ กุลสุวรรณ 113 10 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี
1457 นางสาว กนกพร งามดี 41 15 พังงู หนองหาน อุดรธานี
1458 นางสาว ณภัทรารัตน์ เย็นเหลือ 607/1 - หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1459 นาย อลงกรณ์ ลาระคร 103/24 - หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1460 นางสาว จงจิต เซียงล้้า 144 9 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
1461 นาย ศิริเดช ผ่านจังหาร 390/23 4 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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1462 นาย อภิชาติ ภูมิเพ็ง 254 7 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี
1463 นาง เกษร สิมพลา 7/840 1 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1464 นาย พีรพล ศรีหร่ิง 17 5 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี
1465 นางสาว ฉวีวัลย์ ก่ออิฐ 263 16 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี
1466 นางสาว บัวไข ฤทธิสิงห์ 10 12 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
1467 นาง นิธิตา จันทะชาติ 20 7 บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1468 นาย วรรชัย สุวรรณสิงห์ 188 9 นาค้า บ้านดุง อุดรธานี
1469 นาย เกษมชาติ ผ่องใสโสภณ 236 5 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1470 นาง ลภัสส์นดา ค้าทะเนตร 260 9 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี
1471 นาย โยธี ยศจันทร์ 120 11 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
1472 นาย ปฐมภูมิ ทองวิลัย 35 13 เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี
1473 นาง ทองจันทร์ มาปะเข 50 1 นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี
1474 นางสาว สายวาส บัวผัน 34 9 สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
1475 นาง อนุรีย์ แก้วดี 144 11 ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
1476 นาย มนตรี ช้านาญ 271 9 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
1477 นางสาว รัชดาพร ม่ันอยู่ 295 1 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
1478 นางสาว กรรณิการ์ อ่วมพรม 27 5 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
1479 นางสาว สุกรรณิการ์ ชุมพลมา 26 7 ร่วมจิต ท่าปลา อุตรดิตถ์
1480 นาง กุญแจ มีมาก 203/1 1 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1481 นาง วนิดา ดอกรัก 224 7 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
1482 นาง กันยา ปานแดง 135 1 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1483 นางสาว ปานทิพย์ อินปาน 109 4 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
1484 นาง พราว แก่งอินทร์ 60 9 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
1485 นาย อดิศร บุญเสือ 39 4 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
1486 นาย วีรวัฒน์ พรมประสิทธ์ิ 9/1 9 ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์
1487 นาง บัวลม ค้าสามัญ 1 3 นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์
1488 นาง โสภี ศาลางาม 58/3 6 ท่าสัก พิชัย อุตรดิตถ์
1489 นางสาว ปภัสสร หอมทอง 84/1 5 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
1490 นางสาว น้้าเพชร มายัง 93 9 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
1491 นาย ศักด์ิชัย ยังผ่อง 173/1 2 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
1492 นาย อ้าพร ป้ันวิเศษ 71/11 7 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
1493 นางสาว สมพิศ มีแดง 48 3 น้้าริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1494 นาง เฉลา สุขค้า 22 7 หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี
1495 นาย เฉลิม นิกขัมม์ 23 1 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
1496 นางสาว นิสา เพ็ญเขตรกิจ 15 5 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี
1497 นาย กษิดิศ คณฑา 218 4 เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
1498 นาง สมหมาย จอกทองค้า 59 4 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
1499 นาง เนินปอ ขีรีวัน 49 7 เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
1500 นาง ทองหย่อน แม้นพยัคฆ์ 10/2 5 เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
1501 นาง เฉลียว วิมุติ 14/2 3 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
1502 นาย ก้าพล พิมพ์อาภรณ์ 51 5 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
1503 นาง บรรจบ แป้นสุข 107/4 1 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
1504 นางสาว ขวัญเรือน มุจรินทร์ 58 6 หนองเต่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1505 นาง สุนีย์นารถ เทพรัตน์ 79 2 หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี
1506 นาย สุเทพ วรรณชาติ 78 1 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
1507 นาง ส้าเริง พรมเนตร 5/2 6 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
1508 นาง สุวารี คเชนทรพรรค 7 2 หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
1509 นาย ด้าเนิน เศรษฐกสิแตง 75/2 6 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
1510 นาง ประกอบ พลสมบัติ 10 1 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
1511 นาง แจ๊ด สาสิน 38/1 10 ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
1512 นางสาว ฮณสณ๊ ๘ิ๋ษญฒรี 66 4 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1513 นางสาว เพ็ญศรี เวชภิบาล 46 6 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
1514 นาง สิริบูรณ์ สนิทพรรณ 189 4 นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
1515 นาย ชัยวัฒน์ หวูดิน 376/32 6 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1516 นาย ทองสุข พรมตา 70 12 นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
1517 นาง สุชารัตน์ ญาวงศ์ 111 1 ฝางค้า สิรินธร อุบลราชธานี
1518 นาง ราตรี กุลบุตร 146 8 บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี
1519 นาง อาภัสรา ลอยลม 141 1 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
1520 นาง ผ่องฉวี มังกรณ์ 20 3 ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1521 นาย สุรศักด์ิ ศรีใส 101 - วารินช้าราบ วารินช้าราบ อุบลราชธานี
1522 นาย อาทิตย์ ทุมบาล 17 1 กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1523 นาย วิถี เพ็ญพงษ์ 256 10 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
1524 นาย ธนพล แสงสุกวาว 177 7 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
1525 นาย ฉ่ิง คัณทรัพย์ 25 3 สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1526 นางสาว ดอกอ้อ รันค้าภา 89 12 ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1527 นาย สง่า จิตธรรม 179 13 ค้าไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1528 นาย อัครพล ไชยมาตร์ 234 2 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
1529 นางสาว เกษร พลจันทร์ 310 2 ค้าขวาง วารินช้าราบ อุบลราชธานี
1530 นางสาว วิรัญญา บุญจอง 41 12 ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี
1531 นางสาว นารีย์ คุณแก้ว 71 13 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1532 นาง ศิริพร รองสุพรรณ์ 69 4 เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1533 นาง พิชญานิน ศรีวิเศษ 311/2 11 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1534 นาง หนูเตียง ชีด้วง 169 4 หนองทันน้้า กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
1535 นาย บุดดา สีหานาม 46 1 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1536 นางสาว บุญยืน นันทรักษ์ 9 14 สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1537 นาง ชลณัธ เทพารักษ์ ิึุ64 4 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1538 นางสาว นุสรา กาฬเนตร 268 1 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1539 นาย จิม น้อยตา 25 5 โคกช้าแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
1540 นาย ประมวล ติดต่อ 239 4 ขามเป้ีย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1541 นาง เพียรทอง โสดากุล 47 4 เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1542 นางสาว กานติมา พันธุยา 215 6 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1543 นาง นวลจันทร์ วงษ์พรมมา 181 7 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1544 นางสาว วราภรณ์ ท้าค้าทอง 70 1 โซง น้้ายืน อุบลราชธานี
1545 นาย ณัฐชัย ฉวีวัฒน์ 149 10 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1546 นาย ขจรเกียรติ กันยามา 221 18 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
1547 นาย อารีย์ ศาลาทอง 274 2 ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี
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1548 นาย ศุภกร บุญสมยา 108 16 นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี
1549 นางสาว ปรวรรณ ลายเมฆณกมล 210 2 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1550 นาย ธีรพัฒน์ ธนาบุญมาศรี 140 6 ข้ีเหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1551 นาง กาญจนา ศรีพิทักษ์ 186/2 12 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1552 นาย สัญชัย ชาดา 150 2 โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1553 นาย วิชัย พิกุลทอง 109 4 ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1554 นางสาว มาลินี โสระดี 47 7 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1555 นางสาว จริยา ฉัตรสุวรรณ์ 87 17 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
1556 นาย เศรษฐ์โชค ธานุมาตย์ 105 2 โนนโหนน วารินช้าราบ อุบลราชธานี
1557 นาง จีระปภา ทิพยกุลานนท์ 72-73 1 สีวิเชียร น้้ายืน อุบลราชธานี
1558 นาย สหพล เลพล 193 4 สีวิเชียร น้้ายืน อุบลราชธานี
1559 นาย ไพรัตน์ ทองสวัสด์ิ 158 4 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
1560 นางสาว กาญจนา สะพล 55 25 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
1561 นางสาว อุไรวรรณ เดชทะสอน 18 - วารินช้าราบ วารินช้าราบ อุบลราชธานี
1562 นาย เกียรติศักด์ิ แก้วคูณ 47 8 ค้าเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1563 นาย สมพร ผาม่ัง 63 3 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
1564 นาย นันทวัฒชัย ชมภูพ้ืน 90/279 25 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1565 นาย ปรีชา บุตรทองทิม 213/2 - วารินช้าราบ วารินช้าราบ อุบลราชธานี
1566 นาง จิราวรรณ บุญทอง 174 8 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
1567 นางสาว ปารณีย์ ทองแก้ว 428 2 นาค้า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1568 ส.อ. ประดิษฐ์ สายลาด 200 8 ส้าโรง ส้าโรง อุบลราชธานี
1569 นางสาว อ้ม นครชัย 106 4 สหธาตุ เข่ืองใน อุบลราชธานี
1570 นางสาว ราตรี บริสุทธ์ิ 86 9 หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี
1571 นาง สมจิตร ทะนุพันธ์ 1/9 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1572 นางสาว ด้าน้อย นาชัย 40 4 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1573 นาย ไพฑูรย์ จันทะเวช 160 2 นาค้า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1574 นางสาว อัมพร เทียมทัศ 196 7 นาค้า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1575 ว่าท่ีิร.ต. สมชาย กาฬเนตร 199 12 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1576 นาง ยุพิน ปุยฝ้าย 176 8 คูเมือง วารินช้าราบ อุบลราชธานี
1577 นาง รัชฎาภรณ์ บุญทศ 151 5 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1578 นาย นวพล พิมพกรรณ์ 281 12 สระสมิง วารินช้าราบ อุบลราชธานี
1579 นางสาว ปวีณา ธรรมชอบ 152 2 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1580 นาย มนตรี จัตตุรัต 262 5 โพธ์ิศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
1581 นางสาว ปัญชลี ปัญกาที 57 7 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
1582 นาย ชนะภัย ค้าวัน 114 4 ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1583 นาง หนูเหล็ง มุสิกา 194 2 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
1584 นาง ล้าดวน อุดมรักษ์ 369 12 หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี
1585 นาง ทองใบ ถนอมเช้ือ 15 14 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
1586 นาย ปรเมศร์ มาศขาว 180 13 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
1587 นาย เพียรเลิศ วิลามาศ 30 7 แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
1588 นาย ทองจันทร์ บุตตะแสง 30 7 ยาง น้้ายืน อุบลราชธานี
1589 นาง ค้าใบ ธรรมมา 56 2 สีวิเชียร น้้ายืน อุบลราชธานี
1590 นางสาว จันทร พิมพกรรณ์ 192 3 ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
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1591 นางสาว สุวภัทร สารักเลิศ 15 2 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1592 นาย สุรศักด์ิ ศรีพรรณา 144 8 ส้าโรง ส้าโรง อุบลราชธานี
1593 นาย ทวี จันทะไข่สร 77 6 ตาเกา น้้าขุ่น อุบลราชธานี
1594 นาง ปาริชาติ สุภโกศล 186 4 ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี
1595 นางสาว นุชนารถ บุญพ่ึง 167 3 หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี
1596 นางสาว ปาริชาติ ประชุมรักษ์ 196 10 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1597 นาง สวน ประสงค์ 145 7 ตาเกา น้้าขุ่น อุบลราชธานี
1598 นาย อาธร รองสุพรรณ์ 32 4 เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1599 นางสาว วิลัยรัตน์ อริกุล 123 2 ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1600 นาย เดชณรงค์ กาญจนรัตน์ 164/1 12 ยาง น้้ายืน อุบลราชธานี
1601 นาง รัตนา แสนทวีสุข 61 6 โดมประดิษฐ์ น้้ายืน อุบลราชธานี
1602 นาย ธมนต์ภัทร์ สุขหุ้ม 330 9 ตาเกา น้้าขุ่น อุบลราชธานี
1603 นาง พิรารัช พวงธรรม 88 4 ค้าน้้าแซบ วารินช้าราบ อุบลราชธานี
1604 นาง ค้าตา จันทิมา 41/3 89 วารินช้าราบ วารินช้าราบ อุบลราชธานี
1605 นาง ลักขณา ตาแก้ว 14 4 ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1606 นาง ปทุมพร หมายสมกลาง 321 5 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1607 นาง สุภาวิณี แพงศรี 136 2 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
1608 นางสาว รัชฎาภรณ์ มุจรินทร์ 70/1 11 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1609 นางสาว ทัศนีย์ แก้วสีใส 76 3 สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1610 นางสาว กล่ิน จันทะสาต 1/1 1 นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1611 นางสาว ประภัสสร ทองเกล้ียง 218 8 สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1612 นางสาว นงลักษณ์ พูลจิตร 24 8 โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1613 นางสาว รุ่งทิวา แพงรูป 429/3 6 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1614 นางสาว กฤติยาภรณ์ สายแวว 41 7 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
1615 นางสาว นิยม โทนะพันธ์ 19 9 โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
1616 นางสาว ยมนา สายแวว 262 3 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1617 นาง นวพร พิลาคง 339 11 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
1618 นาย สัมฤทธ์ิ บุญมารีย์ 27 10 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
1619 นาย ถนอม ว่องไว 53 8 ค้าเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1620 นาย อาทร เสียงดี 15 8 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
1621 นาง จีระวรรณ คุณภาที 155 4 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
1622 นาง เส้ียน ดอกเกษ 158 3 โดมประดิษฐ์ น้้ายืน อุบลราชธานี
1623 นาง สุทิยา สีค้ิว 60 11 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
1624 นาง จันทรา ช้านาญเวช 64 4 เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
1625 นาย ศักด์ิศรี บุญทรง 145 11 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
1626 นางสาว นงคราญ วาปี 116/3 9 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี
1627 นาง สมคิด ทรัพย์ศิริ 102 2 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี


