
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
1 นาย สนอง ตาธุวัน 321 2 หนองทะเล เมืองกระบ่ี กระบ่ี
2 นางสาว พัฒน์นรี ด ารงอ๋องตระกูล 582 2 ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบ่ี
3 นางสาว สุนิสา เรืองเกตุ 19 / 535 - บางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
4 นาย อิทธิพล กาญจนเจตนี 35/2 - ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
5 นาย อนุชิต ครองพลขวา 3272/133 - คลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
6 นาย อิทธิพงศ์ เอ่ียมศรสุขไพศาล 1507 - บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
7 นางสาว สุวาณีย์ ข าเก้ือ 797 - คลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
8 นาย วิสูตร สอดส่อง 77/504 - สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
9 นาย ภูวนารถ แสงสุวรรณ 6/173 5 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

10 นาง อรรชนาพร หูทิพย์ 212/841 - ทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
11 นางสาว ณชลธิชา ขยายวงศ์ 275 - ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
12 นาง ขนิษฐา ระดาบุตร 169/391 - คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
13 นาง สายใจ จันทร์พวง 1251/7 - ทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
14 นางสาว จิมาพร ศรีราช 356 - บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
15 นางสาว เพ็ญพร อ านวย 6/205 - ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
16 นาง ศศิวิมล บุญเต็ม 9/631 2 โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
17 นาย พวง กายดี 31/1 - วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
18 นาย สมพงษ์ สิมาจารย์ 27 - บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
19 นาย ทองสวัสด์ิ ศรีนาม 424/424 - ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
20 นาง อารีรัตน์ เก็งซี 94/444 - บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
21 นาย รัฐพล จรุงจิตตานุสนธ์ิ 1/166 - จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
22 นาง อุทัย ถนอมกล่ิน 10 - ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
23 นาย วัฒนพล สุกราช 1166/17 - คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
24 นาย วานิชณ์ บุญประสิทธ์ิ 16/7 - หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
25 นาย สิทฐิพงษ์ สุรพล 1408 - อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
26 นางสาว ลัดดาวัลย์ ดวงน้อย 99/1 - ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
27 นาง สุภาพร ธูปบูชา 408 - คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
28 นาย พิทักษ์ เจียมพร 151 - บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
29 นาย อนุศักด์ิ แดงมิน 27/5 6 โคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
30 นาย ธีรวัฒน์ ทองพูนศักด์ิ 138 - รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
31 นาง ธันยธรณ์ สุวิมลโกศล 1163/4 - วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
32 นาง วงเดือน สีเขียว 84 - ขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
33 นาง สุภิณยา เคลิฟเฟอร์ 64/87 - บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
34 นาย สะเวก จันทร์รอด 9/1 1 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
35 นางสาว เจษฎาภรณ์ หงษ์อินทร์ 2341/121 - คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
36 นางสาว นาริฐา ล้ิมกุลจิรา 2032/88 - ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
37 นาย ภัทรพล กีรติสิน 118/5 - สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
38 นาย อุดมโชค เกียรติเจริญ 896 - ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
39 นางสาว นารถฤดี พันธ์ทอง 1701/1 - บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
40 นาย ประมุข ร่มโพธ์ิ 19 - ตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร
41 นาง อรพินท์ ชายทวีป 292 - หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
42 นาย กิตติพงษ์ วงค์แก้ว 223 - ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
43 นางสาว ปัณณ์รดา ช่างต่อ 492/10 - คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
44 นางสาว มณีนพรัตน์ จรรโลง 9 - บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
45 นาย สมศักด์ิ พลทา 1/83 - มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
46 นาง ตุ้ม ชลอพงษ์ 1028/640 - คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
47 นาย สุวรรณ แสงทอง 201/430 - คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
48 นางสาว ศิริเนตร ค าสมาน 215 - ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
49 นาย กิติชัย ทองสุจริตกุล 10/1 - สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
50 นาย ก้องภพ อิทธิชัยวัฒนา 143 - บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
51 นางสาว ภัทรวีร์ วัฒนชัยนันท์ 18/413 - หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
52 นาย นราธิป เจริญสุงเนิน 88/93 - ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
53 นาย สง่า เช้ือสอน 46 - คลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
54 นาย สราวุธ สุวันดี 1126/7 - คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
55 นาย อนันต์ ล่ิมพิพิธสุวรรณ 138/4 - รองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
56 นาย เสน่ห์ แจ่มจันทร์ 2 - บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
57 นางสาว สุกัญญา หวังชัง 76/1 - คันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
58 นาย ไพโรช มะมิน 28/9 11 หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
59 นาย สันติสุข ธัญญาผล 106 - พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
60 นาย ติณห์ ทัพพะปุรณะ 281/384 - คลองจ่ัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
61 นางสาว กอบกุล บุญมีจิว 24/45 - หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
62 นาย ปรีชา โคตจันทัด 789/103 - ล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
63 นางสาว ร าไพ โกกะพันธ์ 132/177 - คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
64 นางสาว พิมพ์กาญจน์ วงเคน 567/22 - สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
65 นาย วรยศ ศรีชาวนา 34/267 - อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
66 นาย บุญเรียบ วรรณทอง 17/65 4 ทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร
67 นาย ฉัตรไชย จิตร์วัฒนาสุข 399/43 18 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
68 นาย เกียรติชัย ไชยรวมกูล 61/901 2 ล าผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
69 นาย วริณพนธ์ วงษ์อารยะสุข 588/2 - บางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
70 นาง ชัญญา ฉิมพสุทธ์ิ 2/58 - บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
71 นาง ดาววิภา รามฤธ์ิ 36/74 - บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
72 นาง เฉลียง สุขเฉย 64/65 - บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
73 นาย ถนอมพล ยีรัมย์ 45/1077 - หนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
74 นาย ศิริชัย ไตรสุทธ์ิ 288/6 - บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
75 นางสาว พัชณีย์ ณรงค์วิรัชต์ 99/146 - บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
76 นางสาว สุวภา ชัยมุงคุณ 226 - วงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร
77 นาย ชวลิต ดวงดี 23/12 3 หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
78 นาย สราวุธ สุทธิวงศ์ 816 - บางระมาด เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร
79 นางสาว ฐิตินันท์ ปักเขตานัง 89/21 - ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
80 นางสาว ธิภา เหมล้วน 94/12 - บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
81 นาย สาย ทิพย์บ าหราบ 44/21 - แสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
82 นางสาว นันทนา ภารประดิษฐ 1056/3 - ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
83 นางสาว ชมพูนุท การิเทพ 57/262 - ทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
84 นางสาว นัยรัตน์ สงคราม 1/99 - อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
85 นาย ประภากร รัตนประดิษฐ 16/202 - จันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
86 นาย สากล ไชยฉิมพลี 1 - ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
87 นาง บุญทวี วงค์แก้ว 213 - ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
88 นาย บุญชัย จันทร์ชมภู 133/29 4 คลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
89 นาย ปราณีต ศรีขว่าง 23 - จรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
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90 นาย สมคิด สีหาโคตร 594/15 - ศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
91 นางสาว นัทธมน งามเลิศ 70/1 - รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
92 นาย ประดิษฐ์ ศรีจันทร์ 392 - หลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
93 นางสาว สุชัชญา เผ่าภูรี 49/333 - สามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
94 นางสาว วรรณวิสา ป้องขันธ์ 27/4 3 คลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
95 นาย วรยุทธ หม่ันเก็บ 11/18 - คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
96 นาย ศุภวิท สะดีวงศ์ 107 - มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
97 นาง สุชาณัฎ ชุติวราภรณ์ 603 - คลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
98 นาง เฉลิม รักษาชนม์ 107 - บางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
99 นางสาว กรองแก้ว เล็กประเสริฐ 414 - คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

100 นางสาว อนุรดี บุญปลูก 129/1 - บางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
101 นางสาว ทิพย์สุดา เสรยกุล 15/3 11 แสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
102 นาง รณิดา วงศ์พานิช 2 - คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
103 นางสาว สุธิดา นาคค า 8 - ฉิมพลี เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร
104 นางสาว สุภารัตน์ สีลาเกษ 8/49 - สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
105 นาย นพดล ดีเทศ 28 - หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
106 นาย อรุโนทัย รอดทุกข์ 44/11 - สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
107 นาย อดุลย์ อาจผักปัง 250 - สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
108 นาง ปิยพิศ ภู่สุวรรณ์ 2/385 - มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
109 นางสาว ระเบียบ ภาระโข 163/66 - สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
110 นาง เทียมจันทร์ ลาวิชัย 9 - ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
111 นาย วิโรจน์ กล่องชู 1/36 - พระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
112 นางสาว วรรณกร ศรีอุดม 34 1 สหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
113 นาย สมบูรณ์ วงศ์จีน 23/1 2 พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี
114 นาย เสมอ เช้ือหนองปรง 74/1 5 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
115 นาง พรรณี ช านาญดู 13 5 ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
116 นาย สุริยัน ส าราญวงศ์ 98 8 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
117 นาย วสันต์ เอกวิบูลย์ 90/1 1 ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
118 นางสาว วรรณพร ธนากรณ์เดช 100/19 4 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
119 นางสาว ปราณี แซ่จาง 48/18 6 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
120 นาย ล้น เช้ือหงษ์แก้ว 100 16 หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี
121 นาย สุนทร พระสมิง 72/3 8 ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี
122 นาย ประสงค์ ค าภิมาบุตร 11/4 2 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
123 นาย บุญสืบ พุกประเสริฐ 154-155-156 2 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
124 นางสาว ทองดี ล้อมเพ็ชร 344/3 5 สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี
125 นาย ทวีศิลป์ สวัสด์ิฐิติเลิศ 9/7 2 เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี
126 นาง กัญญา คลองเงิน 184 6 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
127 นาย จิรพันธ์ู นิยมพลอย 62 5 หวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี
128 นาย ณรงค์ สว่างเนตร 20 3 ตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี
129 นาย ชาติ เอียงอ่อน 5/11 2 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
130 นาย เสถียร แป้นเขียว 6 11 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
131 นาง กนกพร ฉายาโลน 64/2 5 ยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี
132 นาย เฉลิมศักด์ิ เร่งรัด 62 6 ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
133 นางสาว นิตยา รักหาญ 149/4 5 นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี
134 นาย ทองอยู่ ไวย่ิงยุทธ์ 14/2 5 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
135 นาย พงษ์ศักด์ิ บุญทอง 74 3 ท่ากระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี
136 นาง ปราณี มานิตย์ 63 5 เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี
137 นาย ไพรัตน์ มาลาพงษ์ 51/7 2 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
138 นาง ประเทือง สุขกากิจ 1 5 หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
139 นาย อังคาร สังขชโลทร 29/14 4 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
140 นาง ธนาพร จีนจันทร์ 315 3 หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
141 นาง วรรณา ยุคง 22/62 6 ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี
142 นาย ไพบูลย์ ผาดี 49/5 6 หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
143 นาย อัครภาค นาคราช 1/5 3 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี
144 นาย สมพร สัตย์ธรรมรังษี 155/2 2 นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี
145 นางสาว สมดี นันทเพ็ชร์ 46 5 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
146 นาย คะนอง หัตถนิรันดร์ 17 5 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
147 นาย วีระวัฒน์ ภูผานี 71 17 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
148 นาย นิคม ผาลา 222 12 โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
149 นาย บรรจง พานวาวแวว 83 3 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
150 นาย วันทอง ผดุงเวียง 86 10 ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
151 นางสาว ภัทรวรรณ วังเสนา 187/3 3 นาจารย์ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
152 นาย ไสว มาตช่วง 67 8 นามน นามน กาฬสินธ์ุ
153 นางสาว จารุดา พลอาจทัน 189 8 เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธ์ุ
154 นาย ฉัตรชัย ภูก่ิงแก้ว 105 8 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
155 นาย จันทะคราม นวลน้อม 195 8 นาดี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
156 นาย ชัชชนิน ศรีบางน้ าชล 70/114 - กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
157 นาง พิชญาวี ปัญญา 108 10 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
158 นาย ยรรยง ภูก่ิงเงิน 114 12 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
159 นาย สุทธิชัย กุลบุตร 394 13 บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
160 นาย อ านวย ศรีศักด์ิขวา 115 6 หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
161 นาย พรพจน์ ย่ีวาศรี 92 3 หนองผือ เขาวง กาฬสินธ์ุ
162 นาง บุญยัง เขจรนิตย์ 74 2 หนองบัว นามน กาฬสินธ์ุ
163 นาง สุกัญญา แตงอ่อน 50 6 สามัคคี ร่องค า กาฬสินธ์ุ
164 นางสาว ศรัณย์ญา มงคล 182 4 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ
165 นาง ทองเลียม จริตน้อม 80 14 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ
166 นาย ประยงค์ คงเฉลียว 216 2 ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
167 นางสาว ดาวเวียง สุเทวี 34 12 ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ
168 นางสาว สุภาพร มณีก้อน 19/1 - กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ
169 นางสาว น้ าทิพย์ ภูมงคล 31 13 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ
170 นาง เวิน ชูชิต 66 3 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
171 นางสาว ฉวี จันทะรา 71 8 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธ์ุ
172 นาย คมศักด์ิ อุดมถ่าน 39 5 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ
173 นาง รวิวรรณ ศรีหอม 116 8 โนนนาจาน นาคู กาฬสินธ์ุ
174 นาย โยธิน เลิศพงษ์ 75 7 หนองหัววัว พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
175 นาย จักรกฤษ ศิริบุตร 616 15 คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
176 นางสาว สรัลชนา ค าแสง 10 7 ท่ามะเขือ คลองขลุง ก าแพงเพชร
177 นาย ครรชิต ไกรยงค์ 135/2 13 ถ้ ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
178 นางสาว ชญานิศ แซ่เต๋ิน 173/2 1 สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร
179 นาย ค าตา สมสร้าง 99 4 แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
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180 นาง บ าเพ็ญ พลเย่ียม 15/2 1 ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
181 นาง ส ารวย สมิธ 33 2 วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
182 นาย ปลาย เฉลียวเลิศ 64 9 คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร
183 นางสาว ทัศนีย์ แซ่ย่าง 30/1 8 คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร
184 นาง ล าดวน ป้อมลอย 115 7 ไตรตรึงษ์ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
185 นาย ทวี สุขเย็น 63 10 สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร
186 นางสาว สมปอง แสงโฉม 43 1 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
187 นาง ยุพิน ออมสอมศรี 571/3 15 คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
188 นาย สุรเดช ต้นบุตร 35/3 14 นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
189 นาย พิบูลย์ พิมพิสาร 340 16 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
190 นาย สมควร ทรัพย์พูล 15 7 ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
191 นางสาว ปัทมา สิงห์ดา 9/12 8 ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
192 นางสาว ก้าน นารอต 35/3 2 ลานดอกไม้ เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
193 นาง ต๋ิม เงินค า 240 12 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
194 นาย สุภรัตน์ สุวรรณกิจ 135 2 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
195 นาย โสภณ ส่งแจ้ง 216/1 7 ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ ก าแพงเพชร
196 นาย ฤทธิชัย อุฤทธ์ิ 67 5 แม่ลาด คลองขลุง ก าแพงเพชร
197 นาย นฤเบศร์ รักษาพล 52 2 ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
198 นาย จรัญ พรมค า 50/3 11 วังควง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
199 ส.ต.ท ธนชิต แสนเพชร 357/2 1 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร
200 นางสาว มลิวัลย์ พุ่มพวง 344 1 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
201 นาง สายชล แป้นจันทร์ 44/7 2 คุยบ้านโอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
202 นางสาว รัชนี แข็งสาริกรณ์ 54/1 10 นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
203 นางสาว ต้อย ชัยวงค์ 103 24 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
204 นาง บุญญิสา ค าวงศ์ 451 5 ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
205 นาย แก้ว เวชสุวรรณ 60 4 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
206 นาย ด ารงณ์ แซ่ย่าง 22 12 หินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
207 นาย สุรสิทธ์ิ ศรีนาราง 121/2 6 คณฑี เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
208 นาง ชาลี ตระกูล 1/1 9 ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
209 นาย ทอง เขน่วม 122 12 วังควง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร
210 นาง จันทนา ฤทธ์ิเดชกล้า 9 4 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
211 นางสาว อรทัย ทินปราณี 45 6 เพชรชมภู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
212 นาย ลูกนก งามวงษ์ 16 6 วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร
213 นาย ส าเริง ปรีเปรม 90 11 นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
214 นางสาว น้ าริน โต๊ะทอง 132 13 โพธ์ิทอง ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร
215 นาย ดนัย หล้าเมือง 883 22 คลองน้ าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร
216 นาย วิจารณ์ บัวแดง 350 5 บ่อถ้ า ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
217 นาย สว่าง พันธะ 81 13 ท่าขุนราม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
218 นาง บุญช่วย แอ่นดอย 11 20 โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร
219 นาย นิเวศน์ มหาสุวรรณ 1 1 วังทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
220 นาง ระเบียบ สมหารวงศ์ 15 5 นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร
221 นางสาว กัณหา ศรีข า 109 2 ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร
222 นาย มีชัย อ้อยฉิมพลี 79 3 ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร
223 นาย พงศธร ศรีภา 152 10 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
224 นาย อนุวัฒน์ ชารัตน์ 157 3 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
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225 นางสาว ฐิติรัตน์ สุริยันต์ 220 24 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
226 นาง ไกรษร จันทร์โฮง 73/1 13 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
227 นาย สุริย์ เติมทอง 332 10 ดงลาน สีชมพู ขอนแก่น
228 นาย มิตรชัย จงเทพ 167 8 หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น
229 นาง นวล แก้วพรม 190 7 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
230 นาย ประดิภาส มงคล 555/67 8 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
231 นางสาว ธัญทิพย์ ท านิล 133 5 ขนวน หนองนาค า ขอนแก่น
232 นาง เทวา พ่ัวเหล็ก 80 8 โพนเพ็ก มัญจาคีรี ขอนแก่น
233 นาย พรทิพย์ ทุมแก้ว 75/1 5 บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น
234 นาย อานุท ท าจ าปา 128/1 1 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น
235 นาง พูลศิลป์ เสมเหลา 9/25 13 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
236 นางสาว อรชุฎาภา ศรีเนหะ 555/35 26 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
237 นาย สายรุ้ง นามิวัน 444/34 9 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
238 นางสาว ชนิษฐา เหล่าตัน 120 2 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
239 นาง พรรณี ชมจันทร์ 79 10 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
240 นาย สังฆภัต ค าป้อง 20/1 11 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
241 นาย กันปพัฒน์ มาช่วย 3/1091 14 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
242 นางสาว จุฑามาศ บุโพธ์ิ 185 1 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น
243 นาง สงวน ศรีบูพิมพ์ 174 1 หัวทุ่ง พล ขอนแก่น
244 นาย ประสิทธ์ิ นุพัด 168 10 ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น
245 นาย ธวัชชัย วิชัย 33/2 4 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
246 นางสาว พวงผกา ใจสว่าง 164 8 โคกสง่า พล ขอนแก่น
247 นาย ธีรพล เพียสังกะ 222 9 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
248 นาย นัฐพงษ์ เทียมทนงค์ 83 3 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
249 นาย กิตติพงษ์ อินทร์เพ็ง 110 9 ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น
250 นาง นาง ส าราญรุ่งเรือง 3 25 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
251 นาย เข็มพร แสงจันทร์ 31 11 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
252 นาย เพ่ิมพร อาษาเค 22 8 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
253 นาย กิตติชัย นุยัน 136 10 วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
254 นางสาว กัญญานัท ช านาญบึงแก 10 6 ท่ากระเสริม น้ าพอง ขอนแก่น
255 นาย ไทยวรรณ นาอุดม 288 12 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
256 นาง มณีจันทร์ ภักดีสมัย 156 2 ปอแดง ชนบท ขอนแก่น
257 นาง ฉวีวรรณ เฟร็ดริคสัน 216 12 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
258 นางสาว มณีพรรณ พรมขอนยาง 206 5 โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น
259 นาง สุภาวดี เลพล 55/1 6 สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
260 นาย ฤทธิรน โนนสะอาด 156 8 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
261 นาย นิวัฒน์ จันทร์นอก 149 8 ตะก่ัวป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
262 นางสาว จารวี ชาญญานนท์ 99 9 หนองกุงเซิน ภูเวียง ขอนแก่น
263 นาย จักรี เวฬุวัน 693 3 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
264 นางสาว อรพรรณ เตชแสงวิจิตรกุล 567/66 8 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
265 นาย สุทัศน์ วงษ์เบาะ 263 8 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
266 นาย อวิรุท อุทัยสา 227 7 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
267 นาง สิริกร นาคท่ัง 1/7 15 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
268 นาง ขนิษฐา เพ็งรอด 32/2 10 บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
269 นาย พงศฑร สีหามาตย์ 64 8 เมืองพล พล ขอนแก่น
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270 นางสาว สุดี ทิทา 61 3 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
271 นาย มงคล ชินรัตน์ 500/2 1 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
272 นาย ประสิทธ์ิ ริมี 174 3 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
273 นางสาว จิราภรณ์ คุ้มชัย 66 19 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
274 นางสาว สุพรรษา สุภาพงษ์ 75 4 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
275 นาย เกริกฤทธ์ิ จิตไชย 30 8 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
276 นาง อุบลวรรณ กาลาม 40 1 โสกนกเต็น พล ขอนแก่น
277 นาง กิตจิราภรณ์ สายทองค า 39/1 9 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
278 นางสาว กาญจณาพร บ ารุงนา 161 5 บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
279 นางสาว ศิริกาญจน์ รักษาสอน 63 10 น้ าพอง น้ าพอง ขอนแก่น
280 นาง ล าใย วรรณศรี 57 11 บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น
281 นาย บัวเรียน เจ็กภูเเขียว 26/1 1 ซ ายาง สีชมพู ขอนแก่น
282 นาง รัดดาวัลย์ สิงหาเทพ 206 8 หินต้ัง บ้านไผ่ ขอนแก่น
283 นาย สุวรรณ์ ธรรมวิเศษ 25 14 หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น
284 นาย กองศิลป์ ปะกานะปูเต 9 8 คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น
285 นางสาว บัวผัน ปัสสา 7 6 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
286 นาย สุวรรณ หาญเชิด 185 8 หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น
287 นาย บารมี บัวนาค 56 3 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
288 นาง วรลักษณ์ พัลเมอร์ 564 11 บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
289 นาง ปราณี หลักกลาง 200 13 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
290 นาย ประดิษ หล้าทูนธีรกุล 148 13 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น
291 นาย เสมียน หม่ืนภูเขียว 11 13 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
292 นาง บุษญมาส สีสุทอ 296 1 นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
293 นาย อนุพงษ์ พวงสุวรรณ 132 17 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
294 นางสาว อรทัย สมศรีแสง 77 4 เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น
295 นาง เพ็ชร์รุ่ง มะธิปิไข 46 4 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
296 นาง รวิวรรณ พลบ ารุง 710/13 4 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
297 นาย โสรัตน์ สมพิมพ์ 94 11 บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย ขอนแก่น
298 นาย ชัยณรงค์ เลาะไธสง 111 1 ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
299 นาย จรัส ชาวงษ์ 295 2 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น
300 นางสาว ณัฏฐกานต์ บวกไธสง 87 2 หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น
301 นาย อนุชรัก หัสดี 214 14 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
302 จสต. อานนท์ มาตวังแสง 179 2 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
303 นาย ชัยยศ อุ่นผาง 23/1 1 พระยืน พระยืน ขอนแก่น
304 นาย นัฐพงศ์ จอมเพชร 23 - ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
305 นาย นเรศ อ่อนศิริ 167 4 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
306 นาง สุวารี คามตะสีลา 3 1 บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
307 นางสาว ประกอบ โคตรพงษ์ 3 3 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
308 นางสาว เพ็ญรัตน์ ฝ่ายทอง 301/1 5 ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง ขอนแก่น
309 นาย บุญหลาย ทองสม 108 3 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
310 นาย สงกรานต์ เคนานันท์ 75 11 บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
311 นาย ส าเริง ศรีผ่านอ้วน 166 2 หนองแซง บ้านแฮด ขอนแก่น
312 นาย ค าสม บุตสีทอง 4 5 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
313 นางสาว กุลยา ตัณฑะศิลป์ 199/64 17 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
314 นาง วรีรัตน์ ธีสุระ 57/20 4 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
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315 นาง อธิชา รักษาเคน 208/72 11 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
316 นางสาว จารุวรรณ เชาร์ประโคน 113 7 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
317 นาย กรวิชญ์ แก้วค าแสน 94 8 แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
318 นาย ปริญญา คัดทะสิงห์ 157 13 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
319 นาง ก่ิงกาญจน์ กลอสซอพ 65 19 ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
320 นาย ธนาศักด์ิ อ้มแก้ว 230 10 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น
321 นาย อนุวัตร กระลาม 185 7 คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น
322 นาย สมาน เจียงเพ็ง 77 3 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
323 นาง อัญชิสา ต้นกันยา 134 11 บัวใหญ่ น้ าพอง ขอนแก่น
324 นาย ทนงศักด์ิ ศรีสารคาม 96 2 โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น
325 นางสาว เพียรสุดา ทองพูลเพ่ิม 9/79 14 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
326 นาง ดวงจันทร์ ชนะบุญ 530 14 ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
327 นาย ทัศน พูนพิทักษ์ 36 5 ตะกาดเง้า ท่าใหม่ จันทบุรี
328 นาย สมคิด ไผ่เล้ียง 47/1 3 ตกพรม ขลุง จันทบุรี
329 นาย บรรทม เบ้ียแก้ว 44 9 บ่อ ขลุง จันทบุรี
330 นาย ล าพันธ์ ตามบุญ 98/4 4 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี
331 นาย สมยศ นวลสุข 50 3 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี
332 นาย เสนาะ สรงนวล 3/3 8 ปัถวี มะขาม จันทบุรี
333 นาย บุญสุข ค าลา 44/11 9 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
334 นางสาว บุบผา ค าจันทะราช 3/5 3 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
335 นาย พิเชษฐ์ ทัดละมัย 135/2 9 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา
336 นางสาว โฉมสุดา คชสารทอง 11 3 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
337 นาย วิฑูรย์ อินทรักษ์ 53 8 บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
338 นาย เสมอ เตียงรักษ์ 91 10 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
339 นาย ทวีศักด์ิ บินมา 29/1 11 บางน้ าเปร้ียว บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
340 นาย สาคร สามารถ 3 12 บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
341 นาย วุฒิชัย นฤภัย 13 8 บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
342 นาย วันเฉลิม มลเทียรทอง 133 3 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา
343 นาย วรวุฒิ กาญจนชีวะไพศาล 19/2 15 คลองนครเน่ืองเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
344 นาย อัครวิทย์ เมฆเจริญ 54/119 3 แสนภูดาษ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา
345 นาย อรรคพล ศิริบุบผา 115 12 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
346 นาย เฉลิมเกียรติ เกตุวิมล 77/136 2 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
347 นางสาว วรัญญา ทองเสริม 32/4 4 บางน้ าเปร้ียว บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
348 นางสาว จันทร์จิรา พรมรักษ์ 98 5 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
349 นางสาว บุญยัง สมัครสมาน 398 8 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
350 นาย ศักด์ิชัย แสงหม่น 84/2 2 สิงโตทอง บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
351 นาย สิทธิชัย จันทะโชติ 36 2 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
352 นาย ประดิษฐ์ บัวน้ าจืด 144 5 บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
353 นาย ล าจวน น้ าเหนือ 61/5 11 ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา
354 นาย สายันต์ มงคล 531 15 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
355 นาง ปราณี ยงประเดิม 34 7 ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
356 นาย วิโรจน์ วงษ์เสถียร 58/1 5 อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
357 นาย เอนก เบ็ญจะมโน 88/3 6 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
358 นางสาว บุษราภรณ์ ทองบ่อ 369/265 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
359 นาย วิชัย โคตโยธา 11/3 10 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี
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360 นาย สอน แก้วสาลี 98/207 9 บึง ศรีราชา ชลบุรี
361 นางสาว ชารินทร์ ปราชญ์พิริยะ 56/1 10 ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี
362 นาง จันทิมา ปิยไพร 92/62 2 หนองซ้ าซาก บ้านบึง ชลบุรี
363 นาย ชัยยุทธ แก้วอุไร 1 11 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี
364 นาง อุไร มีทรัพย์ปรุง 91 2 มาบไผ่ บ้านบึง ชลบุรี
365 นาง จุฑามาศ รัตนธรรมนาม 387/14 9 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
366 นาย มนตรี บุญมาก 595/22 1 หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี
367 นาง อุไร บาร์ทลิง 50/19 2 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
368 นาย มนต์ชัย ยาวะโนภาส 102/80 3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
369 นาย สุเทพ โรจนันท์ 100/22 10 บึง ศรีราชา ชลบุรี
370 นาย วสิทธ์ิ ศิริรักษ์ 271 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
371 นาย สมพงษ์ จันทพันธ์ุ 159/82 1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี
372 นาย อ านวย วิเชียรพงษ์ 155/4 4 บ้านช้าง พนัสนิคม ชลบุรี
373 นาย ทรงกลด ดอกจันทร์ 68/43 1 สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี
374 นางสาว จีรนัน เคนร า 143 6 หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
375 นาย โกมินทร์ นงนุช 47/3 8 มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี
376 นาย ธิบดี ศรีกุล 199/292 1 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
377 นาย เติมศักด์ิ พันตา 30/182 3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี
378 นาง อ้อยใจ ลีวุฒินันท์ 57/66 5 ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี
379 นาย สุบิน ทองมนต์ 2234/3429 1 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
380 นาย พิศณุ จันทอง 22/1 6 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี
381 นางสาว อรวรรณ พรหมโอ่น 889/266 3 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี
382 นาย ไพฑูรย์ ลายทอง 23 4 ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี
383 นาย สุรวุธ นิราศภัย 2234/1917 1 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
384 นางสาว ธัญลักษณ์ ศรีดาชาติ 89/53 3 พานทอง พานทอง ชลบุรี
385 นางสาว จันทร์ยา ฟองน้อย 151/82 2 ตะเคียนเต้ีย บางละมุง ชลบุรี
386 นางสาว นุชนาฎ เคนร า 180 6 หนองหงษ์ พานทอง ชลบุรี
387 นาย ทองดี เรืองพงศ์พันธ์ุ 144 2 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี
388 นางสาว เดือนรุ่ง สมบูรณ์นาวิน 91/2 3 บึง ศรีราชา ชลบุรี
389 นาง ประไพ เตียวบุ่นเหียง 41/3 4 ส านักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี
390 นาย ชิราณุวัฒน์ พิลาแดง 346/42 2 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
391 นาย พินึก เชิคศิริ 105/279 1 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี
392 นาง ชุติมณฑน์ โรส 98/28 13 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
393 นาย วิโรจน์ สุ่มประดิษฐ 2234/3998 1 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี
394 นาย บิน พันวิเศษ 299/6 6 ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี
395 นาง วงษ์ผกา ดอกไม้คล่ี 116/1 3 หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี
396 นาย ปัญจพล มีทอง 93/4 9 หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี
397 นาย สิรภพ ศรีบูรณ์ 79/708 - แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี
398 นางสาว วนิดา แก้วสุขใส 132 4 บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท
399 นาย ประเทือง เงินมาก 35/2 11 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
400 นางสาว เสาวิตรี เสืออยู่ 14 4 โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท
401 นาย ไพโรจน์ บินชัย 209 9 ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท
402 นาย สงัด น้อยเอ่ียม 88 8 ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท
403 นาย มนตรี จีนจันทร์ 240 6 ท่าชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท
404 นางสาว ภัทรวดี อมรเวส 11/2 4 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท
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405 นางสาว คนึง ลม้ายทอง 167 6 มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท
406 นาย อ านาจ เบ้ียวเหล็ก 6 7 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท
407 นาง สีไพร อ๊ึงบ ารุงพันธ์ุ 70/2 4 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
408 นางสาว กฤษณา กล่ินนวม 66 9 บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท
409 นาง ส ารวล พลเรือน 71 10 ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท
410 นางสาว สมจิตร์ เป่ียมสิน 165 9 หันคา หันคา ชัยนาท
411 นาย อิทธิพล หร่ังทอง 41 10 วังไก่เถ่ือน หันคา ชัยนาท
412 นาย ธเนศ เป้ป้อม 63 4 หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท
413 นางสาว ราตรี ทองสุวรรณ 253 7 บ้านเช่ียน หันคา ชัยนาท
414 นางสาว ชุบ ชุมแสง 55 13 เนินขาม เนินขาม ชัยนาท
415 นางสาว ภัทรภร จีนเขตกรณ์ 67 6 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท
416 นาย ณรงค์ แพงเพชร 263 2 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท
417 นาง พิมพา พรมตู้ 31 13 ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ
418 นาย ทวีศักด์ิ ริมสันเทียะ 161 11 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
419 นางสาว ภณฤทัย ทานาม 196 5 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
420 นางสาว วรินทร โคตรประทุม 142 3 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
421 นาง ธนธรณ์ สวัสด์ิวงษ์ 63 4 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
422 นาง ณิภาร์ เเพ่งกล่ิน 12 1 บ้านตาล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
423 นาง แก้ว สอนฤทธ์ิ 21 13 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
424 นาย คมสันต์ ป้ายจัตุรัส 58 1 บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
425 นาง สายพิน คาร์นีย์ 177 3 ซับใหญ่ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
426 นางสาว ภัทรดา ยวงทอง 197 9 โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
427 นางสาว ณัฐากาญจน์ ศรีกัณย์ชัย 199 8 แหลมทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
428 นาย เทพรังสรรค์ ทอนสูงเนิน 234 1 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
429 นางสาว ปวีณา บุญมาก 52 7 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
430 นางสาว ณิชา แก้วสิงหา 141 10 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
431 นาย อดิเรก คงศิลา 301 16 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
432 นาย บุญยงค์ จันเขียด 183 21 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
433 นางสาว กิตต์ิลภัส วีระพงศ์สิน 38 5 บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
434 นาย คงคา พรมะสร 485 10 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
435 นาย พินิจศักด์ิ กฤตเวทิน 153 5 โคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
436 นาง วาท อุดมศักด์ิ 355 9 นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ
437 นางสาว ทราภรณ์ ประตังถาโต 9 10 บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
438 นาย เสถียน สนใจ 181 10 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
439 นางสาว พัชรี ภิรมย์กิจ 238 2 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
440 นาย วัชรวิทย์ แก้วมา 191 15 กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
441 นางสาว ศิราทิพย์ ณ โนนชัย 1018 1 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
442 นางสาว กัญญารัตน์ บุตรใส 132 1 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
443 นาง ค าเลาะ จ าเริญจิต 266 5 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
444 นาย ชัยวัฒน์ พ่ึงภูมิ 242 5 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
445 นาย อนุสรณ์ เชษฐพรมมรินทร์ 360 3 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
446 นางสาว สาวิตรี แจ้งเขว้า 55 2 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
447 นาย โต สถิตชัย 202 9 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
448 นางสาว ราตรี ม่วงสีเสียด 18 5 ถ้ าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
449 นาง นันทกา สินสายออ 221/4 9 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
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450 นางสาว รัชฎา เณรทอง 40 2 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
451 นาย ศราวุธ สอดส่องกฤษ 201 15 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
452 นาย พงษ์เทพ ตอสกุล 214 6 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
453 นางสาว สุกัญญา ท้าวพรม 59 4 สระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
454 นางสาว ธนาภร มิตรใหม่ 85 5 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
455 นาย นันทพงศ์ ปานคง 119 11 บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
456 นาย บุญเกิด เส่ียงบุญ 180 2 ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
457 นาย หัสดี สิงห์ลา 54 17 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
458 นางสาว ดลฤดี สมพร 249 5 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
459 นาง ประกอบ รังกลาง 67 4 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
460 นาย ชัยวัฒน์ เวโณ 271/2 8 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
461 นาย อัคฆนิษฐ์ ฟ้อนบ าเรอ 252 2 หัวทะเล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
462 นาย ณรงค์เดช ศรีสมบัติ 19 9 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
463 นางสาว ชบาพร ภูมิคอนสาร 9 6 ดงกลาง คอนสาร ชัยภูมิ
464 นาย ชัญญานัตน์ ซุ่นใช้ 32 11 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
465 นาง พรทิพย์ แถวประไพ 198 2 โคกเพชรพัฒนา บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
466 นาง เสาวณีย์ มีปัญญา 16 1 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
467 นาย สมควร ศิริรวง 39 18 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
468 นาย เสน่ห์ พัดขุนทด 349 8 บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
469 นางสาว แสงเทียน บุญจะกุล 88 7 กวางโจน ภูเขียว ชัยภูมิ
470 นาง พรรณณี พาภูเขียว 139 5 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
471 นางสาว จันจิรา บ าราชเข็ญ 7 9 ห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
472 นางสาว นราพร ชัยบุญ 99 11 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
473 นาง กนกนวล ส่งแสง 791 10 โคกกุง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
474 นาง ธัญญพันธ์ นวลประเสริฐ 209 9 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
475 นางสาว โชติกา กวดไธสง 64 3 กุดน้ าใส จัตุรัส ชัยภูมิ
476 นาย ปรีชา หล่าหา 274 5 ภูแลนคา บ้านเขว้า ชัยภูมิ
477 นาย รุ่งโรจน์ กองจันทร์ 289 10 ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
478 นางสาว เบญจมาศ พุกบุตร 249 3 ห้วยต้อน เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
479 นาย วิเชียร สองศรี 125 19 หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
480 นาง สายบัว หม่ันถ่ิน 332 4 ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
481 นาย หมอน กาชัย 333 3 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
482 นาย จันทร์ พัดทะเล 13 8 บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
483 นาย บุญพร้อม มิตรมาตร 178 7 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
484 นางสาว หฤทัย จ าปาขาว 201 6 วังตะเฆ่ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
485 นาย ชัยพงศ์ รอสูงเนิน 34 9 บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
486 นาย กิตติพงษ์ ศรีรังกา 72/1 4 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
487 นาย บุญ ขันชัยภูมิ 20/3 3 กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
488 นาย สมพงษ์ กว่างกระโทก 37 2 โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
489 นาง นิภาพร พันธ์ศรี 35 4 หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
490 นาง วิลัย น้ าเงิน 266 2 นายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
491 นาง เกษณี ลิสชกา 220 17 ห้วยยายจ๋ิว เทพสถิต ชัยภูมิ
492 นางสาว นัณธพรรณ บุตรใส 126 1 โสกปลาดุก หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
493 นางสาว สมปรารถนา บัวจัตุรัส 27 4 โป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
494 นางสาว ศุภลักษณ์ ต่อศรี 83 3 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
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495 นาง แต๋ว บุญเทพ 45/3 3 บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
496 นาย ระนอง ศรีพิพัฒน์ 128/3 17 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
497 นาง มยุรี อักษรจันทร์ 124 4 โคกเริงรมย์ บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
498 นาง สมาน ต่ออ านาจ 79 5 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
499 นาย ศุภชัย สาระค า 253 7 นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
500 นางสาว สุนทร ปักกะทานัง 60/32 3 ปากน้ า เมืองชุมพร ชุมพร
501 นาย บ านาญ มิตรภิญโญ 10 12 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
502 นางสาว ใหม่ แซ่ย่าง 329 9 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
503 นาย เอกพงษ์ เยอส่อ 15/4 7 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
504 นางสาว นาล้อคา แอ้ค า 7 9 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย
505 นางสาว อรปรียา แซ่ย่าง 83 8 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
506 นางสาว บูหย่ี อยู่เบาะ 6/1 14 แม่จัน แม่จัน เชียงราย
507 นางสาว นุรดา แซ่เล่า 70 8 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
508 นาย ดอกแก้ว แสงสิน 579 13 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
509 นาง วาสนา แสงซ่งพงศ์พันธ์ุ 177 8 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
510 นาย อาเน ปอแฉ่ 95 13 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
511 นาย ก าพล แซ่ล่ี 430 6 ทรายขาว พาน เชียงราย
512 นาย สิทธิชัย ลิฟู 450 11 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
513 นาย เตชินท์ ไพสิฐตสกุล 399 12 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
514 นาย สุรชัย หลีจาง 104 10 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย
515 นางสาว กมลลักษณ์ เบียงแล 302 18 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
516 นาย ปองพล ศิริโขครุ่งเรืองกุล 48 9 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
517 นาง พรรณกร หัตถผะสุ 72 9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
518 นาย เลาย้าย แซ่ลี 158 5 ท่าข้าม เวียงแก่น เชียงราย
519 นางสาว พัชนีย์ วงค์ชัย 75 12 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
520 นาย สุรพงษ์ มินทะนา 86 4 แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย
521 นางสาว หม่ีฉู่ อันยิ 246 10 วาวี แม่สรวย เชียงราย
522 นาย ทินกร จักรแก้ว 144 7 เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า เชียงราย
523 นางสาว ขวัญฤดี สันธะวุฒ 31 10 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
524 นาง อ าพร วิริยะ 142 7 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
525 นาย โสพล วงค์จินดา 51 7 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
526 นาย ค าต๋ัน ลังก๋า 20/2 13 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
527 นาง วิลาวรรณ์ ดอนเลย 199 16 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย
528 นาย จักร ริมพิสอน 81/4 4 สถาน เชียงของ เชียงราย
529 นาง สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา 329/87 4 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
530 นาย ด ารงค์เดช วรรณราช 31 10 ทานตะวัน พาน เชียงราย
531 นางสาว อารยา กุดทิง 64 4 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
532 นางสาว วราภรณ์ ปฐมพงศ์ไพร 909 1 วาวี แม่สรวย เชียงราย
533 นาย ทรงเมธ อินต๊ะมา 53 17 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
534 นาย ณัฐพร วงศ์ชัย 83/1 7 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
535 นาย วันมงคล คาล่า 14/3 16 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
536 นาย สนิท จินดาดวง 45 10 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
537 นาง อาเออะ แซ่ผู้ 136 15 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
538 นางสาว สุขศรี วิมลศรีมงคล 179 7 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
539 นางสาว สุกัญญา เศรษฐโภไคย 341 10 วาวี แม่สรวย เชียงราย
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540 นางสาว ไหนฮิน แซ่ลี 92 6 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
541 นางสาว นารี แซ่ว่าง 365 8 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
542 นาย ทงจันทร์ แซ่เล่า 192 3 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
543 นาย พอง ค าจันทร์ 101 9 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
544 นางสาว นันทมล แซ่ว่าง 22 9 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
545 นางสาว ยุพา แสงสุวรรณ 109/2 27 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
546 นาง บุญป๋ัน ขันแก้ว 341/1 17 แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย
547 นาย ธันวา ค าแก้ว 519/4 9 เวียงพางค า แม่สาย เชียงราย
548 นาย ธัญเดช พรมปัญญา 16 6 แม่สาย แม่สาย เชียงราย
549 นาย ชนวีร์ จะทอ 117 23 ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย
550 นาย จะเหวย แสนเจอว 501 6 ทรายขาว พาน เชียงราย
551 นางสาว เกตวรา ทะวะดี 388/224 16 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
552 นาย อาผ่า มาเยอะ 89 4 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
553 นางสาว เพียงฤทัย ใจดี 36 2 โป่งแพร่ แม่ลาว เชียงราย
554 นางสาว เนาวรัตน์ เป็งค ามา 64 13 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
555 นางสาว อรัญญา งามย่ิง 117 17 ป่าแงะ ป่าแดด เชียงราย
556 นาย มโนรส ค าเขียว 50 1 ศรีค้ า แม่จัน เชียงราย
557 นางสาว นฤมล แซ่ว่าง 99 16 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
558 นางสาว กุลนิดา อ้ึงตระกูล 248 2 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
559 นางสาว แคทรียา เครือตา 3 16 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย
560 นาง จิราพร เมอเรียง 498/72 4 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
561 นาย อาเสาะ เพียวเชกู่ 11 19 แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
562 นาง อาหม่ี แซ่หย่ี 193 4 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
563 นาง นาแต๋ ปลายี 68 10 ป่าง้ิว เวียงป่าเป้า เชียงราย
564 นางสาว วราพร คาโจ 6 18 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
565 นางสาว นัทธมน อีจัง 69 2 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
566 นาย สุทธิพงษ์ ปอจาง 647 13 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
567 นาย อนุสรณ์ จีระวงค์ 210/2 1 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
568 นาย ศรายุธ พงษ์พรสกุล 532 6 แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
569 นาย วรากร ก่ิงแก้ว 117 10 ทานตะวัน พาน เชียงราย
570 นาย ยุทธชัย แซ่เห้อ 51/1 11 เวียง เชียงของ เชียงราย
571 นาง อ าภา เเก้วใจ 311 1 ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย
572 นาง ทา ค าแปง 11 12 ทานตะวัน พาน เชียงราย
573 นาง หอม นิลสวิทย์ 17 5 ศรีโพธ์ิเงิน ป่าแดด เชียงราย
574 นาย ไฉน สุขใจ 137 3 แม่ต๋ า พญาเม็งราย เชียงราย
575 นางสาว โยธกา บทจร 14 4 ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย
576 นาย กิตติกล คาวะนา 498 12 วาวี แม่สรวย เชียงราย
577 นาย ณฐกร อวดฉลาด 10 2 เวียงเหนือ เวียงชัย เชียงราย
578 นางสาว ณัฐสุดา เยอเบาะ 48 8 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
579 นาย ภัทรพล ปิยะภัคพัฒนกุล 185/1 7 ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย
580 นาย ธีรศักด์ิ จอเตะ 2/1 7 บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย
581 นาย อาแป อายิ 338 10 วาวี แม่สรวย เชียงราย
582 นาง วรวีร์ จันทรกุลไพศาล 313 13 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย
583 นาย ทรงเกียรติ สมรักอมร 409 8 ปอ เวียงแก่น เชียงราย
584 นาง หมาย ท่อเจริญไชยกุล 160 25 ตับเต่า เทิง เชียงราย
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585 นาย อากือ เยเบียงกู่ 72 17 วาวี แม่สรวย เชียงราย
586 นาย มานพ ลอเอ๋อ 13/ช 8 เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย
587 นางสาว มะติ เมียทู 6 9 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
588 นาย ภูวเบศวร์ จะสอ 121 4 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
589 นาย สุชาติ อาเดอ 122 26 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
590 นาย ไพรวัลย์ วรรณประภาพร 21 9 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
591 นาย อาเกาะ มูแล 30 13 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
592 นาย จะอู นาแกะ 280 17 ป่าตึง แม่จัน เชียงราย
593 นาย เกรียงศักด์ิ หมีทอง 125 11 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย
594 นางสาว นาเหงย จะอู๋ 149 11 สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย
595 นางสาว ขนิษฐา เพียเบือ 546 12 วาวี แม่สรวย เชียงราย
596 นาง นาแป้ อายิ 763 - แม่ไร่ แม่จัน เชียงราย
597 นาง หนาซา แสงล่ี 134 4 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
598 นาย เสกสรรค์ แซ่ช้า 51/4 9 แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
599 นาย อาโก่ มาเยอะ 70 15 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
600 นางสาว นาอ่ือ จะแฮ 91 11 ห้วยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย
601 นาย แก้ว ค าดี 29 9 เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
602 นาย บุญส่ง สุขค าฟอง 41 3 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย
603 นาย ประเสริฐ ขันค ายา 18/2 7 แม่ค า แม่จัน เชียงราย
604 นาง สายทอง หลวงสุภา 14 1 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
605 นางสาว ชนาภา สุยาต๊ะ 105 5 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
606 นาย ทัด พรมอ่ินค า 24/1 5 ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย
607 นาย ประวิทย์ ประทุม 139/6 20 เวียง เทิง เชียงราย
608 นาย ยงศิลป์ เลิศรัตนคาม 316 5 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย
609 นางสาว อุไร เกษนาวา 418 5 แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย
610 นางสาว ธีราพร ใจทน 154 11 ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย
611 นางสาว มยุรีย์ เสรีทวีนิธิ 223 11 ศรีค้ า แม่จัน เชียงราย
612 นาง พิสมัย สุวรรณหงษ์ 98 4 แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
613 นางสาว นาแก จะเตาะ 268 11 แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย
614 นาย พันธกร วจนะนิรันดร์ 128/43 3 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย
615 นาง หมีจู อายิ 66 23 ตับเต่า เทิง เชียงราย
616 นางสาว อาต่อ ย่ีโป๊ะ 49 26 แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
617 นาย ตะวัน กิตติศัพท์โตมร 75 10 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
618 นาย อนุชิต นุเตจา 268 6 ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย
619 ส.ต.ท. นคินทร์ พิมพา 5/1 11 เวียง เทิง เชียงราย
620 นางสาว ดวงฤทัย อะโนมา 27 4 ริมโขง เชียงของ เชียงราย
621 นาย วิวรรธน์ กันทาเวียง 80/1 9 ทานตะวัน พาน เชียงราย
622 นาย พงษ์เทพ ศักด์ิแสน 168 4 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย
623 นาย กันต์พจน์ กนกเมธาพงศ์ 70/1 8 ป่าซาง แม่จัน เชียงราย
624 นางสาว ดรรไทย ไชยโย 98/6 26 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย
625 นางสาว มัทยา ฟองตา 81 10 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่
626 นาย ศักด์ิชัย มงคลเจริญชาตรี 263 6 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
627 นางสาว นฤมล ฮ้อแห่งสุน 61/1 4 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
628 นาย มนตรี บุญแม่ต่ืน 120/1 5 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
629 นาย อิทธิพล แซ่ย่าง 9809 4 กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่
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630 นางสาว สุรีรัตน์ แก้วติ 17 2 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
631 นาง พัชรี สิงหา 224 1 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
632 นางสาว หน่อปุ๊พอ อร่ามเวชวิบูลย์ 6 1 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
633 นาย วิทยา ฝายหิน 70 12 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
634 นาง หน่อโบเงว ดาราฐิติพรกุล 157 4 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
635 นาย สมพงค์ บุญศรี 12 7 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
636 นาง ค าเอ้ย ถาหลวง 141 14 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่
637 นาย เจริญ ยืนธรรม 94 13 บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่
638 นาง ผะอือ กะโหย่ 31 2 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
639 นาย ชุมพล จานะ 238 4 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
640 นาย อ่ีจา จะมู 123 9 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
641 นาย กาและ จะกอ 15 13 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
642 นาย จะฟะ จ่าบู 21 7 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
643 นางสาว กัลย์วสุ มะอ่ือ 132 13 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
644 นาย สือ เริงไม 125 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
645 นาง นาลอคา จะบูแส 160 15 แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่
646 นาย อาเพียว เยเปียง 17/ช 3 ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่
647 นาย จะแล จะหวะ 98 12 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
648 นาย จะหวะ จะนู 36 2 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
649 นาง นามีสี ก่า 115/3 9 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
650 นางสาว ณดารัตน์ วงค์กล่ินขจร 785 12 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
651 นาย จะแก แก่ขันติ 160 12 แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่
652 นาง กุสุมา ตาหลวง 31/1 8 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
653 นาย วีรวัฒน์ อ่ินแก้ว 86 8 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
654 นาย มนชัย ปู่ดอก 68 14 บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่
655 นางสาว นิตยา แซ่กือ 174 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
656 นาย ยาจันทร์ นลินแก้ว 153 16 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
657 นาย วัชลี เลาหม่ี 26 6 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่
658 นาย กิตติพงศ์ โกษฐ์เพชร 43/27 8 บวกค้าง สันก าแพง เชียงใหม่
659 นาย ธนู สุขใจ 136/4 11 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
660 นาย เสาร์ค า ใจหล้า 68 3 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
661 นาย ระวัง เม็ดโท 221 5 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
662 นางสาว พิยดา โปธาสุ 90/2 2 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
663 นาง ธิดา วิมลคีรี 38/2 13 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
664 นางสาว จูแฮ โกมลจรูญ 26 1 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
665 นาย กลีดัง จ๋ันแก้ว 29 10 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
666 นางสาว สายชล หม่ือจ๋า 219 13 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
667 นาย พีรวิชญ์ ระวีรุ่ง 65 2 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
668 นาย เจือใจ วงค์จันทร์ 282 8 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่
669 นางสาว จันทรา จะหา 782 2 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
670 นางสาว อิแง ปิโพ 152 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
671 นาง นาแฮ คีระตอ 352 15 ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่
672 นาย สมบัติ มูลแก้ว 178 2 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
673 นาย อ้าย ปู่วัง 139 7 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
674 นางสาว นาสอ ไอ่โหล 88/ช 9 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
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675 นางสาว อะปามะ ผ้ึงภูผา 117 2 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
676 นางสาว เนาะโน เอกมณีจันทร์ 138 6 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
677 นาย เทิดพร แซ่หยาง 799 10 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
678 นาย ภูวดล สิงห์วัน 33 12 บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่
679 นางสาว เกศริน บรรณสรณ์กุล 219 1 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
680 นาย อลงกรณ์ นันต๊ะเสน 270 1 สบเต๊ียะ จอมทอง เชียงใหม่
681 นางสาว ปุณณิศาข์ บัตรพิมพ์ 413 2 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
682 นาย พงศธร ชิดนอก 89 6 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
683 นาย สุทัด ศิลาทรงฤทธ์ิ 289 7 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
684 นาย วิชัย กองบัณฑิต 16 18 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
685 นาย อนุชา อุดรบุญนิธิ 102 7 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
686 นาย ดิโพกา ปรางค์ทวี 253 1 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
687 นาย จุราพล ระวิรุ่ง 124 3 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
688 นาง ส่อดี กุสุมไพร 71 5 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
689 นางสาว จิราภรณ์ ใจค า 64 6 ทุ่งสะโตก สันป่าตอง เชียงใหม่
690 นาย วีรพงศ์ แซ่ซ้ง 46/1 13 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
691 นาย ย่ิง ไพศาลธารา 346 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
692 นาย ประธาน อาณา 63 13 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
693 นาย นีโยมือ หล่าผ่า 158 2 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
694 นาย จะกอ จะบ่ือ 305 3 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
695 นางสาว นามิเสอ จะอ่ือ 602 3 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
696 นาย กัมพล แซ่ต้วน 123 10 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
697 นาย มาทิ กูจาง 86/3 9 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่
698 นาย พีรยุทธ สิทธิวัฒน์วงศ์ 312 9 แม่งอน ฝาง เชียงใหม่
699 นาย อาเสาะ เบียงแหละ 256 11 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
700 นาย ศรายุทธ พิภักด์ิ 298/1 - ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
701 นาย นพรัตน์ อัศวาภรณ์ 272 14 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
702 นาย จะกอ จ่อยี 183/2 5 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
703 นาย ณัฐพงษ์ เตชาติ 2 4 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
704 นางสาว วิราวรรณ โศภิษฐ์โสภา 58/1 1 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
705 นางสาว ดิจา โตเชอ 190 9 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
706 นาย คือดา ชัยวทัญญู 1/1 13 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
707 นาย พะลอยโพ โชติซ้อน 50 8 ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่
708 นาย ทูน นรพงษ์อาชา 14 5 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
709 นาย ประสิทธ์ิ ธรรมสรณ์กูล 175 4 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
710 นาง ศิรินทร์ทิพย์ เลิศชัยสหกุล 128/8 2 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
711 นาย วิทยา พาระณะ 110 17 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
712 นาย พร อินหลงเหลา 1 5 น้ าแพร่ หางดง เชียงใหม่
713 นาย จะฟ๊ะ จ่านุ 20 1 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
714 นาย ค า ปู่วัน 41 5 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
715 นาย อาคา จะบ่อ 407 15 แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
716 นาง นาบ้ี จะอ่ือ 210 3 บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่
717 นาง แสง ไอ่เสาร์ 35 7 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่
718 นาย พะบงพะ พยุงชงโค 176 4 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
719 นาย วิธาน ยือซอ 314 9 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
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720 นางสาว นภา แสงกิลิ 205/5 10 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่
721 นาย ลีซือ จะทอง 588 10 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
722 นาย นพพร ทรัพย์เมฆากุล 125 3 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
723 นางสาว อารียา ดิลกเมธาวี 233 6 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
724 นาย นิวัฒน์ ดวงจันทร์สุรีย์ 75 5 แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่
725 นาย ลัทธพล รักถ่ินล าเนาไพร 13/ช 7 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
726 นาย นรินทร์ ดูแฮ 14 3 ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
727 นาย ธีรศักด์ิ รัฐเขตบรรพต 57 1 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
728 นาย แบละแฮ ธาราค้ าจุน 131 9 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
729 นางสาว เสะกัง พาราสรรเสริญ 160 14 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
730 นางสาว วรรณพร วิทยารัตน์ 307 6 ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่
731 นางสาว อะเลมะ ย่ีปา 188 10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
732 นาย วราวุฒิ ดวงใจธรรม 78 3 แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
733 นาย เสริม วิไล 58 8 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
734 นาย เจริญ พรมมาแบน 209/1 2 แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่
735 นาย อาคม อ่ินแปง 2 2 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
736 นาย วีระพล พงษ์ไพบูลย์กิตต์ิ 31 1 แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่
737 นางสาว กัลยา สุสันต์ธรรมกุล 217 11 ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่
738 นาย มณเทียร สมร 49 4 ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่
739 นางสาว ทัศนีวรรณ จาบือ 154 12 สันทราย พร้าว เชียงใหม่
740 นางสาว โสภา สุขเงินนอน 228 10 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
741 นาย พงศ์เทพ เลาย่าง 159 11 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
742 นางสาว ธัญธรณ์ ยานะสาร 9/1 - หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
743 นาย วายุ เด็ดโลก 123/1 9 สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่
744 นาย สุริยัน ค าลาพิตร์ 60 9 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
745 นาย แซะจ่า พงศาสัตย์ 186 7 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
746 นาย จะเต๊าะ จาเซอะ 134 5 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
747 นาย ติคลิ พงศาสัตย์ 271 7 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
748 นางสาว สุรีรัตน์ ปิโพ 114/1 6 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
749 นาย บุญทอง มงคลเจริญช่ืน 123/1 23 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่
750 นาย อ่ินค า โปธา 274 1 สันต้นหม้ือ แม่อาย เชียงใหม่
751 นางสาว ณัฐกานต์ หมูแก้ว 41 4 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
752 นาย บุญช่วย ธ ารงพนา 371 4 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
753 นาย บวร จะซา 16 19 อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่
754 นางสาว อรพินท์ เลิศวงศ์รัตนกุล 269/35 6 สันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่
755 นางสาว สมสุข ดอกแยะ 192 4 มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่
756 นางสาว ปวีณา บรรพตกุญชร 380 7 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
757 นาย ณัฐพนธ์ วาทีปราชญ์ 21 2 บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่
758 นาย รังสิมันต์ นันทศิริเดชา 66/1 10 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
759 นาย เอกชัย นุสอ 368 1 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
760 นางสาว หน่อเอาะเอะ ชาญวงศ์ธีระกุล 139 4 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
761 นาย ซอปุ๊ กล่ินขจรไกล 58 15 ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่
762 นาย สันติ อภิมหาชัย 190 6 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
763 นาย เกียรติคุณ ธุวมณฑล 180 9 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
764 นางสาว เทพธิดา ดาวดวงดี 433 5 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
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765 นางสาว สวลี ประภาสกานต์โกศล 77 11 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
766 นางสาว กชพร อัครสุนทรณ์ 112 4 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
767 นาย วัชรพงษ์ เจริญธนังลาภ 106 18 ช่างเค่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่
768 นาง จิราพร มอกะละ 25/1 8 แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่
769 นางสาว เคเบละ ปะกว้า 83 2 บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่
770 นาย ธรรมลักษณ์ สุรินต๊ะ 13 3 แช่ช้าง สันก าแพง เชียงใหม่
771 นาย ติงะ วสุธานที 21 10 สบโขง อมก๋อย เชียงใหม่
772 นาย จะคือ จะออ 3 5 ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่
773 นาย นรินทร์ พิทักษ์อ าพรรณ 345/1 1 แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
774 นาย สง่า ศรีนวน 6/1 6 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
775 นาย กรัณย์ อรรถบุญ 47 3 แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่
776 นาย มนตรี สินโหล่ 326 11 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
777 นาย ปิ ดีวัน 147 8 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
778 นาง แอก๋วย สล่าแสง 527 13 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
779 นางสาว อีแอ จะแฮ 485 5 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
780 นาย พีรพัฒน์ อ่ิมผ่องศรี 229 13 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
781 นาย ห่งหม่ิง แซ่จู 1095 1 เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่
782 นาย ทรงพล แซ่หล่ี 22 9 เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่
783 นางสาว มุกดารัตน์ แซ่ว่าง 54/1 1 ทุ่งป้ี แม่วาง เชียงใหม่
784 นาง ทิพวรรณ ดวงแก้ว 9/80 1 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
785 นางสาว ยุพิน โกมลมณีรัตนกุล 83/1 3 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
786 พ.อ. ศักด์ิ อินทรัตน์ 97 5 ข้ีเหล็ก แม่แตง เชียงใหม่
787 นาย ปรีดา กฤตพรสูงส่ง 104 11 แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่
788 นางสาว เกวลิน หว่าหล่า 238 11 แม่แวน พร้าว เชียงใหม่
789 นาย สิงหราช พฤกษาอนันต์ 120 14 แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่
790 นางสาว ยิหวา หว่าง่ป่อ 321 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
791 นางสาว ธันย์ชนก ต๋าแก้ว 61 3 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
792 นางสาว โยพะ ศรีใบหนา 81/1 4 นาเกียน อมก๋อย เชียงใหม่
793 นาย ชาติชาย มะเชอพะ 142 12 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
794 นาง ดวงดาว ใจหล้า 99 3 เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่
795 นาง เยีย เท่าเจริญวงศ์ 66 6 สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่
796 นางสาว ดวงกมล ค าดา 17/3 6 แม่ทา แม่ออน เชียงใหม่
797 นาย หล้า แสงแก้ว 99 18 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
798 นาง สุข จันต๊ะอินทร์ 78 8 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่
799 นาย จ่าสีมู จะทอ 530 13 ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่
800 นาย แก้วดี ปู่เรือน 73/1 5 นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่
801 นาย สุขโจ่ มิตรสาธิต 94 2 อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่
802 นาย ณรงค์ อภิชัย 148/34 - ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
803 นาง ก๊ะ แซ่ต้ัง 69 1 บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่
804 นางสาว เก็จแก้ว ลุงป๋ันต๊ะ 24/ช 7 แม่สูน ฝาง เชียงใหม่
805 นาย อามล ป้ออ้าย 534 9 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
806 นาย ดิคล่ี ฟองประมูล 220 12 แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่
807 นางสาว ลักษณา ใจสมุทร 36 2 เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
808 นาย สุชาติ แซ่เฮ่อ 27 1 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
809 นาย ชินภัทร นิศาศศิธร 87 3 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
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810 นาย เจนธรรม คีรีอุปริม 574 - แม่จัน อุ้มผาง ตาก
811 นาย ชัยวัฒน์ มานพพนาไพร 250 4 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
812 นาย นพรัตน์ ภัทรศรีเลิศ 326 2 โมโกร อุ้มผาง ตาก
813 นางสาว ลัดดา  ้ฟ้างามอาชา 33 3 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
814 นาย สุกา บริบูรณ์ขุนเขา 125/4 14 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
815 นาย สุพล สงวนชลกร 296 7 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
816 นาย ด๊ิปละ เลิศล้ าศักดา 191 2 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
817 นาย สมบัติ ศิษย์พระราม 445 7 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
818 นาง ผกามาศ ญาณปัญญา 93 - พะวอ แม่สอด ตาก
819 นาย พะนิพอ ถนอมพนา 248/1 7 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
820 นางสาว นันทิดา พนาเจริญชัย 69 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
821 นางสาว แบล่แซ รังษีมังกร 24 8 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
822 นาย สือ แซ่ย่าง 32/3 1 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
823 นาย อภิสิทธ์ิ แสงอุดม 366 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
824 นางสาว เดือนนภา ภูริไพศาล 165 8 ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก
825 นาย กมลชัย โด่งสน่ันฟ้า 54 4 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
826 นาย วิศวะ วนานิเวศ 156 14 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
827 นาย จอพาวา คีรีบุปผา 99 10 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
828 นาง น้องเดือน ล าจะเรา 149/2 3 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
829 นาย อินค า เอ้ียงหมี 231/2 6 แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก
830 นาง รัชต์ธร พวงนิล 99 5 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
831 นาย กล่อดา คงเฉลิมใจ 11 6 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
832 นาย พะคุ่ย ต้ังสกุลอ านวย 10 7 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
833 นาย สอน ปันดิ 246/1 3 แม่ปะ แม่สอด ตาก
834 นาย อาทิตย์ นิลขลัง 147 1 เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก
835 นาย ขะดิขะ จงร่ ารวย 195 12 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
836 นาย วิวัฒน์ ธนลีสวัสด์ิ 152 11 เชียงทอง วังเจ้า ตาก
837 นาย จักรินทร์ ประชาบรรพต 125 14 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
838 นาย ณรงค์ ทวีทรัพยากร 230/4 8 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
839 นางสาว กมลวรรณ ชนกรุ่งเรือง 52 7 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
840 นาย อนุรักษ์ แสนรัตน์ 111/2 12 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
841 นางสาว ชิดชนก รักษรัทธา 440 4 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
842 นางสาว นอป๊ิ วนาทัศนีย์ 95 14 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
843 นาย ตาป๊ิ ศุภกรมงคลไพร 505 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
844 นาย ประทีป รักษาเกียรติสกุล 97 7 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
845 นางสาว ต๊ึลึ บุญนพไท 343 10 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
846 นาย มอง แซ่ลี 48/1 8 นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก
847 นางสาว คือที วิเวกไพรพนา 522 9 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
848 นางสาว อุษา อามอ 93/1 13 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
849 นางสาว บุญคุ้ม อ่ าเจ๊ก 46 1 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
850 นาย พะขะโน่ง คีรีบุปผา 215 10 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
851 นางสาว แปะเซ สกุลคงถาวร 362 12 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
852 นาย สงกรานต์ งามย่ิง 202 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
853 นาง วรรณา แซ่ม้า 99/5 7 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก
854 นางสาว มนชญา ประกายแสงรุ้ง 637 5 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
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855 นาง นงคราญ อยู่ป้ัน 28/2 13 โป่งแดง เมืองตาก ตาก
856 นาย วีรเดช ชาวพนา 304/7 1 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก
857 นาย ชัยรัตน์ เลิศศิริเสถียร 367 4 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
858 นางสาว อังคณา ราตรีคีรีรักษ์ 150 2 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
859 นาย คิมหันต์ แปงค ามา 153ถ.ประเว 2 โมโกร อุ้มผาง ตาก
860 นาง เกสรา พหลสว่าง 4/116 - ระแหง เมืองตาก ตาก
861 นาย ไพบูลย์ วิหคพนาไพร 187/3 10 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
862 นางสาว น่อปิ ไพรพนาธร 200 4 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
863 นาย ซอดี จอมประหยัด 294 9 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
864 นาย น้อยพอ เอกพรหมศรี 128 2 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
865 นาง เยีย แซ่หม้อ 6/147 9 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก
866 นางสาว ภัสสร สกุลคงวิมาน 15/พ 1 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
867 นาย พาเค เจริญกิจพาณิช 457 2 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
868 นางสาว สกุลนี อุ่นเรือน 35/6 1 วังหมัน สามเงา ตาก
869 นางสาว สีฟ้า ทิปัญญา 220 6 แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก
870 นาย ประหยัด ธาราพนาไพร 250/1 7 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
871 นางสาว วิภาวรรณ ย่ิงศักด์ิประชาไพร 503 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
872 นาย พลดา สิทธ์ิขจรศักด์ิ 231 8 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
873 นาย วินัย วนานิเวศ 191 6 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
874 นางสาว รัชนก นวกิจรุ่งเรือง 268 6 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
875 นาย ศิลา สกายเพชรสกุล 239 8 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
876 นางสาว วนิดา พิไลเจิดอ าไพ 404 3 โมโกร อุ้มผาง ตาก
877 นางสาว มะชีอ่อ วงศ์บัญญัติ 75 4 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
878 นางสาว ศิรินาถ นทีประภัสสร 37 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
879 นางสาว เกล่อพอ งานรุ่งเสถียร 276 10 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
880 นาย วันเสาร์ งามย่ิง 178/9 8 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
881 นางสาว จริตรสินี นัยอาชากุล 511 3 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
882 นาย เวหล่า โสภาตระกูลคีรี 419 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
883 นาย พาลอยคา เลิศล้ าศักค า 319 2 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
884 นาย โจ่ซึ ประทีปชิงชัย 158 10 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
885 นาง กัญจน์ชญา แสงม้า 425 7 มหาวัน แม่สอด ตาก
886 นางสาว นงลักษณ์ ฉัตรมอย 2/5 6 ยกกระบัตร สามเงา ตาก
887 นาย ภานุพงษ์ อุทกคลาดแคล้ว 241 8 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
888 นางสาว พรพิวัลย์ ตระเวนเวหา 80 9 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
889 นาย ทัศภูมิ ดิษสวน 172 4 วังประจบ เมืองตาก ตาก
890 นางสาว ทวีวรรณ จริยางาม 220 4 อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก
891 นางสาว สุพรรษา โย่แฮ 86 3 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
892 นาย นิรุต์ิ สกุณาเหิรฟ้า 198/1 1 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
893 นาย ปรีแช อาคมประคองไพร 147 15 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
894 นาย ปาว แซ่ว่าง 20/1 4 สามหม่ืน แม่ระมาด ตาก
895 นางสาว กองเงิน ร าลึกบ้านเกิด 398 5 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
896 นาย สุรชัย มาลีสายชล 2 5 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
897 นางสาว น่อก่อ วนาทัศไนย 362 11 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
898 นาย พาแบล๊ะทู เช้ือสายวิบูลย์ 23 1 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
899 นางสาว เออะอึ สกุลบวรภัค 399 9 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
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900 ส.อ. เศรษฐา ศิระชัย 88/5 3 พระธาตุ แม่ระมาด ตาก
901 นาย ประสิทธ์ิ นิยมไกรลาส 44 4 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
902 นาย เอกชัย ไทยท าทอง 671 5 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
903 นางสาว อรทัย ศุภกรมงคลไพร 481 4 แม่สอง ท่าสองยาง ตาก
904 นางสาว เบลแจ่ วัฒนาคีรีไพร 259 1 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
905 นาย โมะโละ บุญนพไท 342 10 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
906 นาง เสาะวัน บ ารุงบรรพต 86/2 2 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
907 นาย กาเย่ วิลาสไผ่เงิน 292/3 10 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
908 นางสาว แผะจ่า พนาพงไพร 91 5 ขะเนจ้ือ แม่ระมาด ตาก
909 นาย สันติสุข คงรุ่งจรัส 139 4 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
910 นางสาว เขาะจะ จอมแดนนา 58 6 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
911 นาง น่อกุ่ คีรีคงฉลวย 51 10 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
912 นาย สุขสันต์ กาญจนเจริญชัย 2/พ 8 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
913 นาง น่อต๊ิ ศิลป์ด ารงศรี 64 5 แม่ต่ืน แม่ระมาด ตาก
914 นางสาว สุภาวรรณ อ่อนนุ่ม 117 5 วังหิน เมืองตาก ตาก
915 นาง นงคราญ ลังกาวงค์ 2 6 แม่กาษา แม่สอด ตาก
916 นางสาว ขันทอง เมืองมา 95/1 3 พบพระ พบพระ ตาก
917 นาย สงบ แสงสถาบัน 189 7 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
918 นางสาว อ าภา ศักด์ิศรีไพรพนา 382 4 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
919 นางสาว กันยา นวกิจรุ่งเรือง 269 6 ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก
920 นางสาว ธิดารัตน์ กุศลสนองคุณ 36 4 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
921 นาย นัฐพงษ์ ส่ีหม่ืน 551 7 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
922 นาย จ่อดี จอมประหยัด 382 9 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
923 นางสาว พิมพา อยู่กันทรากร 172 4 แม่วะหลวง ท่าสองยาง ตาก
924 นางสาว น่อคึมึ พงศ์วณิชตระกูล 41 2 แม่จัน อุ้มผาง ตาก
925 นาง ซูจ่า ครองก าลัง 193 4 แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก
926 นาย พามี พรมมณีวังไกรสร 125 8 แม่หละ ท่าสองยาง ตาก
927 นาย ด๊ิโพ ประภาสวนารี 322 4 แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก
928 นาย เปียน ปะระปิน 40 8 แม่สลิด บ้านตาก ตาก
929 นาย อุดม มะุลิซ้อน 464 1 พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก
930 ว่าท่ี ร.ต. สมเกียรติ ใจสงัด 90 1 โคกกรวด ปากพลี นครนายก
931 นาย เสน่ห์ ปานสมพงษ์ 1/1 2 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก
932 นาย สุธี ทุยดอย 3 2 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
933 นาง ฟ้ืน สารสุข 42 2 บ้านพริก บ้านนา นครนายก
934 นาย ปัฐน์ โลกเร่ือง 38/2 1 ชุมพล องครักษ์ นครนายก
935 นาง อรอนงค์ บุญน่วม 49 6 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
936 นาย ศรีณรงค์ มินทร์บุรี 2/5 4 เขาเพ่ิม บ้านนา นครนายก
937 นางสาว พนาพันธ์ เฟ่ืองฟู 143 10 นิลเพชร บางเลน นครปฐม
938 นาย เด่ียว ดิษฐพูล 76 7 นิลเพชร บางเลน นครปฐม
939 นางสาว ปิยารัตน์ ศิริโท 60 4 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
940 นาง สวี คนการ 95/314 1 บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
941 นาง ศศิวิมล นิลม้าย 128/34 6 คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม
942 นาย ภิญโญ ฤทธิบัณฑิตย์ 41/1 1 บางปลา บางเลน นครปฐม
943 นางสาว พรรณิภา โนนยาง 39/6 2 ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
944 นาย อภิชาติ การะเกต 1 3 บางไทรป่า บางเลน นครปฐม
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945 นาย สมชาติ มิสุ 75/1 8 บางปลา บางเลน นครปฐม
946 นางสาว บรรจง ฤทธิค ารพ 48 3 วัดส าโรง นครชัยศรี นครปฐม
947 นางสาว ภคสุภา ทองแก้ว 170/38 9 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
948 นาง สนอง ผกาศรี 65 - นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
949 นาย จิรกร จิวเจริญกาล 132 5 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม
950 นาย ณรงค์ ชูราศรี 41 3 ศรีมหาโพธ์ิ นครชัยศรี นครปฐม
951 นาย ใช่ สวัสด์ิทอง 3/7 3 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
952 นาง บรรจง เอมกริช 192 9 ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม
953 นางสาว ศุภกานต์ สร้อยสุมาลี 34 23 สระส่ีมุม ก าแพงแสน นครปฐม
954 นาย ยุรนันท์ ทองแดง 93 1 ล าเหย ดอนตูม นครปฐม
955 นาย เอกพจน์ ศรีสมุทรนาค 22 11 ไทรงาม บางเลน นครปฐม
956 นาย บุญธรรม วิบูลย์ป่ิน 11/1 1 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
957 ส.ต. วิชัย ทวีอุบล 48 2 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม
958 นาง เสม็ด ทองดอนน้อย 31 5 ไผ่หูช้าง บางเลน นครปฐม
959 นาย บุญลือ วงษ์น้อย 11 9 ดอนตูม บางเลน นครปฐม
960 นางสาว แววตา เพ็งผาลา 111/23 4 หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
961 นาย พงษ์ศิริ เฟ่ืองฟู 112 7 บางภาษี บางเลน นครปฐม
962 นางสาว เบ็ญจมาศ สุขพงษ์ 157/18 1 ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
963 นาย ศุภนัฐ พลชา 151 6 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
964 นางสาว อารียา อรจันทร์ 84 9 ก้านเหลือง นาแก นครพนม
965 นางสาว นภัสวรรณ อุผา 218 2 บ้านเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม
966 นางสาว ปราริชาติ ชาสงวน 151 7 บ้านเสียว นาหว้า นครพนม
967 นาย นิรันต์ ชามาตร 91 8 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม
968 นางสาว จิราพร ทุสะดี 154 1 ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม
969 นางสาว จงกล ค ามุข 39/155 - อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม
970 นาง กา ชุมดาวงษ์ 106/21 6 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
971 นางสาว ศิริลักษณ์ บุษดี 214 2 พิมาน นาแก นครพนม
972 นาย ทนงศักด์ิ ผุดีสม 1 16 บ้านเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม
973 นาย ไพรัตน์ แสงสุวรรณ์ 28 5 นาขาม เรณูนคร นครพนม
974 นางสาว ดารารัตน์ พ่อลีละ 9 16 พระซอง นาแก นครพนม
975 นางสาว อัญชลี วงค์ตาข่ี 75 2 ค าพ้ี นาแก นครพนม
976 นางสาว ประภัสสร อินโสม 127 16 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
977 นาย อมรฤทธิ ไกยะฝ่าย 153/3 4 มหาชัย ปลาปาก นครพนม
978 นาย ไชเยส แสงสว่าง 129 2 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
979 นาย ทินนะกร มณีรัตน์ 70 4 โพนทอง บ้านแพง นครพนม
980 นางสาว อุไรวรรณ วงค์ชาชม 11 5 สีชมพู นาแก นครพนม
981 นาง พิศมัย ไชยรินทร์ 255 10 บ้านเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม
982 นาย สุวัฒน์ ดวงรัตน์ 100/31 - หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
983 นาย จตุรพล บัวสาย 123 5 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม
984 นาย ฉัตรชัย จันทา 240 4 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
985 นาย อุดมทรัพย์ แก่นจันทร์ 81 9 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม
986 นางสาว จันทิมา วงศ์ศรีชา 8 9 นาคู่ นาแก นครพนม
987 นาย สุรเชษฐ์ สุขโสม 80 4 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม
988 นาย สมพร วงค์แก้ว 295 2 มหาชัย ปลาปาก นครพนม
989 นาย สมหมาย วังอุปัดชา 84/2 16 ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม
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990 นางสาว ญาณิกา มูลเมือง 23 7 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
991 นาง เร่ิม แสงสุวรรณ 189 11 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
992 นาง วิไลลักษณ์ ทองเรือง 119 21 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
993 นางสาว สุพิน ไชยสุระ 31 7 เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม
994 นาง แต ปัญญาทิพย์ 191 9 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม
995 นาง จันทร์เพ็ญ สีเมือง 51 8 หนองย่างช้ิน เรณูนคร นครพนม
996 นาย หมาน โคตรนาแก 171 9 พิมาน นาแก นครพนม
997 นางสาว นิตยา ศรีกาลัง 403 8 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
998 นาย กฤตพล เพชรแสน 135 3 นางัว นาหว้า นครพนม
999 นางสาว รัตน์ดามาศ โพชราช 298 9 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม

1000 นางสาว จุฑามาศ โสตะภา 135 6 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
1001 นางสาว มนัสนันท์ ภาคโชตน์ปภา 25 1 นาแก นาแก นครพนม
1002 นาย บัญชา ไชยพรม 229 2 นาค า ศรีสงคราม นครพนม
1003 นาง สิริกมล แสนสุภา 166 4 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
1004 นาย ชัชวาล เหม็นชา 212 6 กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
1005 นาย สุรสิงห์ สารสิทธ์ิ 299 3 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
1006 นางสาว พิรมย์ เทพค าราม 17 - นางาม เรณูนคร นครพนม
1007 นาย การันต์ ไชยเทศ 121 13 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
1008 นาง เด่นนภา ค าธิ 15 3 หนองแวง บ้านแพง นครพนม
1009 นาย นิวัฒน์ วงศ์ษา 82 12 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
1010 นาย วุฒิชัย บัวชุม 35 3 เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม
1011 นางสาว กนกวรรณ ล้อมไธสง 265 5 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
1012 นาย ธนพล แก้วบุดตา 32 12 หนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม
1013 นางสาว มณีพรรณ สุวรรณศรี 41 5 วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
1014 นาย สมพงษ์ วงค์ตาข่ี 50 4 สีชมพู นาแก นครพนม
1015 นาย วิชิต โพทะโสม 11 12 สามผง ศรีสงคราม นครพนม
1016 นาย อุทิศ อุปทุม 115 13 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม
1017 นาย ปรีชา ดวงจันทร์ 71 8 กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม
1018 นางสาว นิรันดร์ หอมยา 92 3 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
1019 นาย วีรวัฒน์ อุ่นอาจ 108 2 ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม
1020 นาย สุรเดช ศรีบุญเรือง 74 23 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
1021 นางสาว ศรีสุดา ผาลี 156 8 นางัว บ้านแพง นครพนม
1022 นางสาว เพ็ญนภา ผ้ึงศรี 2 5 โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม
1023 นางสาว นุชรินทร์ สีนวล 343 9 โพนทอง เรณูนคร นครพนม
1024 นางสาว บังออน วาระพิลา 164 5 กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม
1025 นาง เกษศิรินทร์ ทรัพย์ปัญญดา 122 13 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม
1026 นาย ทัสพนธ์ พลรักษา 29 4 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
1027 นาย วิลัย แสนสุภา 42 14 พุ่มแก นาแก นครพนม
1028 นางสาว จิดาภา ศิริพูนทรัพ 293 6 นาค า ศรีสงคราม นครพนม
1029 นาย พีรวัส ละกังถา 19 8 พะทาย ท่าอุเทน นครพนม
1030 นาย ระพิน ปากดี 314 9 นามะเขือ ปลาปาก นครพนม
1031 นาย นครชัย ศรีอ านวยชัย 49 6 ค าเตย เมืองนครพนม นครพนม
1032 นางสาว รัชนี เหลากุล 271 2 ปลาปาก ปลาปาก นครพนม
1033 นาย หนูพันธ์ ทองมะโรง 179 1 โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม
1034 นาย บุญเลิศ มลผาลา 44 6 ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม
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1035 นาย ประจักร แก้วขาวใส 50/1 7 เรณู เรณูนคร นครพนม
1036 นาย สวัสด์ิ สุริย์ 357 13 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม
1037 นางสาว วัฒนา แสนสุภา 177 2 มหาชัย ปลาปาก นครพนม
1038 นาง ทัศนีย์ ยะจันโท 169 2 หนองฮี ปลาปาก นครพนม
1039 นาย สมศักด์ิ ผาแก้ว 201 17 บ้านผ้ึง เมืองนครพนม นครพนม
1040 นาง ไคสี ฉายวงษ์ 41 8 โคกสูง ปลาปาก นครพนม
1041 นาย ประกาศ อนุ 68 11 บ้านแพง บ้านแพง นครพนม
1042 นาง ศักด์ิศรี ทูน 112 9 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
1043 นางสาว นิตยาภรณ์ บุตรดี 127 19 น้ าก่ า ธาตุพนม นครพนม
1044 นางสาว พรรัตนา มาตรารักษ์ ป.7/14 5 ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม
1045 นาย นิคม อินทร์เสนา 87 8 ฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม
1046 นาย ฐานิต เวียนวัฒนา 199 4 นางัว นาหว้า นครพนม
1047 นางสาว ประภารัตน์ ระวังโค 84 9 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
1048 นาย อมรเทพ หม่ันพิมาย 179 2 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
1049 นางสาว ภัทรวดี พรรณา 136 11 โนนส าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
1050 นางสาว ณกมลชนก มูลครบุรี 106 16 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
1051 นาง หล่า เติมกลาง 210 1 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
1052 นาย เฉลิม มาส าโรง 118/2 13 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
1053 นาย อนิวัฒน์ ฉิมนา 81 1 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
1054 นาง ศิริลักษ์ ปัญญาปรุ 220 1 ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1055 นาง กนกพรรณ สุดาวงค์ 101 6 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
1056 นาง บุญเล้ียง ถุนนอก 62 13 โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
1057 นาย ชาติชาย สวยกลาง 2 3 ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
1058 นาย อภินันท์ แบบขุนทด 142 5 กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
1059 นาง ค าดี กัณหา 70 9 อุดมทรัพย์ วังน้ าเขียว นครราชสีมา
1060 นาง พรทิพย์ บัวค า 298 11 หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
1061 นาง เสาวณีย์ พันธ์ชมภู 94 10 ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
1062 นาง อนงค์ หาปู่ทน 50/2 2 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
1063 นาย วันชัย กรึมสูงเนิน 26/2 1 โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
1064 นาย กิจเจริญ ภูเดช 117/1 6 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
1065 นาย พิพัฒน์ เลียมไธสง 140 19 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
1066 นาย ส าราญ ดีเรือก 99 1 โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
1067 นางสาว เสาวนีย์ ไพรนอก 72 4 นางร า ประทาย นครราชสีมา
1068 นางสาว บุญมา หน่วงกระโทก 19 5 หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
1069 นาย ประกอบ ศักด์ิสันเทียะ 126 2 หนองน้ าใส สีค้ิว นครราชสีมา
1070 นาย จรัล เหล็กคงสันเทียะ 415 2 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
1071 นาย แสนสุริยา วงษ์สูงเนิน 29 2 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
1072 นาย ธีรพล คณะแก้ว 164/9 - สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
1073 นางสาว กรกฏ ประทุมแก้ว 105/1 - หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1074 นาย อมรเชษ มาตรา 354 3 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1075 นาง ศรีสมร บุญเกิด 105 8 ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
1076 นาง สิริสมร ดีตระกูลการ 91 5 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
1077 นางสาว รัชนี คงเมือง 3325/5 - ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1078 นาง ไพเราะ วรธงไชย 20/2 9 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
1079 นาย เดชา สัมมาสูงเนิน 239 8 บ้านหัน สีค้ิว นครราชสีมา
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1080 นาย วันชัย มนทองหลาง 191 1 ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
1081 นาย อานนท์ เสียงเพราะ 3 1 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
1082 นาย บุญชู ภาวจันทึก 102/1 5 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
1083 นาง นคร ฉันทะปรีดา 137 1 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
1084 นาย รามัน เลิศขุนทด 70 10 กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
1085 นาย อาลักษณ์ ผาจันทร์ 44 11 ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
1086 นาย สิงห์ทอง ด่านกลาง 1 11 บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
1087 นางสาว ล ายอง บุญเขียว 148 15 หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
1088 นาง สุนันท์ จ าพงษ์ 5 88 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
1089 นาย อธิบดี อุระเพ็ญ 269 2 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
1090 นางสาว เบญจมาศ เน่ืองกระโทก 110 3 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
1091 นาง สมปอง สัวขุนทด 673 17 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
1092 นาย ภาณุพงศ์ โยแก้ว 93 2 สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
1093 นาง ทองใส ทิมแย้ม 14/1 13 ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
1094 นาย สี บุญเพ็ง 101 5 มาบกราด พระทองค า นครราชสีมา
1095 นาย ชิษณุพงศ์ คล่ีภูษา 366 2 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
1096 นาง ชุ่ม ศรีสารคาม 30 3 เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
1097 นาง สมหมาย พ้ืนทะเล 7 8 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
1098 นาง สุภาพรรณ น้อยเมล์ 5/52 10 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
1099 นาย สุภาพ พิมพ์ตะคลอง 913 4 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1100 นาย เชาวลิต บุญใจ 68 5 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
1101 นาย ทศพร พักจอหอ 261/1 7 เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
1102 นาย มาโนช เสยกระโทก 67 12 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
1103 นาย สุริยากร เทศไธสง 14 5 หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
1104 นางสาว พิมพ์หทัย วิชัยสุชาติ 839/27 1 บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1105 นางสาว มาริษา ละลง 115 8 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
1106 นางสาว ปิยอร มาเหลาหนาด 43 16 บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
1107 นาย อนันต์ ศรีเสรีนุวัฒน์ 508 - ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1108 นาย วัชรพงษ์ หัสดี 1/1 9 เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
1109 นางสาว นันทยา เหมจันทึก 47 8 กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
1110 นางสาว บุญท่วม เท่ียงเกตุ 40 4 บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
1111 นางสาว ณัตินี ค าสุข 100 3 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
1112 นาย แถม บุญช านิ 99/2 5 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
1113 นาย สรัล พรมยกบัตร์ 119 6 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
1114 นางสาว รุจิวรรณ ครามกระโทก 93 1 ท่าเย่ียม โชคชัย นครราชสีมา
1115 นาง เฉลียว ก่อกระโทก 34/1 1 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
1116 นาย สุวรรณ แทนวงศ์ 54/1 11 โนนส าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
1117 นาง วราภรณ์ พวงศรี 879/80 1 บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1118 นาง สวัสด์ิ ราชวัฎร 478 11 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
1119 นาง ศศิธร เหง้าพรหมมินทร์ 214 1 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
1120 นาง ทองสี แสกขุนทด 151 8 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
1121 นาง เครือ เสนาบุญ 42 9 ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา
1122 นางสาว ณัฐอนงค์ พิทักษ์ประทาย 174 7 ประทาย ประทาย นครราชสีมา
1123 นาย สมคิด แสงจันทร์ 108/1 18 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
1124 นาย บุญฤทธ์ิ เมียนขุนทด 99/1 3 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
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1125 นาย ธีรพงศ์ บัวขม 158 1 หนองหอย พระทองค า นครราชสีมา
1126 นาย สุธางศ์ุรัตน์ ยาเทพ 192 12 ช่องแมว ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
1127 นาย เทพนิพนธ์ ยันกลาง 70 3 ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
1128 นาย อาทิตย์ พรมสมบัติ 163 20 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
1129 นางสาว ขวัญฤทัย ทนสีหราช 58 10 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
1130 นางสาว วรนุช วังหอม 195 3 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
1131 นาย นายสถิตย์ ฤาชา 82/3 13 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1132 นางสาว ส าราญ ปล้ินกระโทก 15 3 ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
1133 นาย อุทัย มาตแสง 130 5 นางร า ประทาย นครราชสีมา
1134 นาย จ าลอง จอเกาะ 81 6 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1135 นาย นพพล ทองดีนอก 99/2 6 คูขาด คง นครราชสีมา
1136 นาย สุระชัย ชัยกระโทก 52/1 3 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
1137 นาย เดชา ศรีพยอม 57/2 2 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
1138 นาง บุษบา แก่นท้าว 93 12 คูขาด คง นครราชสีมา
1139 นางสาว สิน ค ากายแปรง 11 15 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
1140 นาง สุวรรณา ปัญญาลักษณ์ 168 2 โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
1141 นางสาว ออมทอง ปานามิโก 216 14 หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
1142 นาย ภากร อินทราคม 27 2 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
1143 นาย นันทชัย พลยางนอก 19 12 ประทาย ประทาย นครราชสีมา
1144 นาย พีรชัย โมกไธสง 315 18 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
1145 นางสาว วาสนา มะรุมกลาง 51 6 ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
1146 นาย อดิศักด์ิ ครูสอนดี 95 9 บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
1147 นางสาว หทัยชนก รัชนะปกิจ 550/50 3 ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1148 นาย วิศวะ เพ็ญสุข 79 10 โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
1149 นาย อร่าม หงษ์พิลา 18 13 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
1150 นางสาว วรรณรดา กามขุนทด 68 1 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
1151 นาย วิชัย มีปัดมา 129/1 2 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
1152 นาย นายมณี หงษ์ทอง 239/24 1 สีดา สีดา นครราชสีมา
1153 นาง รัตวลี โนชัยต๊ะศร 167 8 สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1154 นาง สมพาน ขุนแก้วพะเนา 56 6 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1155 นางสาว เดือน วีระวรัฐ 22 5 เทพาลัย คง นครราชสีมา
1156 นาย สน่ัน ทิพย์กระโทก 30/1 10 ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
1157 นาย คอน สมศรี 33/1 3 ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
1158 นาย ธนากร นิสสัยเสริม 98 1 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
1159 นางสาว กาญจนา เรียบเรียง 71 6 ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
1160 นางสาว อาริษา ภูมิโคกรักษ์ 33 8 ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
1161 นาย วสันต์ กองนอก 196 3 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
1162 นางสาว อรวรรณ โกรพิมาย 93 12 ตาจ่ัน คง นครราชสีมา
1163 นาย ศิวาพร อ่ิมกลาง 126 13 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
1164 นางสาว กฤตพร ยังทองหลาง 22 4 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
1165 นาย ศุภกฤต เพ็ชรสูงเนิน 278 1 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
1166 นางสาว ส าผัส สีลาดหา 132/1 5 หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
1167 นาย ค าพันธ์ ติสันเทียะ 92 4 ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
1168 นางสาว ชนิดาภา รักกุดเวียน 270 3 หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
1169 นาง ประไพ บัวศรี 0 8 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
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1170 นางสาว ภบรดา ขอพลกลาง 100 14 มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
1171 นาย อุดม บรรหาร 24 1 สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
1172 นาย ไพฑูรย์ นาเสียว 207/13 - ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1173 นาย ชัยณรงค์ บุญย่ิง 39 8 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
1174 นาง ประกอบ กอผจญ 87/1 3 เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
1175 นาย ประจวบ พ่ึงตาล 164 14 หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
1176 นาย วิฑูรย์ ควบพิมาย 46 7 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
1177 นางสาว ส ารอง เสือสูงเนิน 48/1 20 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
1178 นาง แก้วประกาย วนไธสง 86 4 สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
1179 นาง ส่วย อินนอก 27 11 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
1180 นาง บุญธรรม เลิศสูงเนิน 35 2 หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
1181 นาย วัชรินทร์ กิจขุนทด 381 2 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
1182 นางสาว กัญยาณี เปียสูงเนิน 102/1 7 มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
1183 นาย พรภวิษย์ ค ากายปรง 254 8 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
1184 นาย เสง่ียม ชัยเพชร 331/112 12 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1185 นาย สามารถ ชนะเคน 569 3 ไทยสามัคคี วังน้ าเขียว นครราชสีมา
1186 นาย สมชาย ถ่ัวกระโทก 1134 8 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1187 นาง ดาราพันธ์ ภูศรี 353 4 แชะ ครบุรี นครราชสีมา
1188 นาย พิรัตน์ ช่ืนนอก 190 3 โนนเต็ง คง นครราชสีมา
1189 นาย อนุพงศ์ แคร่กระโทก 55 11 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
1190 นาย จ าลอง เท่ียงสันเทียะ 148/6 2 ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
1191 นาง ช่วง เนิกกระโทก 56/2 6 ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
1192 นาย ประวิทย์ พูนวัฒนานุกูล 146 4 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
1193 นาง อัญชิสา สังสรรค์ 68 15 ประทาย ประทาย นครราชสีมา
1194 นาย ประยูร เทพรักษา 29 7 ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
1195 นาย กังวาน ประทุมทา 157 9 โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
1196 นาง สุวิชญาน์ ชมตะคุ 18 1 บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
1197 นาย สายันต์ สุขใหม่ 1/1 8 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
1198 นางสาว วีรดา แปลงกระโทก 144 7 ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
1199 นาย ชนะ นาภูมิ 18/1 17 หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
1200 นาย โรจน์ศักด์ิ ไม้สูงเนิน 56 8 ล านางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
1201 นาย สมัย แย้มศรี 299 14 ง้ิว ห้วยแถลง นครราชสีมา
1202 นาย ป่ิน อินทร์มา 87 10 บ้านยาง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
1203 นาง เส่ียมเล็ก สุกิจเริงชัย 88 1 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
1204 นางสาว พรทิพย์ ช านาญเช 545 8 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1205 นาง ภัทรานิษฐ์ เชาวน์วรวิทย์ 190 - ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1206 นาย รุ่ง เหม่ืองรัตน์ 30 14 ตาจ่ัน คง นครราชสีมา
1207 นาย ณพณัฐสรณ์ สิงห์โค 1358 1 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1208 นางสาว พิไลพร ทองคล่ี 16/1 3 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
1209 นางสาว อิสราภรณ์ เฝดสูงเนิน 111 1 สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
1210 นางสาว ป่ินแก้ว มาติน 46 13 บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
1211 นางสาว ปนัดดา ปุมสันเทียะ 123 4 หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
1212 นาย ชัยชวัช คารถมาตย์ 14 10 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
1213 นาย กิตติพงษ์ อุ่นเทียมโสม 119 5 หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
1214 นาง รัชฎาพร ป้ันพุ่มโพธ์ิ 2/1 2 ลาดบัวขาว สีค้ิว นครราชสีมา
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1215 นาย สมพงษ์ ไหวพริบ 29 12 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
1216 นาง ดวงพร ทนงส าโรง 1/2 2 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
1217 นาง พราวตะวัน แย้มขุนทอง 92 14 ตาจ่ัน คง นครราชสีมา
1218 นาย ประสิทธ์ิ ศรีส าโรง 27 3 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
1219 นางสาว แสงระวี พิกากัน 98/1 13 ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
1220 นาย วิทูร พงค์ทะนา 171 4 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
1221 นาง จงใจ สุทธิ 7 8 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
1222 นางสาว สายพิณ หอมขุนทด 365 11 บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
1223 นางสาว วาสนา วันขุนทด 75/1 13 ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
1224 นาย ส าเริง สุ่มมาตร 230/205 9 บ้านโพธ์ิ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
1225 นาย นิวัตร ถานันดี 69 15 ประทาย ประทาย นครราชสีมา
1226 นาย เดือน ชมฉิมพลี 41 15 ง้ิว ปักธงชัย นครราชสีมา
1227 นางสาว มาลัย ชาญจังหรีด 1 1 โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
1228 นาย เรืองธเนศ เพียงพิมาย 412 4 ไทยสามัคคี วังน้ าเขียว นครราชสีมา
1229 นาย สุริยา ญาติก่ิง 57 8 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
1230 นาย ชาติ เติมสุข 71 4 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
1231 นาง ทอง ดีถนัด 66 7 กระเบ้ืองนอก เมืองยาง นครราชสีมา
1232 นาง รัตชรินทร์ บุญแสน 140 5 บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
1233 นาง จ าปี แสนพรมราช 109 15 ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
1234 นางสาว ปิยวรรณ ไทยกระโทก 33 1 ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา
1235 นาย สังคม สวยกลาง 30 8 หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
1236 นาง หมุน อัยรา 100 6 โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
1237 นาย บุญเลิศ เฮียงจันทึก 277 2 ลาดบัวขาว สีค้ิว นครราชสีมา
1238 นาย วินัย จันทะเส 102 6 ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
1239 นาย จาตุรนต์ หอมหวล 43/2 8 บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช
1240 นาย สุริยัน เด็ดดวง 4 9 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
1241 นาย ช านาญ จันทรมณี 555/62 5 ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1242 นางสาว มะละ เรืองสุวรรณ์ 153/12 12 ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
1243 นาย ประทีป จันทร์แก้ว 28 3 เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
1244 นาย ธวัชชัย สังข์โชติ 103 9 วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
1245 นาง จุรีพร กงษบุตร์ 248 - ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
1246 นางสาว สุทธิดา เกษคร้าม 72/340 7 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1247 นาย หัตถชัย รอดศรีสมุทร์ 141/4 15 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1248 นางสาว จิราภรณ์ วงศ์ยา 8/1 9 เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์
1249 นางสาว หน่ึงฤทัย ทะสะวะดี 12/1 8 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1250 นาย ปธาน ช้างชนะ 70/15 5 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
1251 นาง นรินรัตน์ พรมอ่อน 197 1 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1252 นาง ไกว่ เกล็ดจีน 93 13 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
1253 นาง ประนอม ปานฟัก 93/1 1 ห้วยถ่ัวใต้ หนองบัว นครสวรรค์
1254 นาง สายบัว สุขแย้ม 35 10 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1255 นาย จ านงค์ ปรางค์วิเศษ 54 14 ส าโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
1256 นาย สุชาติ ปรางทอง 7/8 5 เขาดิน เก้าเล้ียว นครสวรรค์
1257 นาง ร่ันทม สอนมหาจันทร์ 83 10 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
1258 นาย สุชาติ อินถาวร 28 3 แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์
1259 นางสาว สุพรรณี เน่ืองนุช 140/5 4 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
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1260 นาย ชุติเดช โชตินิกุล 41/1 1 ห้วยถ่ัวใต้ หนองบัว นครสวรรค์
1261 นาง ประเทือง รักชาติ 166 2 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
1262 นาย อณุชาติ พรายสวาท 435/9 1 ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์
1263 นาง บุญถม สีระวัตร 426/1 3 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1264 นางสาว นิวัฒนา วันที 96 1 โคกเด่ือ ไพศาลี นครสวรรค์
1265 นาย ธรพงศ์ ถาวรนิวัฒน์ 11/3 7 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
1266 นาย อนุพนธ์ ค าประกอบ 37/2 5 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
1267 นาย คณนาถ จันส าเภา 24/2 2 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
1268 นาย อนุชา รอดพรม 60 9 ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
1269 นาง ทองค า ชาญสมร 17/1 14 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1270 นาย วิบูลย์ ไต่เต้า 7 17 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1271 นาย เรวัช เกิดศรี 86 9 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1272 นาย สมควร เอกปัชชา 45 5 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1273 นาย สถิตย์ หลวงจอก 38/5 2 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1274 นาย จ ารอง น้อยนาช 50/3 7 มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
1275 นาย วา ล้วนลอย 59/2 3 หนองเต่า เก้าเล้ียว นครสวรรค์
1276 นาย จเร คงสมบูรณ์ 1031/132 9 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1277 นาย สุทัศน์ คล้ายวิมุติ 17/5 - วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
1278 นาย จิระศักด์ิ สายรอด 177/1 8 เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์
1279 นาย สมบัติ ศรีเมฆ 115/2 1 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
1280 นาย วีรยุทธ เฉียดแหลม 45 4 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1281 นาย เฉลิมพล บางสารี 178/5 4 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1282 นางสาว น้ าทิพย์ เจริญผล 82/2 2 ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์
1283 นางสาว จิราภรณ์ เม่นพรหม 48 1 ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
1284 นาย ณัฐวัตร ห้าวหาญ 138/1 1 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
1285 นาง กันย์สินี เอ้ือนจิตร 96/9 - ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
1286 นาย สมชาย อินถาวร 24 3 แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์
1287 นาย ณัฐพงษ์ เพียรเขตกิจ 88/2 7 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
1288 นางสาว จรรยา ลาวปาน 242/4 3 ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์
1289 นาง ไต๋ นิลสนธิ 65/1 3 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
1290 นางสาว ศิณีนาถ โกนิตย์ 56/2 6 หัวดง เก้าเล้ียว นครสวรรค์
1291 นางสาว นิธิกานต์ นราเลิศ 18/2 5 เนินข้ีเหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
1292 นาย ดิเรก สิงห์กวาง 38 1 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
1293 นาย กมล แจ่มแจ้ง 63/6 8 น้ าทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
1294 นาย ธนาพิพัฒน์ บัวพันธ์ 34 2 หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1295 นาย สุชิน สุขไส 286/8 7 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
1296 นาย สมศักด์ิ ค าสุนันท์ 152 8 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
1297 นางสาว โชติกา สนโท 203/12 - วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1298 นางสาว ไทย พูลเขตกิจ 43 1 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
1299 นาง ล ายงค์ วงษ์ตะเคียน 123 6 บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1300 นาง งามนิต ลานุช 289/1 2 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
1301 นาย ประทวน อันชูฤทธ์ิ 81 5 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
1302 นาย สวัสด์ิ ค าตัน 41 2 นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์
1303 นาย กิตติศักด์ิ เงินโคกกรวด 268 1 วังน้ าลัด ไพศาลี นครสวรรค์
1304 นางสาว วดีรัตน์ จันทมา 59 1 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
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1305 นาย โชติวิทย์ บุญชัยนพวิชญ์ 1 10 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
1306 นาย มงคล เส็งเอ่ียม 30 5 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1307 นางสาว ชนิดา พรมทอง 25/2 3 ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
1308 นาย จิรายุ มังโส 48/2 14 วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์
1309 นาง จุฑารัตน์ แสงปาน 187/4 1 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
1310 นาย เมธาวิน อินทสิทธ์ิ 105 4 วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์
1311 นาย อดิศร ทองอ่อน 64/1 2 ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1312 นาย รอด มากรัตน์ 186/1 3 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
1313 นาง ชลธิชา สร้อยสูงเนิน 119 9 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
1314 นาย ประโยชน์ มาตสิงห์ 46 9 ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์
1315 นาย เสริม แป้นเงิน 92/8 88 ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
1316 นาย เสรี ประคองทรัพย์ 189/7 9 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
1317 นาย สุนทร กูบขุนทด 65/17 5 หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1318 นาย โสภณ สนสุพรรณ 118 8 แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์
1319 นาย มนตรี ศรีเจริญ 51/1 2 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์
1320 นางสาว จิณห์นิภา เกษไชย 41/1 1 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์
1321 นาย ปรีชา พลพิน 28/1 10 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
1322 นาย พุฒ ยอดเพชร 9/1 11 ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
1323 นาย สน่ัน ศรีทอง 17/1 1 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
1324 นาง นันทิยา เจ็งศิริ 12 - อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์
1325 นาย อรัญ กิตติสาเรศ 3/4 1 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
1326 นาย สุนทร เกษสาริการณ์ 21 2 ห้วยน้ าหอม ลาดยาว นครสวรรค์
1327 นางสาว อนุวรรณ แจ้งดี 17/2 11 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี
1328 นาง ผกามาศ สุขสบาย 16/4 4 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
1329 นาง อรพิมพ์ พงษ์พานิช 65/139 4 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
1330 นาย ประมวล บุตรดา 188/509 6 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
1331 นาง สุภาวดี สีนอร์ 47/14 6 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
1332 นาง กระจ่าง สุประเทา 93/22 2 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี
1333 นาย ศักรินทร์ เต็มรัก 55/2 6 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
1334 นาง ไพรัตน์ พราหมณ์ลอย 97/4 4 บางรักน้อย เมืองนนทบุรี นนทบุรี
1335 นาย สมปอง สุทธิกุล 165/43 6 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
1336 นางสาว นันทพร บุญกล้า 92/91 9 บางเลน บางใหญ่ นนทบุรี
1337 นาย สุรชัย รัตนศรีบัวทอง 94/150 11 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
1338 นาง ชมนภัส จงวิเศษกุล 21/26 2 บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี
1339 นางสาว วิภาดา เมืองสีสุข 99/34 2 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
1340 นางสาว ภฤชฎา ศรีเหน่ียง 36 3 ล าโพ บางบัวทอง นนทบุรี
1341 นางสาว นิตยา ช่ืนบุญมา 23/8 8 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี
1342 นางสาว วัฒนา เคาวสุต 60/169 5 บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี
1343 นาย ประพจน์ บุญชอบ 63 6 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
1344 นาย กิดาการ ผ้าน้ าฝน 14/889 13 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
1345 นาย ชลกร เพ็งอารีย์ 259/56 - สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
1346 นาย ชัยกมล เช่ียวกสิกรรม 60 1 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
1347 นาย กานต์ ชุมพลวงค์ 72/221 5 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
1348 นาง อนงค์ เมเยอร์ 2/88 1 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
1349 นาย ยุทธนา เฉ่ือยฉ่ า 25/329 6 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
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1350 นาง นางนิศารัตน์ มีมงคล 67/100 10 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
1351 นาย เกียรติศักด์ิ คาถา 38/114 14 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
1352 นาย ทิราวุฒิ ตามเจริญภิรมย์ 7 11 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
1353 นางสาว ปภาวรินท์ หาญวิบูลย์รักษ์ 347 6 ผาตอ ท่าวังผา น่าน
1354 นาย ค าตัน อินต๊ะกัน 8 2 แงง ปัว น่าน
1355 นาง ช้อย ใจหล้า 259 12 ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน
1356 นาย ทวีศักด์ิ กองแก้ว 64/1 2 ส้านนาหนองใหม่ เวียงสา น่าน
1357 นาง นันทนิตย์ ศรีเทพ 115 1 แม่จริม แม่จริม น่าน
1358 นาง ค าเสาร์ ธัญญะ 83 5 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
1359 นางสาว บัวผิน ขาเหล็ก 87 2 ภูฟ้า บ่อเกลือ น่าน
1360 นาย เช่ง แซ่หลอ 160 6 ผาตอ ท่าวังผา น่าน
1361 นาย สังข์ ยะแสง 570 6 ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน
1362 นาย วิเชียร แปงค าใส 39 2 งอบ ทุ่งช้าง น่าน
1363 นาย จ านงค์ จิณะชิต 73 2 ป่าคา ท่าวังผา น่าน
1364 นาย นิวิฐ แซ่เติน 8 7 ผาทอง ท่าวังผา น่าน
1365 นางสาว พัชรี ศรีวิชัย 142 5 ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน
1366 นางสาว ณัฐณิชา อ่ินมะโน 19 3 พงษ์ สันติสุข น่าน
1367 นาย ฑีนธร ธนพันธ์ุโมลี 232 6 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
1368 นาย สันติภาพ แซ่โซ้ง 346 3 สันทะ นาน้อย น่าน
1369 นาย พงศ์อนันต์ เสารางทอย 61 8 ชนแดน สองแคว น่าน
1370 นาย ประพันธ์ ธนพันธ์ุโมลี 231 6 ยาบหัวนา เวียงสา น่าน
1371 นาง ศิริลักษณ์ รักษา 203 3 ยอด สองแคว น่าน
1372 นาย สมพงษ์ แซ่เล้า 109 6 แม่ขะนิง เวียงสา น่าน
1373 นาย หวัน ธัญญะ 100 3 เจดีย์ชัย ปัว น่าน
1374 นาย ทัว รกไพร 197 2 สกาด ปัว น่าน
1375 นาง ราตรี กองดี 67 5 น้ าป้ัว เวียงสา น่าน
1376 นางสาว กฤษณา ใจน้อย 66 3 เปือ เชียงกลาง น่าน
1377 นาย สุริยา แสนปิยวรรณ 33 3 สันทะ นาน้อย น่าน
1378 นางสาว สุพัตรา จิตตรง 26 8 เปือ เชียงกลาง น่าน
1379 นาง พลอย จริตกูล 25 2 ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน
1380 นาย ธรนิด พิศจารย์ 62 14 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
1381 นางสาว ปิยะมาศ เข่ือนเมือง 71 11 บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
1382 นางสาว อัจฉรา แสนซุ้ง 11 9 สันทะ นาน้อย น่าน
1383 นาง สายหยุด บุตรดี 107 8 ไหล่น่าน เวียงสา น่าน
1384 นาง เจง แสนย่าง 65 9 สันทะ นาน้อย น่าน
1385 นาง สมจิต ตาเป็ง 2 2 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
1386 นาย วรพจน์ บุตรวงษ์ 408 8 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
1387 นาย เสวียน แสนวิเศษ 31 10 ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ
1388 นางสาว จ าเนียรจิตร์ วิบูลกุล 103 2 นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ
1389 นาง คูณ เกษี 60 13 บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ
1390 นางสาว นิรัชรา พิลารักษ์ 88 1 เซกา เซกา บึงกาฬ
1391 นาย อดิเรก สุขวรรณ์ 18 6 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
1392 นาย ถาวร เห็มลม 28 3 หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ
1393 นาง ยอด จันทร์ชัยภูมิ 4 7 เซกา เซกา บึงกาฬ
1394 นาย ชัยศิลป์ ทองอด 42 14 โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ
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1395 นาย พงษ์พันธ์ ใสประเสริฐ 282 6 หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ
1396 นาย นันทะชัย เยาวนันท์ 188 2 ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
1397 นางสาว สาวิตรี เช้ือดวงผุย 60 3 วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ
1398 นาย ประหยัด ศรีรัตนขันธ์ 111 8 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
1399 นาง ดวงดาว ทองยาน 140 11 ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ
1400 นาง นิภาพร แสวงบุญ 109 4 ซาง เซกา บึงกาฬ
1401 นาย จักรินทร์ ดวงมาลัย 126 5 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
1402 นาย คูณมี มาติยา 48 6 โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ
1403 นาย จ าเนียร เสาจ าปา 299 2 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
1404 นาย ใส ทองแดง 237 1 ซาง เซกา บึงกาฬ
1405 นาย พัฒนา หัสนา 426 4 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
1406 นาย ศิวกร ติดมา 73 6 พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ
1407 นางสาว ธัญชนก สิงห์มี 189 9 เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์
1408 นางสาว นิตยา เหมาะหมาย 125 6 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
1409 นางสาว น้ าฝน นามก่ิง 86 10 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
1410 นาย ส าเร็จ วุฒิเกรียงไกร 67 8 ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์
1411 นาย ธีรธัช ยอดสูงเนิน 215 4 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1412 นาย ธันยพัฒน์ คงสอดทรัพย์ 60 8 นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
1413 นาย พัชร จุลละปิยะ 118 9 บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
1414 นาย สุพล ดวงตารัมย์ 85 10 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
1415 นาย สุวิทชัย เกษี 155 5 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
1416 นาย วิเชียร ภาคพรม 69 6 หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์
1417 นาง ดวงใจ บัวไพโรจน์ 27 15 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์
1418 นางสาว อารีย์ ถือดีย่ิง 197 1 สะแกซ า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1419 นาย นัฎรมินญ์ โชคชัยธนรินญ์ 241 17 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1420 นางสาว มณีวรรณ คะเรรัมย์ 11 7 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1421 นาย นิเวศน์ ประโลมรัมย์ 51 9 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1422 นาย เกสร ศักดา 14 7 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
1423 นาง สุธิตา ไวยริช 83 10 บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์
1424 นาย สวัสด์ิ กริมรัมย์ 17 11 สะแกซ า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1425 นางสาว ปรานีต กาศรัมย์ 199 6 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
1426 นาย ลือ เกือมรัมย์ 141 10 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
1427 นาย นายธงชัย จีนวงค์ 376 - นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
1428 นาง ศิวากร พันธ์ุรัตนอิสระ 9 2 ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
1429 นาง นกแก้ว โสมก าศรด 162 7 หนองกง นางรอง บุรีรัมย์
1430 นางสาว แต๊ก บุญประสาท 113 7 ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์
1431 นาง เย่ือง บดสูงเนิน 54 5 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
1432 นาง หนูไกร ปุราเส 44 13 เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์
1433 นางสาว สุกัญญา สายจันทา 137 9 แสลงพัน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1434 นาย บุญยืน ช่วยจะโป๊ะ 134 1 โคกล่าม ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1435 ร.ต. สุรศักด์ิ ศรีอินทร์ 205/8 17 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1436 นางสาว หวานเย็น เชียรวรรณ์ 219/2 7 หนองโดน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1437 นาย ประสิทธ์ิ นารินทร์ 1 18 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
1438 นาย ชะนาค บุตรรักษ์ 215 13 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
1439 นาย ทูล สหุนันท์ 37 10 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
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1440 นาย ชยณัฎฐ์ รุ่งศิริวงศ์ 29/1 11 โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
1441 นาย สุชาครีย์ กงประโคน 265 1 แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
1442 นาย มงคล บุญเรือง 188 6 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
1443 นาย กิตติพงษ์ เกรัมย์ 42 6 ส าโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์
1444 นางสาว นันทการ จะยันรัมย์ 18 14 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1445 นางสาว ธันย์ชนก มีโชค 92 7 โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์
1446 นาย ธนสิทธ์ิ อาจทวีกุล 190 7 สะแกซ า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1447 นางสาว กาญจนา กลางไพร 110 5 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
1448 นางสาว วริศรา วาลีประโคน 87 9 บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
1449 นาย วันเฉลิม เสนาสังข์ 72 13 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
1450 นางสาว อ าพร ราชประโคน 65 5 หนองคู ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1451 นาย สุรสิทธ์ิ ปัญโญวัฒน์กูล 246 6 ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1452 นาย สมบัติ แก้ววิเศษ 122 18 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1453 นางสาว แสงดาว ตะยุนรัมย์ 167 4 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์
1454 นาย ชาญ โหรีรัมย์ 94 12 ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์
1455 นาย ปราชญา เหมหาชาติ 516 1 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
1456 นาง เฉลียว โสพรมมี 51 9 เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
1457 นาย วีรศักด์ิ รัตนไพเราะ 149 2 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1458 นาย จ าลอง ทินนารัมย์ 114 15 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1459 นางสาว กรณัฏฐ์ ปักกัดตัง 292 8 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์
1460 นาย มนตรี ทองพรม 148/80 - ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1461 นาย ปล้ืม กว้างขวาง 640 19 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
1462 นาย พงษ์ศักด์ิ ลัทธิ 2 - นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
1463 นาย เฉลิม แก้รัมย์ 249 5 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
1464 นาง สี ทองศรี 51 2 แสลงพัน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1465 นาง ปวริศา อนุวรรณ์ 308 7 โคกล่าม ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1466 นาง ดวงพร สุริยะจันทร์ 498 1 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
1467 นาย หลง แก้วบัว 42 3 ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1468 นางสาว จันทร์ทิพย์ จิมานัง 82 4 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
1469 นาง อุไร ศรีนาค 19 6 ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
1470 นาย วิบูรณ์ ศรีก้อม 437/130 - ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1471 นางสาว ค ามูล นะรารัมย์ 110 12 ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1472 นาย จักรพันธ์ บุสดี 92 4 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1473 นางสาว วลีรัตน์ นามปัญญา 1 7 ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1474 นาย ประวิท นะรีรัมย์ 190 15 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1475 นาย บุญเกิด บุญครอง 57 5 สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1476 นาย ชาติ ก่อแก้ว 151 7 ล าดวน กระสัง บุรีรัมย์
1477 นาย จันทร สืบส าราญ 209 16 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์
1478 นาย ประสาท ค าวัด 236 3 หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์
1479 นาย สมจิตร เกิดทวีพันธ์ 142 3 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
1480 นาง เกษร ศรีแสนยศ 123 2 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
1481 นางสาว นิตยา เรืองกระโทก 99/1 9 หูท านบ ปะค า บุรีรัมย์
1482 นาย สมพร ปิดตาระเต 179 15 บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
1483 นาย ปรีชา มารังรัมย์ 87 14 สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1484 นาง อ านวย พันธ์ค า 175 3 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
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1485 นางสาว คุณัชญานันทน์ กงใจ 96 18 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1486 นาย สุทธิพงษ์ บุญประกอบ 127 14 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1487 นางสาว ธิติมา นิโกรัมย์ 62 7 บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์
1488 นางสาว นิภาวรรณ ทิศาลา 67 3 ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1489 นาย ณัฐพงษ์ เพ็งจันทร์ 108 3 ปะค า ปะค า บุรีรัมย์
1490 นาย เจษพงษ์ ยิบประโคน 151 11 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
1491 นาย กรชวัล เกิดดี 86 13 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
1492 นาย ทวีโชค ชุมบุญ 71 6 โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์
1493 นาง ชลธิชา เมืองสันเทียะ 147/402 9 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1494 นาย ด ารงชัย เจียดประโคน 108 4 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
1495 นาง ปานทิพย์ ม่วงบุญศรี 310 15 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1496 นางสาว สุทธิชา วิเศษนคร 355/103 17 อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1497 นางสาว ดาลัด สีดาชมภู 40 12 ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1498 นาย สมจิต กุลพัฒน์ 92 9 ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1499 นาง อมรพันธ์ุ ประวรรณเนย์ 6 17 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1500 นาย วีณารัตน์ เศษจันทร์ 49 3 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1501 นาย สมบูรณ์ ก๊กรัมย์ 120 10 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
1502 นาง ณัฐกานต์ วงศ์เพ์ญ 71 1 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
1503 นาย ปรีชา อาจเอ้ือม 124 10 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
1504 นาง ป่ัน พันสาย 186 5 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
1505 นาง ไพจิตร ไทยนอก 170 1 กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
1506 นาง นิตญา พลพงษ์ 86 2 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
1507 นาย ชนะกันต์ ขุนแก้ว 86 5 หินเหล็กไฟ คูเมือง บุรีรัมย์
1508 นางสาว อรพิน ศิริส าราญ 207 5 บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์
1509 นางสาว วรรณมณี อินทรค าเเหง 33 3 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
1510 นาย อานันท์ พุ่มพวง 123 4 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
1511 นาย ภัทรเดช หอยมุข 64 6 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1512 นางสาว สุดารัตน์ เกียรติทวีพันธ์ 148 5 โคกขม้ิน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
1513 นาง นวลจันทร์ สวัสดีลาภา 117 10 บ้านยาง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1514 นาง ผัน สิงห์สน่ัน 157 13 ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์
1515 นาง ภัทรพร ปอศิริ 86 13 ดอนอะราง หนองก่ี บุรีรัมย์
1516 นาย สุเมธ ศิลาดี 48/2 3 โคกสะอาด ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1517 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ศรีประสิทธ์ิ 216 4 หนองกะทิง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1518 นาย บรรจง เปรมไธสง 244 11 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
1519 นางสาว แก้วกาญจน์ แซ่เอ็ง 251 6 ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์
1520 นางสาว ปรีดาภรณ์ เรืองรัมย์ 33 7 สะแกซ า เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1521 นาย ปิติ โถประโคน 9849 4 ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย์
1522 นาย นิวัฒน์ ล้อประโคน 130 3 บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
1523 นางสาว อินทิพร รังสีรัมย์ 122 8 มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์
1524 นางสาว นภัสรา จ าปาจูม 137 6 ทุ่งกระเต็น หนองก่ี บุรีรัมย์
1525 นางสาว ธัญญารัตน์ ร่วมพล 17 5 ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1526 นางสาว กันต์รมณ ชนะชัย 29 21 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์
1527 นาย ชูศักด์ิ แขนดอนดู่ 176 17 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1528 นางสาว นิษฐา บุญเศษไธสง 100 4 บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์
1529 นาย ส าราญ สุภิษะ 98 5 บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
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1530 นาง ณภัทร สิงหภิวัฒน์ 9 2 ปะค า ปะค า บุรีรัมย์
1531 นางสาว เกียน สันประโคน 185/1 8 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
1532 นาย ประมูล สนิทประโคน 20 1 จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์
1533 นาย ณัฐพล วงศ์สุพรรณ์ 75 8 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์
1534 นางสาว อุไร ด้วงประโคน 198 9 บ้านกรวด บ้านกรวด บุรีรัมย์
1535 นางสาว กิมเฮง โสประโคน 23/2 1 ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย์
1536 นาย มานพ ผลวิเศษสิทธ์ิ 165/1 7 แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย์
1537 นาย สุทิน แอบไธสง 49 4 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
1538 นาย ทนง โยยรัมย์ 35 1 ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์
1539 นาย เสน่ห์ สงเคราะห์ภักดี 132 11 ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์
1540 นาย เชิดชัย วิบูลอัด 145 5 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองก่ี บุรีรัมย์
1541 นางสาว สมหญิง เรืองนางรอง 78/1 4 ล านางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์
1542 นาย ศาสตรา ราชโยธา 408 11 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
1543 นาย ฐิติศักด์ิ โสมะฐิติ 172 7 ทะเมนชัย ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1544 นางสาว ดารารัตน์ จาบรัมย์ 151 2 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1545 นาย ศักด์ิชัย รามพุทรา 1/1 8 กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1546 นาย สน่ัน ยันประโคน 48 1 หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์
1547 นาย มนัส นวลพร้ิง 80 9 สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
1548 นาย กิตติพงษ์ เสมอภาค 129 12 บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์
1549 นาง ก า โพธุ์ิแก้ว 82 2 จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์
1550 นาย บุญเหลือ สัมฤทธ์ิ 1 8 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1551 นางสาว สุขวิไล หลักบุญ 18 2 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์
1552 นางสาว ประทุม หลอดแก้ว 13 3 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
1553 นาย สมเกียรติ สิงห์ทอง 321/1 1 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
1554 นาย เสือ ดวงกระจาย 51 2 ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
1555 นาย วัชริน ทนเหมาะ 176 9 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
1556 นางสาว เสาวรส แร่กระสินธ์ 15/1 3 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองก่ี บุรีรัมย์
1557 นางสาว รัชนีย์ ฉวีรัมย์ 99 6 เมืองโพธ์ิ ห้วยราช บุรีรัมย์
1558 นาย สมศักด์ิ สมิงรัมย์ 91 7 ตลาดโพธ์ิ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1559 นางสาว อัญชลี ทวีแดง 16 2 หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์
1560 นาย ศักด์ิชัย แก้วอรสาร 13/2 - ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1561 นาย เจษฎาพร แน่นอุดร 180 2 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1562 นาย ทองเพชร โอชารส 126 6 ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์
1563 นางสาว นิตยา บรรเทิงใจ 79 12 ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย์
1564 นาง บัวลัย เนืองนันท์ 317/1 13 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
1565 นาย จักรพงศ์ ทาสุวรรณ 15/9 19 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1566 นาง น้ าอ้อย บุญประโคน 109 1 ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์
1567 นางสาว ปาลิดา นามวงศ์ 13 13 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
1568 นาย นรภัทร พวงพิลา 132 7 พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1569 นาย สมจิต ปรึกดี 79 5 เมืองโพธ์ิ ห้วยราช บุรีรัมย์
1570 นางสาว นวรัตน์ เพชรจ ารัตน์ 97 6 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1571 นาง บุญส่ง พันศรี 124 13 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์
1572 นาย ศักด์ิศรี ซอกกลาง 33 14 หินโคน ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1573 นาย สุพันธ์ วงศ์สุรินทร์ 33/1 6 ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์
1574 นาย วิทยา ศรีตะสังข์ 53/3 - ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
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1575 นาง เบ็ญญาภา ไชยพันธ์ 23 20 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์
1576 นาย บุญยงค์ กุลบุตร 102 10 ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1577 นาย สิทธ์ิโชค สุขประเสริฐ 396 10 เมืองแก สตึก บุรีรัมย์
1578 นางสาว เรืองรอง คุตรสูตร 147 5 โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์
1579 นาง มะลิวรรณ์ ดีเลีย 182 3 นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
1580 นาย สุเทพ พิศงาม 108/1 17 ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์
1581 นาง สมศรี ศรีส่วยเป้า 19/2 4 โคกสว่าง หนองก่ี บุรีรัมย์
1582 นาย บัวขาว ลาล้ า 175 3 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
1583 นาย สมคบ ช านิสังข์ 43 5 เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์
1584 นางสาว ลลิตา มานะเสน 55 9 จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์
1585 นาย อรรถพล สมจิตร 6 7 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์
1586 นาย ขวัญไชย อ่ิมรัมย์ 132 3 เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1587 นางสาว อารียา โจกรัมย์ 55 15 บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1588 นางสาว ปานทิพย์ ประทุมฝาง 98 12 สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
1589 นางสาว อาริษา ทีมีสี 80 7 โคกล่าม ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1590 นาย พงศ์สวัสด์ิ นวลเถลิงศักด์ิ 670 1 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์
1591 นาย พรเชษฐ์ พวงประโคน 43/3 5 ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์
1592 นาย สมชาย พูนหญ้าคา 323 6 หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์
1593 นาย ณัฐพงษ์ ชัยพัฒน์ปรีชา 29 7 ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1594 นางสาว ส าลี ทุ่งไธสง 43/1 14 ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
1595 นาย พันทรัพย์ ชุมพล 96 8 โคกล่าม ล าปลายมาศ บุรีรัมย์
1596 นาย จงรัก อาวุธพันธ์ 162 5 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์
1597 นาย บุญยอด วึกประโคน 141 4 หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์
1598 นาย สมทวี พลายประโคน 56/1 4 ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์
1599 นาย เมิน บุญเจริญ 222 12 บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์
1600 นาย บุญชม วนเกิด 13 4 ละเว้ีย ประโคนชัย บุรีรัมย์
1601 นาง สุพิศ นิยอนรัมย์ 238 5 หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์
1602 นาย สง่า พวงพุ่ม 17 8 อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
1603 นาย บุญทัน ประยุทธ์รัมย์ 65 5 หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์
1604 นาย บุญเวทย์ ดีด้วยชาติ 108 3 บุกระสัง หนองก่ี บุรีรัมย์
1605 นาย เกียรติมนตรี มีแก้ว 40 11 เมืองไผ่ หนองก่ี บุรีรัมย์
1606 นางสาว วรรณภา ป้ันคุ้ม 24 4 บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
1607 นาย บุญติด นิมินรัมย์ 220 8 กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์
1608 นาง สุพี เขจรสัน 40 3 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
1609 นาง ลักษิกา เกิดสันโดด 229 5 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
1610 นาง บุญมา สีทา 28 14 ส าโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์
1611 นาย วิชาญ ยาประโคน 194 2 โคกขม้ิน พลับพลาชัย บุรีรัมย์
1612 นาย เพิน ทองเกล้ียง 47 10 ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์
1613 นาง อ านวย อินทร์นางรอง 279 8 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์
1614 นาย อภิสิทธ์ิ เปไธสง 128 4 ศรีสว่าง นาโพธ์ิ บุรีรัมย์
1615 นาย วัชรพงษ์ แต่งต้ัง 70 5 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
1616 นางสาว ทองดี เร่ิมรู้ 73 7 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
1617 นาง ยุวดี ไวว่อง 115/726 10 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
1618 นาย ทวีศักด์ิ สิริแสงจันทร์ 11/9 4 บึงช าอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
1619 นาย ณัฏฐพล เอ่ียมสุวรรณ์ 20/5 8 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
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1620 นาย ปิติพงษ์ ค าผลศิริ 24/9 13 ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี
1621 นางสาว อรสา ปินค า 200/110 4 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
1622 นาย สุจริต พิมพ์จันทร์ 34/11 4 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี
1623 นาง มลิวัลย์ ทองประเสริฐ 15/200 6 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
1624 นาง ศิริวรรณ แก้วบุญเรือง 111/820 1 บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี
1625 นางสาว เอมอร ดีดอนดู่ 59/406 6 คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี
1626 นาง ปรียาภัสร์ เอกวงษา 50/52 2 บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี
1627 นางสาว เพชรมณี โยธี 28/30 7 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี
1628 นาย ยุทธิพงษ์ กาสา 11/970 1 บึงน้ ารักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
1629 นาย นิธิธาดา คณวัชร์รชา 48/35 - ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
1630 นางสาว สุรินทร์ เเก่นเพ็ชร 32/3 4 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
1631 นาง ส ารวยทรัพย์ ดาวสิงห์ 30/99 9 บึงคอไห ล าลูกกา ปทุมธานี
1632 นางสาว อทิตยา สีหล้า 96/46 2 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
1633 นางสาว สุรัญชนา กมลเดช 44/11 16 บึงค าพร้อย ล าลูกกา ปทุมธานี
1634 นาย จัตุรงค์ พันธ์ุวงศ์สง่า 35/631 1 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
1635 นาย ค าผ่าน โจมสติ 79/93 7 บางเตย สามโคก ปทุมธานี
1636 นางสาว พิชญา ขามชู 40/1 2 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
1637 นาย เจนรบ เกิดม่ัน 101/366 7 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี
1638 นาย สามารถ จันทร์สุวรรณ์ 21 3 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
1639 นาย ปรีชา มากเหล่ียม 27/2 6 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
1640 นาย อุดร บุตรดีขันธ์ 18/1 7 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
1641 นาง ส าเรียง เอมสมุทร 20/3 13 บึงทองหลาง ล าลูกกา ปทุมธานี
1642 นางสาว พิราวรรณ รังแก้ว 90/100 12 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี
1643 นาย สุพัน บุญเกิด 101/26 3 ล าผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
1644 นางสาว ณัชชา มีช านะ 46/172 5 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี
1645 นาง กัณหา ช่วยสงเคราะห์ 88/24 5 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
1646 นาย สัมฤทธ์ิ แก้วก่อง 90/0727 6 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี
1647 นาย สมศักด์ิ หมุ่ยศรี 34/276 3 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
1648 นาง สมบูรณ์ สุวรรณโน 19/1 7 คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี
1649 นาย จิรวัฒน์ ไตรยางค์ 17 2 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
1650 นาย นิคม โพธ์ิค า 16/10423 10 คลองหน่ึง คลองหลวง ปทุมธานี
1651 นาง จินดา น่ิมมาศ 5/31 2 คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี
1652 นาย ธนาดิษย์ องอาจอุดมรัตน์ 4/4 2 คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
1653 นางสาว วิลาวัณย์ บุญศรี 22/15 5 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
1654 นาย อนนท์ โหมดนอก 90/27 12 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
1655 นาย วิจิตร เสนาเสถียร 64/89 4 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี
1656 นางสาว บุญญิสา จ าปาทอง 59/131 4 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี
1657 พ.อ.ท. ทวนชัย เหล่าเสถียรกิจ 200/524 1 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
1658 นาง สุภัทรา มงคล 89/30 4 บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี
1659 นางสาว จิติมาพร บัลลังค์แก้ว 493 6 วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
1660 นาย นิกร พากอง 290 10 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1661 นาย กรชัย ล าดวน 372/1 1 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1662 นาย เสง่ียม พันทอง 258 1 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1663 นาย อ านาจ ชัยจ า 35 9 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1664 นาย วิโรจน์ บ ารุง 78 13 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
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1665 นาย บรรทิตร บุญปล้ัง 69 6 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
1666 นาย เอกฤทธ์ิ นึกได้ 122/1 1 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1667 นาย ทองค า สามารถ 2/1 6 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
1668 นาย อานนท์ สุวรรณเสน 19/1 3 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
1669 นาย บัณฑิต แหล้ป้อง 137 11 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1670 นางสาว ธันยธรณ์ หมัดกอเข็ม 105 3 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
1671 นาง บุญมี คงเหม็ง 46 10 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1672 นางสาว พัชรี ลากุล 24 4 ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
1673 นาย วรวิทย์ ประดิษฐเทา 68 4 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
1674 นางสาว นิชพร เถาเกลือ 379 6 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1675 นาย แมน ชมดี 9 3 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
1676 นาย ธนเดช โชคคณาพิทักษ์ 12 5 หนองก่ี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1677 นาง กุลนิดา จันทร 34 6 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
1678 นาง วารี นามโคตร 98/1 2 โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
1679 นาย ยศพนธ์ สารีบท 10/1 3 ค าโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี
1680 นาย ปรีดา ทารัตน์ 29 5 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
1681 นางสาว จันทิมา อุดง 86/1 13 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
1682 นางสาว นภัสวรรณ นพสูรย์ 39 5 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
1683 นาง มะยุรี ซ่ือตรง 45/1 3 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
1684 นาย สุรชาติ แสงดึก 260 6 ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี
1685 นางสาว หทัยรัตน์ วันดี 430/1013 7 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
1686 นางสาว สุนิษา ไทยแก้ว 20 13 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1687 นาย ชัยศาล ไทยประยูร 450-452 - หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1688 นาย นายไพฑูรย์ พรมสุวรรณ์ 112 2 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1689 นาย วสันต์ พรเก้ือกูลทรัพย์ 465 2 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี
1690 นางสาว สังเวียน วระแสง 2 7 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1691 นาย บ ารุง ไผ่แดง 49 6 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1692 นาย ศุภชัย อยู่ประไพ 86 6 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1693 นาย อับดุลรายิ ยูโซะ 15/2 3 ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
1694 นาย แวอับดุลฮาดี อาแว 113/4 - สะบารัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
1695 นาย ลายิ หะแย 16 5 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
1696 นาย อับดุลวาเฮด จาเละ 18 3 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
1697 นาย มะยูโซะ สาและ 48 4 ปะกาฮะรัง เมืองปัตตานี ปัตตานี
1698 นาย แม เจะมะ 49 1 ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
1699 นาย รัฐติศักด์ิ ถวายทาน 14/1 2 บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา
1700 นาย ธนสิน บัวสด 69/192 2 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1701 นาย สันทนา มูลท้วม 57 2 พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
1702 นางสาว ยุภา กิจสมุทร 26/14 7 ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
1703 นาย มนตรี ไตรเวช 111 1 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1704 นาย ธนากรณ์ พ่วงรัก 47 6 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
1705 นาย เมฆ พรรณสวัสด์ิ 16/2 7 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1706 นาย สมนึก ไวยอรรถ 38/1 7 บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1707 นาย สุรชัย บุญยืนม่ัน 100/11 7 บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
1708 นาย จิรานุวัฒน์ พ่ึงอ่อน 7/1 2 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1709 นาย เวนิช บัวค าสิงห์ 25/18 12 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
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1710 นางสาว กมลพร เจริญป้อง 48/5 5 ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
1711 นาย วิมล หรุ่นบุญลือ 78 5 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
1712 นาย วรพงศ์ หอมขจร 2/7 4 บางซ้าย บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
1713 นางสาว อัญชลี งามเลิศ 51/504 3 ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1714 นาย สมโภชน์ ดีบริสุทธ์ิ 78 7 โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา
1715 นาย สิทธิศักด์ิ ป้อมทอง 72 1 ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา
1716 นาย ปัญญา ขวัญตา 152 7 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
1717 นาย ครรชิต เมฆหมอก 23 2 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1718 นาง อรวรรณ ชอปป์เนอร์ 13 5 สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา
1719 นาย สมเจตน์ ประสพทอง 26/12 2 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา
1720 นาย จ าลอง บุบผา 24 4 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา
1721 นาง บัวบาน ประทุมทอง 44/1 5 เจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา
1722 นางสาว ชญาดา ภูมิจิตร 168/57 7 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1723 นาย สมบัติ ธิราเขตต์ 11/1 5 บ้านแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา
1724 นาย ภานุวัชร ชาตินันทน์ 166/3 4 ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1725 นาง ส าลี ฮิมวาด 56/1 7 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1726 นาง ธัศนีพร อินทรักษา 9/1 4 ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา
1727 นางสาว นิตยา กันยา 55/1 6 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา
1728 นาง วลัยพร แพงเพชร 85/11 7 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1729 นาง นิตยา น้อยดี 42/4 6 บ้านนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา
1730 นาง เพชรสมัย เนียมหอม 155/2 6 แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
1731 นาย ไพรัช วงษ์ไชโย 42 2 บ้านใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
1732 นาย มณี เมืองฉาย 43/1 7 บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1733 นางสาว พรพิมล สีฟ้า 485 - ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
1734 นางสาว พิชานัน ส าราญจิตร 81/2 4 บางระก า นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
1735 นาย สมศักด์ิ สันธินาค 6 4 แก้วฟ้า บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา
1736 นางสาว วรดา เทียมสกุล 63 3 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
1737 นาย อนุกร ลาภสิทธ์ิ 49 4 กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา
1738 นางสาว ดวงสมร พลบ ารุง 88/94 3 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1739 นาย อุทัย บุญยืน 66/7 5 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
1740 นางสาว นงลักษณ์ ทองสง่า 68/27 3 ช้างใหญ่ บางไทร พระนครศรีอยุธยา
1741 นางสาว อัญชลี จุลวรรณ์ 28/3 6 จ าปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
1742 นาย เสกสันต์ิ หม่ันทองหลาง 51/738 3 ล าไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1743 นางสาว ก่ิงกาญจน์ รวมสุข 167 1 สบบง ภูซาง พะเยา
1744 นางสาว วรรณา สุนทะวรรณ 44/1 4 ปง ปง พะเยา
1745 นาง เหมยเฝย ศักด์ิชัยสกุล 3 10 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา
1746 นางสาว จันทร์นวล สมศรี 154 2 ป่าซาง ดอกค าใต้ พะเยา
1747 นาย สม ขุ่ยค า 19 11 บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา
1748 นาย นคเรศ สิทธศิลป์ 166 4 ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา
1749 นาย เกรียงไกร อ่ินแก้ว 82 11 ลอ จุน พะเยา
1750 นาย รณรงค์ เครือสาร 159/1 13 หงส์หิน จุน พะเยา
1751 นาง ตรีนัน จันทร 160 12 หย่วน เชียงค า พะเยา
1752 นาย ศรีศักด์ิ พินิจ 36 6 ดอนศรีชุม ดอกค าใต้ พะเยา
1753 นาง ไหนว่า แซ่ฟุ้ง 55 9 หนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา
1754 นางสาว พรรณี นาปรัง 126/1 9 พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา
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1755 นางสาว ฉวีวรรณ ใจไหว 11 1 น้ าแวน เชียงค า พะเยา
1756 นาง เครือวัลย์ เมืองมูล 97 4 ฝายกวาง เชียงค า พะเยา
1757 นางสาว รจนา กาต๊ิบ 188 12 อ่างทอง เชียงค า พะเยา
1758 นาง ทิพวรรณ ไชยมงคล 206/2 1 ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา
1759 นาย ทอง ก๋องแก้ว 178 8 ควร ปง พะเยา
1760 นาย สมศักด์ิ โปนค าปิน 225 3 หย่วน เชียงค า พะเยา
1761 นางสาว มณีรัตน์ ยะนา 52 2 หย่วน เชียงค า พะเยา
1762 นาย ยุทธนา แซ่วะ 159 6 ผาช้างน้อย ปง พะเยา
1763 นางสาว จอมขวัญ ฟูแสง 130 14 ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา
1764 นาง ละไม ค้าสม 195 13 แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา
1765 นางสาว ยุพิน แซ่วะ 348 2 จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
1766 นาย โสภณวิชญ์ คิดถูก 34/1 6 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
1767 นาย ชูวณิชย์ แซ่เต๋ิน 10 10 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
1768 นาย พรชัย แซ่เต๋ิน 14 10 ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา
1769 นาย ไพโรจน์ บุญป๋ัน 58 2 ดงเจน ภูกามยาว พะเยา
1770 นางสาว อัจฉรา บุญสม 446 14 บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา
1771 นาย โกศล ค าใบศรี 10 5 สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา
1772 นาย ผัด ทุเรียน 47/2 5 แม่กา เมืองพะเยา พะเยา
1773 นางสาว บุญเลิศ พลกล้า 248 8 สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา
1774 นาย สัมพันธ์ จันทร์วิลัย 163 2 อ่างทอง เชียงค า พะเยา
1775 นางสาว สุพรรณิการ์ สมพะมิตร 75 1 จ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา
1776 นาย ศรีมูล บัวหลวง 107 4 น้ าแวน เชียงค า พะเยา
1777 นาย อ้วน หวานเสียง 81 6 บุญเกิด ดอกค าใต้ พะเยา
1778 นาง กิตติกวิน ถ่ินล าปาง 133 9 ดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา
1779 นาย ทองสิงห์ อัฐนาค 124 5 สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา
1780 นาย สุชาติ วาปีรัตน์ 53 20 ร่มเย็น เชียงค า พะเยา
1781 นาย ประวิทย์ ใช้ฮวดเจริญ 70 5 เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา
1782 นาย สิทธ์ิ พันธุรี 242 6 บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา
1783 นาง กรรณิกา อ้อยหวาน 405 11 บ้านต๊ า เมืองพะเยา พะเยา
1784 นาย ชิษณุพงศ์ กาฬสินธ์ุ 398 4 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
1785 นาย เมธิชัย ย่ีค้ิว 12/2 7 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
1786 นาย จัตราวุฒิ กล่ าทวี 115 12 เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
1787 นาย ประเสริฐ กันจู 143/3 4 ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร
1788 นาย เส่ง เอ่ียมวิโรจน์ 1 5 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
1789 นาย สุวรักษ์ ดีรักษา 259 8 ง้ิวราย ตะพานหิน พิจิตร
1790 นางสาว มินตรา สาทอง 3 2 ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร
1791 นางสาว นิตยา เกตุวิบูรณ์ 185 2 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
1792 นาย มนตรี มีทรัพย์ 178 8 ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร
1793 นาย ธวัชชัย สิงห์รุณ 4 5 ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
1794 นาง ชนากานต์ ภูมิชาติ 38 2 คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร
1795 นาย จิรายุ อยู่เหย้า 44 13 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
1796 นาย สมยศ ภู่คง 5 4 โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร
1797 นางสาว เกษแก้ว พุ่มพิศ 165 1 วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร
1798 นางสาว ณทิรา โชคธนวณิช 97 8 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
1799 นาย สัมฤทธ์ิ ศรีอาวุธ 19 12 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
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1800 นาย เมธา สนธิธรรม 85/1 14 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
1801 นางสาว วรวรรณ หร่ายพันธ์ 55/1 3 บางคลาน โพทะเล พิจิตร
1802 นางสาว อนัญญา ไทรทอง 463/3 1 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
1803 นาย อ าไพ บ ารุงแจ้ง 115 5 บางลาย บึงนาราง พิจิตร
1804 นางสาว ค าพันธ์ พุทธา 65 10 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร
1805 นางสาว น้อย สังข์โชติ 25 6 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
1806 นาย ศักดา เอ้ียงเถ่ือน 342/1 5 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
1807 นางสาว จินดา ชัยชนะ 14 8 หนองโสน สามง่าม พิจิตร
1808 นาง กฤชญา มีโพธ์ิ 558 12 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
1809 นางสาว มารศรี สุขเปีย 254 6 ทุ่งใหญ่ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร
1810 นาย บุญส่ง ค าเกิด 128/6 4 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
1811 นาง อ าไพ ศาสตร์สุโข 33/1 6 ท่าน่ัง โพทะเล พิจิตร
1812 นาย ชูชีพ แสงมณี 38/1 10 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
1813 นาย ภูรี วุฒิวงษ์ธนา 5 - ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
1814 นางสาว ชลณี บุญเกิด 52/4 7 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
1815 นาง ปราณี คนเสง่ียม 297/38 - ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1816 นาย บุญเลิศ พันธ์กลาง 49/8 1 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
1817 นาง สุภพ เท่ียงหนู 388 15 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก
1818 นาย บุญยืน ศิริ 102/5 9 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
1819 นางสาว นาถยา วันดี 137 5 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
1820 นาย นพดล สุขเมือง 116 10 บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก
1821 นาง อรวรรณ ภู่หมี 202 3 หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก
1822 นางสาว ศิริรัตน์ ศักด์ิประเสริฐ 156 8 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
1823 นาย ประภพ เขียวเนย 74/1 3 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1824 นางสาว ธัญญ์นภัส เจริญฤทธ์ิธนยศ 183/8 5 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1825 นาย วัชรพงศ์ วงศ์วิริยชาติ 330 15 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
1826 นาง จ าเริญ ข่มอารมย์ 40 12 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
1827 นาง สมหมาย เป็งแห 28/1 4 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
1828 นาย ลออง รักษาแดน 202/1 5 บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก
1829 นาย วุฒินันท์ หมู่ซัง 66 2 วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1830 นางสาว ฐิตินาถ แซ่โล่ 190 16 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก
1831 นางสาว แพรว มาเขียว 200 10 ปลักแรด บางระก า พิษณุโลก
1832 นาง รัตนา ฐิตินทรางกูร 157/2 13 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
1833 นางสาว เจริญ จอมพล 1/3 9 ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก
1834 นาย เสมอ ค าเกษ 198 2 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
1835 นาง อนุช บุญแจ่ม 67/1 5 นครไทย นครไทย พิษณุโลก
1836 นาย ย่ิงยง สังข์ทอง 308/1 10 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก
1837 นาย ทิวากร เทศกุล 7/3 8 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1838 นาย ก่ัว แซ่หลอ 186 16 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
1839 นาย ธรรม ประยูรสวัสด์ิ 54/1 12 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
1840 นาง นิตยา คงสนิท 143 4 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1841 นาย ปราโนช ค าแป้น 183 13 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
1842 นางสาว ไพรัตน์ สิงหะ 159/3 6 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก
1843 นาย วัชระ นุชเฉย 153 11 แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก
1844 นาย สิทธิเดช นัยเนตร 105 7 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
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1845 นางสาว รุ่งรัตน์ เณรศาสตร์ 57 6 ท้อแท้ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
1846 นาง ลูกจันทร์ สายหยุด 92 6 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1847 นาย สมพร สวการพิพัฒน์ 52/1 8 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
1848 นาง บังอร ค าพิมพ์ 397/56 10 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1849 นาย สมศักด์ิ แป้นสวน 128 1 วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก
1850 นางสาว ทรัพย์ฉวี สอนภาษิต 179 5 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก
1851 นาย เข้ม จันพุฒ 83/1 8 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก
1852 นางสาว ธัญญาเรศ เร่ในไพร 1/1 7 บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
1853 นาง เบียง บรรโท 84 - ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1854 นาย สมาน นันทะสาร 12 1 บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก
1855 นาย สุริยา จ าปา 8 24 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก
1856 นาง อรกัญญา แสงสารวัตร์ 20/1 1 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
1857 นาง บุญลือ โทด้วง 40 4 นครชุม นครไทย พิษณุโลก
1858 นาย กงจักรร์ ทศพร 19 9 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก
1859 นาย สมพร วงษ์ตั 326/1 7 วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก
1860 นางสาว เปรมกมล สุวรรณทา 60 4 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก
1861 นางสาว ปาริสา วงศ์สุวรรณ 75/4 8 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1862 นาย ประพัฒน์ ย่าวงศ์ไกรสร 345 15 นาบัว นครไทย พิษณุโลก
1863 นาง มิตจิต ลีสุนทรี 133 16 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก
1864 นาย จ้ี แซ่หลอ 3 16 บ่อภาค ชาติตระการ พิษณุโลก
1865 นาย สะภี แสงจันทร์ 97/2 9 ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1866 นาย บังอร กันฟัก 273/1 11 ดงประค า พรหมพิราม พิษณุโลก
1867 นาย วิเชียร ยอดเพชร 175 9 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1868 นาง สายชล ทองค า 13/2 9 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก
1869 นาง สมจิต อินม่ัง 321 5 ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก
1870 นาย นฤนารถ ตุ้มสุข 8/4 4 โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก
1871 นาย ส าอางค์ แพ่งอ่ า 191/1 1 บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก
1872 นาย วสันติ ภาษิต 160 13 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
1873 นางสาว อาภากร ทองหล่อ 98 11 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก
1874 นาง แตงอ่อน รอดพ่าย 18/2 3 บ้านกลาง วังทอง พิษณุโลก
1875 นาย จรัญ ทับทอง 419/21 8 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1876 นาย มงคล วงค์หนายโกฎ 76 1 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก
1877 นาย พรหมประทาน ทองเก่งกล้า 207 3 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1878 นางสาว จิราภรณ์ มีรอด 257 7 ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก
1879 นาย สนิท แสนโน 168 3 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
1880 นาง รัชฏาภรณ์ แก้วทองค า 208/16 - ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
1881 นางสาว กมลทิพย์ ใจสมัคร 51 8 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก
1882 นางสาว กรณิศา มีสัตย์ 48 3 หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
1883 นางสาว พัทรา ทองแย้ม 27 10 โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1884 นาย สมหวัง บุญทัง 54 4 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
1885 นางสาว นุชจรีย์ คงทิพย์ 5 8 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
1886 นาย บุญส่ง ภุงาม 6 4 ยางน้ ากลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
1887 นาย พลสินธุ์ ทองมาก 29/2 6 บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
1888 นาย บัญญัติ ทรัพย์มา 98/1 5 สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี
1889 นาง สุเทพ กล่ินสี 62 5 โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
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1890 นาง เกษร กล่ินดี 3 4 สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
1891 นาง สมร มีก าลัง 97/1 4 ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1892 นาย สมศักด์ิ แสนยากุล 127 11 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1893 นาย จักรกฤษณ์ เทพวงค์ 86 7 ท้ายดง วังโป่ง เพชรบูรณ์
1894 นาย วุฒิชัย พชิรพิทยกุล 56 14 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
1895 นาย สุทิน ป่ินทอง 163 8 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
1896 นาย สุเทพ ศุภสาร 281 1 น้ าหนาว น้ าหนาว เพชรบูรณ์
1897 นาย สรรเสริญ ขวัญนาง 50 2 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1898 นาย ชาญวิทย์ ศิรินูเลิศ 180 5 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1899 นาย ธีรพัฒน์ ปัทมอัศรินทร์ 177 10 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1900 นาย จงจัว แซ่ว่ือ 82 8 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1901 นาย สิทธิศักด์ิ หว้าพูนทรัพย์ 317 11 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1902 นาย ทวีทรัพย์ หญ้าเรืองฤทธ์ิ 101 2 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1903 นาง สรวงสุดา คชสาร 31/1 4 โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
1904 นางสาว อุทัย ชุ่มกระโทก 590 4 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1905 นางสาว นัฐยา พาเกิด 369 1 บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
1906 นาย บุญเลิศ แซ่เถา 209 8 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1907 นาย ณัฐพงษ์ ทิพประทุม 242/1 16 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1908 นาย วิเชียร รอนยุทธ 231 10 คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
1909 นาย เบิด ปราบภัย 60/3 3 นายม เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1910 นาย สมหวัง สังข์ทอง 27 4 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
1911 นาย สวาท ทวีทรัพย์ 60/1 10 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1912 นาย ผัน ม่ันเกตุ 52 8 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
1913 นาย จิรายุ แซ่สง 94 16 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1914 นางสาว ฐิติพร ประดับวงศ์ 382 5 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1915 นาง จิดาภา บุญมาก 63 3 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
1916 นาย นิพนธ์ จันทร์พิลา 5 16 บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์
1917 นาง วรรษมนต์ ก าเนิดสูง 221 10 บุ่งน้ าเต้า หล่มสัก เพชรบูรณ์
1918 นาย อินกวย นวลสวาท 18 5 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1919 นางสาว ภัททิยา แสงแก้ว 317 8 นาซ า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1920 นาง มะ แซ่ส่ง 124/1 14 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1921 นาง บุญแจ่ม ทัพพิลา 44 13 แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
1922 นางสาว กวินทรา แก้วเอ่ียม 209/1 11 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบูรณ์
1923 นาย สุพจน์ รัตนชัยแสงสกุล 76/1 5 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1924 นางสาว บุญมา ค าหมู่ 88/4 6 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์
1925 นาง สุดใจ ดาพัด 236 6 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
1926 นาย วิษรุจน์ เพชรตาด 164 4 นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1927 นาย พศุตม์ จ้งจันศรี 45 4 ศาลาลาย ชนแดน เพชรบูรณ์
1928 นาย ยุทธชัย บุญแท่ง 75 2 นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1929 นางสาว สรนันท์ นุ่มขึง 55/1 3 วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์
1930 นางสาว พัชรา รักษา 25 8 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
1931 นาย อธิวัฒน์ วงศ์ด ารงเกียรติ 15 16 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1932 นาง อ านวย สมบัติ 371 1 วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์
1933 นาย ประวร แย้มย้ิม 220/1 4 ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์
1934 นางสาว พรอุมา ขวัญแจ่ม 302 1 โคกมน น้ าหนาว เพชรบูรณ์
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1935 นาง กิติยา คีรีรัตน์สกุล 55 3 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1936 นาง บัวหล่ัน ยุคะลา 47 3 น้ าร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1937 นาง วิไลพร โทนกล้า 1 3 ตาดกลอย หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1938 นาง ก่ิงเพชร์ ปัญญาฟู 53/1 1 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์
1939 นาย ทม ปัถมัง 111 8 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบูรณ์
1940 นาย ชาติชาย เพชระบูรณิน 470/4 - ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1941 นางสาว จันทนา ขวัญเดิน 168 7 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบูรณ์
1942 นางสาว ปิณฑิรา เสียงเสนาะ 138 5 ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์
1943 นางสาว ปรานอม ดวงแสง 532 6 ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1944 นาง รัชนี ทิตะพันธ์ 99/1 8 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
1945 นาย วรวิช วรวงค์อุดม 139 6 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1946 นาย เอกฉัตร ศรีสอน 126 2 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1947 นาย เติม เพลัย 97/1 4 บ้านเนิน หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1948 นางสาว ปราณี เกตุทองมา 11 8 บ้านโคก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1949 นาง สมพร ค าอุดม 72 14 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์
1950 นาย ตรรกวิทย์ แซ่หวือ 103 8 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1951 นาง กรองเกรียน กันยาประสิทธ์ิ 415 1 ท่าข้าม ชนแดน เพชรบูรณ์
1952 นางสาว อรอนงค์ สีซุย 165 15 ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1953 นาง วิไล นรินทร์นอก 65 7 สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
1954 นาย สิทธิพล แซ่หลอ 96 16 วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์
1955 นางสาว วิไลวรรณ สินย้าง 239 10 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์
1956 นาย นายนพพร ทองนึก 72 1 วังชมภู เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1957 นาง วันดี การุญบริรักษ์ 4 9 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1958 นาย เต๊อ แซ๋ลี 59 3 เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์
1959 นาย ธงชัย ศิริกิจภิญโญกุล 11 1 ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่
1960 นาย บุญเลย ช่างไม้ 135 6 ห้วยอ้อ ลอง แพร่
1961 นาง สมพิศ ธงสิบเจ็ด 140 15 ห้วยหม้าย สอง แพร่
1962 นาย ทวี หนองซิว 28 4 หัวเมือง สอง แพร่
1963 นางสาว หัสยา ดอกจ าปา 3 1 แม่ยม เมืองแพร่ แพร่
1964 นาง อุทัยวรรณ อภัยกาวี 95 9 บ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่
1965 นาง วิไลวรรณ์ ถ่ินสอน 82/1 2 บ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่
1966 นาย สมบัติ ทะเรือน 44 5 ทุ่งแล้ง ลอง แพร่
1967 นาย เสาร์แก้ว โป่งค า 176 1 แดนชุมพล สอง แพร่
1968 นาย สุรศักด์ิ เขียวเหลือง 11 4 ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่
1969 นาง สมัย ธรรมผง 84 11 หัวเมือง สอง แพร่
1970 นาย พฤษกชาติ ผูกเพาะ 96/1 1 วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่
1971 นาง พวงเพชร ชุมภู 39/1 4 ปากกาง ลอง แพร่
1972 นาย ถวิล จิณะโสต 18/1 4 แม่ค ามี เมืองแพร่ แพร่
1973 นาย นา สุขเขียว 103 2 เวียงต้า ลอง แพร่
1974 นาย โสภณ ผาทอง 63/1 6 สบสาย สูงเม่น แพร่
1975 นาย ผ่อน มาดเหง 54/2 4 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
1976 นาย ซ้อน อุตมา 88 2 ปากกาง ลอง แพร่
1977 นาง ลัดดาวัลย์ ชุ่มเย็น 138/2 5 สบสาย สูงเม่น แพร่
1978 นาย สมคิด แก่นเรณู 79 13 หัวเมือง สอง แพร่
1979 นาง ดารี อุปนันชัย 134/5 2 บ้านถ่ิน เมืองแพร่ แพร่
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1980 นาย สรศักด์ิ ญาน๊ะ 18 7 ป่าสัก วังช้ิน แพร่
1981 ด.ต. ทวีศักด์ิ ม้าดี 134/1 8 ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่
1982 นาย สังวาน สิงห์อ้อย 38 10 บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
1983 นาง ศิรประภา ชักโยง 171 1 หัวฝาย สูงเม่น แพร่
1984 นาย สมยศ ย่ีเผต๊ิบ 224/1 4 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่
1985 นาย เจริญ โนรินทร์ 89 1 ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่
1986 นาย วิโรจน์ ใจกระเสน 274 3 วังหลวง หนองม่วงไข่ แพร่
1987 นางสาว บัวสร้อย รัตนสุวรรณสิริ 3/3 1 ดอนมูล สูงเม่น แพร่
1988 นาง สมบูรณ์ แก้วมุกดา 125/1 4 ห้วยหม้าย สอง แพร่
1989 นาง แสงวอน ปากห้วย 84 8 ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
1990 นาย ด าเนิน จริตงาม 166 3 วังช้ิน วังช้ิน แพร่
1991 นาย ธรรมนูญ บุญเทียม 31/33 2 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1992 นาย อวิรุธ ฝาดสูงเนิน 29/5 6 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
1993 นางสาว ยุภารัตน์ มะลาด 82 13 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
1994 นางสาว พัณณ์ชิตา นารถไทยวัฒนา 6/1 - ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
1995 นาย ศรัญญู วังเวียง 102 3 ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
1996 นาย จรสันทร์ ศรีอุบล 8/74 14 เก้ิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
1997 นาง ชมภู่ เกลียวสีนาค 73 8 บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
1998 นาง ผุสดี ผิวขาว 48 8 ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
1999 นางสาว ปภัชญา เขียนสุวรรณ 179 15 แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2000 นาย สงวน บุตรวงษ์ 67 7 ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
2001 นางสาว จิระวดี จิระสุข 403 19 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2002 นางสาว โสภา โสภารัตน์ 52 9 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2003 นางสาว ผกาวรรณ ฝนดี 380 8 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2004 นาง อมรรัตน์ ศรีจันทร์หล้า 320 1 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
2005 นาง บัวพันธ์ุ สายแกม 81 7 ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม
2006 นาย เจริญชัย อุปฮาด 74 2 ยาง บรบือ มหาสารคาม
2007 นาย ธนาพัฒน์ ชัยล าพังสุขสกุล 101 6 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
2008 นาย วิศรุต วังทอง 173 7 หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
2009 นาย พัฒนพงศ์ สีทิศ 20 3 ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
2010 นาย ฉัตรมงคล ถนัดค้า 57 7 หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
2011 นาย ชนินทร์ โยธะการี 4 6 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2012 นาย คมกริช บุษบง 151 6 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
2013 นาย ประยูร แก่นจันทร์ 29 13 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2014 นาง สุวรรณ์นา ปาคาถา 32 - ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2015 นาง สุชานาถ สาลี 281 4 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
2016 นาง สุพรรณี เพียนคงชน 79 4 แกด า แกด า มหาสารคาม
2017 นาย อนุศักด์ิ สีดาพล 81 2 หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2018 นางสาว มลชยา สีละ ซูเตอร์ 199 2 แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
2019 นางสาว สุพรรณี ประเพโส 170 4 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
2020 นาย อดุลย์ จันทร์ภักด์ิ 61 6 งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
2021 นาง ประพิศ ชาสมบัติ 555/5 3 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
2022 นางสาว พรพรรณ พรอยู่ศรี 40 2 แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
2023 นาย ธนพล แก้วประเสร์ิฐ 98 8 ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2024 นาง อมรรัตน์ เฮนริคเซ่น 99/171 - ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
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2025 นาย สมชาย ยอดเนียม 56 4 ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2026 นาย ทรงศักด์ิ โยวะ 23 14 ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
2027 นาย พินิจ นารอง 143 - ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2028 นาย ทองจันทร์ จัตุประสาน 31 6 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2029 นาย วรายุทธ์ พงอุดทา 62 4 หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
2030 นาย กอบกฤษ ภวภูตานนท์ 97 15 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
2031 นาย กิตติศักด์ิ สุโทวา 100 10 ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2032 นาย ณรงค์ สิงขรอาจ 91 9 บรบือ บรบือ มหาสารคาม
2033 นาง สุพักตรา สิงหาราโท 17/2 1 นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
2034 นางสาว มาฎารักษ์ มิสา 79/88 - ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2035 นาง เพ็ญนภา สีจ าปา 404 8 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2036 นาย อิฐรัตน์ ภิรมย์รักษ์ 459 - ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2037 นาย ปิยะพงษ์ ปาสาน า 176 17 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
2038 นาย เพ็ญก าจร ศรีสุภสุพรรณ 213 2 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
2039 นาง เคน ศรีชนะ 78 9 โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
2040 นาย วีรศักด์ิ โยธาภักดี 89 1 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2041 นางสาว ใบ สุปัดชา 15 9 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2042 นาย สุพรต อรรควงษ์ 43 13 ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
2043 นาย อภิชาติ ทองเจริญ 76 19 เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
2044 นางสาว ล้วน แก้วอาจ 77 10 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
2045 นาย มะนัดชัย มูลสูตร 9 8 หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
2046 นาง มนิดา ลาดนาเลา 324 5 หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
2047 นาง ปริญญา ปิตโต 71 5 ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
2048 นาย ธีรศักด์ื ทับพิมล 124 12 แกด า แกด า มหาสารคาม
2049 นางสาว นงนุช ทีคลัง 73/15 - ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2050 นาย สุรศักด์ิ ปาปะเพ 138 21 หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
2051 นาย ประวริทธ์ิ บุรัมย์นิธิโชติ 135 11 ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม
2052 นาย ยุทธนา พงษ์จีน 23 3 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
2053 นางสาว อิศราภร สีทอง 126 11 วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
2054 นาย พัฒนา ทึนรถ 156 4 โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2055 นางสาว จตุพร ชุมพล 24 10 แกด า แกด า มหาสารคาม
2056 นาง พิศมัย สโครเดอร์-แฮนเซ่น 16 1 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
2057 นาย ชัยยา บุตรวงค์ 162 3 ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
2058 นาง อนงค์ เดิมท ารัมย์ 17 3 สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม
2059 นาย ครรชิต ศรีกุลคร 899/15 1 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
2060 นาย สมยศ วรามิตร 4 23 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2061 นาย เจตนพัฐ สมจิตร 55 7 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2062 นาง สายบัวทอง ศรีมุงคุณ 57 14 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2063 นาย อนันต์ ปริเวสูง 2 10 เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
2064 นาย วิเชียร ฤทธ์ิจะนัง 146 3 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
2065 นาง ไพทูลย์ หิตายะโส 143 12 ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
2066 นาง ธนาภรณ์ ศิลปดิฐ์ 94 10 โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
2067 นางสาว ศรันยา ซุ่นขวัญ 129 6 หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
2068 นาง ปรียาภรณ์ ศรีค าเวียง 457 14 แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2069 นาย วินัส โถทอง 40 2 ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
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2070 นาย คมสัน ผิวเฮ้าผา 138 7 นาดูน นาดูน มหาสารคาม
2071 นาย ยุทธพงษ์ แสนละคร 177 4 หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2072 นาย สุรศักด์ิ วงษ์จีน 58 4 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
2073 นาย บรรเจิด ค าแสนทียะ 28 4 นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
2074 นาง สุบรร ชะศรี 225 1 มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
2075 นางสาว ศุภลักษณ์ ละอองค า 18 3 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
2076 นาย วีรชาติ ไชยค า 195 4 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
2077 นาย สมรถ ทานาม 32 20 นาโพธ์ิ กุดรัง มหาสารคาม
2078 นางสาว หยาด ประทุมวัง 57 10 นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
2079 นาย เทพศิริ ปักกุนัง 63 19 เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
2080 นางสาว น้อย ลาวิเศษ 51 3 บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
2081 นาย ประเทศ ปัจจังคะตา 141 7 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
2082 นาง นพมน เมตุลา 1 9 บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
2083 นาย จิตรพล เดชา 22/4 - มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2084 นางสาว ไมตรี ค านนท์ 356 6 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2085 นาย อดุลย์ โยธาค า 25/1 - มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2086 นางสาว ช้า ค ามุงคุณ 167 8 ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
2087 นาย ที เช้ือค าฮด 14 7 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
2088 นางสาว สุวีรา มหาผล 99 6 ผ่ึงแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2089 นาย มานิช ต่อซอน 54 2 นาอุดม นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
2090 นาย ประเทือง คนหาญ 151 7 บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร
2091 นาย อภินัน เช้ือวังค า 143 4 หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
2092 นาย โสฬส สุวรรณมงคล 60 4 บ้านค้อ ค าชะอี มุกดาหาร
2093 นาย ชัยสิทธ์ิ ตองสู้ 32 10 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
2094 นางสาว มาศสุภา สระทองวี 90 10 นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร
2095 นาง กองมี โคชขึง 50 6 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2096 นาย ทนงศักด์ิ อาจหาญ 158 7 น้ าเท่ียง ค าชะอี มุกดาหาร
2097 นางสาว วรรณิดา สินล้ี 19/2 7 เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน
2098 นางสาว ปรางทิพย์ เป่ียมรักไพร 26 8 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2099 นาย กิติกรณ์ ขจรบุญอ ารุง 31 6 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2100 นาย สมยศ ศศิวิริยะ 31 4 เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน
2101 นาย จิรพัฒน์ ธาราค ารณ 24/3 2 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2102 นาย อภิชาติ กุลวัตรสถาพร 9/1 1 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2103 นาย สมศักด์ิ แซ่ซ้ง 14/4 4 หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2104 นาง ส่าโม่ เผ่าไพรพนา 253 4 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2105 นาย ศรค า ไผ่สีค าทอง 11/1 10 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2106 นางสาว อัจฉราพร แสวงวัฒนา 548 3 แม่นาเติง ปาย แม่ฮ่องสอน
2107 นาง มือวา ชอบธรรมคุณ 16/2 4 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2108 นาย พะตอซู ศรีไพศาลบุษบา 103/4 7 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2109 นาย พะโย เลิศสายัณห์ 9/1 5 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2110 นาย ชัยชนะ ก าลาภยศ 8/1 4 ห้วยปูลิง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2111 นาง ศรีจันทร์ แก้วพรรัก 784 1 ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2112 นาย สันติ มีความสงบ 126/1 7 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2113 นาง กริโชย ยาสมุนไพร 375 3 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2114 นาย ทุลา ไพรจาตุรงค์ 84 10 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
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2115 นาง ศรีนวล มาลุน 30/1 6 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2116 นางสาว ปัทมา อินทจักร 10 2 ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน
2117 นาย ชลิต วงศ์ศรีสุดา 31/5 2 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2118 นาย หล้า สมศักด์ิสกุลชัย 400 3 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2119 นาย สุรชัย ก่อเกียรตินิมิตร 35/1 2 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2120 นาย ตะนะนะ ชลธีธนเกียรติ 25/1 5 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2121 นาย ถังก่วย สุขสิงขรกุล 314 4 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2122 นาย เฉลิม นภาทอง 29 2 เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2123 นาย มานะ ปู่หล้า 209/1 4 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2124 นาย ลือโจ เคียงอมร 72/2 6 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2125 นางสาว ละอองดาว พนธกร 231/ส 4 หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2126 นางสาว พจีรจิต ภักดีวิริยะสกุล 46/2 7 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2127 นางสาว ศรีประพันธ์ จารุเดชสกุล 2/ช 9 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2128 นาย จรูญ กระแสเงินดี 1/3 1 แม่ยวมน้อย ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2129 นางสาว เยดา เชิดชูสกุลไกร 320 4 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
2130 นาง แหย่แด สุทธินิคม 287 6 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2131 นาย เนจันทร์ นรวัฒน์กุล 212 2 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
2132 นาย มีนา สกุลก้องไพศาล 21/5 6 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2133 นาย พะเส่แอ๊ะ ศรีพรรณสุข 18/1 4 แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2134 นาง อะหน่อ แก้วกานต์ไพร 58/1 10 ป่าแป๋ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2135 นาง ป๊อก คีรีประเสริฐนาม 62 3 ห้วยผา เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2136 นางสาว พิมพ์วิไล นักรบไพร 45/1 6 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2137 นางสาว ละออ ค้ าชูคงคา 31/3 - แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2138 นางสาว รัตติกาล เลิศศศิธร 43 3 ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2139 นางสาว จันทร์จิรา เจริญภูมิชัย 18/1 3 แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2140 นางสาว จีรพร ต่อธนดิเรก 35/2 1 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2141 นางสาว มนธยา สดใสจ าปา 600 4 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
2142 นาย สุธิพงษ์ ศรีโสภาจ าปี 13 6 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
2143 นางสาว วิภารัตน์ คงวิบูลย์ทรัพย์ 58/1 6 ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2144 นางสาว มาลี ละอองฟ้าขจรกุล 136 1 ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน
2145 นาย ค าอ่อง นู 118/ส 4 หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2146 นาย ธนภูมิ พิสิฐชัยเวท 40/ช 4 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2147 นาง คือดือ ประสบความดี 159/พ 8 กองก๋อย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2148 นาย ณัฐกิตต์ ชลธารเสาวรส 8 4 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2149 นางสาว มาลี น้อมน าประเสริฐ 207 1 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2150 นางสาว พัชรี กุนามูล 58/2 3 หมอกจ าแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2151 นาย ทูดา นรากรชัย 1 12 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
2152 นางสาว อนิชานันท์ แซ่ม้า 3 7 เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน
2153 นาง ปรีหว่าง พนาร่มร่ืน 327/3 6 แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2154 นาง บลิโย ธาราสาละวิน 381 4 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2155 นาย โฉะควา สุวรรณพิศมัย 38/5 1 เสาหิน แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2156 นางสาว ดวงฤทัย ขยันกิจจ าเริญ 67/1 2 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2157 นาย สุพล คงคาเชิดชู 171 8 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2158 นาย ชนะศักด์ิ จินดานนท์นที 331 8 แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน
2159 นาย อุดม จะบอ 311 1 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
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2160 นาย สุชาติ ด ารงเอกภาพ 44/1 2 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2161 นาย สุรชัย ดวงดาวสว่าง 136/5 3 แม่สวด สบเมย แม่ฮ่องสอน
2162 นาย วิชา หทัยทิพย์ 29 2 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2163 นางสาว สะโชย ขอบพอ 27 3 สบเมย สบเมย แม่ฮ่องสอน
2164 นาย สมยศ ไพรศุภกิจ 56 6 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2165 นางสาว สมพร เงาพฤกษา 32 4 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2166 นาย เจษฎา สุนภาสถาพร 43/1 6 ท่าผาปุ้ม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2167 นางสาว หล่าแฮ ศรีโสภาจ าปี 27/1 6 แม่สามแลบ สบเมย แม่ฮ่องสอน
2168 นาย รอน แจ่มอรุณรักษ์ 56 5 แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน
2169 นาย อาทร สถิตอนันต์ 22 6 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2170 นาย ก าธร ครองชัยชนะ 13/11 9 แม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2171 นาย ปกรณ์ หมีจันทร์ต๊ะ 149/1 2 ปางหมู เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2172 นาย ส่าห์ กมลวุฒิกุล 117/1 1 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2173 นาง ดาวเรือง ปันตา 5/2 8 บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
2174 นาง ศิลา เทียนทางธรรม 15/1 1 สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2175 นาง ปรียา โชคนที 18 4 แม่นาจาง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2176 นาย สมศักด์ิ เจริญศุภมิต 47 7 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2177 นาง วรรณี เมฆอรุณกร 18/4 2 แม่โถ แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2178 นางสาว วรุณี วิทยานราธร 7/6 2 ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2179 นางสาว วิธิดา นโคทรค ารณ 99/1 6 แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
2180 นาย ทัตธน กล้าประจัน 44/2 - จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2181 นาย วศิน สัตยากรวุฒิกุล 19/1 9 ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
2182 นาย สมพร เงินงาม 104 21 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
2183 นาย นัฐพงษ์ เจริญวงศ์ 475 1 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
2184 นางสาว สรัญรัชต์ สมคะเณย์ 279 2 สวาท เลิงนกทา ยโสธร
2185 นางสาว วราลี ศรีธรรมมา 421 7 หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
2186 นาย จ ารัส ศรีวะรมย์ 235 3 ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร
2187 นางสาว ดวงฤทัย ไชยวิเศษ 2 9 ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร
2188 นาย อาทิตย์ มูลสาร 40 4 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร
2189 นางสาว จันทร์จิรา ทาระขจัด 104 2 สร้างม่ิง เลิงนกทา ยโสธร
2190 นางสาว ศิริญญา สนธิรักษ์ 172 1 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
2191 นาย พัฒนา ค าคุณประเสริฐ 254 8 โพนงาม กุดชุม ยโสธร
2192 นางสาว สังเวียง กุกุดเรือ 130 6 ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร
2193 นางสาว เข็มทอง แก้วประทุม 999/66 11 พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
2194 นาง วรรณญา ศรีทอง 170 10 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร
2195 นาง จุฬาภรณ์ เพ่ิมพูล 227 4 หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
2196 นาง ลักขณา นาคสุข 418/7 - ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
2197 นาย ก่อฤกษ์ สิงห์มาตร 112 10 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
2198 นาย นิกร แสงกล้า 18 4 นาค า ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
2199 นาย พัฒธรพงษ์ บุญเจริญ 210 7 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
2200 นาย ภานุวัฒน์ เจริญทัศน์ 42 8 เดิด เมืองยโสธร ยโสธร
2201 นาง สูรทอน แสวงผล 16 16 ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร
2202 นาย สมัย สาสิงห์ 29 6 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
2203 นาย ส าเริง อุปสาร 105 7 น้ าค าใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร
2204 นาง ป่ิน ทองไชย 193 1 ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร
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2205 นาย บรรพต หม่ืนแพน 146 9 ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
2206 นาย เนติพงษ์ สุนทรา 82/1 13 กระจาย ป่าต้ิว ยโสธร
2207 นางสาว อรอุมา กุลบุตร 264 11 โคกส าราญ เลิงนกทา ยโสธร
2208 นาง เกษม สุรินทร์ 226 7 หนองคู เมืองยโสธร ยโสธร
2209 นางสาว ประเสริฐ อินทะโพธ์ิ 225 2 กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
2210 นาย นัฐวุฒิ อุตอามาตย์ 81 3 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
2211 นาง สุพัตรา สืบศรี 89 3 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร
2212 นาง ระวิวรรณ จันทะคาม 77 17 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
2213 นางสาว เกิด พรมบุตร 13 5 นาเวียง ทรายมูล ยโสธร
2214 นางสาว สุภานัน แสวงสาย 277 4 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร
2215 นาง ส าราญ ไชยโคตร 67 4 ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร
2216 นางสาว ชญณ์พิมุกต์ พรามอนงค์ 155 11 กุดน้ าใส ค้อวัง ยโสธร
2217 นาย บรรจง ค าแสน 34 6 ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร
2218 นาย ปาริเชษฐ์ สมเพ็ชร 8 4 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร
2219 นาย ถวิล มีศิลป์ 45 5 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
2220 นาง จันทร์เพ็ญ สีหาพงษ์ 352 2 ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร
2221 นาย มนตรี อนุธรรม 76 1 หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
2222 นางสาว อารียา ปิยมาตย์ 21 7 ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร
2223 นางสาว ชนธิดา อุ่นใจ 95 4 ก าแมด กุดชุม ยโสธร
2224 นาย บัวผัน ศรีสง่า 67 2 สงเปือย ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร
2225 นาย วัชระ สุปันนุชย์ 309 1 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
2226 นาง ส าผัด ระยาย้อย 122 9 หนองแหน กุดชุม ยโสธร
2227 นาง อรสา สีหะวงษ์ 274 6 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
2228 นาย ประสพ ยอดรัก 14 6 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
2229 นาง บัวลี ธนะอุด 288 4 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
2230 นางสาว ภัสรารัตน์ ยศพันธ์วรทัต 116 12 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
2231 นาย วิชัย ชัยบุตร 180 7 คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
2232 นาย ณัฐพล แก่นจันทร์ 83 12 ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร
2233 นาง พัน สารีรักษ์ 2 1 นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร
2234 นาง เกษร ชายทวีป 434 14 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
2235 นาง พนม แสงทอง 111 10 หนองแหน กุดชุม ยโสธร
2236 นาย พนม สมลี 45 1 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
2237 นาย สังข์ทอง ไกยริตน์ 131 8 กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร
2238 นางสาว ป่ินนภา ดอกบัว 34 11 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
2239 นางสาว สุณี คุ้มบุญ 73 6 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร
2240 นางสาว เรณู แสงฉวี 278 4 สวาท เลิงนกทา ยโสธร
2241 นาย ประพจน์ นวมมณี 134 4 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
2242 นาง จินตนา แสงกล้า 189 9 ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร
2243 นางสาว จุฑามาส ต้ังสุภวงษ์ 30 - ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
2244 นาย อนุวัฒน์ พรานป่า 121 3 ไผ่ ทรายมูล ยโสธร
2245 นาย สมชัย ล าพิมาย 224 9 ส าราญ เมืองยโสธร ยโสธร
2246 นาย บรรจง สุทธิอาคาร 212 6 สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร
2247 นางสาว วาสนา อรชร 163 5 ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร
2248 นาย โชคอนันท์ จันทะมาตย์ 85 8 ค าเตย ไทยเจริญ ยโสธร
2249 นาย ประไพ สว่างทองหลาง 96 2 ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร
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2250 นาย มานพ มีนาวัน 105 16 หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2251 นาย ภาณุวัตร ธุระพันธ์ 188 8 หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
2252 นางสาว ปิยะฉัตร เสมอวัน 111 1 นาโพธ์ิ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2253 นางสาว ปัทมา โสภาวะนัส 58 15 หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2254 นางสาว อรยา บัวไข 197 9 โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2255 นางสาว รุ่งอรุณ สุขใส 187 14 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2256 นางสาว ณอาภา สวัสด์ิพาณิชย์ 111 7 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2257 นางสาว วรัชต์ธร สุจีร์ภูรัชต์ 55 2 น้ าค า สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2258 นาย นันทะ กุลสุข 247 7 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2259 นาง ราณีย์ อ่อนประทุม 258 19 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2260 นางสาว วิไลวรรณ ทวินันท์ 97 3 ดงคร่ังใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2261 นางสาว วิลวรรณ พรมวันนา 43 2 โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
2262 นางสาว สุรางศ์ เเซ่กัง 100 10 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2263 นาย บุญเหลือ ปาภูงา 336 4 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2264 นางสาว อาภาพร อะธิมัง 144 18 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
2265 นาย จ าปา ศรีระวรรณ์ 111 9 พรมสวรรค์ โพนทอง ร้อยเอ็ด
2266 นาย นิจกร วรรณพัฒน์ 18 12 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
2267 นาย ยงยุทธ พาคิด 43 3 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2268 นาย พิชัย ส าโรงแสง 226 2 ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2269 นาย ศักด์ิชัย จันทิพย์ 86 5 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
2270 นาง ศรีสมร สังฆะมณี 14 - ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2271 นาง สมพงษ์ บุตรส าราญ 49 16 สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2272 นาง สมัย กว้างชัยภูมิ 45 7 สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2273 นางสาว ณิชาภัทร บุญแดนไพร 109 18 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
2274 นาย สิทธิศักด์ิ เอกวงษา 112 16 โพธ์ิทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
2275 นาย พนาไพร บ่อคุ้ม 24 10 หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2276 นาง สุพัชร์ชญา โสรธร 9/1 1 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2277 นาย ชาลี เปไสล 80 12 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2278 นาย ประจักร ทองสิน 110 10 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2279 นางสาว นิภาพร ตรีเลิศ 86 11 กกกุง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
2280 นาย ชัยวัฒน์ คุ้มนุ่น 50 10 นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2281 นางสาว สุชาดา ลานหลายเลิศ 88 11 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2282 นาย ธีรวัฒน์ ด ารีห์ 35 16 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2283 นางสาว เกษสมร จิว 246 5 หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2284 นาย ขวัญชัย ไชยโชค 251 3 โคกสูง โพนทอง ร้อยเอ็ด
2285 นางสาว กัลยาณี มหามาตย์ 134 3 เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2286 นาย อุทัย ศุภภูตานนท์ 269 7 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2287 นางสาว อนงค์ เสาวงษ์ 209 4 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2288 นาย ภาคิน ผลอ้อ 286 20 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2289 นางสาว สกุณา อินทร์อ านวย 60 - ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2290 นาย บุญชู ม่วงมนตรี 164 13 ดินด า จังหาร ร้อยเอ็ด
2291 นางสาว หนูเจียม พรมโสภา 56/1 9 ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด
2292 นาย ทวีศักด์ิ ต้ังอารีอรุณ 14 2 หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2293 นางสาว ล าไพ พรหมบุตร 71 4 ดงคร่ังใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2294 นาย ประสิทธ์ิ ศรีบุตร 53 4 ธวัชบุรี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
2295 นาง ศิริประภา เรืองมลตรี 119 4 วารีสวัสด์ิ พนมไพร ร้อยเอ็ด
2296 นางสาว บังอร ค าแดงไสย์ 55 - สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
2297 นางสาว วารุณี ศรีวิเศษ 308 12 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
2298 นาย ประดิษฐ ประทุมชาติ 154 1 อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
2299 นาย สากล สุขพร้อม 71 4 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
2300 นาง สมุทร พุทธสาร 17 5 บึงเกลือ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2301 นาง อุมาพร เวียงสิมมา 309 3 วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด
2302 นางสาว ปาน เหล่าชรา 186 9 โพธ์ิทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2303 นางสาว นิตยา ฟองจ๋ิว 89 13 ผาน้ าย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด
2304 นาย ธีระวัช สุวรรณนวล 185 7 หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2305 นาย จิรวัฒน์ แสงสุวรรณ 119 7 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2306 นางสาว บัวหลวง บูรณะกิติ 192 6 โพธ์ิทอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2307 นาย สมพร พุทธลา 49 4 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2308 นางสาว วรรณา แสนทา 39 3 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2309 นาย ถาวร มูลมะณี 221 5 ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2310 นางสาว ธนิตา ชาเครือ 30/2 8 ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2311 นาย ค าตา กองภา 159 6 โนนสง่า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2312 นาย สมถ่ิน พวงใต้ 36 14 ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2313 นาง ปิยาภรณ์ ต้นหลุบเลา 138 6 หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2314 นางสาว จันทร์เพ็ญ พันโนฤทธ์ิ 70 13 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
2315 นาย บุญสูง พลม่ัน 73 8 เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
2316 นาง หม่ัน ราญมีชัย 12 7 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2317 นาง อรอนงค์ สอนสนาม 585 5 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2318 นาย นพพร ฉลองกิตติศักด์ิ 25 5 เมยวดี เมยวดี ร้อยเอ็ด
2319 นาย ภูเมศ นิลคร 147 14 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2320 นาย สมพาน ทานะมัย 210 9 โพธ์ิศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
2321 นางสาว ปัณฑิตา มาแสวง 24/86 19 หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2322 นางสาว ทิวาพร พันธะศรี 170 3 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2323 นางสาว กัญญารัตน์ ทดดอน 142 2 เหล่าหลวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2324 นาย ชัชชัย มูลจันทร์ 76 13 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด
2325 นางสาว พิมพกาญจน์ พันธ์ุศิลา 106 6 ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
2326 นางสาว กมลวรรณ บุญถ่าน 69 3 เมืองหงส์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2327 นาง ดาวเรือง วงศ์สกุลภิญโญ 351 5 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2328 นาง อนุรักษ์ วินทะไชย 43/3 - ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2329 นาย สมเจตน์ ไชยลาภ 109 12 บัวแดง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2330 นางสาว สิรารมย์ ค าภู 53 8 ช้างเผือก สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2331 ร้อยเอก ถวาย มูลมานัส 172 9 บ้านแจ้ง อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2332 นางสาว ณัฐธพร เพ็ญจันทร์ 72 5 โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2333 นาย วุฒิไกร วงบุดดา 154 9 โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด
2334 นาย บดินทร์ มงคลศรี 252 4 ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2335 นาย นพพล สวัสด์ิภูมิ 83 13 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
2336 นางสาว นวลจันทร์ ชายค า 86 1 โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2337 นาย ก าธร อารีย์เอ้ือ 147 3 ดินด า จังหาร ร้อยเอ็ด
2338 นาย ศราวุฒิ พุ่มดอกไม้ 195 1 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2339 นาย ชัยมกรา สารพล 88/1-2 7 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
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2340 นางสาว นิภา จันทร์ซ้าย 226 3 หัวช้าง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2341 นาง เกษี โพธ์ิสัย 25 13 ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2342 นาย ทนงศักด์ิ ภักดี 57 3 อัคคะค า โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
2343 นาย พิพัฒน์ สกุลรัตนวงศ์ 145 5 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2344 นาย พิชิต สุราอามาตย์ 13 - ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2345 นาย วิทูรย์ มะโรงมืด 29 4 ดอกล้ า ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2346 นาย สวาส วรพฤกษ์ 127 1 สระแก้ว พนมไพร ร้อยเอ็ด
2347 นาย ประจักษ์ ชินค า 11 2 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2348 นาย ทัญญา แดนระเบียบ 201 7 ขามเบ้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด
2349 นางสาว อรทัย วิเศษศุกล 1 - ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2350 นาย ทองสุข งอกศรี 123 9 สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2351 นางสาว พัทยา อุบลบาน 182 10 โหรา อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2352 นาย สุรพงษ์ เครือมณโท 64 2 หนองหม่ืนถ่าน อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2353 นาง เอ้ืออารีย์ กิลลัน 121 5 หนองแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2354 นางสาว อรอุมา กัญญาค า 144 1 หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2355 นาย ประภาส บุญสุข 384 18 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2356 นางสาว วาสนา ค่อมคิรินทร์ 155 3 หนองพอก ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2357 นางสาว อุลัย สุภมาตร์ 79 11 โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2358 นาย ประสาท เมืองจันทร์ 73 4 แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด
2359 นาย สมพงศ์ ศรีวงศ์ 152 3 ศรีสว่าง โพนทราย ร้อยเอ็ด
2360 นาย ณรงค์ เจริญพันธ์วุฒิกุล 184 3 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2361 นางสาว ประกายมาศ จงม่ังค่ัง 97 13 นาแซง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2362 นางสาว ประภัสสร ใสย่ิง 116 7 ข้ีเหล็ก อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2363 นางสาว นิโลบล เกษมสุข 72 7 เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2364 นางสาว อรุณี พันธ์ศรี 4 13 สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2365 นางสาว จิณณ์ณณัช ปัดสา 118 15 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2366 นางสาว จิรภัทร โพธ์ิโพนแร้ง 95 5 ข้ีเหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2367 นาย พนมทวน อาจอาริ 22 15 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2368 นางสาว รุ่งทิวา นันตะเวช 42 10 พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
2369 นาง นารี หินกอง 95 5 พระเจ้า เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
2370 นาย เจตร์สฤษฎ์ิ ปิติแก่นทราย 1 1 หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2371 นางสาว วาสนา อนุมาตย์ 16 9 เหล่าน้อย เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2372 นาย อ าไพ จันโสม 172 7 ป่าสังข์ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2373 นาง บรรลุุ กุณโฮง 57 11 สิงห์โคก เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2374 นางสาว ธัญญรัตน์ บุญภูมิรินทร์ 211 10 หนองแวง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2375 นาง ปราจีน จ าปาแดง 66 6 ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2376 นาย สัญญา นามค า 80 12 หนองทัพไทย พนมไพร ร้อยเอ็ด
2377 นางสาว พรพรรณ พิศพานต์ 186 4 โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด
2378 นาย อาคม ประเสริฐสังข์ 65 4 รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด
2379 นาง เสง่ียม ไสยรัตน์ 1 11 ภูเงิน เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2380 นาย สัมฤทธ์ิ บุญวิเศษ 254 3 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2381 นาย ใวพจน์ แน่นอุดร 19 4 ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
2382 นาย พงษ์สิทธ์ิ วินทะไชย 10 3 โนนตาล เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2383 นาย พูลศรี สืบสาย 101 9 วังหลวง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2384 นาง ไพรวัลย์ จัตวานิล 101 13 นาเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
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2385 นาง ทองใส บรรณฮึง 53 6 บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2386 นาง พิสมัย พรมสอน 198 1 หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2387 นาง จันทร์เพชร เลิศสม 14 1 ค าไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด
2388 นาง อรุณศรี ภูประธรรม 14 13 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2389 นาย ชัยยันต์ อ่อนรัชชา 69 14 สระนกแก้ว โพนทอง ร้อยเอ็ด
2390 นาย วีระพงษ์ หงษ์สระคู 71 15 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2391 นาง เพ็ญประภา เพ็งนาม 4 1 หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2392 นาย กิตติพงษ์ ล่าสงค์ 89 9 อุ่มเม่า โพนทอง ร้อยเอ็ด
2393 นาย เสกสรร มะลาลัย 454/1-2 - ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2394 นาย ปรีดีร์ แวดอุดม 9809 7 ดินด า จังหาร ร้อยเอ็ด
2395 นาย ชฤทกร โคตรนาวัง 139 9 ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด
2396 นาย วิลาศ ศรีวันดี 273 2 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2397 นาย ธีรดนย์ วรเชษฐ์ 73/1 9 หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2398 นางสาว สุวิตรา สงครินทร์ 262 13 หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด
2399 นางสาว วลัยพร เพ็ญจันทร์ 243 11 หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด
2400 นาย วชิรา โกวาปี 267 1 หัวโทน สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2401 นางสาว ชาลิสา บุตรโคตร 26 12 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
2402 นาย เฉลิมศักด์ิ รัตนวงค์ 140 12 สว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด
2403 นาง วาสนา ฮุทเทอร์ 66/1 1 ภูเขาทอง หนองพอก ร้อยเอ็ด
2404 นาย ชาญชัย แสนโคตร 35 7 เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2405 นางสาว วิชชา เหลาทอง 160 5 ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด
2406 นาย ศิริชัย พลขอนแก่น 107 1 โพธ์ิทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
2407 นาย พิชัย สุขเจริญ 192 2 กุดน้ าใส พนมไพร ร้อยเอ็ด
2408 นาย เสกสรรค์ ฉัตรรัตนมาลัย 79 10 อุ่มเม้า ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
2409 นาง นิติภรณ์ กองสุวรรณ 216 2 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2410 นาย พิสูตร์ แก้วประโคน 91 2 อาจสามารถ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
2411 นางสาว ละมูล ศรีฮาด 62 3 ดงคร่ังใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2412 นางสาว ยุภา พิมพ์เรือง 166 16 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
2413 นาย ทวีวัฒน์ ทบวัน 269 10 เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
2414 นาย ชนะชัย แก้วไกรษร 80/1 7 มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
2415 นาย ล าไพร ลัดดาทอง 15 1 ขวาว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
2416 นางสาว อัยรัตน์ ดอนเล้าไพร 98/26 1 นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
2417 นางสาว วิภาดา ยะวงศ์ 195/81 2 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
2418 นาง แสงอรุณ พระจันทร์ 32/5 8 มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง
2419 นาย วรยุทธ ไชยบัวรินทร์ 889/17 3 แม่น้ าคู้ ปลวกแดง ระยอง
2420 นาย ไมตรี เจริญวัย 84/4 1 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง
2421 นาง นิตยา จันทร์ไพร 239 3 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
2422 นาย บุญส่ง มีแก้ว 44/204 - ทับมา เมืองระยอง ระยอง
2423 นาย ชัยพล กล่ าพูล 55/34 - เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
2424 นาง สมาน ศรีอินทร์ 9/15 5 นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
2425 นาง กันตาภา อือตระกูล 202/28 6 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
2426 นาย ธนาพล จ าปาทอง 89/109 7 มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
2427 นาย พรศักด์ิ เงินลาด 855/160 6 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
2428 นาย สุกิจ ชลสวัสด์ิ 167/5 1 เพ เมืองระยอง ระยอง
2429 นาง มัจฉา สุขบรรเทิง 21/23 - เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
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2430 นาย สังทอง สุดประเสริฐ 100/2 6 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
2431 นาย ปรเสริฐ ภ้กดีภาร 111/768 4 มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
2432 นาย อ๊อฟ กัลยา 150 8 นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี
2433 นาย ณรงค์ ดอกกะเบา 152 6 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี
2434 นาย นิรพันธ์ กลมเกล้ียง 20/2 5 ดอนทราย ปากท่อ ราชบุรี
2435 นาย ธนวันต์ ยอดจักร 31/27 - บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี
2436 นาย วิชัย สุธาพจน์ 107/5 8 เขาชะงุ้ม โพธาราม ราชบุรี
2437 นาย ธีร์ไชยารัช เอ่ียมหนู 50/1 7 ช าแระ โพธาราม ราชบุรี
2438 นาย สมฤทธ์ิ ศรีพนมวรรณ์ 82/1 17 เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี
2439 นางสาว จีรนันท์ มีสัตย์ 32/1 7 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี
2440 นาย ภราศิลป์ น้อยบ ารุง 150 3 โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
2441 นาย พีระวิทย์ กันคล้อย 49/2 3 พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี
2442 นาย วิทูล รุ่งแสง 70/2 5 บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี
2443 นาย ศรายุทธ อะละมาลา 50 17 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี
2444 นางสาว ศิริรัตน์ หงษ์ศรี 124/2 2 ป่าไก่ ปากท่อ ราชบุรี
2445 นางสาว บุษบา สระทองแป้น 89/3 5 รางบัว จอมบึง ราชบุรี
2446 นางสาว อังคณา เกตุแก้ว 522/7 1 โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี
2447 นางสาว นภาพร จันทรศรี 119 11 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี
2448 นาย ไพรสาร แคนเภาว์ 64 1 เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
2449 นาย มานพ ทับทิมศรี 61 2 ลาดสาล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี
2450 นาง พรดิถี ยอดดี 71 5 โพนทอง บ้านหม่ี ลพบุรี
2451 นาย อาทิตย์ อินจ าปา 63 5 บ้านกล้วย บ้านหม่ี ลพบุรี
2452 นาง จุฬาลักษณ์ เป้าบ้านเซ่า 39/1 7 โพนทอง บ้านหม่ี ลพบุรี
2453 นาย ไพโรจน์ ชนามุยา 284/8 3 โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี
2454 นาย ประพันธ์ กาลจักร์ 212 2 ท่าแค เมืองลพบุรี ลพบุรี
2455 นางสาว อารยา สอาดเอ่ียม 18 15 หัวส าโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี
2456 นาง มะลิ ป้ันช่ืน 47/1 2 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
2457 นาง ล าพอง จีนสกุล 48 10 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี
2458 นาย พิชัย ค านวนชอบ 28/1 14 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
2459 นาย ทศพล โพธ์ิชัย 165 1 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
2460 นาย อุโลม เอ่ียมจันทร์ 101 4 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี
2461 นาง อมรรัตน์ กีรติผดุงเลิศ 52 4 วังขอนขว้าง โคกส าโรง ลพบุรี
2462 นาง ชะเนียร อุดร 121/8 2 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
2463 นางสาว ภรณ์ชนก กนกทอง 222 3 บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี
2464 นาง จุฑาภรณ์ สายสมคุณ 58 4 ไผ่ใหญ่ บ้านหม่ี ลพบุรี
2465 นาย อนุชา ขันนาค 35 8 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี
2466 นาย นรินทร์ ส านักกุล 45 8 เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
2467 นาย ไพบูลย์ คงพล 106 2 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี
2468 นาง ละเอียด ดาวทอง 59 6 หินปัก บ้านหม่ี ลพบุรี
2469 นาย สมควร การุณ 24/1 8 วังเพลิง โคกส าโรง ลพบุรี
2470 นาย เอกชัย เกิดมี 59 10 เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี
2471 นางสาว เบญจมาศ ทองดี 12 9 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี
2472 นาง ศุภลักษณ์ ศรีดี 1/1 14 บางล่ี ท่าวุ้ง ลพบุรี
2473 นางสาว ดารณี โตจาด 39/1 6 บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี
2474 นางสาว จุฑามาศ สอนเครือ 47/2 2 บ้านกล้วย บ้านหม่ี ลพบุรี
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2475 นาง ทองสุข ชัยวงษ์ 52/1 6 สายห้วยแก้ว บ้านหม่ี ลพบุรี
2476 นางสาว เบญจมาศ ค าฟูบุตร 4 3 น้ าโจ้ แม่ทะ ล าปาง
2477 นาย ณรงฤทธ์ิ พิมภา 449 5 ล าปางหลวง เกาะคา ล าปาง
2478 นาย พรรณอินทร์ สุยะใจ 131 7 พระบาทวังตวง แม่พริก ล าปาง
2479 นาย นรินทร์ โชครวย 313 3 บ้านขอ เมืองปาน ล าปาง
2480 นาย เสนีย์ รูปละออ 53 7 แจ้ห่ม แจ้ห่ม ล าปาง
2481 นางสาว อนงค์ แซเต๋ิน 42 11 ปงเตา งาว ล าปาง
2482 นาย อานนท์ หม่ืนเทพชาญชัย 81 4 นาแก งาว ล าปาง
2483 นาง แสงเดือน สูงขาว 64 3 วังทรายค า วังเหนือ ล าปาง
2484 นาย อภิวัตน์ ทิพย์ธารากร 89/1 5 นาสัก แม่เมาะ ล าปาง
2485 นาย ณัฐพงษ์ ยานะศรี 209 2 นาแก้ว เกาะคา ล าปาง
2486 นาย สุรินทร์ ลาภโต 148 1 ทุ่งฮ้ัว วังเหนือ ล าปาง
2487 นาย เกษม เครือตา 27 3 หนองหล่ม ห้างฉัตร ล าปาง
2488 นาย สังวร ไชยศร 115 7 ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง
2489 นาย สุนทร วิวุฒิ 125/1 3 ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง
2490 นางสาว ชนรดี แซ่เต๋ิน 137/2 12 บ้านร้อง งาว ล าปาง
2491 นาย วิฑูรย์ ถาวรพานิช 120 6 ชมพู เมืองล าปาง ล าปาง
2492 นางสาว ประภาพร ใจจันทร์ 44 8 บ้านแหง งาว ล าปาง
2493 นาย วิชัย ใจการ 100 2 บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง
2494 นาย วิชิต มีไชย 86/1 9 แม่มอก เถิน ล าปาง
2495 นาย กิติเดช เลขะวณิชย์ 6/2 5 นาสัก แม่เมาะ ล าปาง
2496 นางสาว ปานณีนุช หมูกล้ิง 80/11 1 สบป้าด แม่เมาะ ล าปาง
2497 นาง สมใจ กุมมาร 109 7 วังซ้าย วังเหนือ ล าปาง
2498 นาง บัวแก้ว อินแถลง 118 10 บ้านโป่ง งาว ล าปาง
2499 นางสาว พุทธชาติ ชัยวาสี 2 9 ทุ่งฝาย เมืองล าปาง ล าปาง
2500 นาง สุขาน ปัญญาน่าน 113 1 แม่มอก เถิน ล าปาง
2501 นาง จันศรี ค าแดง 188 4 ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ล าปาง
2502 นาง กัลยา ค ามากาศ 100/1 4 เหมืองจ้ี เมืองล าพูน ล าพูน
2503 นาย ค าอ้าย หัวนะราษฎร์ 63 11 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน
2504 นางสาว ริญญาภัทร์ แสนปงผาบ 9 2 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
2505 นาย ซ้อย กันทา 40 11 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
2506 นาง ผ่องฉวี พรมวิจิตร์ 174 8 ริมปิง เมืองล าพูน ล าพูน
2507 นาง ภาสิมา พิงคะสัน 191 9 มะเขือแจ้ เมืองล าพูน ล าพูน
2508 นาย เจน ปัญญาศักด์ิ 82/2 1 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน
2509 นางสาว รัตติกาล ปิยธรรมด ารง 24/2 13 ล้ี ล้ี ล าพูน
2510 นาย แย สุขแก้ว 14 4 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน
2511 นาย อมต เลารอดพันธ์ุ 149 11 น้ าดิบ ป่าซาง ล าพูน
2512 นาย อนุภาพ สุการาม 129 13 ป่าสัก เมืองล าพูน ล าพูน
2513 นาย บัณฑิต เค้ามูล 32 3 บ้านแป้น เมืองล าพูน ล าพูน
2514 นางสาว วันเพ็ญ คิริชี 92 10 เขาหลวง วังสะพุง เลย
2515 นาย ประทวน มามี 23/2 1 นาซ่าว เชียงคาน เลย
2516 นาย พลวัฒน์ เลิศชีวา 90/4 9 นาซ่าว เชียงคาน เลย
2517 นาย ศิลป์ ทองประดิษฐ์ 39 13 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย
2518 นาง ฐิติมน ศรีทอง 72 12 หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย
2519 นางสาว อัมรัตน์ สินเนตร 64 2 นาดอกค า นาด้วง เลย
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2520 นาง ฤทัยรัตน์ แสนจันทร์ 92 5 ชมเจริญ ปากชม เลย
2521 นาง อ าพร คุ้มรอด 22 5 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย
2522 นาย นัทธพงศ์ แซ่เถา 16 12 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
2523 นางสาว ยง แซ่หลอ 18 6 กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
2524 นาย ชิณวัฒน์ กรมทอง 272/1 3 จอมศรี เชียงคาน เลย
2525 นางสาว อัจฉรา นิเวศรัมย์ 554 10 นาอาน เมืองเลย เลย
2526 นาง บุญสิตา กล่ินจันทร์ 70 6 หนองคัน ภูหลวง เลย
2527 นาย ทักษิณ ใจแสน 57 16 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2528 นางสาว สมฤทัย สายชมภู 211 2 สร้างป่ี ราษีไศล ศรีสะเกษ
2529 นาย บุญเต็ม สมศรี 1 9 หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
2530 นางสาว สุภารัตน์ ค าเสียง 121 6 พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2531 นางสาว ปัทมาภรณ์ มาละนัย 37 5 ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2532 นางสาว วิภารัตน์ ไชยธรรม 122 11 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
2533 นาย ชนินทร์ รัตนนาม 55 2 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2534 นาย ปล่ัง สุภาพ 142 4 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
2535 นาย พูน ทองด้วง 80 9 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
2536 นาง สุดา บุตรเลิศ 56 7 สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
2537 นาง เข็มมา ค ามา 15 5 ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ
2538 นาย ศรชัย พรมเวียง 231 1 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2539 นาย ทองปุน โกศล 32/10 2 อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2540 นาย ครุฑ ชาลี 25/1 2 บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2541 นาย สัญจร บุญเลิศ 129 4 อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2542 นางสาว อรกานต์ บุญเฉลียว 71/3 7 หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2543 นาย จักร เผ่ือแผ่ 315 9 ละเอาะ น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ
2544 นาง สุขุม ดวงตา 79 1 เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2545 นาย สมยศ โภคพันธ์ 11/1 3 ช า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2546 นาย ประเทือง แสงเดช 128 4 หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
2547 นางสาว วิไล กุลเดช 310 1 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2548 นาง ฉลอม ศรเพชร 17/1 1 หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2549 นาง วลัยลักษณ์ นามวงษ์ 219/2 9 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
2550 นาย วิชัย บุรกรณ์ 108 4 น้ าเกล้ียง น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ
2551 นาย ประยงค์ ปีมา 37/1 7 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2552 นาย มนูญ ต้ังม่ัน 99/1 16 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2553 นาย ทวีชัย อักโข 65 15 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2554 นาย ทองเลียน เช้ือสา 308/8 8 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
2555 นางสาว วันทกานต์ รัตนพันธ์ 242 1 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
2556 นาย อ านวย ทรงฮง 108 13 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2557 นาย ชมพร วันท่ีหน่ึง 35 4 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2558 นางสาว ธัญรดี อุ่นแก้ว 122/1 6 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2559 นาย ประเสริฐ กุจะพันธ์ 104 8 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2560 นาง ไพจิตร บัวหุ่ง 119 1 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
2561 นาง นิภา จันทร์ละออ 145 9 ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2562 นาง นิรันดร์ ค าเพราะ 104 1 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
2563 นาง ทวีสิน เครือเสน 63 11 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
2564 นาย ทวิช พิทักษา 38 3 หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
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2565 นาย กฤตษณ พวงไธสงค์ 75 6 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2566 นางสาว สุภาพร อัมภรัตน์ 43/1 2 ค าเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2567 นาง ฉวีวรรณ์ เทวาลัย 42/6 1 เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2568 นางสาว อุษา บุตรดีศรี 34/1 9 เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2569 นางสาว ศรีประกาย แก้ววิชัย 230 14 โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2570 นาย หงษ์ทองค า แก้วมูล 54 1 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2571 นาง สมหมาย บานช่ืน 71 6 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2572 นาย นิน มะวงค์ 14 4 โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2573 นาย สุจินต์ แทนค า 10/1 1 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2574 นาย สมศักด์ิ สุทธสน 62 6 หนองฉลอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2575 นาย ศักด์ิชาย เขียวอ่อน 64 2 ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2576 นาย บาหยัน ป้องวิเศษ 76 6 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2577 นาย ไพฑูรย์ อามาตร์ 28 1 หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ
2578 นางสาว ฮวย จันทะพันธ์ 38/1 5 ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
2579 นาง ร าไพ สมรัตน์ 20/1 6 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2580 นาย มงคล พวงมาเทศ 70 4 ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2581 นาง เผือ จินดาบุตร 92 1 เส่ืองข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
2582 นาย มนัสศักด์ิ ขาวสลับ 130/1 17 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2583 นางสาว วาณี พิศรูป 57 13 สระก าแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2584 นางสาว ราตรี สอนศรี 36 9 อ่ีหล่ า อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2585 นาย ปรีชา พร านัก 26/2 2 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2586 นาย บุญโฮม ชูก าแพง 76 1 โนนส าราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2587 นาง สุภาวดี ปฎิโย 102 2 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2588 นาย ประสิทธ์ิ กุลบุญญา 56 1 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2589 นางสาว ร ายอง คงสุขา 4 22 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2590 นาย นัฐวุฒิ ทรงงาม 10 6 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2591 นาย ผิว สีลาพันธ์ 128 3 สระก าแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2592 นางสาว ปัจฉิมา พงษาปาน 1532/19 - เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2593 นาย ภาวิต อุ่นแก้ว 394 11 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2594 นาย ณัฐพงษ์ จิโรชชัชวาล 276/27 8 โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2595 นางสาว พนิดา พรมดี 130 7 เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2596 นาย สงวน วิถี 77 3 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ
2597 นาย อาคม ค าหาญ 25 15 หนองอ่ึง ราษีไศล ศรีสะเกษ
2598 นาย ยุทธจักร ล าจวนจิตร์ 72 7 ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2599 นาง บุญจันทร์ พันธเสน 56 6 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2600 นาย บุญสวย พิทักษา 74 11 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2601 นาง ทองปุ่น แก้วพวง 63 4 ล้ินฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
2602 นาง หนูกร สืบสิมมา 48/2 1 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2603 นาย วินัย คิงค า 78 2 น้ าค า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2604 นาย ช า ละมูล 360 3 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2605 นาง ธิติรัตน์ ค าโฮง 111/1 13 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2606 นาย นิมิตร ขันตี 297 13 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2607 นาง ครวญใจ ศูนย์สันเทียะ 27 7 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
2608 นาง เพ็ง มนตรีวงษ์ 71 1 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2609 นาย อัมรินทร์ ยานิวงค์ 21 3 หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
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2610 นาย วันทอง ทองแสง 110 3 สมอ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2611 นางสาว บัวค า สิมมา 8 6 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ
2612 นาง ผการัตน์ บุญอินทร์ 24 8 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ
2613 นาย ด ารงค์ พลปลัด 28 6 รุ่งระวี น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ
2614 นาย สมาน ก่ิงจันมน 15 14 สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
2615 นาย ปัญญา วรรณทวี 262 2 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2616 นาย ตรี บัวทอง 30 12 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
2617 นาย ศิริชัย สงผัด 218 5 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2618 นาย สุพจน์ ค าสอนจิก 50 6 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2619 นางสาว สใบพร ธรรมนิยม 19 9 สระก าแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2620 นาย ปฎิมากร วราพุฒ 270/69 8 โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2621 นาย ณัฐพล ศรีหะจันทร์ 52 9 ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2622 นาย พุทธิพงษ์ สุทธิค าภา 278 6 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2623 นางสาว ยุพารัตน์ ธรรมนิยม 133 4 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2624 นาย ชุมพล ทองอ่อน 77/1 13 สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
2625 นางสาว วรรณกร คูณตุ้ม 288 1 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
2626 นาย บุญล้อม สมจันทร์ 323 2 บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ
2627 นาง สุหลา ไชยรินทร์ 19 10 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2628 นางสาว ธนาภรณ์ เปาะทองค า 97 4 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
2629 นางสาว วนิดา วงศ์ใหญ่ 85 1 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2630 นาง อุดร อุดทา 18 5 ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2631 นาง เต่ิง โททอง 3/2 5 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
2632 นางสาว พิมพา พร านัก 126 15 จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2633 นาย สุภาพ เกษหอม 1/35 6 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2634 นาย บุญช่วย โพธิสาร 207 7 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2635 นาย สันติ สุดา 40 8 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
2636 นาง หนูแก้ว เช้ือทอง 31 5 ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2637 นาง สมจิตร บุญออน 90 15 ห้วยต๊ึกชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
2638 นาง ชยาภัสร์ จูงวงศ์วรภัทร 183 7 หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2639 นาง สุพรรณ สาสังข์ 109 4 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ
2640 นาง ล าดวน พอใจ 107 6 ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2641 นางสาว หวาน วงศเลิศ 35 6 โพธ์ิชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2642 นาง รัชณีย์ อาจหาญ 105 6 ค าเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2643 นางสาว สุพัตรา สุขประเสริฐ 182 12 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2644 นาย โกวิท บุศภาค 162 1 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2645 นางสาว วัชรีภรณ์ จ าปา 63 1 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2646 นาย ช านาญ ทองแสง 164 1 ซ า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2647 นางสาว อุไร สุระชาติ 170 7 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2648 นางสาว ณัฐธยาน์ ปิยะวงษ์ 142 6 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
2649 นางสาว คูณ รัตนพันธ์ 95 16 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2650 นาย บุญถนอม อินทรีย์ 153 8 ต าแย พยุห์ ศรีสะเกษ
2651 นางสาว อรทัย อ้อมชมภู 117 15 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2652 นาย ธีรยุทธ ค าผง 283 1 จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2653 นาย วรวุฒิ น้ าจัด 73 6 ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ
2654 นาย อุ้ย นาคพิพัฒน์ 9 6 ทุ่งสว่าง วังหิน ศรีสะเกษ
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2655 นางสาว ณิชานันท์ เกตุรักษ์ 659 5 น้ าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2656 นาง พวงพร เจือทอง 88 3 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2657 นาย บุญชม บุญรักษา 219 14 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2658 นางสาว ศรีสรรค์ ปูพบุญ 180 9 เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ
2659 นาย ธิเบศ ทองบาง 82 6 ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ
2660 นาย สัมพันธ์ สามารถ 38 9 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2661 นางสาว ศิริพร วงษ์ขันธ์ 6/1 14 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2662 นาย สุภชัย วงศ์อนันท์ 888/62 10 โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2663 นางสาว สิรืมา ไชยโพธ์ิ 34 8 สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2664 นาย บุญทัน บุญแผง 140 1 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
2665 นาง ทัชณี บรรลังก์ 40 1 แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2666 นางสาว บัวลี จิตม่ัน 62 7 สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
2667 นาย หนูกูล ธรรมรส 67 15 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
2668 นาย บุ โสดามุข 30/1 7 พรหมสวัสด์ิ พยุห์ ศรีสะเกษ
2669 นาง ชัญญาพรรณ สิริโรจน์กมล 270/77 8 น้ าค า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2670 นาย ธนกร เก้ือกูล 135 8 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2671 นางสาว เกษร แหมโคตร 196 8 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2672 นางสาว จ าปี นวนไชย 109 9 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2673 นาย ทินกร มาสงค์ 171 2 โนนส าราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2674 นาง สวัสด์ิ พรหมชาติ 9 1 เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2675 นางสาว อุไร ค าแพง 230 11 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2676 นาย สุพี สายศรี 95 11 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2677 นาย สมัย โพธ์ิขาว 85 4 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2678 นาย บุญประเสริฐ อาจภักดี 176 5 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2679 นาย ไพฑูรย์ กะมุล 123 7 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
2680 นางสาว อรดี แก้วอุดร 1587/1 - เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2681 นางสาว ธิดารัตน์ บุตตะ 41/1 5 ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2682 นางสาว น้ าอ้อย ศรียา 59 10 กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
2683 นางสาว กาญจนา โยวะ 67 1 ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ
2684 นาย ชัยกฤษณ์ เหลืองลาวัณย์ 101 14 ส าโรงปราสาท ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2685 นาย ค าพันธ์ วงษาเคน 66 2 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
2686 นางสาว นิตยา เหลาสิงห์ 50 18 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
2687 นาย วัฒนา เกียตรติสิริวัฒน์ 149/1 13 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
2688 นางสาว ศิโรลักษณ์ ค าเสียง 33 10 ดู่ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2689 นาย นพดล บุญเรืองศรี 64 14 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
2690 นาย สุรเดช ประสงค์ 4 5 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
2691 นาย เสน่ห์ ศรีชัย 123 7 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2692 นางสาว สุภาพร ท่อนทองแดง 167 7 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2693 นาย พิมล ฉัตรเงิน 344 8 หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2694 นางสาว อิสรีย์ ชาวนา 356 5 ช า กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2695 นางสาว นันทนา หนองม่วง 107 8 ละเอาะ น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ
2696 นาย สมพล บุญรักษา 6 14 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2697 นาย กิตติเจริญ จันทคณา 205 13 ส าโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ
2698 นางสาว อุไรวรรณ ผิวอ่อน 65/1 9 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2699 นางสาว นฤมล ละออพงษ์ 362 6 กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
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2700 นางสาว สุดารัตน์ อุสุ 50 2 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
2701 นาย วุฒิชัย โพธิสาร 62 6 โพธ์ิกระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2702 นาย ธีระวัฒน์ กายราช 138 1 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2703 นางสาว ชญาดา ศรีรังสิน 112/1 14 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2704 นางสาว รัญจวน รุณพันธ์ 119 14 กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2705 นาง ศศิกัญญา สุขวิญญา 143 5 ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2706 นาง เพิน นามมล 63 5 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2707 นาง ปวริศา ชนุตวิภาส 44 4 ศรีส าราญ วังหิน ศรีสะเกษ
2708 นาย ลือชัย ไชยเนตร 79 9 เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
2709 นาย สุรชัย เนียมจินทร์ 363 3 หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2710 นาง แลบ พิทักษ์ 21/1 1 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2711 นาง วาสนา ศรีเพ็ง 26 1 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2712 นาย ณรงค์ เงินดี 65 9 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2713 นาย อนุสรณ์ พันธ์อ่อน 199 15 น้ าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2714 นาย นิรันด์ ส าสาลี 56 7 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
2715 นาย วิชัย คณฑา 152 4 โจดม่วง ศิลาลาด ศรีสะเกษ
2716 นาย พรชัย สีดากุล 150 10 โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ
2717 นาย วิลัย รุ่งแสง 203 4 สุขสวัสด์ิ ไพรบึง ศรีสะเกษ
2718 นาง แสงสุวรรณ แก้วพวง 94 10 ล้ินฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
2719 นาย วิเศษ จังอินทร์ 12 12 เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
2720 นาง สมบูรณ์ งามมาก 87 10 โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2721 นาย อุดมศักด์ิ สีแสด 83 8 ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2722 นาย ถาวร อินทะลาด 179 1 พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ
2723 นาย นิยม กันไชยชาติ 238 4 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2724 นาย โสภา เกตุน้ าเท่ียง 178/1 17 กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2725 นาย ท านอง โคตรทาริน 70/1 19 สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2726 นาย ประยนต์ พวงพันธ์ 134 3 รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2727 นาย ชม ชนะวงศ์ 66/2 5 เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2728 นาย พล ศรีลาชัย 85 4 นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2729 นาย บุญทรัพย์ เจือทอง 126 3 จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2730 นาย กว้าง ไชยชาญ 90 7 กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2731 นาย เฉลิมศรี สมนาค 50 2 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2732 นาย วิชัย กรกรรณ์ 3 6 โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ
2733 นางสาว ลดาวัลย์ มะลิไทย 40/5 2 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
2734 นาย จิราวัฒน์ จันทพรม 144 2 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
2735 นางสาว นตพร วงค์ภักดี 40 13 จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
2736 นาย พิชิต สง่างาม 48 3 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
2737 นางสาว มน ประดับบุตร 86 7 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
2738 นาย สมหาย พรมตา 40 6 ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
2739 นาย นิธิ เสาเวียง 177 7 หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ
2740 นาย อนุชา มูลตระกูล 87 4 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2741 นางสาว กรกนก เกตุศักด์ิ 37 6 เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2742 นางสาว ณัฏฐ์ชานันทน์ ค ามา 105 1 พิมายเหนือ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
2743 นาง พันธ์สุดา เกษี 462/4 6 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2744 นางสาว ณชญาดา ช านาญย่ิง 298 1 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ
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2745 นาง กุหลาบ โอดจีบ 16/2 12 บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2746 นาย ไซร์ พรมสุภะ 177 1 ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
2747 นาย ยุทธ บุตรมา 122 8 จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2748 นางสาว สุกัญญา สายวงศ์ 447/2 2 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2749 นางสาว นลินี เจริงบุญ 66/6 5 ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2750 นาง พัชรินทร์ สดมพฤกษ์ 65 5 หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
2751 นาย เลิศ มรรคดี 225 3 ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
2752 นาย บัญญัติ ผดุงสิทธิโชค 1079 5 น้ าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
2753 นาง พัว ชูค า 38 5 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2754 นาง จ าปี แก้วค า 486/95 9 โพธ์ิ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
2755 นาง สุนันท์ ทองสมุทร 175 1 ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ
2756 นาง จุฑาภรณ์ พนาสนธ์ 130 1 ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
2757 นาย ชาติตระการ วงค์ไชยา 213 5 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
2758 นางสาว สุภาวดี โคตรพิศ 234 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
2759 นางสาว ชูใจ โคตรวิชัย 35 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
2760 นาย พจลย์ รัตนกร 107 2 เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
2761 นาย ทองหยด เพียนอก 75 16 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
2762 นาย ไพบูลย์ แก้วลอดหล้า 67 5 ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
2763 นาย สิมลา สุวรรณัง 31 8 ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
2764 นาย บุญสี หม้อแก้ว 91 13 หนองบัวสิม ค าตากล้า สกลนคร
2765 นาย ค าบู่ โคตรชมภู 239 7 กุดเรือค า วานรนิวาส สกลนคร
2766 นาย วิโรจน์ เพริศแก้ว 310 11 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร
2767 นาง เทวา สุพรมอิน 23 8 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
2768 นาย บรรจบ แก้วค าแจ้ง 252 4 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
2769 นาง ดารา นาคมุข 25 15 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
2770 นาย ธีรยุทธ ผาอินทร์ 98 10 โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร
2771 นางสาว ดวงฤทัย มูลอัด 248 7 หนองบัวสิม ค าตากล้า สกลนคร
2772 นาย กฤตนัย วงษ์ปัตตา 64 7 พังโคน พังโคน สกลนคร
2773 นาย บุญทัน ลีทอง 16/1 2 แร่ พังโคน สกลนคร
2774 นาย ทองจันทร์ ยุวบุตร 171 3 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
2775 นาย ธีรยุทธ์ เช่ียนม่ัน 453 7 ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
2776 นาง เกศสินี ศรีแก้ว 68 12 ต้นผ้ึง พังโคน สกลนคร
2777 นาย วิศรุต ชาพา 275 4 พังโคน พังโคน สกลนคร
2778 นาย ช านาญ ทันธิมา 158 10 บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
2779 นาย นคร สิริพรปรีดา 13 8 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร
2780 นาย นิรัน ขันสีทา 50 2 บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
2781 นางสาว กานดา นามดี 371 4 บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
2782 นาง รุ่งนภา แก้วปัญญา 686/159 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
2783 นางสาว รัชณี วันสวัสด์ิ 48 21 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
2784 นาง กัลยา แรงโนนแดง 19 7 หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
2785 นาย ทนงค์ศักด์ิ ปังอุทา 138 2 นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
2786 นาย สัญญา ผาใต้ 275 6 ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
2787 นาง กาญจนา ไกยวรรณ์ 181 8 แพด ค าตากล้า สกลนคร
2788 นาย ฉัตรชัย บรรผนึก 25 10 นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
2789 นางสาว เกษทวี ไกยราช 56 18 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร
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2790 นาย เศกสรรค์ สุวรรณกูล 52 10 นาแต้ ค าตากล้า สกลนคร
2791 นาย อ านวย ลีลาชัย 149 2 เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
2792 นาย วีรศักด์ิ วงค์สิงห์ 558 6 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
2793 นาง นิดหน่อย จันพิลา 139 5 เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
2794 นางสาว ประภัสสร วรรณทอง 563 1 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
2795 นาง หน่ึงฤทัย จีรอน 387/158 - ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
2796 นาง พรเพ็ญ นาคโคตค า 115 16 ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
2797 นางสาว กาญจนาภรณ์ หาญจ าปา 156 3 โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
2798 นาย ทองใบ แก้วเกตุ 67 11 บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
2799 นาย มารุต กุลยะณี 180 9 เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
2800 นางสาว เบญจวรรณ วงศ์วันดี 248 4 อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร
2801 นาง วันทอง เพ็งพันธ์ 50/1 8 ต้นผ้ึง พังโคน สกลนคร
2802 นาย ธนพล นิลโชวาท 80/144 5 เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา
2803 นาย สมพร สุขใจ 188/24 10 ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
2804 นาย ทองมี สอนสันติ 190/36 1 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
2805 นาย อุดร ทองลา 291/2 7 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
2806 นางสาว อุทารัตน์ ร่ืนกล่ิน 188/118 3 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
2807 นาง มาลา ใบพลูทอง 66/3 8 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2808 นาย สมหมาย ศุภนาม 1524/111 7 เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2809 นาง ประยูร สุธรรมมา 71/22 8 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
2810 นางสาว สุนทรี ยอดเกต 939/15 6 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2811 นางสาว พรรณี สนธิธรรม 444/304 12 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
2812 นาย วิฑูรย์ แย้มโกสุม 9/4 5 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2813 นาง พลอยเพชร เหล่ียมดี 199/104 2 บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2814 นางสาว ดาวเรือง ทะเลิงรัมย์ 62/2 1 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
2815 นางสาว ฉัตรวรุณ ชนกนาถสกุล 162/162 5 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2816 นาง บังอร ค าเงิน 2/21 15 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
2817 นาง ชนษร กิจพายัพ 111/202 11 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
2818 นาย ทองมาก วงค์พุฒ 234/9 5 ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
2819 นาย สระ แซ่หลี 109/233 2 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2820 นาง จันสมร ชัยภูมิ 25/26 2 ส าโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ
2821 นาง วันดี งามทรัพย์ทวีคูณ 973/3 6 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2822 นาง กุลดา ผลานิสงค์ 149/327 9 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
2823 นางสาว กัษมา รุจญานันทน์ 55/8 6 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2824 นางสาว วิลัยวรรณ เสาว์ราช 66/186 5 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2825 นาย ชาญณรงค์ นามสนิท 115/97 12 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
2826 นาง พิชญาภา ทรงภูมิ 99/1421 6 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2827 นาง สรธิญ สนเปรม 13/67 8 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ
2828 นาย ธงชัย เตยพรมราช 99/350 6 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2829 นางสาว บุญขวัญ มากมูล 445/109 12 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
2830 นาย สิปปนนท์ โสลี 18/152 14 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
2831 นาย วิฑูรย์ ม่ันน้อย 6/5 10 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
2832 นาย สุมนต์ ทองห่อ 239/141 5 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2833 นาย สุเทพ สุทธิธรรม 40/120 6 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
2834 นาง สิริรัศม์ิ สร้อยศรี 209/310 3 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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2835 นาย มนตรี ศีลาฆะ 747/203 7 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
2836 นางสาว นาฏญา นนทะ 199/1712 3 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2837 นาง มุจลินท์ ขันธาโรจน์ 326 2 ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
2838 นาง สมบรูณ์ พันธศรี 235/14 3 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2839 นาง ร าเภา เสาวรส 241/15 6 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
2840 นาง พิชญาภา พิมศร 36/2 8 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2841 นาย กนกศักด์ิ ประสาร 85/24 7 ส าโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ
2842 นาง เพชร เจริญรัตน์ประทุม 130/10 7 ส าโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ
2843 นางสาว กาญจนา พูลสวัสด์ิ 129/30 7 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ
2844 นาย มานิตย์ พันะุเลิศ 293 2 ส าโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2845 นาย อีซา ซันหวัง 139 6 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
2846 นาย วิทยา บุรมณ์ 111/26 20 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
2847 นาง ประยูร พืมขุนทด 100/675 4 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2848 นาง จิราภรณ์ ปราโมช ณ อยุธยา 9/88 9 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2849 นางสาว ศรีสุมา อินทนิล 597/378 10 ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
2850 นาย อุเทน บุญสีลา 11/2 8 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
2851 นางสาว หนูพิศ บุตรัน 646/2 5 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2852 นางสาว นราวดี รุ่งทิม 8/79 8 ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2853 นาย ประชัน นนทะพรม 34/3 8 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
2854 นาย ธีรณุภัทร์ ชัยล าพังสุขสกุล 78/642 6 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2855 นาย สมพร สินทร 8/22 7 คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
2856 นาง ดรุณี วงมามี 919/10 - มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2857 นาย ประเสริฐ เคนทอง 93/112 7 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2858 นาง ทองพูล สร้อยหล้า 271/3ก - มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2859 นาย ศิรสิทธ์ิ จันทร์หอม 85/692 10 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
2860 นาย สุรสิงห์ สุขไมล์ 126 7 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว
2861 นาย ธีรภัทร กาสารัง 258 1 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว
2862 นางสาว ทองจันทร์ ศรีโสภา 236 10 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
2863 นาย สมาน มานะบัง 241 2 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
2864 นาง ทาริกา ทองแม้น 57 16 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
2865 นาย อาทิตย์ เพชรน้อย 502 9 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2866 นาย วันชัย พรมสู 73 5 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว
2867 นางสาว อรอนงค์ ดวงตา 73 1 คลองไก่เถ่ือน คลองหาด สระแก้ว
2868 นาย พิเชษฐ แพนลา 54 11 ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
2869 นาย อมรพันธ์ ใจประเสริฐ 8/3 1 หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว
2870 นางสาว ชลดา บุญถนอม 223 2 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว
2871 นาง เสาวณีย์ เวียงจันทร์ 127 2 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2872 นาย ไพศาล แสนใจรักษ์ 295 6 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
2873 นาง กุลชา เกล้ียงพรมไข 120 14 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
2874 นาย สมพงษ์ สว่างแผ้ว 136 5 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
2875 นางสาว สนาน มาราสี 248 17 วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว
2876 นางสาว สุภัทรา ทองศิริ 92 4 ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว
2877 นาย อดิศักด์ิ กองพิลา 45 9 ทุ่งมหาเจริญ วังน้ าเย็น สระแก้ว
2878 นางสาว นิคม ผาลัง 223 8 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
2879 นาย ละมัย สีประทุม 462 17 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
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2880 นางสาว สุเรียน เกิดปรี 162 12 ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว
2881 นางสาว ณัฎฐนันท์ ยืนยาว 40 5 ท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว
2882 นาย สุรชัย เหมือนรัก 98 2 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว
2883 นาง สุดใจ เปรมสุช 243 12 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว
2884 นาง สมเพียร อาญาเมือง 134 13 หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว
2885 นาย สายชล สุขประเสริฐ 1 1 วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว
2886 นาง ประมวล ฮนทุมมา 162 1 โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว
2887 นาย เสมียน เปรมกมล 499 1 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
2888 นาย บุญชู สิทธิจันทร์ 76 1 ไทรเด่ียว คลองหาด สระแก้ว
2889 นางสาว ปราณี ผาลัง 257 8 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
2890 นางสาว นิชล วังคีรี 31 2 ตาหลังใน วังน้ าเย็น สระแก้ว
2891 นาย อดินันท์ จรัตน์ 25/1 5 วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว
2892 นางสาว จันทร์เพ็ญ พันโท 204 9 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
2893 นางสาว ตรีนุช ยอดอาจ 38 5 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว
2894 นาย สุพล สายสุด 188 9 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว
2895 นางสาว บุณรดา รักยศไทย 50/2 2 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
2896 นาง สุนันทา ค าน้อย 61/2 3 หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี
2897 นาย วันนา เล่ือมตา 174/2 4 บ้านล า วิหารแดง สระบุรี
2898 นาย ชัยวัฒน์ ดวงอาจ 87 1 หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี
2899 นาง สมบุญ แก้วสระ 16 2 กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี
2900 นาย นิรันดร์ โคมลอย 5/3 9 พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี
2901 นาย มงคล พันงา 5/2 2 หนองนาก หนองแค สระบุรี
2902 นาย สายันต์ บางปา 198/41 1 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี
2903 นาย บุญร่วม สิงห์คู่ 1/4 4 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี
2904 นาง รัฐกานต์ โสดาวัน 58/4 6 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี
2905 นางสาว พรพิมล หนูศรีแก้ว 56 3 หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี
2906 นางสาว ปริยา ทิพวงษ์ 100/1 6 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
2907 นาย วรคุณ จารุสุสินธ์ 373-375 - แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
2908 นาย ประวุฒิ ย้ิมเส็ง 46/3 12 กุ่มหัก หนองแค สระบุรี
2909 นาย เพชรรุ่ง เมธา 4/2 14 โคกแย้ หนองแค สระบุรี
2910 นางสาว สุภาพร ป่ินทอง 29/1 12 โคกแย้ หนองแค สระบุรี
2911 นาง ร าไพ ป้ันความสุข 129/1 1 ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี
2912 นางสาว รัชนี บุญสีหา 22/1 2 ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
2913 นาย วิทัศน์ อุทัยแสน 199/188 - เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี
2914 นาย โชคชัย พัดสง 63/1 2 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
2915 นาย ธีรัช ปานกล่ า 81/2 2 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2916 นาย เดิน อิฟู 234/14 8 โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี
2917 นาย มณเฑียร ศีลา 33/1 5 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี
2918 นาง ซ่อนกล่ิน ศรีไพโรจน์ 3 2 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2919 นางสาว อรรถพร เพ็งป่ิน 11/1 11 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
2920 นาย ศิลา เกษร 71/1 1 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2921 นาง เมตตา รอดถาวร 83 8 ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
2922 นาย อิทธิพล สังข์ทอง 77/3 1 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2923 นาย สมศักด์ิ เสือสุภาพ 53 1 อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
2924 นาย สุชาติ คล้ายอินทร์ 54/1 2 ง้ิวราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
2925 นาง ปรัชญาณี ทิมทอง 18 1 น้ าตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
2926 นาย จันทพงษ์ โพธ์ิทอง 14 7 ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
2927 นาย ชุมพล ทิพย์โรจน์ 183 5 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2928 นางสาว สุภารัตน์ เรืองสารณ์ 104/1 1 น้ าตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
2929 นาย บุญเรือง เถาวัลย์ 136/3 1 บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2930 นาย ธีรพล เศียรขุนทด 98 12 ปากน้ า สวรรคโลก สุโขทัย
2931 นาง แฉล้ม ทิมรุ่ง 111/1 1 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2932 นาง ชุติมณฑน์ ค าเรือง 160 6 ราวต้นจันทร์ ศรีส าโรง สุโขทัย
2933 นาง นิตยา นาราสิริวิมล 7/2 7 ตล่ิงชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
2934 นาง วิภารัตน์ บุญปัญญาพร 122/5 3 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2935 นาย อุบล สิงห์สาธร 106/10 10 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
2936 นาง เพชรี รอดคง 109/2 7 วังลึก ศรีส าโรง สุโขทัย
2937 นาง ยุวนารถ นาคมงคล 2 1 น้ าขุม ศรีนคร สุโขทัย
2938 นาง รัชนี พุกกลัด 62/3 5 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2939 นาง ลาตรี สีแก้วก่ า 95 9 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
2940 นาย จักรกฤษ จอมวะนะ 19 7 วังน้ าขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
2941 นาง นิศารัตน์ มาคง 148/1 8 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2942 นาง ทองปรน เม้าก าเนิด 5 15 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
2943 นาย อนุชา มารศรี 110/7 8 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2944 นาย มนูญ อรปักษ์ 79 4 บ้านน้ าพุ คีรีมาศ สุโขทัย
2945 นาง จุฑามาศ ภักดีบริบาล 10/4 8 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2946 นาย วัฒนา กัดจิตร 101/2 5 หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
2947 นาย วรุตม์ อินเรือน 103/1 4 ปากน้ า สวรรคโลก สุโขทัย
2948 นางสาว สุพัตรา เม็งกาวงษ์ 61 5 บ้านน้ าพุ คีรีมาศ สุโขทัย
2949 นางสาว อัฉราภรณ์ บวรกิจ 56 3 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
2950 นาง มนเทียร ไทยอยู่ 79/6 5 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2951 นาย มานัสวี ทองเช้ือ 88/6 12 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
2952 นาง ต๋ิม เหล่ากอ 132 13 บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
2953 นาย สมหมาย ถาเป็นบุญ 252 18 แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
2954 นาย เพชรมงคล พลอยเงิน 48/2 2 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2955 นาย บรรเจิด ทิมลอย 6 5 เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2956 นางสาว มณฑิรา เทพล าลึก 185/3 4 ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
2957 นาย สันติ บับภาเอก 64/9 1 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
2958 นางสาว พรพรรณ ศักด์ิสิทธ์ิ 203/7 2 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
2959 นางสาว สมจิตร แดงจา 36 5 ป่าง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
2960 นาง เรียม ทองอาจ 64/3 8 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
2961 นาย เงียบ ค้างคีรี 85 5 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
2962 นาง เสนาะ หวังคีรีห์ 75/1 3 ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
2963 นางสาว สุกัญญา โต๊ะโท่น 179 2 บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
2964 นาย ประเจตน์ เผือกส่ง 168/4 11 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2965 นางสาว วนิดา พิริยะ 246/2 2 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2966 นางสาว สิริลักษณ์ นวลค า 109/2 5 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
2967 นาย เชลง จันทร์ดี 16/8 11 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2968 นาง แพว พัดทุ่ง 108/6 1 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2969 นาง ลาวัลย์ ค าอยู่ 6/1 6 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
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2970 นาย สุทัศน์ อ่ิมละมูล 3 2 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2971 นางสาว ญาณีนุช ทองรอด 101/1 6 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2972 นางสาว บุษบง น้ าแก้ว 82 6 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2973 นาย สุเมธ หอมไม่วาย 184/3 2 ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
2974 นาย อรรถพล สายศิลป์ 166 5 บางตะเคียน สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
2975 นางสาว สิริขวัญ เยาวโรจน์ 69/1 7 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2976 นาย สมพงษ์ โพธากูล 253 3 หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
2977 นาง วรุณพร เป็งสุก 1919/8 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
2978 นาย คาร โพธ์ิสุวรรณ 233/3 1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
2979 นาย สะอาด ใยน้อย 115 4 ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2980 นาย ณรงค์ พิศมัย 11 1 บางงาม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
2981 นาง เสนอ แสงดี 201 13 หัวโพธ์ิ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
2982 นาง วิเชียร ช้างเผือก 251 5 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
2983 นางสาว อมรรัตน์ หอมระร่ืน 87 12 บ่อสุพรรณ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
2984 นางสาว ธัญลักษณ์ เพชรด าดี 402 8 บ้านดอน อู่ทอง สุพรรณบุรี
2985 นาย เอกชัย กล่ินพุฒซ้อน 169 1 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
2986 นาย เสน่ห์ ระโหฐาน 42 6 หนองโพธ์ิ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
2987 นาย ปะเมียเอง งามย่ิง 31 6 วังยาว ด่านช้าง สุพรรณบุรี
2988 นาย ไพรัช โสขุมา 20/2 2 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2989 นางสาว ปารวี กาฬษร 36 5 หัวเขา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2990 นาย รัตนพล อาภาเภสัช 119/2 2 วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
2991 นาย รัตนวัชร์ สุขทวี 74/2 1 ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
2992 นาง บุญช่วย นูมหันต์ 35 3 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
2993 นาย จิรศักด์ิ ทรัพย์อยู่ 1/1 8 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
2994 นาง อนงค์ ก้อนชัยภูมิ 339 3 ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี
2995 นาง สมบุญ ศรีเจริญ 53 5 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี
2996 นาย ณัฐพงษ์ บุญประเสริฐ 224 1 ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี
2997 นาง นภาพร วิบูลย์ชาติ 78 7 บ้านโพธ์ิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
2998 นางสาว ปรีดา ศรีเอ่ียม 84/3 8 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
2999 นาย จ าลอง กอดสะอาด 64 1 ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี
3000 นาง รุ่งทิวา แก้วสระแสน 26 1 กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
3001 นางสาว กนกวรรณ รักอักษร 41 5 บ้านโพธ์ิ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
3002 นาง จุฑารัตน์ สุวรรณศร 180/2 1 ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
3003 นาย บุญเลิศ อ่ิมสอาด 159 6 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
3004 นางสาว จรรยา อินทองค า 38 5 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
3005 นาง นาราลัณ รอดฉ่ า 159 1 วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
3006 นาย อภิวุฒิ สุวรรณประทีป 12 9 หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
3007 นาง ละมุด รุ่งเรือง 59/1 4 เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
3008 นาย อนุรักษ์ วงษ์เพ็ง 55/12 3 สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
3009 นาย มนตรี มาโสมพันธ์ 229/2 3 ตล่ิงชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
3010 นาย ขจรศักด์ิ นันทโกศลศักด์ิ 210 3 บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
3011 นาย จรรยา เฟ่ืองฟุ้ง 35 6 บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี
3012 นาง เฉลิม วิรปัญญากุล 100 1 เจดีย์ อู่ทอง สุพรรณบุรี
3013 นาย สมชาย พ่ึงนา 206/2 1 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
3014 นาย สังวาลย์ พงษ์พันธ์ 177 1 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
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3015 นาย กรี เมืองช้าง 134/1 4 แจงงาม หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
3016 นาย สุริยา สีดี 177/1 12 ทัพหลวง หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี
3017 นางสาว เขมภร บุญประถัมภ์ 2091 6 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
3018 นาย อัมรินทร์ ศรีเหรา 419 5 จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี
3019 นาย อดุล แก่นของ 188 5 บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
3020 นาย ธนพันธ์ แป้นมณฑา 187/1 7 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
3021 นาง ทองอาบ อ่อนทิมวงษ์ 22 6 มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
3022 นาย ดิเรก พุ่มโพธ์ิทอง 2/2 3 ดอนปรู ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
3023 นาย ธเนศพล เกตุมณี 231 3 ร้ัวใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
3024 นางสาว พิมพร แดงสุวรรณ 75/1 3 โคกโคเฒ่า เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
3025 นางสาว พักดี เพ็ชรร่วง 121/26 1 ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
3026 นาง เพ็ญศรี ปราณี 236/13 6 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
3027 นางสาว พิชชานันท์ ใจแจ้ง 170/1 2 ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
3028 นาย ภกวรรณ ขันอาสา 26/161 - ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
3029 นาย ศรราม บรรเทิงใจ 47 7 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
3030 นาย พีระพงษ์ หงษา 211 9 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
3031 นาย วีระชาติ จันทา 55 13 หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
3032 นาย สถาพร กะการดี 116 6 ตาตุม สังขะ สุรินทร์
3033 นาย วิสัณต์ เสาม่ัน 225 11 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
3034 นาย ศักด์ินรินทร์ ทิสารัมย์ 105/72 - ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3035 นาย กัน นาคเก้ียว 2/3 14 ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3036 นาย สุชาติ ขยันดี 18 9 ตานี ปราสาท สุรินทร์
3037 นางสาว ส าลี สินประโคน 16 10 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
3038 นาย สุระ เพียรเสร็จ 176 9 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
3039 นางสาว ยุภาพร พาเจริญ 98 5 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์
3040 นาย ต๋ี พันธ์เกียรต์ิ 65 10 บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
3041 นางสาว สาล่ี ม่วงละออ 139 6 อาโพน บัวเชด สุรินทร์
3042 นาง ช่ืน บุญจันทร์ 53/1 3 หนองบัว ท่าตูม สุรินทร์
3043 นาย ฐิติพล ภาช่ืน 74 11 สนม สนม สุรินทร์
3044 นาย สมใส บึงไกร 30 7 ตานี ปราสาท สุรินทร์
3045 นาง จิต วรสาร 170 7 ตานี ปราสาท สุรินทร์
3046 นาง นิม ชอบสะอาด 26 2 บ้านผือ จอมพระ สุรินทร์
3047 นาง เกิดแก้ว กวดแก้ว 20/1 10 เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
3048 นาง สิบ ดัชถุยาวัตร 1 6 นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
3049 นาย ทองปัญญา เท่ียงทัศน์ 1 2 ตาคง สังขะ สุรินทร์
3050 นาย อุทัย รามณี 24/3 4 ตาคง สังขะ สุรินทร์
3051 นาง รัตนาภรณ์ นิลแก้ว 24 2 สะโน ส าโรงทาบ สุรินทร์
3052 นางสาว ขวัญใจ จันทร 12 15 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
3053 นาย นม เสมาชัย 44 9 ตาตุม สังขะ สุรินทร์
3054 นาย ทวี อินทจักร 315 1 บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
3055 นาย สมบัติ สุดฉลาด 225 2 กังแอน ปราสาท สุรินทร์
3056 นาง ชนัดดา พอกพูน 56/4 - ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3057 นาย ส าเร็จ พิมพ์กรณ์ 86 5 นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3058 นาง สมพล ศรีอภิชาติ 105 12 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3059 นาย สุทสาคร จิตสมาน 6/2 10 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
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3060 นาย พนม ผลสมหวัง 47/2 6 บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3061 นาง เอง นะรานรัมย์ 119 8 เพ้ียราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3062 นาง สุที พอกสนิท 48/1 2 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
3063 นาง ธิดารัตน์ สังสมานันท์ 91 12 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
3064 นาย สุบันยัด เจริญศิริ 176 8 จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์
3065 นาย สุริยา สร้อยจิต 91 4 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์
3066 นาย ภัคพล ชะฏาแก้ว 174 7 นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์
3067 นางสาว น้ าฝน ขันทอง 225 7 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
3068 นางสาว สุกัญญา กล่ันเกล้ียง 53 3 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
3069 นางสาว สุดารัตน์ ชมชุ่ืน 16 2 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์
3070 นาย วีระชัย ยอดโพธ์ิ 51 3 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
3071 นาง วัชรี บุญทูล 57/1 2 ศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์
3072 นางสาว นิภาพร ผ่องใส 231 6 เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
3073 นาย พุทธิชัย สระแก้ว 115 3 น้ าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
3074 นางสาว วิไลพร ใจกล้า 5 3 หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์
3075 นาย ธนาดุล ปานเพ็ชร 99 1 นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์
3076 นาย เอกพันธ์ เรืองสุขสุด 90 11 ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์
3077 นาย เอ้ือ ทันเพราะ 151 5 บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
3078 นางสาว สนภา จันนาม 205 12 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
3079 นาย ธนกร จินดาหนา 97 9 บักได พนมดงรัก สุรินทร์
3080 นาย วาทการ มูลไชยสุข 832 1 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3081 นางสาว เทพธารา จันทร์แปล 102 14 สังขะ สังขะ สุรินทร์
3082 นางสาว รุจินันท์ สงวนดีมอส 22/4 - ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3083 นาย เดชา รุ่งเรือง 74/1 6 ต้ังใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3084 นาง รวน ได้รสดี 93 10 สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3085 นาย ชัชวาลย์ เจริญรัมย์ 129 6 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
3086 นาง ส าเริง บุตรการ 94 1 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3087 นาง กฤษณา โชติบุตร 295 7 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3088 นาง รอด สีหามาตร 46/1 7 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3089 นาง ไสว ปรีหะจินดา 49 12 ส าโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3090 นางสาว บังอร เพชรผา 46/1 1 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
3091 นาย จิรวัฒน์ น่าชม 21/3 8 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์
3092 นางสาว วีรวรรณ พวงผกา 137 3 กุดขาคีม รัตนบุรี สุรินทร์
3093 นางสาว วะราพร เบ้าทอง 132 3 น้ าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์
3094 นาง เปียง หาญย่ิง 59 14 หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์
3095 นาง สุภาพ เทียนทอง 55 1 สังขะ สังขะ สุรินทร์
3096 นางสาว เปียน บุญท่วม 133 13 ขอนแตก สังขะ สุรินทร์
3097 นางสาว ยานุมาศ คงจันทร์ 189 1 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
3098 นาย นพพร เทพนาค 118/42 - ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3099 นาย ธันวา วิชา 29/2 2 ณรงค์ ศรีณรงค์ สุรินทร์
3100 นาง อุดม โชคดี 170/2 9 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3101 นาย อนุรักษ์ ผมงาม 186 1 ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ สุรินทร์
3102 นางสาว บุษบา ผจญกล้า 5 7 ตาวัง บัวเชด สุรินทร์
3103 นาย สมบูรณ์ ชัยศรี 62 8 ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร์
3104 นาย ธีรภัทร สมานทอง 165 9 ช่างป่ี ศีขรภูมิ สุรินทร์
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3105 นาย สุยนต์ บุญมาก 222 7 กาเกาะ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3106 นาย นิธิกร รัตนบุตร 79 12 เช้ือเพลิง ปราสาท สุรินทร์
3107 นางสาว สุจินด แพทย์มด 304/1 11 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
3108 นางสาว พิมพ์ณดา ชัยสิทธิลักษณ์ 130 3 สวาย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3109 นางสาว สุวรรณา มุมทอง 19 13 ช่างป่ี ศีขรภูมิ สุรินทร์
3110 นาย ธนาวุธ จันตะ 12 11 สะกาด สังขะ สุรินทร์
3111 นาง อารีย์ พุทธรัตน์ 275/3 21 นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3112 นาย สมคิด แก้วเขียว 33 11 เบิด รัตนบุรี สุรินทร์
3113 นาย ด ารง เหลือถนอม 234 - ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3114 นาย ดุสิทธ์ิ ใยแดง 22 4 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
3115 นาย ไพรินทร์ ยงย่ิงพูน 396 9 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์
3116 นางสาว พีชคณิต สันตะวงค์ 144 8 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์
3117 นางสาว พุฒชฎากร บูรณะ 35 13 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
3118 นางสาว สุนิสา อุดม 62 1 ยางสว่าง รัตนบุรี สุรินทร์
3119 นางสาว ฐิตินันท์ แก้วสว่าง 9 6 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
3120 นาย ศักด์ิชัย มีรี 260 1 บัวเชด บัวเชด สุรินทร์
3121 นาย สามารถ แสงพยับ 16 8 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
3122 นางสาว อรพรรณ แข็งขัน 29 7 กระเทียม สังขะ สุรินทร์
3123 นาย ณัฐวัตร พลหาญ 456/1 1 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3124 นางสาว ณัฐญาพร บุญมาก 19 9 เพ้ียราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3125 นาย ธวัชชัย แดดฤทธ์ิ 126 15 จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์
3126 นาย สมพงษ์ สมานอยู่ 138 7 ดม สังขะ สุรินทร์
3127 นาย โสภี พวกพูนดี 91 7 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
3128 นางสาว อล ต าสารี 28 2 สะกาด สังขะ สุรินทร์
3129 นาย ครรชิด แสนดาว 9 13 ทับทัน สังขะ สุรินทร์
3130 นาย พีรพัฒน์ จันทรครอบ 274 4 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
3131 นาย สุริยา รัตนาธิวัฒน์ 117 4 ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร์
3132 นาย พรชัย ละหาล 122 4 ตาคง สังขะ สุรินทร์
3133 นาย จีรวัฒน์ สุมาตรา 391/1 5 กังแอน ปราสาท สุรินทร์
3134 นาย ปัญญา บุญชาติ 108 14 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
3135 นาย นี ประยงค์หอม 117/21 - ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3136 นางสาว อาภาภรณ์ ก าจัดภัย 8 8 กังแอน ปราสาท สุรินทร์
3137 นาง ปนัดดา ประสานสุข 187 15 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3138 นาย อุ่น พิมล 58 4 ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์
3139 นาย ค า ดีนาน 256 10 ตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์
3140 นาย ก าพล รัตนโชติ 862/1 1 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
3141 นาย นคร พ่อค้า 3/1 6 เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3142 นาย เศรษฐ์สิริ เรือนรินทร์ 340 1 นาดี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3143 นางสาว วารี หมายกล้า 44 1 ตระแสง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3144 นางสาว แสงเดือน ทองดุน 47/1 7 บ้านแร่ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
3145 นาย เอ็กชัย ฉกะนันท์ 35 1 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์
3146 นาง พิมภากร ภูมิพัฒนากุล 120 2 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
3147 นาย ไพโรชน์ ศักด์ิศรีจันทร์ 18 2 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
3148 นาย สุนทร คงหอม 21/2 2 ตาคง สังขะ สุรินทร์
3149 นาย ศุภชัย แสนกล้า 279 11 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์
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3150 นางสาว วิชุดา ไชยสวัสด์ิ 170 12 หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์
3151 นาย ศุภชัย ครุฑสุวรรณ 197 15 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
3152 นาย สุเทียน จอกทอง 106 13 หนองเหล็ก ศีขรภูมิ สุรินทร์
3153 นาย ประนม ยอดทอง 173 1 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์
3154 นาย ณัฐนนท์ สุทาอรรถ 187 18 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3155 นาย นัฐวัฒน์ จุไรวรรณสุทธิ 86 16 เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์
3156 นาย เนิน อุทัยรัมย์ 72 16 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3157 นาย ประนอม บุญมาก 17 15 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
3158 นางสาว ศิรินทร์ทิพ ใจดี 72 12 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
3159 นาย บุญรอด อินัง 246 1 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
3160 นาย ณัฐวุฒิ วรรณทอง 211 11 กังแอน ปราสาท สุรินทร์
3161 นาย ส าเรียน ภาสุดา 7 6 โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์
3162 นาย ทองใบ นามวัฒน์ 200 12 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร์
3163 นางสาว สุวภัทร บ ารุงมี 202 9 โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์
3164 นาง อุดมพร สิงห์ชัย 584 1 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3165 นาย บุญเย็น โสนาแสง 91 11 ตาตุม สังขะ สุรินทร์
3166 นาย ทองค า สัตย์มาก 187 9 เช้ือเพลิง ปราสาท สุรินทร์
3167 นาย บัวขาว บูรณะ 77 8 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์
3168 นาย เสมียน เรืองชาญ 9/4 7 ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์
3169 นาย วัชระ แก้วค า 275/250 16 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3170 นางสาว นงเยาว์ ทองมาก 159 14 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์
3171 นาย ณรงค์ เพชรอ าไพ 145 11 สนม สนม สุรินทร์
3172 นาย จิตทิวัตถ์ นภศริต 231 1 หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์
3173 นาย ภินัด เครือลัดดา 81 3 บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์
3174 นาย อดิศร ทองจันทร์ 66 8 สังขะ สังขะ สุรินทร์
3175 นาย เฉลียว ยวนจิต 27 9 ดม สังขะ สุรินทร์
3176 นางสาว โยธาทิพย์ อินทร์ดี 40 1 ตาวัง บัวเชด สุรินทร์
3177 นางสาว วันดี เป็นสุข 47 5 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3178 นาง ดุษณี จบหล้า 151 8 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3179 นางสาว สัมฤทธ์ิ ก่อแก้ว 188 6 เพ้ียราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3180 นาง ละไม นิยมสวน 114 14 สลักได เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3181 นาย เยียม รักช่ือดี 223 18 ปรือ ปราสาท สุรินทร์
3182 นางสาว บุญยงค์ จันดากุล 58 1 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
3183 นาย บุญยืน บุญมี 111/2 15 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3184 นางสาว ล าพูน แซมรัมย์ 159 7 ทับทัน สังขะ สุรินทร์
3185 นาง โบง ย่ีภู่ 148 2 ศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์
3186 นางสาว วรรณพร บุญไทย 59 6 ศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์
3187 นาง บุญมา บุญอนันต์ 71 4 หนองฮะ ส าโรงทาบ สุรินทร์
3188 นาย สุบัน กล้วยทอง 118 9 ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์
3189 นาย ทวีชัย ชินค า 98 - ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3190 นาย สิทธิชัย พาพันธ์ 60 12 แก รัตนบุรี สุรินทร์
3191 นางสาว เบญจวรรณ โลกนิยม 218 17 นาบัว เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3192 นางสาว ปาริชาติ เมืองกลาง 108 9 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์
3193 นาย ภาณุพงศ์ เวชไสย 82 16 สังขะ สังขะ สุรินทร์
3194 นาย อนุวัฒน์ วุฒิล้ า 91 13 แก รัตนบุรี สุรินทร์
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3195 นางสาว จิรพัทธ์ ธนวัฒน์ดิษฐา 206 2 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
3196 นาย ประยุทธ ยาจิตร 117 6 หนองแวง ศรีณรงค์ สุรินทร์
3197 นางสาว พรทิพย์ บุหงา 41 12 บ้านพลวง ปราสาท สุรินทร์
3198 นางสาว ลัญฉกร ศุภกรณ์กุล 46/2 9 บุฤาษี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3199 นาย ชูศักด์ิ ย่ิงรุ่งโรจน์ 413 8 กังแอน ปราสาท สุรินทร์
3200 นาย พงศ์เดชน์ วงศ์พัทธ์ธนโชติ 98/1 1 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
3201 นาง สวรรค์ ชัยรัตน์ 84 6 ทมอ ปราสาท สุรินทร์
3202 นางสาว บุญจันทร์ สมจิตร 46 16 บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์
3203 นาย ยงค์ บุญอยู่ 198 1 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
3204 นาย บัญชา สายคูณ 92 7 ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์
3205 นาย ส าลี พวงไธสง 131 9 โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์
3206 นาง บัวลา ค าสุมาลี 145 5 หัวงัว สนม สุรินทร์
3207 นาง จารุวรรณ นาคสุทธ์ิ 103/1 9 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์
3208 นางสาว สุนัน ดีอยู่ 18 8 ตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์
3209 นางสาว สิรียาวรรธ์ ศิริสุนทรานนท์ 138 2 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์
3210 นาย แดน เวหล 184 12 พระแก้ว สังขะ สุรินทร์
3211 นาย รณพล มิตรรักษ์ 280 3 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
3212 นางสาว อารีวรรณ กิติอาษา 203 6 สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
3213 นาง อุบล เบอร์ร่ี 36 8 นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย
3214 นาง นางบุญหนา จันทะนาม 186 7 หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย
3215 นาย สมดี นาสวาสด์ิ 25 4 พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
3216 นาย สัญญา เชียงค า 15 5 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
3217 นาย พงษ์อนัน วงศ์ธนสารสิน 39 9 ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
3218 นาง ธนันญา ค าผุย 202 9 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
3219 นาย โชคชัย ภราดรเจริญ 32 4 ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
3220 นาย อิสระ พัวตนะ 231 8 บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
3221 นางสาว เขมวิษา สิทธาพิพัฒ 152 2 โพนสว่าง เมืองหนองคาย หนองคาย
3222 นางสาว อุไรพร ศรีแก้ว 262 11 บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
3223 นางสาว ไพฑูรย์ บัวเป่ือย 146 7 คอกช้าง สระใคร หนองคาย
3224 นางสาว มาลา หลุนบูชา 7 14 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
3225 นาย อดุลวงศ์ วงค์จักรี 421 4 แก้งไก่ สังคม หนองคาย
3226 นาย เล็ก โคตรกะพ้ี 101 14 สระใคร สระใคร หนองคาย
3227 นาง นวลจันทร์ ตันนารัตน์ 119 5 เหล่าต่างค า โพนพิสัย หนองคาย
3228 นาย โชคชัย ศิริญาติ 508 7 เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
3229 นาย ถาวร เทียนกล่ า 149 1 หาดค า เมืองหนองคาย หนองคาย
3230 นาย อุทิศ นาโคตร 36 1 น้ าโมง ท่าบ่อ หนองคาย
3231 นางสาว พิสมัย ป้องค าสิงห์ 117 3 วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
3232 นาย ค าพันธ์ ศฺุลาคม 27 4 บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
3233 นาง พิชานันต์ ธีรนันท์ภาคิน 29 4 โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
3234 นาง น้อย มาลา 16 9 โนนเมือง นากลาง หนองบัวล าภู
3235 นาย สุรพล ฤทธ์ิมะหันต์ 89 2 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
3236 นางสาว เมธาวี มุขอาษา 50 10 หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
3237 นาง ทองแดง พรมบัวศรี 378 12 กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
3238 นาง กฤษณา โสมาณวัฒน์ 187 2 ปางกู่ โนนสัง หนองบัวล าภู
3239 นาง ฐิตา ปุ่มศิลป์ 129 8 หนองบัว เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
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3240 นาย จีระศักด์ิ แก้วสิงห์ 22/1 4 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู
3241 นาย สาคร นามวงศ์ษา 195 3 โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู
3242 นางสาว อุไรวรรณ อ่ึงปา 305 1 นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
3243 นาย ถนอม หินจันทร์ 130 10 ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู
3244 นางสาว มลิดา เมืองสูน 33 11 ล าภู เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู
3245 นางสาว สมยงค์ เพ็งวันดี 166 12 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
3246 นาง นวนจันทร์ ศรีสม 132 7 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู
3247 นาย ชินราช พิมพ์สุข 202 10 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู
3248 นาย ประเสริฐสิทธ์ิ เกิดไทย 134 13 หนองเรือ โนนสัง หนองบัวล าภู
3249 นาย อิทธิพล เพชร์สิงหล 34/2 2 ย่านซ่ือ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
3250 นาย เศกสม สมเนตร 111 7 จ าปาหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
3251 นาย ชูชีพ ชูวงษ์ 19 6 โคกพุทรา โพธ์ิทอง อ่างทอง
3252 นาง วรรณี ประทีปรัตนมณี 35/8 5 ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
3253 นางสาว สมพร สุขส าราญ 57 5 สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
3254 นาย สุกิจ แสงนาค 58 4 ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
3255 นาย สัญญา ม่วงวงษ์ 56 5 ค าหยาด โพธ์ิทอง อ่างทอง
3256 นางสาว ภูลิตา บุญเสริม 115 12 ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
3257 นาย สมนึก ข าทับทิม 17/4 3 ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง
3258 นาง สุภาภรณ์ บุญจันทร์ 228 6 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3259 นาง สุภาพร ธงชัย 234 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3260 นาย มิตรษา ไม่โศก 100 5 กุดปลาดุก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3261 นาย ปิยะพงษ์ จ าชาติ 193 11 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3262 นางสาว พัชรินทร์ วริวงษ์ 95 4 น้ าปลีก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3263 นาย วุฒินันท์ จันทา 87 2 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3264 นางสาว ภัทธิรานี สุขไชย 206 8 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3265 นาย จักวัติราช สาริกา 87 7 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3266 นางสาว วิไลลักษณ์ ยศศักด์ิ 429/31 4 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3267 นาย สุพล ไชยเลิศ 131 7 หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3268 นาง มะลิวัลย์ แขรัมย์ 145 2 แมด ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3269 นาย ฉัตรชัย ใหญ่ปราม 22 10 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3270 นางสาว นพาพร ปาณะวงษา 180 2 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3271 นาง ร าไพ บุญทาป 129 3 โคกสาร ชานุมาน อ านาจเจริญ
3272 นางสาว พัฒน์นรี รักษาสัตย์ 83 5 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3273 นาย สุริยะ พิมพ์บุตร 152 13 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3274 นาย แสงอุทัย ศรีแลง 226 4 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3275 นาง สี สมนึก 133 10 ไร่ขี ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3276 นางสาว ภัทราพร หลักชัย 313 6 หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3277 นาย จิราณุวัฒน์ แขรัมย์ 21 2 แมด ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3278 นางสาว ธัญวรรณ บุญทะสอน 137 5 โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3279 นางสาว ยูอี แก้วดี 16 3 นาวัง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3280 นาย ศรัณย์ อ้นพวง 108 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3281 นางสาว ล าไพร นานกล่ า 118 13 ป่าก่อ ชานุมาน อ านาจเจริญ
3282 นาย ชิตณรงค์ ศรีด้วง 139 4 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3283 นาย บุญมี ศีระพรม 75 3 หนองสามสี เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3284 นาย ธีรวัฒน์ สมขาว 45 9 นาวัง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
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3285 นาย วิชัย บุญทศ 149 7 หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3286 นางสาว อารี บุญมาลี 32 3 เปือย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3287 นางสาว ประวรรณรัตน์ มะโนรัตน์ 12/1 2 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3288 นาย เทวา อารีจิตร 29 12 ไก่ค า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3289 นาย สุทิน หวังผล 345 12 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3290 นาง บุญน่ิม จันทะไชย 256 4 นาเวียง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3291 นาย สุธิพงษ์ ศรีสุวรรณ 171 9 เปือย ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3292 นาย ผิน รอดเสียงล้ า 155 8 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3293 นาย ประสิทธ์ิ ถาพร 25 7 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3294 นาย โชคชัย ค าจันทร์ 341 1 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3295 นาย วชิระ บุญศรี 59 2 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3296 นาง สุพิชญา ทาตะคุณ 44 12 โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3297 นาย เสนอ บุคณะ 57 7 โพนทอง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3298 นาย รัฐศาสตร์ วรรณเสน 175 4 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3299 นาย ศักรพล ใจแก้ว 40 11 โนนโพธ์ิ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3300 นาง ประไพพรรณ ช านาญ 126 9 โนนหนามแท่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3301 นาง ปัทมา ลีลาบุตร 239 4 ไก่ค า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3302 นาย จักรพันธ์ นาคพันธ์ 29/14 19 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3303 นาย วิเชียร ดวงศรี 45 1 ค าพระ หัวตะพาน อ านาจเจริญ
3304 นาย บุญทวี นามสุขี 245 11 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3305 นางสาว พัชรี จันทะมาตร 268 9 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3306 นาย ธนากร นามม่ัน 199 7 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ
3307 นางสาว ปรารถนา วิลามาศ 89 2 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3308 นาง สมจิตร แก้วมีศรี 778 16 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3309 นาย ส าเนียง แสนแดง 257 3 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3310 นางสาว ศิริกานต์ ทองหมอน 38 1 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3311 นาง จันทนา ช่วยคูณ 948/2 1 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3312 นางสาว วารี แสงแสน 90/85 20 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3313 นางสาว นวลออง จารุภาค 54 7 นาแต้ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3314 นางสาว ศรัณย์รัชต์ เครือวัลย์ 104 7 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3315 นางสาว รสริน รุจสันต์ 89 2 กุดปลาดุก เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3316 นาย สาคร ยวนย่ี 169 2 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3317 นาง พรเพ็ชร เค้าส าราญ 111 9 แมด ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3318 นาย มุกดา ลอยหา 59 11 จิกดู่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ
3319 นางสาว บุญยืน วงศ์จันทร์ 18 9 หนองมะแซว เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3320 นาง ดวงเนตร์ พุทธรักษา 104 15 ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ
3321 นาย สีสง่า สีเขียว 88/2 13 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3322 นาย อ าพร บาลุน 112 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3323 นาย ทวีศักด์ิ กันภัย 106 4 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3324 นาง อนันต์ ร่ืนเริง 138 12 สร้างนกทา เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3325 นาย อชิรเยนทร์ ใจดี 240 11 ดงบัง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ
3326 นาง นรีรัตน์ ทองดวง 57 2 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3327 นาย จักกี จันทร์อ่อน 181 1 ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3328 นาย เสถียร แสงค า 14 3 ห้วย ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3329 นางสาว จิตรา กุลโท 255 1 โนนโพธ์ิ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
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3330 นาย เชนโชค ทองเเสวง 269 4 นาเวียง เสนางคนิคม อ านาจเจริญ
3331 นาย อนุพล ผลาวงษ์ 46 4 รัตนวารี หัวตะพาน อ านาจเจริญ
3332 นาย โกสินทร์ ปุยวงศ์ 222/1 18 บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ
3333 นาย ณัฐพล สีสุวงษ์ 238 2 โนนงาม ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3334 นางสาว นงนุช ห่อดี 96 5 โคกก่ง ชานุมาน อ านาจเจริญ
3335 นาย ศักด์ิชัย พละไกร 159 2 ค าโพน ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ
3336 นางสาว จริยา เสรี 29 2 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
3337 นาง วารุณี ชัยสน่ัน 188 6 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
3338 นาย สงัด ขุนทา 217 8 หัวนาค า ศรีธาตุ อุดรธานี
3339 นาย นิมิต ฤทธ์ิวาปี 21 16 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
3340 นางสาว สใบ อเวรา 92 7 บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
3341 นาย จุลชาติ ชิยางคบุตร 189 13 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
3342 นาง อารีรัตน์ วิเศษทอง 35 14 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
3343 นาย พิชัย ทองจันทร์ 309 1 เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี
3344 นาย พิชัย ทิมินกุล 52 2 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
3345 นาย ธนาคม หิรัญมาพร 61 11 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี
3346 นางสาว นุจรี พินิจมนตรี 221 6 หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี
3347 นางสาว จิระภา ชัยหงษา 255 9 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
3348 นางสาว เนาวรัตน์ ณรงค์ชัย 94 13 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3349 นาย สุทัศ อินทะสร้อย 189 9 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
3350 นาง เยาวลักษณ์ ผุยอ่อน 209 9 นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
3351 นางสาว รุ่งนภา เอก้า 133 6 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี
3352 นาง ขนิษฐา ธนานันท์ 118/5 - หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3353 นาง บัวศรี น้อยเพ็ง 74/3 7 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3354 นาง อุไรภรณ์ จงเทพ 55 6 พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
3355 นาง สมจิตร หอระคุณ 86 2 ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี
3356 นาย ภูมินทร์ โภคชัย 283 5 บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
3357 นางสาว ขวัญสุดา บุดดีค า 176 5 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
3358 นาง อรุณ สิริพรพิสุทธ์ิ 491/15 1 บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3359 นางสาว ล าดวล สัตตะพันธ์ 148 5 ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี
3360 นาง ลัดดาวัลย์ พลนางาม 124 14 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
3361 นาย สมบูรณ์ อุไร 421 9 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
3362 นาย ปิยะ สวนคาย 53 8 นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี
3363 นางสาว วัชรี มูลพฤกษ์ 103 2 พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
3364 นาย ปรีชา สีหาบุตร 15 8 ค าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
3365 นาง หนูปาน ทาสีแสง 38 5 บ้านเล่ือม เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3366 นาง สมาน ทินจอง 94 6 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
3367 นาย สัมฤทธ์ิ ศรพรหม 92 10 หนองหาน หนองหาน อุดรธานี
3368 นาย อนัตตา แก้วศิริ 44 9 บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี
3369 นาง เกรียงค า วรรณพฤกษ์ 329 6 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
3370 นาย ประครอง แก้วศิลป์ชัย 337 5 บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี
3371 นาย ไพศาล แก้วเนตร 116 4 บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี
3372 นาย พรทวี ทองเพ็ญ 325 17 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
3373 นาง พัชรี ดรูมม์ 120 5 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
3374 นาง พิชชานันท์ ชนะสงคราม 153 3 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
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3375 นาง จิประภา ขวัญบาง 187 4 นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี
3376 นางสาว วชิรภรณ์ พิลาโสภา 189 1 นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี
3377 นาย วรสาท ผาจวง 29 18 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี
3378 นาย ศักด์ิชัย อุ่นจิตติกุล 198/1 7 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3379 นางสาว ฐิติภา ลักษณะจันทร์ 261 2 สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
3380 นาย ทองม้วน เสมาม่ิง 168 11 บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี
3381 นาย บุญเคน สามารถ 67 6 บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี
3382 นางสาว อุบลวรรณ ภูมิประสาท 105 1 หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี
3383 นาง ชุติมา โคตรศักด์ิ 82/3 5 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3384 นางสาว สัมฤทธ์ิ ณะสุโห 233 10 สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี
3385 นาง ชลลดา มาลาน้อย 52 5 สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี
3386 นาง ประไพศรี ทาให้งาม 48 2 นาไหม บ้านดุง อุดรธานี
3387 นางสาว สุกัญญา พรมสิทธ์ื 83 2 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
3388 นาย วีระยุทธ บุตรโคต 265 2 นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
3389 นาย จิรวุฒิ จันทะชาติ 190 5 บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี
3390 นาง วันทการต์ ทองหอม 651/426 1 บ้านจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3391 นาย ทวี เพ็งเก่ง 229 17 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
3392 นางสาว พนิดา มาตย์สุริย์ 18 9 เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี
3393 นาง รัศมี หอมหวล 108 5 ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี
3394 นาย บุญมี เจริญศิลป์ 103 16 นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี
3395 นาย อภิชา โกนันท์เกษม 102 9 ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี
3396 นาง สุภา กอล์ท 90/18 5 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3397 นาย จิระศักด์ิ หนูมอ 69 4 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3398 นาง ฉวีวรรณ์ ชาญนะรา 204 2 เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี
3399 นาย บรรจบ สิทธิบูรณ์ 65 4 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี
3400 นางสาว กิราณา เตมียะ 325 2 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
3401 นาง อัญชลี ทองสมบัติ 13/4 14 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3402 นางสาว ยุพิน อ้วนแพง 12 14 พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี
3403 นาย สายันต์ พัลวัลย์ 288 1 โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี
3404 นาย ค าไม รักญาติ 151 18 สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี
3405 นาง กิตติยา อุบลเพ็ญ 16 4 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี
3406 นาย กฤษฎา ตราช่ืนต้อง 20/3 2 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
3407 นาง ประมวล วงษ์ใหญ่ 69/2 6 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3408 นาย บรรจง สิงห์ทอง 28/3 11 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
3409 นาง นงคราญ จ าเดิม 27 7 บ่อทอง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
3410 นาย ประเทือง กูลไข 107/2 2 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
3411 นาย ปรีชา ท้วมดี 35 6 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์
3412 นางสาว ปิยกุล กองไทย 163/1 5 น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
3413 นาย สุธินันท์ จันมี 322/1 1 ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์
3414 นาย นิยม สุทธ์ิฤฺทธ์ิ 56/8 8 น้ าไผ่ น้ าปาด อุตรดิตถ์
3415 นาง ค าพันธ์ พาณิชย์นุกุล 88/1 7 บ่อเบ้ีย บ้านโคก อุตรดิตถ์
3416 นางสาว ทรรศน์มน เพชรฟัก 172 4 คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3417 นาย ยงยุทธ์ โนจรมา 17 10 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
3418 นาง สุรี ก าจร 16/6 4 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
3419 นาย พิเชษฐ ดีเพ็ง 39/5 8 บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
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3420 นาง วรัญญา เสียงโต 48 4 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
3421 นาย ศุภมงคล มาพริก 15 9 ทุ่งย้ัง ลับแล อุตรดิตถ์
3422 นางสาว ธนพร ก้อนกลีบ 52 1 นายาง พิชัย อุตรดิตถ์
3423 นาง สมบัติ เชตุทอง 15/2 8 บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์
3424 นาย สายรม พุ่มพา 14/1 1 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3425 นาง ฐิติพรรณ มีรอด 85/2 4 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
3426 นาง แต๋ว ทะล้า 113 2 ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3427 นาย จ ารัส สวัสดี 43/1 8 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3428 นาย ไพทูลย์ ทองฤทธ์ิ 75 3 น้ าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
3429 นาย จีรวัฒน์ สารทรง 54 8 น้ าอ่าง ตรอน อุตรดิตถ์
3430 นาง นิสากร ทองแสง 35/1 5 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์
3431 นาย อรุณ อินดวง 17/1 7 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
3432 นาย สมพร บุญทา 14/3 2 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ์
3433 นาย คริม ทองดี 38/1 3 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
3434 นาย เสน่ห์ บัวสมบูรณ์ 81 1 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3435 นางสาว สุพินดา วัลลา 144/1 5 ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์
3436 นาย วรวิทย์ สายบัวต่อ 16 6 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์
3437 นางสาว มยุรี แสนเกียง 35/2 3 น้ าริด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3438 นาย ไกรสร เขียวจันทร์แสง 14/3 4 ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3439 นาย ประทิว จุลเกตุ 38 5 หาดสองแคว ตรอน อุตรดิตถ์
3440 นาง พนารัตน์ ร าขวัญ 232/3 2 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3441 นาง คนอง กัดม่ัน 95/1 4 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3442 นาย อภิวัฒน์ชัย โมอินทร์ 47 5 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์
3443 นางสาว วนิดา รักเขตรการ 22 6 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
3444 นาง บุญรอด ทัพเสลา 110 1 ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
3445 นาย วีระ แก้วขอนแก่น 256 10 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี
3446 นาย สุร า สุริยะมณี 51/1 1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
3447 นาย สาคร วรรณภาค 192 5 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
3448 นาง เหรียญ ยอดยางโทน 216 5 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
3449 นางสาว ณนัสนันท์ ขยันหาทรัพย์ 327 8 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี
3450 นางสาว นันทา แก้วการไถ 40 2 หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
3451 นาย นายชัยณรงค์ ป้ันเป่ียม 108 17 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
3452 นาย ชัยนิรันดร์ วัฒนกุล 153 2 โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี
3453 นางสาว อาทิตติยา ต้ังพิทักษ์ 116 1 เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
3454 นาย ยงศิลป์ บุญหนุน 23 1 หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
3455 นาง บัวลอย พันธ์จันทร์ 159/1 2 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
3456 นาย ณัฐวุฒิ ติยะศรี 80 5 ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
3457 นาย นิตินัย หล าเทียน 10 11 หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
3458 นาย ดนัย ณรงค์มี 24 10 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
3459 นาย ประยูร เผ่าพันธ์ 103/7 8 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
3460 นาย กมล เรืองอยู่ 244 8 บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี
3461 นาย จักรพงษ์ บุรวิชเกษตรกร 18/3 1 ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
3462 นาย สมจิตต์ สุขสุวรรณ์ 184/10 5 เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
3463 นาย ชัชพล กันหะเนตร 67 6 หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี
3464 นางสาว นวลจันทร์ อาจวงค์ 18 2 หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
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3465 นาย จักรกฤษณ์ ชาติสุทธิ 15 4 หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
3466 นางสาว อุบลรัตน์ พิลึก 192 17 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
3467 นางสาว ปนิชา แก้วหนองยาง 113 7 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
3468 นาย รังสรรค์ อ่ิมโอษฐ์ 118/2 10 ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
3469 นางสาว ศุภิสรา แดงแย้ม 238 10 ระบ า ลานสัก อุทัยธานี
3470 นางสาว ดาวนภา กาญจนเจริญชัย 110 2 แก่นมะกรูด บ้านไร่ อุทัยธานี
3471 นาย แกะ จบศรี 198 1 วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
3472 นาง สุนีย์พร ปัญญา 27/2 5 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี
3473 นางสาว ภัทรี หนองนาว 20 4 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
3474 นางสาว ศิริวรรณ์ วงศ์สุวรรณ 379/170 2 แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี
3475 นางสาว ยวนไย จันทร์ถอด 298 1 ค าเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3476 นาย ค าฝาน พิมพ์ศรีโคตร์ 4/4 9 สีวิเชียร น้ ายืน อุบลราชธานี
3477 นางสาว พลอยนพพา กมลเชษฐ์ 8/13 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3478 นาย กรุงแข ชะลูด 33 13 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3479 นางสาว สิริพร วงศ์ว่องไว 789/66 18 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3480 นาง ทุมมา ค าข่อง 305 9 นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
3481 นาย สุพจน์ ค าพะทา 180 8 ธาตุ วารินช าราบ อุบลราชธานี
3482 นาย ภูบดินทร์ ต้ังวิริยะวรกุล 241 1 ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
3483 นาย รัชต์นฤวัต อธิศุขนิธิฐานิต 43 7 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
3484 นางสาว ละมัย ทรัพย์การดี 258 5 เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3485 นาย โชติ นามโสภา 136 7 โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี
3486 นาย อนุกุล ภาประจง 226 5 บอน ส าโรง อุบลราชธานี
3487 นางสาว ศศิวิมล เดชอนันต์ 197 11 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
3488 นางสาว นิจสัย นาคทอง 251 8 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
3489 นาย จันทร์ดี โสตรทอง 4 5 ยางใหญ่ น้ ายืน อุบลราชธานี
3490 นางสาว บังอร เช้ือโชติ 112 5 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี
3491 นาย สุริยา สายแวว 42 16 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3492 นาย กฤษฎา ดายภูเดียว 77 3 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
3493 นางสาว ดวงจันทร์ บ าบัติ 143 13 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3494 นาย ดาใน รวมโคตร 91 6 แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
3495 นางสาว วิรัตน์ ธานี 89 3 หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี
3496 นาย กรุงสยาม ผาค า 383 11 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
3497 นาย หนูกร บัวศรี 96 10 หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
3498 นาย กฤษสุวรรณ ใจเอ้ือ 135 3 คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี
3499 นาย ไมตรี มูลจักร์ 10 2 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
3500 นาย นิยม เข็มสีดา 14 3 เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
3501 นาย อนงค์ กานุสนธ์ 218 3 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
3502 นาย ทองรัตน์ แนวจ าปา 135 6 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3503 นาง รดา ศรีสว่าง 107 5 ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี
3504 ส.ต.ต. ศักด์ิสิทธ์ิ สมหมาย 119 11 หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
3505 นาง ทองจันทร์ ยอดเพชร 39 13 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
3506 นาง อุลัย ปัตถาทุม 149 13 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3507 นางสาว วราภรณ์ ฮาเซกาว่า 298 11 แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี
3508 นาง หนูพิน พรมราช 214 4 นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี
3509 นาย สมศักด์ิ วัลค า 20 8 ยางใหญ่ น้ ายืน อุบลราชธานี
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3510 นาย บุญเลิง สิงห์เช้ือ 92 4 คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3511 นาง พวง แก้วค าบ้ง 326 34 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
3512 นาย ประชัย ปัทมา 25 5 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
3513 นาง บัวบาน ประทุมค า 216 3 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3514 นางสาว สุจิตรา ชมภูเกตุ 202 2 บุ่งไหม วารินช าราบ อุบลราชธานี
3515 นาย เชียง สมบัติหลาย 25 8 ค้อน้อย ส าโรง อุบลราชธานี
3516 นาย ศักด์ิชัย กอคูณ 220 16 โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
3517 นาย ทวี พุ่มพึก 43 2 พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
3518 นางสาว สมบูรณ์ ค าเปลว 159 8 หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3519 นาย สมศักด์ิ แผ่ผล 45/1 7 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
3520 นางสาว ชนิดา จันทะเวช 951/9 23 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3521 นางสาว ภษรัท ศรีคุณ 293 10 ค าขวาง วารินช าราบ อุบลราชธานี
3522 นาย ภาณุวัฒน์ ทองวิเศษ 2/1 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3523 นาย กิตติกร ศรีสุพรรณ 115 4 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3524 นาย อภิวัฒน์ สุริยงค์ 95 1 ชีทวน เข่ืองใน อุบลราชธานี
3525 นาย ชาตรี โมลัยรักษ์ 5 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3526 นาย ปัญญา กันยาเนตร 31/1 16 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3527 นาย ศราวุธ ยอดจะยะ 199 13 แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี
3528 นาย สมชัย ต้นแก้ว 196 2 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
3529 นาย พยัคฆ์ สีหนาท 229 2 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
3530 นาย ถวิล มะณีวัน 115 8 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
3531 นางสาว ยุภาพร ศุภผลา 309 15 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
3532 นาย ไพทูล เบ้าน้อย 153 1 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
3533 นาง บัวสอน โพธ์ิชัย 115 7 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
3534 นางสาว กรเพรช จันทร์ดี 98 11 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
3535 นางสาว สมหวัง ทองพุด 134 12 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
3536 นาง นิชานันท์ สมานมิตรนิธิกุล 99/1 8 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี
3537 นางสาว ไข ตีเงิน 130 6 ข้ีเหล็ก น้ าขุ่น อุบลราชธานี
3538 นางสาว พิสมัย วรบุตร 35 5 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3539 นางสาว ลาวัล จรรยากรณ์ 195 5 เมืองศรีไค วารินช าราบ อุบลราชธานี
3540 นางสาว รุ่งนภา เทศทอง 130 17 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี
3541 นาง แก้ว เจนทรัพย์ 3 2 เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3542 นาย สหรัฐ คงทอง 193 6 โคกสะอาด น้ าขุ่น อุบลราชธานี
3543 นาย สิบเอ็ด พาพันธ์ 106 5 หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี
3544 นาย ภานุพันธ์ บุปผาดี 82 2 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
3545 นางสาว นันทกาญจน์ โพธ์ิตาด 63 8 ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
3546 นางสาว อ าพร ไชยเลิศ 170 8 หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3547 นางสาว ปาณิศา สายสมบัติ 111 2 ค าหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี
3548 นางสาว นุชจรินทร์ ใจแก้ว 3 9 ม่วงใหญ่ โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3549 นาย ดนัย วันใส 96 12 อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
3550 นาย สมร บัวบาล 138 17 โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี
3551 นางสาว ธัญญารัตน์ มัคที 218 8 ห้วยขะยูง วารินช าราบ อุบลราชธานี
3552 นาย พันธ์ุศักด์ิ นนพละ 39 3 กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3553 นาย วิสันต์ พิมพ์หาญ 40 10 แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
3554 นาย จู สายราช 117 1 ห้วยขะยูง วารินช าราบ อุบลราชธานี
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3555 นาง สมหมาย สาระรัตน์ 49/1 - วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี
3556 นาง บุญเลิศ วงศ์สาลี 15 11 ท่าโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
3557 นาย ประสิทธ์ิ สีหาราช 8 10 หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
3558 นาย นิพนธ์ สุวรรณพงศ์ 291 12 สระสมิง วารินช าราบ อุบลราชธานี
3559 นาย ณัฐวุฒิ เช้ือต่าย 89 12 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
3560 นาย สุรสิทธ์ิ รุ่งเรือง 337 1 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3561 นาย บัณฑิต ศรีโนนซี 148 12 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3562 นาง จินดา วงศ์ม่ัน 145 3 ข้ีเหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3563 นาย จรัส สมวัน 16/2 3 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3564 นาย ศักด์ิดา อาจเอ่ียม 118 11 เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี
3565 นาย ศักด์ิชัย สาระทิศ 277 15 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
3566 นาง ราตรี ผลานันต์ 404 7 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
3567 นาย ทวี ขยายวงศ์ 52 4 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3568 นางสาว แพงศรี อ าไพพิศ 155 7 บ้านไทย เข่ืองใน อุบลราชธานี
3569 นางสาว เขมณัฎฐ์ อัครศิวาพงษ์ 246/2 11 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3570 นาง ลุน มาลุตราพันธ์ 19 4 เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3571 นาย ประดิษฐ์ แก่นม่ัน 211 7 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3572 นาง บัวรินทร์ สายสังข์ 175 4 หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3573 นาย บุญสิทธ์ิ สอนอาจ 253 2 ท่าลาด วารินช าราบ อุบลราชธานี
3574 นางสาว บัวบาน แก้วบัวเคน 74 17 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี
3575 นาย อนุสรณ์ สร้อยผาบ 93 - วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี
3576 นาง ว่าท่ีร.ต.หญิงเพ็ญลดาเช้ือแก้ว 724 3 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3577 นางสาว สุพรรณี กาสี 359 7 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3578 นางสาว มณีรัตน์ บุญส่ง 222/169 1 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3579 นางสาว อุษณีย์ สมหมาย 340 2 โพธ์ิศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
3580 นาย สุบิน จันทร์พันธ์ 50 3 ข้ีเหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3581 นาย ประหยัด สีหาเวช 196 7 โพธ์ิไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
3582 นาย วรวัฒน์ จันทุมา 204 11 โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี
3583 นางสาว ฉวีวรรณ กล่ินหอม 601 18 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3584 นาง หยาด ศุภกิจ 152 8 สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3585 นาย สมเกียรติ ม่ิงแนน 146 12 กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
3586 นาง อรนิตย์ เหล่าสน 235 2 นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
3587 นาย นิวัติ โพธ์ิแก้ว 48 - วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี
3588 นางสาว รัศมี จันทะเริง 316 9 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3589 นางสาว จินตนา พันธ์ศิริ 45/2 11 เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี
3590 นาง ประทูล ชะนะชาญ 224 2 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3591 นาย บุญตาล สิถิระบุตร 74 13 นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3592 นาย สุริยันต์ ทิพย์คุณ 342 10 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3593 นาย พฤกษ์ ค าพรหม 24/3 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3594 นาง เจียง ชัยส าแดง 76 7 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
3595 นาย ธนะชัย บุตรศรี 142 1 โคกสะอาด น้ าขุ่น อุบลราชธานี
3596 นาย สมมิต โมตา 295 4 โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี
3597 นางสาว ปวณา มุขธรรม 444 10 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3598 นาย ทวีศิลป์ อังคุระษี 508 18 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3599 นางสาว สมพร ติมัต 130 4 ไพบูลย์ น้ าขุ่น อุบลราชธานี
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3600 นางสาว นารี โทค าเวช 143 18 บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี
3601 นางสาว ทิพประภาพร สมศิริ 128 7 หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
3602 นางสาว นงคราญ พลบ าเรอ 30 6 แดงหม้อ เข่ืองใน อุบลราชธานี
3603 นาง ศศิธร ภาววิจารณ์ 135/9 22 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
3604 นางสาว พัชราภรณ์ จันทะมุด 46 6 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
3605 นางสาว กัญภัทร ค าสุข 109 5 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
3606 นางสาว เทียนทิพย์ ศรีบุปผา 17 2 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
3607 นาย อุดมศฺุลป์ เกษศิริ 291 5 ท่าลาด วารินช าราบ อุบลราชธานี
3608 นาย ธนพล การินทร์ 122 7 ยางข้ีนก เข่ืองใน อุบลราชธานี
3609 นางสาว กัณฑิมา ปุยดา 88 8 หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
3610 นาย ถาวร คงทน 123 2 ส าโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3611 นาย ถาวร มงคน 196 2 ส าโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3612 นาง จี ทองค า 41 12 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3613 นาง ประนอม โสภิพันธ์ 53 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3614 นาย เจตพล พุ่มแก้ว 91 11 ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
3615 นาย มนัส เพชรประไพ 68 9 หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
3616 นาย เสก มาสุข 284 1 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
3617 นาย นงลักษณ์ ผิวผ่อง 75 2 หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
3618 นาง นิมิตร แสนทรัพย์ 99 1 หนองกินเพล วารินช าราบ อุบลราชธานี
3619 นางสาว วาสนา อ่อนดี 211 2 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3620 นางสาว จารุวรรณ เกตงาม 158 12 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3621 นาย สุรชิณข์ สายกันดก 130 2 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
3622 นาย ช านาญ ภูมลี 11/5 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3623 นาย บัวลี สุขเจริญ 105 7 หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
3624 นาย ครรชิต ผลเสนา 85 25 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
3625 นาย ชนาสิน บุญเขียน 181 1 ค าน้ าแซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี
3626 นาย องอาจ โพทวี 8 11 นาดี นาเยีย อุบลราชธานี
3627 นาย สุดสาคร ชาติสาย 136 4 คูเมือง วารินช าราบ อุบลราชธานี
3628 นาย อภิเชษฐ์ ดวงค า 142 10 ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี
3629 นาย สาธิต สายงาม 149 4 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3630 นาย ปัจจพร ไชยเพ็ง 149 15 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี
3631 นาย สิทธิพล สายธนู 59 4 สหธาตุ เข่ืองใน อุบลราชธานี
3632 นาย สรพงษ์ พวงพ่ัว 296 2 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี
3633 นางสาว หนูพิศ นามมา 15 7 โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี
3634 นาง ทวีทรัพย์ จันทร์ผอง 61 4 ส าโรง ตาลสุม อุบลราชธานี
3635 นางสาว จิระนันท์ นันตะบุตร 12 5 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3636 นาย วรวิทย์ รูปทอง 334 3 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3637 นาย ณัฐพัชร วงค าตา 157 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3638 นาย ประจวบ บุตรดีวัน 156 4 เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3639 นางสาว สร้อยสุวรรณ วันริโก 58 9 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี
3640 นาย ทนงศักด์ิ อ่อนวรรณะ 36 4 สีวิเชียร น้ ายืน อุบลราชธานี
3641 นาย สัมพันธ์ ดาลุน 31 4 เก่าขาม น้ ายืน อุบลราชธานี
3642 นางสาว พัชรีกร กองทุน 127 8 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3643 นางสาว ธารวิมล พรมวัลย์ 83 1 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3644 นาย พยงค์ ก่อบุญ 252 7 เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
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3645 นาย วิศณุ ตะตะโส 151 3 โนนโหนน วารินช าราบ อุบลราชธานี
3646 นางสาว พรรณี วงษ์ลา 22 13 ยาง น้ ายืน อุบลราชธานี
3647 นาย สถิตย์ ศุภสุข 39 13 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3648 นาย ประยงค์ สมบูรณ์ 220 10 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
3649 นางสาว ศศิธร โตมาซา 49 4 ยางข้ีนก เข่ืองใน อุบลราชธานี
3650 นาย บรรพต ท่าโพธ์ิ 74 2 แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี
3651 นางสาว วรนุช การินทร์ 69/1 9 ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี
3652 นางสาว พรสวรรค์ คงคาพันธ์ 3 11 ยาง น้ ายืน อุบลราชธานี
3653 นาย วันเฉลิม พลรักษา 261 2 โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี
3654 นาย สุทธิรักษ์ สุค าภา 179 1 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี
3655 นางสาว จิรประภา ธานี 190 4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
3656 นาย สุรศักด์ิ จินดาพันธ์ 192 4 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี
3657 นาย ศราวุฒิ จันทรังษี 10/1 25 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3658 นาย ศรายุทธ พัฒนาสันติชัย 239 - ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3659 นางสาว ประมัย ทองบ่อ 744 12 ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3660 นาย สมจิตร วรรณทวี 324 10 ท่าโพธ์ิศรี เดชอุดม อุบลราชธานี
3661 นาง วิมล อุดมศรี 48 2 ข้ีเหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3662 นาย บุญมี หอมเย็น 179 2 เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
3663 นาง แสงจันทร์ ค าชาย 120 10 เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี
3664 นาง ปณิดา โอเล่นิคซัค 235 2 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี
3665 นางสาว สุภาพรรณ นามเจริญ 45 20 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3666 นาง แววดาว ชัยทอง 530 25 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
3667 นางสาว ล าพูล เต่าทอง 240 3 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี
3668 นาย มานิตย์ สิริสาการ 190 1 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3669 นางสาว รุ่งนภา พันล า 88/1 10 หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี
3670 นาย อรุณ วันทสิงห์ 121 4 ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3671 นาย สมบูรณ์ หมายม่ัน 185 3 นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
3672 นาย ปี สมสาย 24 6 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี
3673 นาง นวล พรบุญมี 295 9 ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี
3674 นาง สัจจา ค านึง 129 2 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3675 นางสาว พรพเยาว์ วรรณเดช 147 13 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3676 นาง วิภาพร บรรดาศักด์ิ 143 11 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
3677 นางสาว บุญญาพร ฤทธิราช 6 12 เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3678 นางสาว สมปอง จันละออ 34 12 ห้วยขะยูง วารินช าราบ อุบลราชธานี
3679 นาย มงคลกฤษณ์ อินทพรม 24 6 ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
3680 นางสาว กัญญา บุดดาสิม 87 1 โนนกลาง ส าโรง อุบลราชธานี
3681 ส.อ. ฐาปกรณ์ ค่ าคูณ 342 3 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี
3682 นาย สายันต์ ศรีทาภัก 97 2 หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
3683 นางสาว นิโลบล หน่อค าหล้า 189 11 ธาตุ วารินช าราบ อุบลราชธานี
3684 นางสาว กิตติยานันท์ ประจญ 78 4 ไพบูลย์ น้ าขุ่น อุบลราชธานี
3685 นาง สุมาลัย บุญเสง่ียม 165 9 หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี
3686 นางสาว อุบล ทองไสล 166 14 โดมประดิษฐ์ น้ ายืน อุบลราชธานี
3687 นาง นงเยาว์ แจ้งสว่างนภา 154 - วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี
3688 นาง กัณฑพร กากแก้ว 466/100 5 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3689 นาง นิตยา ค าทอง 1 7 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล บ้ำนเลขท่ี หมู่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
3690 นางสาว หนูรัตน์ โพธิขาว 93 7 กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
3691 นาย สมชาย ป้องค า 258 1 หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี
3692 นาง สมใจ รุ่งเรือง 179 20 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3693 นาย ค าเปล่ง บุญธรรม 92 10 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
3694 นาง นารี เหล็กกล้า 49 8 นาค า ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
3695 นางสาว วิภาพร ทะยะสุทธ์ิ 51 6 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
3696 นาย ประมวล ภารการ 59 10 หนองเหล่า เข่ืองใน อุบลราชธานี
3697 นางสาว พัชรีพร ชาหลักค า 26 6 พังเคน นาตาล อุบลราชธานี


