
1 จาก 10

ที่ รายชือ่ ทีอ่ยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบยีน

1 นาง วรินทร  สมตน 169 หมูท่ี่ 10 ต.แมน่าวาง อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม ่ 0932829948  00001

2 นาย พรเลิศ  กา๋วินจันทร์ 269 หมูท่ี่ 9 ต.แมสู่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 0817063171 00002

3 นาง พรรณี  ประสาน 320 หมูท่ี่ 1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภ ีจ.เชียงใหม่ 0869204320  00003

4 น.ส. วรุณยพันธ์  ภญิญธนาบตัร 204 หมูท่ี่ 8 ต.มะขามหลวง อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 0918566564, 0829365174  00004

5 นาย วศินชัย  เตชะ 192/1 หมูท่ี่ 2 ต.แมฮ้่อยเงิน อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 0812874343, 0931316186  00005

6 น.ส. ชิตาพัณณ์  ศรีสุวรรณ์ 99 หมูท่ี่ 4 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 0811668499  00006

7 น.ส. จิราภรณ์  ภคูรึง 2/1 หมูท่ี่ 4 ต.หว้ยทราย อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม่ 0827641371,053301289  00007

8 น.ส. ปภาดา  สมออ่น 73 หมทูี่ 4 ต.สันโปง่ อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม่ 0903211979  00008

9 นาง เอือ้งทิพย์  ชุมภู 195 หมูท่ี่ 7 ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 0866543952  00009

10 นาย กจิชญานนัท์  ชมสนกุ 8/2 หมูท่ี่ 9 ต.หว้ยหอ้ม อ.แมล่านอ้ย จ.แมฮ่่องสอน 0929255616  00010

11 น.ส. กลัยกรณ์  ทูแกว้ 230 หมูท่ี่ 7 ต.ยางเปยีง อ.อมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ 0813871360  00011

12 น.ส. ธนดิา  จินดาโสต 152/2 หมูท่ี่ 3 ต.ทาสบเส้า อ.แมท่า จ.ล าพูน 0806799232  00012

13 น.ส. วาสนา  สุวรรณศรี 38 ถ.สุรารัฐ ต.เวียงเหนอื อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 054227185,0846119860  00013

14 น.ส. วิพา  ณ วันเพ็ญ 133 หมูท่ี่ 12 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ล าปาง 0951347967  00014

15 น.ส. บศุรา  ปวงค า 110 หมูท่ี่ 8 ต. ใหมพ่ัฒนา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 0946343698  00015

16 นาง อรอมุา  ขันตี 7 หมูท่ี่ 7 ต.ดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0907584209  00016

17 น.ส. วันศรี  ใจเพียรแกว้ 37 หมูท่ี่ 4 ต.บา้นต  า อ.เมอืงพะเยา จ.พะเยา 0896343190  00017

18 น.ส. ศิราณี  รามาจันดราม 179 หมูท่ี่ 6 ต.เมอืงชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 0899985890, 0894326902  00018

19 นาย ศัณญกรณ์  พรมณีรัตนชมภู 3/1 หมูท่ี่ 1 ต.สันทราย อ.แมจ่ัน จ.เชียงราย 0804995345  00019

20 น.ส. กาญจนา  ต่างเพ็ชร 192/1 หมูท่ี่ 3 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 0818843583  00020

21 นาง นริาวรรณ  ทิศหนองแวง 89 หมูท่ี่ 2 ต.ปา่กอ่ด า อ.แมล่าว จ.เชียงราย 0894301449  00021

22 น.ส. ฐิตาภรณ์  ผาสุข 148 หมูท่ี่ 18 ต.แมข่้าวต้ม อ.เมอืงเชียงราย จ.เชียงราย 0896999975  00022

23 น.ส. เนตรนภา  พิมสาร 76 หมูท่ี่ 5 ต.จอมหมอกแกว้ อ.แมล่าว จ.เชียงราย 0804566498  00023

24 นาย ณัฏฐพล  บญุคงธิติกลุ 13 หมูท่ี่ 17 ต.แมสู่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 0861918484, 083080454  00024

25 นาง ดรรชน ี อุน่ค าเมอืง 155 หมูท่ี่ 5 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 0817656325  00025

26 นาง ชนกานต์  อนิต๊ะอา้ย 161 หมูท่ี่ 8 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 0897595232  00026

27 นาง พิชชาภรณ์  กรีติปาล 129 หมูท่ี่ 5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 0875751663  00027

28 น.ส. อมัพวรรณ  ดาวเวียงกนั 73 หมูท่ี่ 1 ต.แมฮ้่อยเงิน อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ 0956753189  00028

29 น.ส. ณฐอร  บวัหล้า 161 หมูท่ี่ 4 ต.หว้ยทราย อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม่ 0892622728  00029

30 นาง ศรีไล  จายโจง 218/1 หมูท่ี่ 3 ต.บา้นแปน้ อ.เมอืงล าพูน จ.ล าพูน 0844635249  00030

31 นาย วิเชียร  หล้ากาศ 31/3 หมูท่ี่ 5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แมท่า จ.ล าพูน 0899987119  00031

32 น.ส. ศิริพรรณ  เหล่ียวไชยพันธุ์ 242 หมูท่ี่ 1 ต.ปา่ซาง อ.ปา่ซาง จ.ล าพูน 0814734949  00032

33 นาง ถิรนนัท์  มณีเกีย๋ง 47 หมูท่ี่ 5 ต.หว้ยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพูน 0910710511  00033

34 นาง ธิดาพร  ณ วันเพ็ญ 119/1 หมูท่ี่ 12 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ล าปาง 0848089559  00034

35 นาย ชาญชัย  ชุมภบูาง 69 หมูท่ี่ 5 ต.แมพ่ริก อ.แมพ่ริก จ.ล าปาง 0818852661  00035

36 น.ส. กนกพร  ค าภริะปาวงค์ 33 ตรอกนาสร้อย ต.เวียงเหนอื อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 0818483014  00036

บญัชรีายชือ่ผู้ตรวจสอบบญัชกีองทนุหมูบ่า้นทีไ่ดร้ับใบอนุญาต
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37 น.ส. ณิชกมล  อนิธิ 485 หมูท่ี่ 7 ต.พระบาท อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 0843787051  00037

38 นาง วารุณี  กนัทะวงค์ 5 หมูท่ี่ 5 ต.บา้นเสด็จ อ.เมอืงล าปาง จ.ล าปาง 054342167, 0956844595  00038

39 นาง สาธณี  ทิพย์เดโช 9 หมูท่ี่ 7 ต.มะขุนหวาน อ.สันปา่ตอง จ.เชียงใหม่ 0857212218  00039

40 นาง วรารัตน ์ งามชัยพาณิชย์ 50/1 หมูท่ี่ 4 ต.บา้นออ้น อ.งาว จ.ล าปาง 0843689190,054261167  00040

41 น.ส. กลุธิดา  เผ่ากนัทะ 227 หมูท่ี่ 8 ต.บา้นปนิ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 0800214556  00041

42 น.ส. พัชรี  ปารมี 264 หมูท่ี่ 4 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 0895604747  00042

43 น.ส. กลัยา  นกัใจ 250 หมูท่ี่ 4 ต.มว่งค า อ.พาน จ.เชียงราย 0801227023  00043

44 นาง วิไลวรรณ์  แสงสุข 206 หมูท่ี่ 4 ต.แมเ่จดีย์ใหม ่อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 0855478226  00044

45 นาง ณัฏฐกานต์  ด าดี 31 ม.6 ต.ปา่ง้ิว อ.เวียงปา่เปา้ จ.เชียงราย 0844065291  00045

46 น.ส. ทิพวรรณ  ปานรักษ์ 59 หมูท่ี่ 7 ต.จอมหมอกแกว้ อ.แมล่าว จ.เชียงราย 0867296595, 0837648386  00046

47 น.ส. อญัชิษฐา  ปญัญาทิพย์ 68 หมูท่ี่ 2 ต.ปา่กอด า อ.แมล่าว จ.เชียงราย 0804911408  00047

48 น.ส. สายฝน  ไชยวรรณ์ 200 หมูท่ี่ 12 ต.ปา่แดด อ.แมส่รวย จ.เชียงราย 0612909638  00048

49 น.ส. ธัญลักษณ์  ปนัผสม 239/4 ตรอกหอพกัหญิง 4 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 0833248616  00049

50 นาย จักรพงษ ์ เรืองมัน่ 6 หมูท่ี่ 4 ต.ทุ่งยัง้ อ.ลับแล จ.อตุรดิตถ์ 055814076  00050

51 น.ส. เกษร  ระมัง่ 270/4 หมูท่ี่ 4 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 0805068955  00051

52 น.ส. อมัรา  คนขยัน 15/20 หมูท่ี่ 6 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก 0827702799  00052

53 น.ส. จุฑามาศ  นิม่นอง 67/8 หมูท่ี่ 4 ต.วังพิณพาทย์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 0850529867  00053

54 น.ส. ปทุมทิพย์  ราชคม 196/2 หมูท่ี่ 2 ต.แมสิ่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 0848161308  00054

55 น.ส. วิชุดา  มสีี 3 หมูท่ี่ 10 ต.บา้นแกง่ อ.ตรอน จ.อตุรดิตถ์ 0833319096,0808599241  00055

56 นาง นฤมล  วงษป์ระดิษฐ์ 135 หมูท่ี่ 11 ต.หว้ยออ้ อ.ลอง จ.แพร่ 0973137349  00056

57 นาย ณรงค์ฤทธิ์  ไฝ่จิต 93 หมูท่ี่ 4 ต.บา้นปง อ.สูงเมน่ จ.แพร่ 0848049517  00057

58 นาง ดลนภา  มงคลรัตน์ 145 หมูท่ี่ 6 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.นา่น 0857248161  00058

59 นาย กติติศักด์ิ  เขือ่นวงศ์ 26 หมูท่ี่ 4 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.นา่น 0947082709  00059

60 น.ส. จารุนนัท์  ปนัแสน 58 หมูท่ี่ 8 ต.ศิลาเพชร อ.ปวั จ.นา่น 0892009657,021534727-8  00060

61 น.ส. นวพรรณ  เรืองศรี 35/2 หมูท่ี่ 1 ต.วังหมนั อ.สามเงา จ.ตาก 0832140065,055800077  00061

62 น.ส. บวัค า  เขียวข า 51/3 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 0813834094  00062

63 น.ส. สว่าง  แกว้นลิ 2 หมูท่ี่ 10 ต.บา้นสวน อ.เมอืงสุโขทัย จ.สุโขทัย 0805076637  00063

64 นาง มาลี  ร้อยกรอง 54/4 หมูท่ี่ 4 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 0818868201  00064

65 น.ส. สายลม  บญุเกดิ 73/2 หมูท่ี่ 4 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 0864483120, 0857260625  00065

66 นาย อทิธิพัทธ์  พงษส์าโรจน์ 76/2 หมูท่ี่ 1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 0895685166  00066

67 ว่าที่ ร.ต.หญิง ชลธิชา  การสมพิศ 49/125 ซ.เสรีไทย 41 แยก 3-2 แขวงคลองกุ่ม เขตบงึกุม กรุงเทพมหานคร 0805146165  00067

68 น.ส. เพ็ญศิลป ์ เจริญสุข 176 หมู่ที่ 5 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมอืงนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 0848200794, 0987476760  00068

69 น.ส. วายุภกัด์ิ  ราษฎร์พิทักษ์ 82 หมูท่ี่ 19 ต.แมเ่ปนิ อ.แมเ่ปนิ จ.นครสวรรค์ 0902058627  00069

70 นาง อษุา  อว่มฉิม 234 หมูท่ี่ 3 ต.หว้ยคต อ.หว้ยคต จ.อทุัยธานี 0849519060  00070

71 น.ส. ทิพมาศ  บวักลับ 339/1 หมูท่ี่ 1 ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อทุัยธานี 0825143754  00071

72 นาย อดุม  เชียงอนิทร์ 59 หมูท่ี่ 12 ต.บอ่โพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 0808178355  00072
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73 นาย ณรงค์  ศานตินนท์เศรษฐ์ 76/1 หมูท่ี่ 8 ต.บา้นกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0878489793  00073

74 น.ส. นรัุตน ์ ปานคะเชนทร์ 401 หมูท่ี่ 13 ต.ท่าหมืน่ราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0819539591  00074

75 น.ส. วนสันนัท์  ชัยประสิทธิ์ 14 หมูท่ี่ 5 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 0895129082  00075

76 น.ส. บปุผา  หวังรักกลาง 409 หมูท่ี่ 14 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบรีุ จ.เพชรบรูณ์ 0862080513  00076

77 น.ส. พนดิา  ผุยมา 14 หมูท่ี่ 1 ต.ดงมลูเหล็ก อ.เมอืงเพชรบรูณ์ จ.เพชรบรูณ์ 0838738801  00077

78 น.ส. จีรนนัท์  เสริชัย 161/3 หมู่ที ่14 ต.วงัชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 0931790025  00078

79 น.ส. ปรารถนา  มาตมลู 399 หมูท่ี่ 1 ต.วังชมภ ูอ.เมอืงเพชรบรูณ์  จ.เพชรบรูณ์ 0891921013  00079

80 น.ส. ปทัมพร  ชาญพงศ์พิสุทธิ์ 84 หมูท่ี่ 8 ต.สะเดียง อ.เมอืงเพชรบรูณ์  จ.เพชรบรูณ์ 0838776515,0567203959ต่อ104  00080

81 น.ส. ฐิตารีย์  บญุถาวร 36 หมูท่ี่ 8 ต.สระแกว้ อ.บงึสามพัน จ.เพชรบรูณ์ 0895649943  00081

82 น.ส. มัลลิกา  คูโคกสูง 20 หมูท่ี่ 4 ต.บา้นกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 0896424635  00082

83 นาง ณฐพร  บ ารุงศรี 10/1 หมทูี่ 5 ต.มว่งหกั อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 0823957338,056372252  00083

84 น.ส. สุวรรณดี  วรอนิทร์ 92/1 หมูท่ี่ 2 ต.อดุมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 0952535331, 0891333193  00084

85 น.ส. กฤษณา  ขมข า 53/2 หมูท่ี่ 4 ต.บา้นไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 0866616940  00085

86 น.ส. สิรกมล  ศรีมณีุ 234 หมู่ที่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชงิเทรา 0812377205, 0876160232  00086

87 น.ส. ชลธิชา  พนมเวท 16/9 หมูท่ี่ 6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อทุัยธานี 0898396449  00087

88 นาง พรหมใจ  ประสาทเขตกรณ์ 39 หมูท่ี่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมอืงอทุัยธาน ีจ.อทุัยธานี 0816040299  00088

89 น.ส. สุดารัตน ์ ทองเขียว 55 หมูท่ี่ 9 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 0845793819  00089

90 น.ส. เข็มทิศ  ม่วงเงิน 63/4 หมูท่ี่ 8 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก  00090

91 น.ส. สุพรรษา  อนิทรสอน 5 หมูท่ี่ 10 ต.ศรีภริมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 0888139896  00091

92 นาง สุภาพร  มีไผ่ขอ 224/1 หมูท่ี่ 2 ต.วังนกแอน่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 0850520222  00092

93 นาง วิลาวัณย์  ลือวิชานะ 37/2 หมูท่ี่ 6 ต.หอไกร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 0940023831  00093

94 นาง สิริลักษณ์  โรจนกฤตยากรณ์ 137 หมูท่ี่ 5 ต.หอไทร อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร 0864498249  00094

95 นาง สุธาทิพย์  ชัยวิริยะ 45 หมูท่ี่ 8 ต.สะเดียง อ.เมอืงเพชรบรูณ์  จ.เพชรบรูณ์ 0896433212  00095

96 น.ส. เกตุนภสั  รัมภาภณธนสั 62/4 หมูท่ี่ 4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 0869324736  00096

97 น.ส. สุภาพร  อร่ามศรี 72 หมูท่ี่ 1 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 0898811810  00097

98 น.ส. ลดาวัลย์  อนิผัด 68 หมูท่ี่ 2 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 0819532413  00098

99 น.ส. มนสัชนก  ขึน้ทันตา 14 หมูท่ี่ 1 ต.บา้นโภชน ์อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ 0885293934  00099

100 น.ส. จิราพร  จงจิตร 58 หมูท่ี่ 2 ต.ล้ินฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอด็ 0847915072,022723237-8  00100

101 น.ส. จุฑารัตน ์ นามนติย์ 16 หมูท่ี่ 8 ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 0962813263  00101

102 นาง ทองมณี  นกับญุ 51 หมูท่ี่ 5 ต.กดุปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 0898803839  00102

103 นาง กลุธิดา  จันทร์สะอาด 6 หมูท่ี่ 3 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 0812972097  00103

104 นาง รุ่งนภา  สุพล 139 หมูท่ี่ 8 ต.บา้นผ้ึง อ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม 0834149787,042536042  00104

105 น.ส. อรอมุา  นนิทกาล 62 หมูท่ี่ 3 ต.นาโส่ อ.กดุชุม จ.ยโสธร 0818728022  00105

106 น.ส. วาสนา  เนตรหาร 254 หมูท่ี่ 5 ต.หนองแหน อ.กดุชุม จ.ยโสธร 0918325360  00106

107 นาง ชนดัดา  ชุมนมุ 219 หมูท่ี่ 5 ต.หนองแหน อ.กดุชุม จ.ยโสธร 0818783874  00107

108 นาง สถาพร  หงโสดา 105 หมูท่ี่ 12 ต.ดอกล้ า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอด็ 0862240750  00108
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109 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุอาพา  สุริย์ท านา 3/1 หมูท่ี่ 13 ต. ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอด็ 0849571806,028349000  00109

110 นาง จุฑามาศ  รัตนโอภาส 659/69 ถ.สาธปุระดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 0869915421  00110

111 นาง ยุวดี  ชาบรรทม 136 หมูท่ี่ 7 ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 0872312472  00111

112 น.ส. ปภทัษร  ขันทวี 75/1 หมูท่ี่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 0869391732,0878581451  00112

113 น.ส. อรวรรณ  จันทะแสน 109 หมูท่ี่ 1 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 0801953878  00113

114 น.ส. พนดิา  วงศ์พนาวัลย์ 93 หมูท่ี่ 8 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 0887362927  00114

115 นาง รัชนฉีาย  เตมีศักด์ิ 91 หมูท่ี่ 4 ต.ผักปงั อ.ภเูขียว จ.ชัยภมูิ 0878576205  00115

116 น.ส. ธัญพักตร์  ธุระโส 77 หมูท่ี่ 13 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน่ 0817682515,043312904  00116

117 นาง วชิราภรณ์  ราชาวงศ์ 227/134 หมู่ที่ 13 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน่ จ.ขอนแกน่ 0858526676  00117

118 น.ส. อรนภา  สีพลชุม 99 หมูท่ี่ 8 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 0860838403, 0986439688  00118

119 น.ส. อ าพร  ขัว้กลาง 49 หมูท่ี่ 1 ต.ซับใหญ่ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภมูิ 0817173529  00119

120 น.ส. อทุุมพร  หอมแสง 98 หมูท่ี่ 11 ต.นาจาน อ.สีชมพู จ.ขอนแกน่ 0818727335  00120

121 น.ส. ใบหยก  ชูโชติรส 139 หมูท่ี่ 16 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 0816622849, 043781308  00121

122 นาง ยุวดี  ร่มจันทร์ 140 หมู่ที ่4 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 0856810019  00122

123 น.ส. เด่นนภา  รันนนัท์ 74 หมูท่ี ่3 ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 0934195366  00123

124 น.ส. มนตรี  ศรีลุนใด 567 หมูท่ี ่14 ซ.บ้านเกา่จาน  ต.หมากแขง้ อ.เมือง จ.อดุรธานี 0845994328  00124

125 น.ส. อวยพร  แมดมเีหง้า 59 หมูท่ี่ 2 ต.ค าเลาะ อ.ไชยวาน จ.อดุรธานี 0895762835  00125

126 น.ส. จารุณี  โพธิ์ทิพย์ 110 หมูท่ี่ 2 ต.บา้นโคก อ.สร้างคอม จ.อดุรธานี 0876435712  00126

127 นาง ฐิยาภรณ์  พุฒประเสริฐ 17 หมูท่ี่ 3 ต.นคิมสงเคราะห ์อ.เมอืงอดุรธาน ีจ.อดุรธานี 0804012746  00127

128 นาย ยอดมนญู  กอ้นมณี 146 หมูท่ี่ 6 ต.เมอืง อ.เมอืงเลย จ.เลย 0801945108,042811274ต่อ15  00128

129 น.ส. อรุณรัตน ์ กรมทอง 131/2 หมูท่ี่ 2 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 0868096304,042070464  00129

130 น.ส. สุภาวรรณ  มลูค า 21 หมทูี่ 10 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 0847863699  00130

131 ว่าที่ ร.ต.หญิง รัตนต์นา  นนไพวัลย์ 165 หมูท่ี่ 1 ต.ง้ิวด่อน อ.เมอืงเลย จ.สกลนคร 0868589200  00131

132 น.ส. พรทิพย์  ปอ้งค าสิงห์ 149 หมูท่ี่ 1 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 0894943822  00132

133 น.ส. ฉันทนา   รักษาวงศ์ 958 ซ.10 (เจริญเมอืง) ถ.เจริญเมอืง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 0857519109  00133

134 นาย ธนโชติ  พรมมา 147 หมูท่ี่ 3 ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ 0890986044, 0982736181  00134

135 น.ส. โรจรินทร์  ขันวงค์ 162 หมูท่ี่ 4 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล าภู 0844193200  00135

136 นาย กฏ  กองผาพา 3 หมูท่ี่ 10 ต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบวัล าภู 0898284159  00136

137 นาย อภรัิกษ ์ สิทธิพรหม 225 หมูท่ี่ 3 ต.คอนสาย อ.กูแ่กว้ จ.อดุรธานี 0867148907  00137

138 น.ส. วาป ี พละกลุ 59 หมูท่ี่ 5 ต.อุม่จาน อ.ประจักษศิ์ลปาคม จ.อดุรธานี 0887390919  00138

139 น.ส. อศิราภรณ์  ไชยกาฬสินธุ์ 131 หมูท่ี่ 4 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อดุรธานี 0849527967  00139

140 น.ส. ปพิชญา  ทุมวัน 111/1 หมูท่ี่ 12 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี 0951804489  00140

141 นาง สายรุ้ง  สมพิทักษ์ 150 หมูท่ี่ 2 ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อดุรธานี 0854647991  00141

142 นาย รัฐศาสตร์  กองผ้าขาว 262 หมูท่ี่ 9 ต.กลางใหญ่ อ.บา้นผือ จ.อดุรธานี 0897096430,042921627  00142

143 นาย ธวัชชัย  พรมศรี 5 หมูท่ี่ 7 ต.ทรัพย์ไพวัลย์ อ.เอราวัณ จ.เลย 0819252575  00143

144 น.ส. วัชราพร  งอยผาลา 152 หมูท่ี่ 6 ต. เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 0879505755  00144
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145 นาง พิศมัย  แกว้ค าแสน 168 หมูท่ี ่1 ถ.สุรินทร์บ ารุง ต.วาริชภมูิ อ.วาริชภมูิ จ.สกลนคร 0807682086  00145

146 นาง ยุภาภรณ์  สมผล 87/3 หมูท่ี่ 12 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 0813203189  00146

147 นาง นดิติญา  ดวงปากดี 16 หมูท่ี่ 9 ต.โพนงาม อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 0895721940  00147

148 นาง พุทธชาด  โพธิ์ไพศาล 12 หมูท่ี่ 13 ต.บา้นแดง อ.พิบลูย์รักษ ์จ.อดุรธานี 0833836095  00148

149 น.ส. สุรีพร  โด่กระโทก 23 หมูท่ี่ 1 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบญุมาก จ.นครราชสีมา 0872407655  00149

150 นาง นภาพร  ดอกพิกลุ 7 หมูท่ี่ 3 ต.กดุจอก อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 0890636655  00150

151 นาย วีระ  นชุบษุบา 34 หมูท่ี่ 5 ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0859298230  00151

152 นาง น้ าฝน  แสงออ่น 154 หมูท่ี่ 3 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 0878804020,044477122  00152

153 นาง จตุพร  บ ารุงแคว้น 98 หมูท่ี่ 3 ต.บงึเจริญ อ.บา้นกรวด จ.บรีุรัมย์ 0800040829  00153

154 นาย ลือชัย  ขันทอง 5 หมูท่ี่ 2 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 0929032715  00154

155 นาง อณัศยา  เหลาทอง 38/1 หมูท่ี่ 6 ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 0817906390  00155

156 น.ส. พรทิพย์  มาลาล้ า 60 หมูท่ี่ 3 ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบรีุ จ.สุรินทร์ 0869961361  00156

157 นาง ฉลวย  สนนอก 113 หมูท่ี่ 1 ต.ดอนตะหนนิ อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 0898461406  00157

158 น.ส. ศิรวัลน ์ ปยิกจิเจริญชัย 346 หมูท่ี่ 8 ต.เมอืงคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0849664999  00158

159 นาง เทียมไพรัตน ์ บรรพกลม 184 หมูท่ี่ 9 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0854977483  00159

160 น.ส. สุพรรษา  มีคล้าย 83 หมูท่ี่ 5 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 0854791250, 0898458203  00160

161 น.ส. ธมลธันย์  นพิิฐนนัท์ 44/1 หมูท่ี่ 3 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 0889692904  00161

162 น.ส. ฐิตารีย์  กล้าหาญ 61 หมูท่ี่ 9 ต.เมอืงคง อ.คง จ.นครราชสีมา 0879610487  00162

163 นาง หนแูดง  แปลนพิมาย 8 หมูท่ี่ 5 ต.วังหนิ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 0821405571  00163

164 น.ส. ชณิการ์  ไกรษร 53 หมู่ที่ 7 ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 0942852525  00164

165 นาย รังสรรค์  ฉะอิง้รัมย์ 33/1 หมูท่ี่ 5 ต.วังเหนอื อ.บา้นด่าน จ.บรีุรัมย์ 0857783105  00165

166 น.ส. ศรัณย์ชนก  ทนนัท์ธัญบรูณ์ 89 หมูท่ี่ 3 ต.สะแกซ า อ.เมอืงบรีุรัมย์ จ.บรีุรัมย์ 0874505088, 0971975087  00166

167 น.ส. นริินทร์  เยรัมย์ 9 หมูท่ี่ 3 ต.หวัฝาย อ.แคนดง จ.บรีุรัมย์ 0951802917  00167

168 นาง มนทิรา  เงางาม 56 หมูท่ี่ 2 ต.แตล อ.ศีขรภมู ิจ.สุรินทร์ 0860677868  00168

169 น.ส. พรพิมล  ศรีเครือด า 37 หมูท่ี่ 1 ต.บา้นพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 0989805712  00169

170 น.ส. วิไลลักษณ์  โต๊ะนาค 55 หมูท่ี่ 7 ต.ละลม อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 0892337726  00170

171 น.ส. สุจินดา  ปทัมะ 116 หมูท่ี่ 19 ต.ภเูงิน อ.กนัทรลักษ ์จ.ศรีสะเกษ 0849914243,0876505143  00171

172 น.ส. จินตนา  ทาทอง 73/1 หมูท่ี่ 2 ต.หนองแวง อ.กนัทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 0807383315  00172

173 นาย วิชัย  บดุดาวงศ์ 66 หมูท่ี่ 1 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนคิม จ.อ านาจเจริญ 0980872028  00173

174 น.ส. ปารณีย์  พลปญัญา 74 หมูท่ี่ 10 ต.ค าขวาง อ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี 0831792964  00174

175 นาง นงนภสั  นาวีสวัสด์ิ 202 หมู่ที ่3 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 0890586214, 0847235703  00175

176 นาง ประไพรศรี  กล้าศึก 18 หมูท่ี่ 7 ต.โพธิ์ไทร อ.ไพธิ์ไทร จ.อบุลราชธานี 0950612441, 0934507325  00176

177 นาง สมคิด  โพธิ์เวียง 136 หมูท่ี่ 2 ต.อ านาจ อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 0876501538  00177

178 นาย เอกพล  กล าเงิน 155 หมูท่ี่ 3 ต.ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 0851179572  00178

179 น.ส. วาสนา  รตานนท์ 778/2 หมู่ที ่12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 0851638735  00179

180 นาง เบญ็จมาศ  ปานาวงค์ 3 หมูท่ี่ 5 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 0868360640,0868721408,045659049  00180
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181 น.ส. วันเพ็ญ  ค าเพ็ชร 1 หมูท่ี่ 9 ต.ไพรบงึ อ.ไพรบงึ จ.ศรีสะเกษ 0852052089,045317512  00181

182 นาย อทิธิพันธ์  พงษส์าโรจน์ 76/2 หมูท่ี่ 1 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 0895685166  00182

183 นาย ธรพิสิฐฌ์  บญุนะรา 7 หมูท่ี่ 11 ต.ตะเคียนราม อ.ภสิูงห ์จ.ศรีสะเกษ 0810675954  00183

184 นาง สุพีรัชยา  ถ่อเงิน 5/1 หมูท่ี่ 12 ถ.ส าโรงเกยีรติ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 0890227155  00184

185 น.ส. สิริกาญจน ์ ศรีหล้า 11 หมูท่ี่ 10 ต.หนองแวง อ.นคิมค าสร้อย จ.มกุดาหาร 0956613636  00185

186 นาง สงกรานต์  ยามดี 30/20 หมูท่ี่ 4 ต.หนองสูงเหนอื อ.หนองสูง จ.มกุดาหาร 0973408528  00186

187 น.ส. พรสุดา  ศรีชู 388 หมู่ที่ 3 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 0897298375  00187

188 น.ส. สุภาสิน ี ตราชู 92 หมูท่ี่ 2 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 0895923118  00188

189 น.ส. มณีรัตน ์ นวลศรี 172 หมูท่ี่ 7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 0874641108  00189

190 น.ส. จ านงค์  คงวัน 30 หมูท่ี่ 5 ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 0935577951  00190

191 นาง อญัมณี  พานารถ 15 ซ.เพชรเกษม 17 แยก 2 แขวงวัดทา่พระ เขตบางกอกใหญ่  กรุงเทพมหานคร 0856762287  00191

192 ว่าที่ ร.ต.หญิง วาสนา  คงคุ้ม 51 หมูท่ี่ 2 ต.เกาะทวด อ.ปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช 0850886053, 0956492315  00192

193 น.ส. ฝันฤดี  ต้ังมัน่ 120 หมูท่ี่ 4 ต.คลองเขมา้ อ.เหนอืคลอง จ.กระบี่ 0808852452  00193

194 น.ส. ณัฑธนนัท์  จ านงค์รัตน์ 422 หมูท่ี่ 2 ต.ดินแดง อ.ล าทับ จ.กระบี่ 0895922498  00194

195 นาง สุดา  มหนัต์ 47/8 ถ.สตูลธาน ีต.พิมาน อ.เมอืงสตูล จ.สตูล 0817979990,0869567890  00195

196 น.ส. อภญิญา  ทองมา 9 หมูท่ี่ 9 ต.อปินั อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 0640255343  00196

197 น.ส. จิตราพร  คงสุวรรณ 55/7 หมูท่ี่ 3 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 0892912402  00197

198 น.ส. สุพรรณี  นภุกัด์ิ 597/27 ซ.ลาดพร้าว64(เกตุนุติ) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 0925024884  00198

199 นาง ภาวดี  แกว้อ าไพ 93/1 หมู่ที่ 4 ต.เพิ่มพนูทรัพย์ อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0805265853  00199

200 นาง สุจิตรา  หนสุูด 78 หมูท่ี่ 3 ต.บางน้ าจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 0862676828  00200

201 น.ส. โสภณา  จิตรภริมย์ 73 หมูท่ี่ 2 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 0952411556, 0873833981  00201

202 นาง เสวก  มาตยนติย์ 93 หมูท่ี่ 6 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 0848462624, 077547045  00202

203 นาง ยมลพร  พลายด้วง 181 หมูท่ี่ 1 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 0879368108,074311071  00203

204 นาง กมลทิพย์  พุ่มศรีทอง 54 หมูท่ี ่5 ต.ท่าซัก อ.เมืองนครศรีธรมราช จ.นครศรีธรรมราช 0878962590  00204

205 นาง ปยิะลักษณ์  ศรีภาวินทร์ 11 หมูท่ี่ 4 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง  จ.นครศรีธรรมราช 0861001883  00205

206 น.ส. เสาวนยี์  อนิทร์ทุ่ม 13/4 หมูท่ี่ 5 ต.ไมเ้รียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 0935849571  00206

207 นาง ฉออ้น  เพียรสวัสด์ิ 87 หมูท่ี่ 1 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 0924614168  00207

208 น.ส. ศิริขวัญ  จันทมสิูก 93/1 หมูท่ี ่11 ต. ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 0867590997  00208

209 น.ส. วราภรณ์  ถาวรสาร 79 หมูท่ี่ 7 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 0647205795  00209

210 น.ส. พรชนก  คชายนต์ 117/1 หมูท่ี่ 5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 0811430150, 0897659271  00210

211 นาง มาลัย  หนแูจ่ม 29/2 หมูท่ี่ 3 ต.วังอา่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 0954276528  00211

212 น.ส. บญุญรัตน ์ เสนวงค์ 32/2 หมูท่ี่ 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 0621471760  00212

213 น.ส. สุณีย์  เส้งสุย 137/3 หมู่ที่ 1 ต.สามต าบล อ.จฬุาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 0869030430  00213

214 นาง ดวงใจ  พลไชย 150/4 หมู่ที่ 1 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 0869420642  00214

215 นาง สุทธาทิพย์  ทองขาว 105 หมูท่ี่ 7 ต.ทับปริก อ.เมอืงกระบี ่จ.กระบี่ 0813675116  00215

216 นาง ลัดดา  สัตรัตน์ 4/68 หมูท่ี่ 2 ต.อา่วลึกใต้ อ.อา่วลึก จ.กระบี่ 0864765448  00216
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217 น.ส. วาสนา  วัตวงษ์ 53 หมูท่ี่ 8 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบรีุ  00217

218 นาย บรรจง  ชุลีธรรม 74/4 ถ.การุณราษฎร์ ต.ตลาด อ.เมอืงสุราษฎร์ธาน ีจ.สุราษฎร์ธานี 0993574478  00218

219 นาย เจริญวัฒน ์ ฮ่ันตระกลู 246 หมูท่ี่ 11 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 0872833096  00219

220 น.ส. นาตยา  วงษสุ์วรรณ์ 20 ซ.เทศบาล 26 ต.ในเมอืง อ.เมอืงชัยนาท จ.ชัยนาท 0818869422  00220

221 นาง ฐิติพร  คงกลับ 96 ถ.อูม่าต ต.นาสาร อ.บา้นนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 077344007, 0835901146  00221

222 นาง ภทัรปภา  ประเสริฐ 94/2 หมูท่ี ่3 ถ.พ่อขนุทะเล ต.มะขามเต้ีย อ.เมอืงสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 0945979156  00222

223 น.ส. ชฎามาศ  ก าลังใบ 170/84 หมูท่ี่ 1 ต.ท่ายาง อ.เมอืงชุมพร จ.ชุมพร 0848405661  00223

224 น.ส. รัตนาภรณ์  พวงมาลา 95/3 หมูท่ี่ 4 ต.ทุ่งคา อ.เมอืงชุมพร จ.ชุมพร 0890194928  00224

225 น.ส.ญาณีภสักานต์  สว่างวงศ์ 41/2 หมูท่ี่ 1 ต.ทุ่งคา อ.เมอืงชุมพร จ.ชุมพร 0895876214  00225

226 นาง สุนดิา  จันทศรี 25 หมูท่ี่ 11 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 0813709175  00226

227 น.ส. มนฑา  บญุคอย 6 หมูท่ี่ 7 ต.ขุนกระทิง อ.เมอืงชุมพร จ.ชุมพร 0813709269  00227

228 น.ส. สายยนต์  ใสโสภณ 92 หมูท่ี่ 3 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 0891571454, 0946922445  00228

229 นาง องัคะณา  เกศมณี 63 หมูท่ี่ 19 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 0806479395  00229

230 นาง สุเรณู  แย้มโสพิศ 65/5 หมูท่ี่ 5 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 0980498184  00230

231 นาง ปาลกวินนา  กลับดี 145 หมูท่ี่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 0843086707, 0878913660  00231

232 นาง รุ่งฤดี  ข าพลจิต 136/1 หมูท่ี่ 4 ต.พัฒนานคิม อ.พัฒนานคิม จ.ลพบรีุ 0831553235  00232

233 นาง จิรวดี  นสุคง 43/1 หมูท่ี่ 1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา  00233

234 น.ส. กลัยกร  บญุเกล้ียง 117/1 หมูท่ี่ 1 ต.สะบา้ย้อย อ.สะบา้ย้อย จ.สงขลา 0866334883  00234

235 น.ส. สุวจี  สมรักษ์ 7 หมูท่ี่ 1 ต.บางเปา้ อ.กนัตัง จ.ตรัง 0896517949  00235

236 น.ส. เยาวนติย์  เกลาจีน 85 หมูท่ี่ 6 ต.ดอนทราย อ.ควนขนนุ จ.พัทลุง 0873975295  00236

237 นาง จ าปา  ชูเส้ง 199 หมูท่ี่ 9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 0807152122  00237

238 น.ส. นรุอาซีลา  สะมะแอ 12/1 หมูท่ี่ 3 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 0810994493, 0616987578  00238

239 น.ส. บสิมี  บรรจงรัตน์ 22/1 หมูท่ี่ 1 ต.เกตรี อ.เมอืงสตูล จ.สตูล 0946589331  00239

240 นาง อษัฎาพร  วังหลวงอนิ 11 หมูท่ี่ 15 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง 0854730338,0878897510  00240

241 น.ส. ณัทธมนกาญ  คุณลุน 53/1 หมูท่ี่ 3 ต.บางกุง้ อ.หว้ยยอด จ.ตรัง 0801439331,0833963165,075271043  00241

242 นาง ธนติา  ชูศรี 45 หมูท่ี่ 11 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 0817885990  00242

243 นาง ณัฏฐ์ฌิมา  ขาวสังข์ 453/1 หมูท่ี่ 1 ต.มะกอกเหนอื อ.ควนขนนุ จ.พัทลุง 0831254386  00243

244 น.ส. จินดา  บญุโยม 105 หมูท่ี่ 2 ต.ชัยบรีุ อ.เมอืงพัทลุง จ.พัทลุง 0847189601  00244

245 น.ส. ละออง  คงจรัส 87 หมูท่ี่ 9 ต.ต านาน อ.เมอืงพัทลุง จ.พัทลุง 0872881934  00245

246 น.ส. อรทัย  ศรัทธารัตน์ 18/1 หมูท่ี่ 4 ต. ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี 0868134370  00246

247 น.ส. นรูไอน ี โตะเด็ง 99/9 หมูท่ี่ 2 ต.ปตูิมดีุ อ.ยะรัง จ.ปตัตานี 0828277599  00247

248 น.ส. ซาบเีราะห ์ มะรือเสาะ 1/1 หมูท่ี่ 9 ต.บางปอ อ.เมอืงนราธิวาส จ.นราธิวาส 0807050289  00248

249 น.ส. ซูรียาน ี สาเมา๊ะ 8/1 หมูท่ี่ 1 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 0816795022  00249

250 น.ส. มูน ี อารอมะ 13 ซ.โคกปริเม็ง1 ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 0806101908  00250

251 น.ส. มารีแย  ดอเล๊าะยา 158 หมูท่ี่ 4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยีง่อ จ.นราธิวาส 0883949567  00251

252 น.ส. กอมารียะห ์ มะแซ 146 หมูท่ี่ 4 ต.ชากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 0998305007  00252
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253 น.ส. สมใจ  แสงโสมสวัสด์ิ 108  หมู่ที่ 13  ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 0818759845  00253

254 น.ส. วันทนยี์  ใหม่เอีย่ม 10/2 หมูท่ี ่9  ต. บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 0814414052  00254

255 นาง ลัดดา  สนธินชุ 108  หมูท่ี่ 4 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 0867440013  00255

256 นาง วรรณภา  บญุช่วย 78/3 หมูท่ี่ 5 ต.นาวังหนิ อ.พนสันคิม จ.ชลบรีุ 0802719264  00256

257 นาง อญัชิสา  เวฬุวรรณ 2/11 หมูท่ี่ 7 ต. สัตหบี อ. สัตหบี จ.ชลบรีุ 038438132  00257

258 น.ส. ดวงเดือน  ด าจับ 42/1 หมูท่ี่ 4 ต.หนองบอนแดง อ.บา้นบงึ จ.ชลบรีุ 0899385200  00258

259 น.ส. รัชฎา  รัตนไสววงศ์ 11/118 หมูท่ี่ 3 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 0383243567  00259

260 น.ส. นสิา  อยูเ่สง่ียม 39 หมูท่ี่ 8 ต.มาบข่า อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 0871464842  00260

261 นาง ชาลิสา  บญุส่ง 79/5 หมูท่ี่ 2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 0843508082  00261

262 นาง พรทิพย์  ไชยเสนาะ 79 หมูท่ี่ 1 ต.แมน่้ าคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0813409033, 0890966177  00262

263 นาง ศัสยมน  วงค์ไพศาล 34/1 หมูท่ี่ 8 ต.มาบข่า อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 0816544335  00263

264 น.ส. ชุติมา  อนิทรศักด์ิ 123/3 หมูท่ี่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 0985191465  00264

265 น.ส. อษุา  ศุภวุฒิ 357 หมูท่ี่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นคิมพัฒนา จ.ระยอง 0876152282,038897121  00265

266 น.ส. จุฬาลักษณ์  สุนทร 14 หมูท่ี่ 9 ต.สีพยา อ.ท่าใหม ่จ.จันทบรีุ 0845196555  00266

267 นาง กญัญาณัฐ  วรแสน 266 หมูท่ี่ 3 ต.หนองตาคง อ.โปง่น้ าร้อน จ.จันทบรีุ 0862308449  00267

268 นาง นชุจรี  มณีนลิ 15 หมูท่ี่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม ่จ.จันทบรีุ 0971879657  00268

269 นาง ญาณิดา  ไตรนวิรณ์ 53 ถ.เทศบาลสาย 8 ต.ท่าใหม ่อ.ท่าใหม ่จ.จันทบรีุ 0922547268  00269

270 นาย ภกัดี  ไข่แกว้ 41 หมูท่ี่ 10 ต.บอ่  อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 0819839433  00270

271 น.ส. สุวารี  แหล่ปอ้ง 8/1 หมูท่ี่ 4 ต.บางสระเกา้ อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ 0890501381  00271

272 น.ส. สุชาดา  ถ าพาพงษ์ 13 หมูท่ี่ 10 ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบรีุ 0811527174,0812958815,039411316  00272

273 นาง พนารัตน ์ ปานเขียว 36 หมูท่ี่ 8 ต.ดงขีเ้หล็ก อ.เมอืงปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 0807794095  00273

274 นาง สุกนัยา  วิญญุพันธ์ 11 หมูท่ี่ 5 ต.บางบริบรูณ์ อ.เมอืงปราจีนบรีุ จ.ปราจีนบรีุ 0844377408  00274

275 นาง ทับทิม  เมอืงอนิทร์ 104/1 หมูท่ี่ 1 ต.ย่านรี อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 0898334922  00275

276 นาง ศรีจันทร์  มุง่ธนกจิ 169 หมูท่ี่ 1 ต.บา้นพริก อ.บา้นนา จ.นครนายก 0972318350  00276

277 น.ส อรุณี  ร่มเย็น 1133 หมูท่ี่ 1 ต.วังน้ าเย็น อ.วังน้ าเย็น จ.สระแกว้ 0895120429,035674279  00277

278 น.ส. จันทร์จิรา  เกดิข า 103 หมู่ที่ 1 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 0870921380, 0870923380  00278

279 ร.ต.หญิง อนญัญา  ทัศนาธนชัย 147/184 หมู่ที่ 1 ต.เทพารักษ์ อ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 0846565323  00279

280 น.ส. นชิาภา  เภตรารัตน์ 747 หมู่ที่ 1 ต.บางป ูอ.เมอืงสมทุรปราการ จ.สมทุรปราการ 0806146379, 027077129  00280

281 น.ส. นจิวรรณ  เพิ่มพูล 64 หมูท่ี่ 1 ต.บางทราย อ.เมอืงชลบรีุ จ.ชลบรีุ 038240401  00281

282 นาง จิราวรรณ  ทรัพย์โตทิม 6/4 หมูท่ี่ 2 ต.บางสระแกว้ อ.แหลมสิงห ์จ.จันทบรีุ 0957421839  00282

283 นาง วารุณี  ปราศราคิน 22/11 หมูท่ี่ 2 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 0898059650  00283

284 น.ส. รมณี  ปราศราคิน 22/11 หมูท่ี่ 2 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จันทบรีุ 0982469142  00284

285 น.ส. จีระวรรณ  เจริญสัตย์ 42 หมูท่ี่ 4 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม ่จ.จันทบรีุ 0871339503  00285

286 นาง ยุพารัตน ์ ธัญญะชาติ 35/2 หมูท่ี่ 8 ต.บางกะจะ อ.เมอืงจันทบรีุ จ.จันทบรีุ 0813773021  00286

287 นาย เฉลิม  ขันดงลิง 38/1 หมูท่ี่ 4 ต.นาแขม อ.กบนิทร์บรีุ จ.ปราจีนบรีุ 0811703922  00287

288 น.ส. จิราภรณ์  แมลงภู่ 846 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 0824553594  00288
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289 น.ส. รัชน ี วิริไฟ 24 หมูท่ี่ 8 ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแกว้ 0806102003,037513058  00289

290 น.ส. อญัชพร  เพ็ชร์ประยูร 188 หมูท่ี่ 4 ต.บา้นา อ.บา้นนา จ.นครนายก 037323828}0869009073  00290

291 นาย วีระ  แกว้ทอง 45 หมูท่ี่ 7 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ 0897425648  00291

292 นาง ภทัรานษิฐ์  ชืน่สินธุวน 20 หมูท่ี่ 1 ต.ส่ีหมืน่ อ.ด าเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ 0841422456,022256045  00292

293 นาง องิค์กฤษณ์  ชมภทูีป 28 หมูท่ี่ 4 ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรีุ 0814380385  00293

294 น.ส. ศิริรัตน ์ พิศูจน์ 53 หมูท่ี่ 5 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบรีุ 0821807665,0843876771  00294

295 น.ส. ประกายแกว้  เทียนตรง 9 หมูท่ี่ 9 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบรีุ 0811434269  00295

296 น.ส. น้ าออ้ย  โพธิ์งาม 18 หมูท่ี่ 6 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สุพรรณบรีุ 0867901559,035559340  00296

297 น.ส. ดวงรัตน ์ เทียมถนอม 78/1 หมูท่ี่ 2 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 0815726067  00297

298 นาย วรศักด์ิ  เกตุแกว้ 1/1 หมูท่ี่ 6 ต.บางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม 0860274982  00298

299 น.ส. นวลนารี  ข าเจริญ 127/2 หมู่ที ่5 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครพนม จ.นครปฐม 0802137836  00299

300 น.ส. ชัชชญา  ภวูปริยาธร 17 หมูท่ี่ 8 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 0624493961  00300

301 น.ส. จุฑามาศ  ทะนะทาน 56 หมูท่ี่ 4 ต.นาวุ้ง อ.เมอืงเพชรบรีุ จ.เพชรบรีุ 0816483810  00301

302 นาง ดวงเดือน  พิณเนยีม 59 หมูท่ี ่10 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 0971078380  00302

303 น.ส. วันเพ็ญ  ศิริจันทร์ 140 หมูท่ี่ 4 ต.วังกพ์ง อ.ปราณบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0813418823  00303

304 นาง สิริพร  ส่ือดิลกวัฒนา 74 หมู่ที่ 2 ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขนัธ ์จ .ประจวบคีรีขนัธ์ 0852289081  00304

305 นาง พรรณศิริ  ชุนถนอม 14/155 หมูท่ี่ 4 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 0624956341  00305

306 นาง วันดี  ไพรรักษบ์ญุ 88 หมูท่ี่ 4 ต.คลองใหม ่อ.สามพราน จ.นครปฐม 034980189,0874002667,034322619  00306

307 น.ส. นนัท์นภสั  จันทร์ศรี 29/1 หมูท่ี่ 3 ต.ดอนไกดี่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมทุรสาคร 0873663091  00307

308 นาง ทิพย์วรรณ  แสงอากาศ 42 หมูท่ี่ 3 ต. บวังาม อ.ด าเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ  00308

309 น.ส. จารุณี  ทองดี 157 หมูท่ี่ 11 ต.ดอนกรวย อ.ด าเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ  00309

310 น.ส. อมัพาพร  สว่างเกตุ 56/1 ถ.บางกะพ้อม ต.อมัพวา อ.อมัพวา จ.สมทุรสงคราม 0875126055  00310

311 น.ส. วราภรณ์  ตันเจริญ 34/1 หมูท่ี่ 8 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบรีุ 0822951196,034641448  00311

312 น.ส. สุธารัตน ์ ศรีค า 66/3 หมูท่ี่ 1 ต. หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรีุ 0810192806  00312

313 น.ส. สุมาลี  สมพรสุขสวัสด์ิ 200 หมูท่ี่ 5 ต.หนองบอ่ อ.สองพี่นอ้ง จ.กาญจนบรีุ 0982642105  00313

314 นาง ชาลิสา  จอมรุ่งเสรี 22/1 ถ.ศรีส าราญ 2 ต.สองพี่นอ้ง อ.สองพี่นอ้ง จ.สุพรรณบรีุ 0967461422  00314

315 นาง อรอนงค์  รุ่งฟ้า 75/59 หมูท่ี่ 5 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 0859699688  00315

316 น.ส. ธนภรณ์  สุตตาชัย 3 หมูท่ี่ 2 ต.ออ้มเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 0871823388  00316

317 นาง อวบพรรณ  ศรีเพ็ญ 45/88 หมูท่ี่ 6 ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 0891585023  00317

318 น.ส. รัตนาภรณ์  เชาวลิต 43 หมูท่ี่ 5 ต. เต่าเล่า อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 0887674788  00318

319 นาง กนกพร  จ านงค์สาร 62 หมูท่ี่ 12 ต.โคกตูม อ.เมอืงลพบรีุ จ.ลพบรีุ 0982686057  00319

320 นาย สมจิต  โชติพืช 77 หมูท่ี่ 1 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมอืงสิงหบ์รีุ จ.สิงหบ์รีุ 036520532,0860451786  00320

321 นาง ชุติมาพัฒน ์ โตสุวรรณเพชร 187 หมูท่ี่ 8 ต.หนา้พระลาน อ.เฉลิมพระเกยีรติ จ.สระบรีุ 0819483078  00321

322 นาง ปองปรีดา  บญุอนนัต์ 26 หมูท่ี่ 3 ต.ไฝ่หลิว อ.ดอนพุด จ.สระบรีุ 0875010913  00322

323 นาง สุจิตรา  สายสนัน่ ณ อยุธยา 92/193 หมูท่ี่ 11 ต.ไทรนอ้ย อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบรีุ 0841606934  00323

324 นาย ธานนิทร์  วัฒนพรหม 29/3 หมูท่ี่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 0800836696, 020636463  00324
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325 น.ส. ดวงใจ  ภูดั่ด 99 ซ.รังสิต-นครนายก 59 ต.ประชาธิปตัย ์อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี 0858332781  00325

326 น.ส. นพรัตน ์ ผดุงเพ็ชร์ 4/1 หมูท่ี่ 4 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 035832344}0819876926  00326

327 นาง วิชุดา  ธรรมนาม 6/2 หมูท่ี่ 3 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อา่งทอง 0874132587  00327

328 นาย บณัฑูร  พุทธา 21/2 หมูท่ี่ 11 ต.โพธิ์เกา้ต้น อ.เมอืงลพบรีุ จ.ลพบรีุ 0843376941  00328

329 นาง มุขดา  ฤทธาพรม 40 หมูท่ี่ 2 ต. หนิปกั อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 0922944886  00329

330 น.ส. ภทัรวดี  ปานขาว 45/1 หมูท่ี่ 1 ต.บางพึ่ง อ.บา้นหมี ่จ.ลพบรีุ 0965398883  00330


