
รายช่ือสมาชิกถึงแก่กรรมท่ีรับรอง 7 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 558 ศพ  หัก279 บาท/ราย (รับแจ้ง 1-31 ม.ค. 65)

จ่ายงวดท่ี1 คร้ังท่ี1 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565   จ านวน 467 ศพ จ่ายให้ทายาทรายท่ีเอกสารครบจ านวน  734 ราย

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน จังหวัด อ าเภอ ต าบล

1 นางสงวน เจริญการ 5819990009591 กระบ่ี เมือง ปากน ้า

2 นางบุญสิตา ทองโรจน์ 3101502126277 กรุงเทพมหานคร ธนบุรี ตลาดพลู

3 นางอรัญญา ชะนะชัย 3100600048822 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง วังทองหลาง

4 นายพลนิสัย รัตนค้า 3490500098744 กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง ดอนเมือง

5 นางหอม เพ็งแจ่ม 3101702228863 กรุงเทพมหานคร หลักส่ี ทุ่งสองห้อง

6 นางบัวลา แตงอ่อน 3100200990954 กรุงเทพมหานคร บางซ่ือ บางซ่ือ

7 นางเพ็ญนภา บุญผ่อง 3320701046564 กรุงเทพมหานคร คลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา

8 นางพรนี กล่ินอุบล 5101500001201 กรุงเทพมหานคร ธนบุรี วัดกัลยาณ์

9 นายสุธรรม บุตรจันทร์ 3102101306747 กรุงเทพมหานคร จอมทอง บางขุนเทียน

10 นางสะอาด สีข้า 3102401328061 กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ ทุ่งครุ

11 นางมาลี ขันธมาศ 3102401233788 กรุงเทพมหานคร ทุ่งครุ ทุ่งครุ

12 นางสละ เขียวโสภา 3100504133784 กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง ดอนเมือง

13 นางสาวอ้านวย เสือโรจน์ 3100602268374 กรุงเทพมหานคร ลาดพร้าว ลาดพร้าว

14 นายสุวิทย์ แสงประเสริฐ 3102400200185 กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ บางปะกอก

15 น.ส.ป่ินอนงค์ อรภักดี 3710100264156 กาญจนบุรี เมือง หนองหญ้า

16 นายเทียนชัย ฤทธ์ิแคล้ว 3720700051102 กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย

17 นางสุทิน สระทองปา 3710100849766 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี ย กลอนโด

18 นายบุญแก้ว วิชัยผิน 3460300187590 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ดงลิง

19 นายส้าเนียง สารผล 3460300520477 กาฬสินธ์ุ ฆ้องชัย เหล่ากลาง

20 นางส้าเนียง ยศตีนเทียน 3409900298943 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ดงมูล

21 นางบัวแก้ว ตันยศ 3460700594397 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด บัวบาน

22 นางบุญเคน อ่ิมสอาด 3460100480633 กาฬสินธ์ุ เมือง บึงวิชัย

23 นายนะที บุญปก 3461000229760 กาฬสินธ์ุ สามชัย ส้าราญใต้

24 นายไพพนอม สกุลซ้ง 3460600075941 กาฬสินธ์ุ เขาวง หนองผือ

25 นายสมยศ นครตะคุ 3620100213021 ก้าแพงเพชร เมือง นครชุม

26 นายจ้าปา จุทาเทพ 3620400032286 ก้าแพงเพชร บึง สามัคคี ระหาน



27 นายกาจ โทสันทัด 3620200076778 ก้าแพงเพชร ไทรงาม ไทรงาม

28 นางสาวศิริมาศ ทาตระกูล 3620101869672 ก้าแพงเพชร เมือง อ่างทอง

29 นายอุทัย เชื อลิ นฟ้า 3620401117129 ก้าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ ้า

30 นายปรีชา บุญเถ่ือน 5620190007856 ก้าแพงเพชร เมือง รงธรรม

31 นายยนต์ เท่ียงแจ้ง 3620100046761 ก้าแพงเพชร เมือง สระแก้ว

32 นางวิสุทธ์ิ กันเท่ียง 3620400567082 ก้าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังหามแห

33 นายอ้านาจ ตันวัฒน์ 3170100015186 ก้าแพงเพชร บึงสามัคคี วังชะโอน

34 นายสมจิตร์ สมวิเศษ 3401700666194 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ซับสมบูรณ์

35 นายชัยยงค์ สอนเสนา 3401700934628 ขอนแก่น มัญจาคีรี ท่าศาลา

36 น.ส.ยุพดี ทองอ่อน 3350800679174 ขอนแก่น มัญจาคีรี สวนหม่อน

37 นางประมัย โคตรทัศน์ 3400100583572 ขอนแก่น เมือง ศิลา

38 นายบรรจง ทุมเทียง 3402000089853 ขอนแก่น สีชมพู ภูห่าน

39 นายประคอง ภูถมศรี 3469900127600 ขอนแก่น เมือง ในเมือง

40 นายล้าดวน จันเรืองศรี 3401700165217 ขอนแก่น มัญจาคีรี นางาม

41 นางสมัย อินทปัญญา 3400900383560 ขอนแก่น กระนวน หนองกุงใหญ่

42 นายจูมศรี เตียงไธสงค์ 3400100787461 ขอนแก่น เมือง ส้าราญ

43 นางอรวรรณ เลิศนิมิตรมงคล 3400800142366 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์

44 นางจันทร์เท่ียง ผมเท้า 3400500920487 ขอนแก่น ชุมแพ นาหนองทุ่ม

45 นายปรีชา จันทมาตย์ 3401300165813 ขอนแก่น แวงใหญ่ โนนสะอาด

46 นางปราณี ชัฏพินิต 3660500305497 ขอนแก่น เมือง ศิลา

47 นายโอชิวิก โกศล 3439900113064 ขอนแก่น เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง

48 นายญา บรรดาศักด์ิ 3400600206441 ขอนแก่น สีชมพู หนองแดง

49 นายกลางสกุล ศรีจอมพล 5411100006173 ขอนแก่น มัญจาคีรี โพนเพ็ก

50 นางส้ารวย สมจิตร 3401200026838 ขอนแก่น กระนวน ดูนสาด

51 นางอุบลรัตน์ ภักดี 3490101722517 ขอนแก่น เมือง ศิลา

52 นายจ้ารอง สุวรรณโข 3401500897192 ขอนแก่น หนองสองห้อง หนองไผ่ล้อม

53 นายหนูจุ้ย อิทธิกุล 3401300003317 ขอนแก่น แวงใหญ่ แวงใหญ่

54 นางทองลา ขามโป๊ะ 3401000547150 ขอนแก่น โนนศิลา โนนแดง

55 นางบุญรัตน์ ขันอาษา 3400700459457 ขอนแก่น น ้าพอง บัวเงิน



56 นางสมใจ เงินปาน 3220300864020 จันทบุรี นายายอาม กระแจะ

57 นายค้าพันธ์ อ่อนดี 3220400337650 จันทบุรี สอยดาว ทับช้าง

58 นางค้าพัน จันทร์แสง 3350800625503 จันทบุรี โป่งน ้าร้อน โป่งน ้าร้อน

59 นางส้ารวย เสนาะถ้อย 3250400236314 ฉะเชิงเทร สนามชัยเขต ทุ่งพระยา

60 นางมะลิ สมศักด์ิ 3240400183351 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางวัว

61 นางบุญสม ผุดผ่อง 3240400440183 ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางปะกง

62 นางสาวกนกวรรณ บุญมา 1240600078970 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ท่าถ่าน

63 นางกชพรรณ ใหม่โสภา 3240700080956 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น เมืองใหม่

64 นางทุเรียน ดีรัศมี 3240500096077 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ หนองบัว

65 นายบุญเพ็ง พัจนา 3240800099471 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต คู้ยายหมี

66 นางบาง ไกรแก้ว 3601101562063 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต คู้ยายหมี

67 นางอุบล นุชพันธ์ 3200100438388 ชลบุรี เมือง ห้วยกะปิ

68 นางสมศรี แก้วกระจ่าง 3200900534179 ชลบุรี สัตหีบ บางเสร่

69 นายส้าราญ จิตต์เพ่ง 3209700068628 ชลบุรี ศรีราชา ศรีราชา

70 นางตุ๊ แก้วสาทร 3200200666773 ชลบุรี บ้านบึง หนองบอนแดง

71 น.ส.เง็กไน้ แซ่เล้า 3200200478152 ชลบุรี บ้านบึง คลองก่ิว

72 นางยุพา คนซ่ือ 3200400323411 ชลบุรี บางละมุง โป่ง

73 นายณัฐกร เตชะประเสริฐ 3200900787336 ชลบุรี สัตหีบ สัตหีบ

74 นางอุบล ศิลปชัย 3200100171250 ชลบุรี เมือง เสม็ด

75 นางเจียน ศรีสวัสด์ิ 3200700804318 ชลบุรี ศรีราชา บึง

76 นายสร ค้าพิมพา 3200400062847 ชลบุรี บางละมุง บางละมุง

77 นายสาคร ค้าพิมพา 3200400062847 ชลบุรี บางละมุง บางละมุง

78 นายกุมภันธ์ บึงอ้าพัน 3361300116198 ชัยภูมิ คอนสาร ทุ่งนาเลา

79 นายวิเชียร กันหาเขียว 3361000448888 ชัยภูมิ ภูเขียว กวานโจน

80 นายอุทิพย์ เลขนอก 3360500721388 ชัยภูมิ หนองบัวแดง หนองแวง

81 นางวันทอง เล่ียมปริชา 3360400835926 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า

82 นางสมมารถ โภคาศรี 5360700033341 ชัยภูมิ บ้าเหน็จณรงค์ หัวทะเล

83 นายวิจิตร นาจะหม่ืน 5360400054840 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านเด่ือ

84 น.ส.พัน หาญเวช 3360600454586 ชัยภูมิ จัตุรัส ชัยภูมิ



85 นายภิรมย์ กงชัยภูมิ 3360101197138 ชัยภูมิ เมือง นาฝาย

86 นางหนูทัต บริบูรณ์ 3360400603260 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ บ้านบัว

87 นางเยาว์ แสนวงค์ 3361200212764 ชัยภูมิ แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม

88 นายประมวล เติมศิลป์ 3360101383501 ชัยภูมิ เมือง ห้วยบง

89 นางสาวพยอม ชาญพลรบ 3860200098001 ชุมพร ท่าแซะ ท่าแซะ

90 นางวิไล เจียววุ่น 3860100750815 ชุมพร เมือง ท่ายาง

91 นางอารี ส้ามณี 3860200193993 ชุมพร ท่าแซะ นากระตาม

92 นางพิสมัย พรมเลข 3570100093477 เชียงราย เมือง แม่กรณ์

93 นายนิตย์ มูลเจริญ 3570200662406 เชียงราย เวียงชัย เวียงเหนือ

94 นายกมล อานุ 3571200334817 เชียงราย พญาเม็งราย แม่ต้่า

95 นายสังวาล ขันยอด 3571200350341 เชียงราย พญาเม็งราย แม่ต ้า

96 นางภาณิชา ศรีวรรณ 3570101438613 เชียงราย เมือง แม่ยาว

97 นางแสงหล้า จันต๊ะนาเขต 3570501154329 เชียงราย เมือง ดอยลาน

98 นายไมตรี สุวรรณวงค์ 3570900253231 เชียงราย แม่สาย ห้วยไคร้

99 นางจงพิสุทธ์ิ หอมชู 3509900442237 เชียงใหม่ เมือง ท่าศาลา

100 นายทวี ศรีทูล 3500900037971 เชียงใหม่ แม่แตง ช่อแล

101 นางจุรีรัตน์ สีมา 3501500561321 เชียงใหม่ หางดง บ้านปง

102 นางประคอง เมืองอินทร์ 3501900650177 เชียงใหม่ สารภี สารภี

103 นางสาวร้าไพรัศมี สมบูรณ์ดี 5509900002471 เชียงใหม่ เมือง ท่าศาลา

104 นายสงวน พรหมวรรณ์ 3500700482521 เชียงใหม่ แม่ริม แม่สา

105 นางจงรักษ์ เสาสูง 3501600042716 เชียงใหม่ ฮอด ฮอด

106 นางประมวล ค้าเขียว 3500600616401 เชียงใหม่ แม่แตง ขี เหล็ก

107 นางบัวเขียว มณีวรรณ 3509901141427 เชียงใหม่ เมือง หายยา

108 นางจันทร์เพ็ญ ค้าฝ้ัน 3501300263466 เชียงใหม่ สันก้าแพง ห้วยทราย

109 นางศศินา ผู้พัฒน์ 3330600012729 เชียงใหม่ เมือง ท่าศาลา

110 นายจรูญ มณีเลิศ 3510200646231 เชียงใหม่ สันป่าตอง ท่าวังษ์ขาว

111 นายวีระชัย โศจิรัชต์วรากร 3500900243198 เชียงใหม่ ไชยปราการ ปงต้า

112 นางเครือเพชร กันตีมูล 3501300513888 เชียงใหม่ แม่ออน ออนกลาง

113 นางยุพิน ธงเหลือง 3500700246339 เชียงใหม่ แม่ริม ขี เหล็ก



114 นายทองค้า ทองค้า 3501400447917 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่

115 นางสาวนงลักษณ์ แสนสุรินทร์ 3509900315863 เชียงใหม่ เมือง ช้างคลาน

116 นายศรีนวล ขุมค้า 3500900656611 เชียงใหม่ ฝาง แม่สูน

117 นางพวงทอง สารใส 3501300592681 เชียงใหม่ สันก้าแพง แช่ช้าง

118 นางออน ธิยัน 3501000068625 เชียงใหม่ แม่อาย ท่าตอน

119 นางบัวค้า มังกร 3500600537765 เชียงใหม่ แม่แตง แม่แตง

120 นางสาวจันทร์ฟอง ยอดย่ิง 3509901253951 เชียงใหม่ เมือง หายยา

121 นายดวงค้า ไชยราชา 3500900612461 เชียงใหม่ ฝาง เวียง

122 นายปรัชญา บุญชัยอาจ 3500500189030 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ

123 นางหลวง ดวงแก้ว 3501400011922 เชียงใหม่ สันทราย สันพระเนตร

124 นางสาวคีรีมาศ จ้าจิตร 3509900192214 เชียงใหม่ เมือง สุเทพ

125 นายเฉลิม มาติด 3500900944986 เชียงใหม่ ฝาง แม่คะ

126 นายไมตรี ตาติวงษ์ 3500400339692 เชียงใหม่ เชียงดาว เมืองนะ

127 นางบุญป๋ัน แสนค้า 3501400446511 เชียงใหม่ สันทราย ป่าไผ่

128 นายกองค้า จุ่มเขียว 3501300642131 เชียงใหม่ สันก้าแพง สันก้าแพง

129 นางสาทร พูลภิรมย์ 3920200174785 ตรัง กันตัง ควนธานี

130 นายด้ารง สุภาพ 3230100322568 ตราด เมือง อ่าวใหญ่

131 นางบุญเตือน หร่ีคะนอง 3230100123620 ตราด เมือง หนองเสม็ด

132 นางอุษา ห้ากล่ิน 3230100515897 ตราด เมือง ท่ากุ่ม

133 นางอภิวา แก้วค้าลา 3230100477570 ตราด เมือง เนินทราย

134 นางสาวปินปา ขันฟอง 3630100589706 ตาก วังเจ้า เชียงทอง

135 นายสุจินดา วงศ์สันติคีรี 5630600025182 ตาก แม่สอด พะวอ

136 นายพะแหละชุ่ย ศิริเรืองรอง 2630500071871 ตาก ท่าสองยาง ท่าสองยาง

137 นางเบญจมาศ แก้วสีนวล 3620101808550 ตาก เมือง หัวเดียด

138 นางสมหวัง บ้าบัดภัย 3260300064317 นครนายก บ้านนา บ้านนา

139 นายประเสริฐ มีมูลทอง 3730500265630 นครปฐม บางเลน หินมูล

140 นายชลอ เหล็กอ่ิม 3730101619683 นครปฐม เมือง สามควายเผือก

141 นางทิวาพร อบมลี 3730100841919 นครปฐม เมือง บางแขม

142 นางสาวพรนภา ลิสอน 3730200256538 นครปฐม ก้าแพงแสน ทุ่งลูกนก



143 น.ส.ศรีนวล สุวรรณเทศ 3730500224461 นครปฐม บางเลน บางไทรป่า

144 นายกิตติพงษ์ เคลือบวัณณรัตน์ 3730600882789 นครปฐม สามพราน บ้านใหม่

145 นายบัญชา บุญวงศ์ 3480100734147 นครพนม เมือง หนองญาติ

146 นางวิรัต แผ่นสิงห์ 3480600101275 นครพนม เรณูนคร เรณูใต้

147 นายบุญยง มงคล 3480600110126 นครพนม เรณูนคร หนองย่างชิ น

148 นายบรรทม ทอนอทอง 3480200173040 นครพนม ปลาปาก มหาชัย

149 นายจันทัย สิงหา 3480100275576 นครพนม เมือง บ้านผึ ง

150 รณชัย ฉ้่าผล 3600800308700 นครพนม บ้านแพง โพนทอง

151 นายปัญญา จ้าปา 3480300462485 นครพนม โพนสวรรค์ บ้านค้อ

152 นายไพวรรณ ถาลี 3480100523588 นครพนม เมือง โพธ์ิตาก

153 นายค้าพันธ์ สิงห์ค้าป้อง 3400900137542 นครพนม ปลาปาก มหาชัย

154 นายเร่ิม ทิพย์วงค์ 3480700136577 นครพนม นาแก พระซอง

155 นายประสาร วงศ์ตาผา 3480700681401 นครพนม นาแก บ้านแก้ง

156 นางปราณี ทหาร 3480500249297 นครพนม ธาตุพนม พระกลางทุ่ง

157 นางมะลิดา สิงโง 3480100827218 นครพนม เมือง หนองญาตฺ

158 นายคมสัน ผ่องครบุรี 3302100025831 นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย

159 นางแต๋ว เถ่ือนกลาง 3300100969820 นครราชสีมา เมือง ตลาด

160 นางทองสุข โกสูงเนิน 3301800111519 นครราชสีมา สูงเนิน นากลาง

161 นางอ้านวย ใต้สันเทียะ 3300900666333 นครราชสีมา โนนไทย ค้างพลู

162 นางสาวปราณีต รัตน์ภัทรโชติ 3300700455908 นครราชสีมา โคชัย ท่าลาดขาว

163 นางสุนีย์ รอดสันเทียะ 3300100316290 นครราชสีมา เมือง หนองจะบก

164 ณฐาภัค การสมดี 3300100221698 นครราชสีมา เมือง จอหอ

165 นางส้าเนียง ปะติปะ 3301200247931 นครราชสีมา บัวลาย หนองหว้า

166 นางสัมฤทธ์ิ เหมทองนาก 3300700583612 นครราชสีมา โชคชัย พลับพลา

167 นางปัญญา ทราบตะขบ 3301400671061 นครราชสีมา ปักธงชัย ตะคุ

168 นายสาย สังข์สุข 3309900688670 นครราชสีมา เมือง จอหอ

169 นายไสว ดอกไม้ 3301201056791 นครราชสีมา แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง

170 นางกาสี กุมสันเทียะ 3302000470990 นครราชสีมา สีคิ ว วังโรงใหญ่

171 นางทองยุ่น โพธ์ิกล่ิน 3720100584410 นครราชสีมา คง ขามสมบูรณ์



172 นางเจียว เงินโคกสูง 3300101004917 นครราชสีมา เมือง ตลาด

173 นางบุญส่ง นาคเรือ 3301700199295 นครราชสีมา เมืองยาง เมืองยาง

174 นางละม้าย ชาวหนองแสง 3360900029635 นครราชสีมา โนนไทร ส้าโรง

175 นางนกแก้ว เทพอรุณ 3300100292161 นครราชสีมา เมือง หนองกระทุ่ม

176 นางสมจิตร ชุมจินดา 3800900283260 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ท่ีวัง

177 นายถวิล คงยศ 3801500175428 นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม

178 นางถนอม นิลพันธ์ุ 3800100022593 นครศรีธรรมราช เมือง ปากนคร

179 นางนัยนา สุบรรณ 3809900625762 นครศรีธรรมราช เมือง คลัง

180 นายมณี เต่งใหญ่ 3801200158749 นครศรีธรรมราช ปากพนัง บ้านใหม่

181 นางสุดารัตน์ ขุนทองจันทร์ 3801600087831 นครศรีธรรมราช หัวไทร เกาะเพชร

182 นางหลบ สุขทอง 3809700105943 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ปากแพรก

183 นางอารีย์ ยอดมณี 3800401005051 นครศรีธรรมราช ฉวาง กะเปียด

184 นายสะอะหรี ใบเต้ 3800800177000 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา ท่าศาลา

185 นายสมบูรณ์ ศักด์ิสวัสด์ิ 5800400055451 นครศรีธรรมราช ฉวาง ฉวาง

186 นางสาวสุคนธ์ ฉิมพลี 3300400704261 นครศรีธรรมราช เมือง โพธ์ิเสด็จ

187 นางพินประพา สังเก่ียว 3800801142552 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา โมคลาน

188 นางกานดา คุ้มสอาด 3601200079433 นครสวรรค์ ตากฟ้า อุดมธัญญา

189 นายสมใจ พันธุมาศ 3600500739748 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย หนองตางู

190 น.ส.กาญจนาภรณ์ เพ็ญเขตกรณ์ 3601100465595 นครสวรรค์ ลาดยาว วังม้า

191 นางสาวบุษรา เม่นสุวรรณ์ 3660600703681 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย บึงปลาทู

192 นายฟ้ืน พูลแพ 3100202763971 นครสวรรค์ เมือง กลางแดด

193 นางสุจิรา แจ้งโสภา 3601200304852 นครสวรรค์ ตากฟ้า สุขส้าราญ

194 นายตั น ทองมา 3120101529531 นนทบุรี เมือง บางเขน

195 นางบังอร ทรัพย์คงอยู่ 5670500007620 นนทบุรี เมือง บางศรีเมือง

196 นางน้อย สุภาสืบ 3120200093049 นนทบุรี บางกรวย วัดชลอ

197 นางจุไรรัตน์ ด้วงอ้่า 3120200222817 นนทบุรี บางกรวย บางกรวย

198 นางสุมล แก้ววัง 3120500215492 นนทบุรี ไทรน้อย ไทรน้อย

199 นางสวิง บ้ารุงทรัพย์ 3120600774647 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองข่อย

200 นางสาวมาลัย อยู่เจริญ 3129900240956 นนทบุรี เมือง สวนใหญ่



201 นายสวัสด์ิ สะมันยี 3120400171973 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร

202 นายสมเกียรติ เปรมชะนะ 3120200129051 นนทบุรี เมือง บางกร่าง

203 นางสมจิตต์ กล่ินแพ 3100201505669 นนทบุรี เมือง บางเขน

204 นางเจ๊ะดาย๊ะ สาและ 3960100349346 นราธิวาส เมือง บางนาค

205 นายแวอับดุลเลาะ มะละแซ 3950600145324 นราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร

206 นายธนกฤต มามะ 1960100012388 นราธิวาส เมือง กะลุวอเหนือ

207 นายยา เซ๊ะ 3960100380189 นราธิวาส เมือง โคกเคียน

208 นายต่วน ปรังการ 5550500183747 น่าน ปัว ศิลาเพชร

209 นายหว่ัน อุดทา 3550100379435 น่าน เมือง ไชยสถาน

210 นางสมพร เท่ียงน้อย 3550700070974 น่าน เวียงสา กลางเวียง

211 นางกันยารัตน์ อินตา 3550600172970 น่าน ท่าวังผา ศรีภูมิ

212 นางศรีไว กะรัตน์ 5550500534027 น่าน ปัว สถาน

213 นายฉัน ทองค้า 3430400362369 บึงกาฬ พรเจริญ หนองหัวช้าง

214 นางค้าเบ็ง สีบุญ 3430600221106 บึงกาฬ โซ่พิสัย หนองพันทา

215 นายสินธ์ุ เสมียนสิงห์ 3430300276151 บึงกาฬ เมือง หอค้า

216 นายจรัญ สุทธิอาคาร 3430900731410 บึงกาฬ บึงโขงหลง โพธ์ิหมากแข็ง

217 นางสุดสะดา สุวรรณวงษ์ 5430590042171 บึงกาฬ เมือง บึงกาฬ

218 นายค้าผล เกตุพิบูลย์ 3401200478020 บึงกาฬ พรเจริญ ป่าแฝก

219 นางน ้าฝน กันยาค้า 3311100201981 บุรีรัมย์ สตึก เมืองแก

220 นางพิชามญช์ุ ชะรุมรัมย์ 3301200511362 บุรีรัมย์ ละหานทราย ละหานทราย

221 น.ส.ละออง คงสอดทรัพย์ 3310401314784 บุรีรัมย์ กระสัง ล้าดวน

222 นางธัณนิตา คารัมย์ 3310400368511 บุรีรัมย์ นางรอง สะเดา

223 นายสมพงษ์ จริตรัมย์ 3310300455285 บุรีรัมย์ กรพสัง ชุมแสง

224 นายสมพงษ์ วนวงศ์ 3311400081248 บุรีรัมย์ หนองหงส์ เมืองฝ้าย

225 นางสงวน ทุมทอง 3311101123992 บุรีรัมย์ สตึก สนามชัย

226 นางนารี พูนประโคน 3310700117956 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ละเวี ย

227 นางค้าสอน ประทุมแก้ว 5311000105286 บุ่รีรัมย์ ล้าปลายมาศ เมืองแฝก

228 นางสุดใจ ตะวันออก 3130200551799 ปทุมธานี คลองหลวง คลองห้า

229 นางสาววิไล แสนสุวรรณ 3540300064276 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหน่ึง



230 นายสมพร ละมัยจันทร์ 3130600597460 ปทุมธานี ล้าลูกกา บึงคอไห

231 นางอุบล มีเมฆ 3130500011676 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ระแหง

232 นางสมควร อ่อนโพธ์ิเอน 3130200339595 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสอง

233 นางวีระวรรณ สงสัย 3779800253589 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน หัวหิน

234 นายค้าตัน เรืองดารา 3250200864397 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เขาไม้แก้ว

235 นางสาวทองศรี อุ่นมี 3250200745355 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี นนทรี

236 นางผดุง มีสุข 3250600280899 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บางขาม

237 นายสุพันธ์ ด้าเท่ียงป้อม 3250300662206 ปราจีนบุรี นาดี ส้าพันตา

238 นางดารา วุฒิแสง 3250800193086 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ หัวหว้า

239 นายผัด สวนศรี 3250100473400 ปราจีนบุรี เมือง รอบเมือง

240 นางสีดา วงษ์สามารถ 3250300075271 ปราจีนบุรี นาคี นาคี

241 นายชวลิต ฉัตรนฤมิตร 3730500652960 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง

242 นายสมควร เขมาภิรักษ์ 3141200139821 พระนครศรีอยุธยา เสนา บ้านกระทุ่ม

243 นางสาวสมาน ง้าวทอง 3350800231360 พระนครศรีอยุธยา เสนา บ้านแพน

244 นายณรงค์ คงคาวัตร 3141500182340 พระนครศรีอยุธยา มหาราช น ้าเต้า

245 นางบุญชู จิตรสุภ 3130300547513 พระนครศรีอยุธยา บางไทร บ้านแป้ง

246 นางไพรัตน์ แสงนิลอ่อน 3140700337214 พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บ้านม้า

247 นายมนตรี เฉลยจิตร 3141500196707 พระนครศรีอยุธยา มหาราช เจ้าปลุก

248 นายสวิง ไตรจินดา 3140400095924 พระนครศรีอยุธยา บางไทร แคออก

249 น.ส.ส้ารวย สมบุญเพ็ญ 3141600050381 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก ส้าพะเนียง

250 นางค้าปัน เงินปิง 3560500414696 พะเยา ดอกค้าใต้ บุญเกิด

251 นายบุญเรือง เขียวงาม 3560500456216 พะเยา ดอกค้าใต้ บ้านถ ้า

252 นายส่อง ชมใจ 3560300821883 พะเยา ภูชาง ทุ่งกล้วย

253 นางพรทิพย์ พูลสวัสด์ิ 1820100001921 พังงา ตะก่ัวทุ่ง กระโสม

254 นางอารมย์ ค้าเลี ยง 3820700158585 พังงา ทับฟุต โคกเจริญ

255 นางนงรัตน์ ทอดทิ ง 3820400281756 พังงา ตะก่ัวทุ่ง กะไหล

256 นางสาวจ้านรรจ์ เจริญงาน 3820100214638 พังงา เมือง นบปริง

257 นางสุนันทา ปิดประสาร 3820700119539 พังงา ทับปุด ถ ้าทองหลา

258 นางซิ น ขวัญรอด 3930100737044 พัทลุง เมือง ท่าแค



259 น.ส.วิไลลักษณ์ แก้วมณี 3660600178900 พิจิตร โพทะเล ท่าขมิ น

260 นายเสน่ห์ คลแก้ว 3760400316186 พิจิตร โพทะเล บางคลาน

261 นายประวิง ใจบุญ 3660600569691 พิจิตร โพทะเล โพทะเล

262 นายเรียน พึงไชย 3660600338052 พิจิตร โพทะเล บ้านน้อย

263 นางไพร อุประ 3650300173678 พิษณุโลก ชาติตระการ ป่าแดง

264 นางธัญญามาศ บุญโต 3650600037559 พิษณุโลก พรหมพิรา พรหมพิรา

265 นายเสา โตสิริบัณฑิต 3650900191731 พิษณุโลก เนินมะปราง วังโพรง

266 นายนิติ หนูปรางค์ 3659900096761 พิษณุโลก เมือง ในเมือง

267 นางวันเพ็ญ นวาวัตน์ 3650100952355 พิษณุโลก เมือง ในเมือง

268 นางจ้าเรียง เจริญสุข 3650101037782 พิษณุโลก เมือง ในเมือง

269 นางบังอร เผือกเนียม 3600100766594 พิษณุโลก วังทอง แก่งโสภา

270 เอื อมพร ภู่หนู 5620300058468 พิษณุโลก เมือง วังน ้าคู้

271 นางบุญรอด คงคล้าย 3650101227158 พิษณุโลก เมือง อรัญญิก

272 นางพจนา ตัณฑวงศ์ 3769800040607 เพชรบุรี ชะอ้า ชะอ้า

273 นางช้อย แสงศิริ 3760700414639 เพชรบุรี บ้านแหลม บางตะบูน

274 นายเอนก มาศกุล 3760700031527 เพชรบุรี บ้านแหลม บ้านแหลม

275 นายสมชาย เข็มนาจิตร์ 3670101089987 เพชรบูรณ์ เมือง บ้านโตก

276 นายถวิล สีปลาด 3670700127550 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ กองทูล

277 นางสมเพชร ก้าแพงเมือง 3460200226542 เพชรบูรณ์ เมือง วังชมภู

278 นางสนิท อินอ่ิม 3360700114027 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ หนองย่างทอย

279 นายขัน จันขุน 3670300686403 เพชรบูรณ์ หล่มสัก หนองคัน

280 นางสาวแตงศรี อภัยพัฒน์ 3670700121837 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่

281 นางละเมียด สงวนสิน 3679900230298 เพชรบูรณ์ เมือง ในเมือง

282 นางทอง บัวโฮม 3670301261279 เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านโสก

283 นางสาวทองปาน วัดบุญเลี ยง 3670100958051 เพชรบูรณ์ เมือง นาง่ัว

284 นางอ้านวย ศรีนันท์ 3670200683755 เพชรบูรณ์ ชนแดน ศาลาลาย

285 นายกิตติ ราชนา 3670700010024 เพชรบูรณ์ หนอหงไผ่ กองทูล

286 นายมนตรี ชุ่มแก้ว 3302000116193 แพร่ สูงเม่น สูงเม่น

287 นายสมเดช ปราบโรค 3540100057004 แพร่ เมือง ทุ่งโฮ้ง



288 นางสาวสุพิชฌา รัตนกันทา 3540500199574 แพร่ เด่นชัย แม่จ๊ัวะ

289 นางจิรภา อบเชย 3440300121548 มหาสารคาม โกสุมพิสัย เข่ือน

290 นายทองไสย ด้วงแหวะ 3440600471064 มหาสารคาม กุดรัง หนองแวง

291 นางอุทร เชตะโพธ์ิ 3440300847891 มหาสารคาม โกสุมพิสัย โพนงาม

292 นายบุญเหลือ ลิละคร 3440400469155 มหาสารคาม กันทรวิชัย ศรีสุข

293 นายเกษม ดวงพันนา 3440300473541 มหาสารคาม โกสุมพิสัย แห่ใต้

294 นางเอื อ นราวงษ์ 3440800778295 มหาสารคาม พยัคฆภูมิสัย ราษฎร์พัฒนา

295 นางสังวาลย์ ปะวะทา 3440700387782 มหาสารคาม นาเชือก เขวาไร่

296 นางบุญเลิง นาดเหนือ 3440600954936 มหาสารคาม บรบือ หนองม่วง

297 นายสมชาย แตงอ่อน 3440900800136 มหาสารคาม วาปีปทุม บ้านหวาย

298 นายประยูร เพียรศิริ 3440900892529 มหาสารคาม วาปีปทุม แคน

299 นายจ้านงค์ โพธิรุกข์ 3440300026421 มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง

300 นายไพโรจน์ ทบเทิบ 3440700285106 มหาสารคาม นาเชือก ส้าโรง

301 นายเกียรติ สมสกีสิทธ์ิ 3440900429586 มหาสารคาม วาปีปทุุม หนองแสน

302 นางใส พิกุลศรี 3490300126728 มุกดาหาร ดอนตาล โพธ์ิไทร

303 นางอัมพร ต๊ะมัง 3580400247992 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่ยวม

304 นายเคนโสม ศรีจันทร์ 3350300436345 ยโสธร กุดชุม โพนงาม

305 นายสมศักด์ิ ตาขุมเหล็ก 3350100348868 ยโสธร เมือง เข่ืองค้า

306 นางไสว กุมารสิทธ์ิ 3350800615729 ยโสธร เลิงนกทา ศรีแก้ว

307 นายทรงยศ สมชาติ 3100201497631 ยโสธร เลิงนกทา กุดแห่

308 นางรอดีเยาะ บือเฮง 3950500022859 ยะลา ยะหา ยะหา

309 นางสาวนัสรียะห์ เฮง 5950100033078 ยะลา กรงปินัง สะเอะ

310 นายวิเชียร พรรณวัตร์ 3450500417025 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ พลับพลา

311 นางสุภารีย์ สุทธิประภา 3451000373291 ร้อยเอ็ด ท่าม่วง เสลภูมิ

312 นายบุญสงค์ ศรีหนองหว้า 3451000494056 ร้อยเอ็ด หนองหลวง เสลภูมิ

313 นางหัด ประทุม 3450200812565 ร้อยเอ็ด หนองแวง เกษตรวิสัย

314 นางบวร ลาหลายเลิศ 3450900166909 ร้อยเอ็ด บึงงาม หนองพอก

315 นายบุญศรี มะโนนึก 3450700158902 ร้อยเอ็ด วังสามัคคี โพนทอง

316 นางจันที โลแสง 3450700665324 ร้อยเอ็ด โคกสูง โพนทอง



317 นางชม โสสีสุข 3450600139981 ร้อยเอ็ด ค้อใหญ่ พนมไพร

318 นางทองดี ศรีประจันทร์ 3451400072647 ร้อยเอ็ด โหรา อาจสามารถ

319 นายสุนทร หนองพร้าว 3450300419237 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ โพนสูง

320 นส.โสภา สอนสระคู 5451100055034 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ จ้าปาขัน

321 นายวันดี อัศวภูมิ 3451000931693 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ศรีวิลัย

322 นายนวย ปะติตัง 3450300293527 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ สระบัว

323 นายทองม้วน พลนวน 3450400595371 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เมืองหงส์

324 นางหนูเรียน ไกยสวน 3450500953431 ร้อยเอ็ด เมือง โนนตาล

325 นายสวัสด์ิ ประเสริฐสังข์ 3451000729649 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เกาะแก้ว

326 นายสังคม จงฤาชา 4450800001833 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ขามเบี ย

327 นางทองบท ค้าภักดี 3450500030058 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ หมูม้น

328 นายจันทร์ แสงสุรินทร์ 3451500183467 ร้อยเอ็ด เมยวดี บุ่งเลิศ

329 นายทองหมุน ค้าอาษา 3450800361581 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย อัคคะค้า

330 นายหยู ยินดี 3219800072465 ระยอง แกลง ทางเกวียน

331 นางกาญจนา เสริมแฟง 3700500431700 ราชบุรี บ้านโป่ง สวนกล้วย

332 นางสาวศิวะเนตร ศิลปศร 3909900522105 ราชบุรี โพธาราม นางแก้ว

333 นายนิเวชร์ พรหมญาติ 3160500136568 ลพบุรี ท่าวุ้ง บางคู้

334 นายประสงค์ บันเทา 3160400492478 ลพบุรี ชัยบาดาล เกาะรัง

335 นางสายรุ้ง พลบุญ 5160600007162 ลพบุรี บ้านหม่ี หนองกระเบียน

336 นายประสิทธ์ิ สุภิพรรณ 3720100386766 ลพบุรี ชัยบาดาล ซับตะเคียน

337 นางอรจิรา สีชมภู 3160400413438 ลพบุรี ชัยบาดาล ท่ามะนาว

338 นางสุนทร คงพล 3600500351146 ลพบุรี เมือง เขาสามยอด

339 นางอุไรวรรณ ปานแก้ว 3160500025839 ลพบุรี ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง

340 นางสาวพรวิภา อ้่าทรัพย์ 3160100534612 ลพบุรี โคกส้าโรง ถลุงเหล็ก

341 นางพรเพชร ฟูจา 3520300113927 ล้าปาง เกาะคา ล้าปางหลวง

342 นางเจริญศรี หน้างาม 3520101551703 ล้าปาง เมือง พิชัย

343 นายสุขค้า ศรียอด 3520100225179 ล้าปาง เมือง กล้วยแพะ

344 นายประจักร์ ทองทิพย์ 3520100463894 ล้าปาง เมือง พระบาท

345 นายพล หอมนวล 3520100063691 ล้าปาง เมือง กล้วยแพะ



346 นางสายต๋า กันทะวงค์ 3510101023740 ล้าพูน เมือง เหมืองจี 

347 นายทัธนา ปุ้งโพธ์ิ 3421000059686 เลย เมือง เมือง

348 นางหนูพัฒน์ ประสาร 3421000649726 เลย ผาขาว ท่าช้างคล้อง

349 นายพอย ผงสุข 3421100177192 เลย ภูหลวง แก่งศรีภูมิ

350 นางสุนันท์ มนตรี 3421000044247 เลย ภูกระดึง ผานกเค้า

351 นางจันทร์แสง เหมือนมาตย์ 3330401317953 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทุ่งใหญ่

352 นางวัชราภรณ์ บุดทะนา 3331400413984 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ศรีโนนงาม

353 นายทองดี อนุสิทธ์ิ 3330100439898 ศรีสะเกษ เมือง หนองไฮ

354 นายชวน สิทธิศร 3330500675955 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ นิคมพัฒนา

355 นายเล่ียม ส้านัก 3331000142991 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ส้าโรง

356 นางบัวพา ไชยทอง 3330800480840 ศรีสะเกษ ขุนหาญ บักดอง

357 นางประสิทธ์ิ ไชยคุณ 3330400319740 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ สวนกล้วย

358 นายศิริชัย ทองมนต์ 3330800089946 ศรีสะเกษ ขุนหาญ พราน

359 นางสาวประไพ เก่งมนตรี 5330800016724 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ไพรีวงค์

360 นายพรเทพ ค้าอุดม 3330300191709 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ จาน

361 นางไพทิพย์ ลาภทวี 5330400156928 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น ้าอ้อม

362 นายวิสุด กุดวงศ์แก้ว 3470300484314 สกลนคร กุดบาก นาม่อง

363 นายสุดใจ พรรัตน์ 3470800210906 สกลนคร วานรนิวาส ธาตุ

364 นางสายพิน หวังเฝ้ากลาง 3470600166431 สกลนคร วาวิชภูมิ ปลาโหล

365 น.ส.แหลมทอง นันตะสูตร 3471200323930 สกลนคร สว่างแดนดิน โคกสี

366 นายทองเตียง โพยนอก 3471000349021 สกลนคร หม้อทองใต้ หม้อทอง

367 นายกันหา สีแส 3471100181025 สกลนคร อากาศอ้านวย นาฮี

368 นายค้าพันธ์ ผิวผ่อง 3471000180108 สกลนคร บ้านม่วง หนองกว่ัง

369 นส.ลักขณา แก่นพันธ์ 3471000436421 สกลนคร บ้านม่ว ดงเหนือ

370 นางเทวา ไตรยงค์ 5471600001961 สกลนคร พรรณานิคม ช้างม่ิง

371 นางทองรัส ตาระบัติ 3419900032692 สกลนคร ส่องดาว ปทุมวาปี

372 นายประถม อุปพงษ์ 3470101204834 สกลนคร เมือง เชียงเครือ

373 นางเยาวรัก อินตา 3471100399381 สกลนคร อากาศอ้านวย โพนงาม

374 นางสมเกียรติ เถ่ือนแก้ว 3471100136712 สกลนคร อากาศอ้านวย โพนแพง



375 นางฉวีวรรณ ฤาไกร 3470100983201 สกลนคร เมือง พังขว้าง

376 นายปัญญา ชนะกิจ 3471200052626 สกลนคร สว่างแดนดิน บ้านต้าย

377 นางก่อเหย๊าะ บินสะหล้า 3900100287596 สงขลา เมือง พะวง

378 นางสะฝิยะ สนธิวงค์ 3909800697221 สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่

379 นางอุไร พุทธศุภะ 3901101309942 สงขลา หาดใหญ่ น ้าน้อย

380 นางสาวลลิตา สันยากอ 5900300091111 สงขลา จะนะ สะกอม

381 นางละออง อินทรคีรี 4900200002044 สงขลา สทิงพระ ดีหลวง

382 นางละออ สุวรรณมณี 3900100902967 สงขลา สิงคนคร ชิงโค

383 นางสมหมาย อ่วมศิริ 3110102479554 สมุทรปราการ เมือง บางเมืองใหม่

384 นายบุญทิ ง นากสุก 3110200251108 สมุทรปราการ บางบ่อ บ้านระกาศ

385 นางละเอียด ใจดี 3110100079214 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า

386 น.ส.ทองค้า เหมธานี 3110100217285 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด

387 นายสถาพร ล้อซ้ง 3240100683072 สมุทรปราการ พระประแดง บางจาก

388 นายวิชัย รอมาลี 3110300344434 สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง

389 นายเชื อ แจ่มจันทร์ 3110401002318 สมุทรปราการ พระประแดง บางครุ

390 นางอนงค์ สายสาหร่าย 3750100423688 สมุทรสงคราม เมือง ลาดใหญ่

391 นายสอาด เพ่ิมโต 3759900011617 สมุทรสงคราม เมือง แม่กลอง

392 นายประสิทธ์ิ ก่ิงแก้ว 3740200576061 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน สวนหลวง

393 นางละออง บุญโต 5740100068825 สมุทรสาคร เมือง กาหลง

394 นางผกาพร สารรักษ์ 3251100482531 สระแก้ว ตาพระยา ทัพราช

395 นางบุปผา เชื อชาติ 3251000276492 สระแก้ว อรัญประเทศ คลองน ้าใส

396 นายก่ิงแก้ว วิลัยเลิศ 3250500533779 สระแก้ว วังน ้าเย็น วังน ้าเย็น

397 นางรุน ด่านเจริญ 3250401098420 สระแก้ว เมือง คลองน ้าใส

398 นายเงิน บุญมี 3190400264017 สระบุรี วิหารแดง หนองสรวง

399 นางสาวชนิตา ไกรศิริ 3190600326041 สระบุรี บ้านหมอ สร่างโศก

400 นางละออง วังบรรณ์ 3190100248768 สระบุรี เมือง โคกสว่าง

401 นางจันทร์เพ็ญ พรมจีน 3190200383942 สระบุรี แก่งคอย สองคอน

402 นายณรงค์ ศรีอ้าไพ 3190700071419 สระบุรี ดอนพุด ดงตะงาว

403 นางบุญทัน สอาดม่วง 3170600166914 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา



404 นางถวิล ครุฑโปร่ง 3640100757021 สุโขทัย เมือง วังทองแดง

405 นายสมชาย เพ็งยิ ม 3640100158543 สุโขทัย เมือง บ้านหลุม

406 น.ส.ทองปลาย ประถม 3640700162088 สุโขทัย สวรรคโลก คลองกระจง

407 นางบานเย็น เพ็ชรวารินทร์ 3640700370551 สุโขทัย สวรรคโลก คลองกระจง

408 นายน่ิม กุฎมณี 3640500908191 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย

409 นายสุดใจ หาญพรม 4410100010881 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย วังตะคร้อ

410 นางกนกวรรณ ปักษี 3720600323682 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์

411 นางประจบ แสงอินทร์ 3720500553911 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ วังหว้า

412 นางแหวน สีโปดก 3720100985503 สุพรรณบุรี เมือง ดอนโพธ์ิทอง

413 นางจิปาภา เรืองศรี 3720500460106 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ วังน ้าซับ

414 นายขาว สุวรรณสิงห์ 3720900884205 สุพรรณบุรี อู่ทอง พลับพลาไชย

415 นางผ่องศรี ยอดมณี 3841600225915 สุราษฎร์ธานี พระแสง ไทรขึง

416 นางนฤมล บุญลาภ 3320800380659 สุรินทร์ สนม หัวงัว

417 นางโสภา อัตวานิช 3319900246995 สุรินทร์ เมือง นอกเมือง

418 นางมลิ ภูรหงษ์ 5320890005352 สุรินทร์ สนม หนองระฆัง

419 นายเสล็ง ปิยะไพร 3320800267313 สุรินทร์ สนม นานวน

420 นายสัมฤทธ์ิ มารมย์ 3311100598164 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ศรีณรงค์

421 นางบุญนิสา โพธ์ิใจยัง 3430101105984 หนองคาย สระใคร คอกช้าง

422 นางสงกา บุญรักษา 3430500184870 หนองคาย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่

423 นายเสวียง สมบุตร 3430500601721 หนองคาย โพนพิสัย ชุมช้าง

424 นางบัวลอง ภูเต้าทอง 3411200985860 หนองบัวล้าภู เมือง โนนขมิ น

425 นางพิกุล เสนาลา 3411300840901 หนองบัวล้าภู ศรีบุญเรือง ยางหล่อ

426 นางเสถียร สีกว้าง 3411600443088 หนองบัวล้าภู โนนสัง บ้านถ่ิน

427 น.ส.ศศิเพ็ญ กัลปพฤกษ์ 3159900089301 อ่างทอง เมือง บ้านอิฐ

428 นางสุนันท์ ไทยพยัค 3150600461932 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ย่ีลัน

429 นางหฤทัย จาบวิจิตร 2102200012824 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ หัวตะพาน

430 นางระเบียบ ขันบัญฑิตย์ 3150300125163 อ่างทอง ป่าโมก บางเสด็จ

431 นายประวัติ สงสาร 3341800084911 อ้านาจเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน

432 นางสมหวัง บุญเจริญ 3341700261233 อ้านาจเจริญ เสนางคนิคม นาเวียง



433 นางบุญกอง เนตรกาล 5341600147290 อ้านาจเจริญ เมือง โนนหนามแท่ง

434 นายป่ินทอง ทองสุข 3410101752491 อ้านาจเจริญ ชานุมาน ป่าก่อ

435 นางค้าแพ หอมสิน 3411000136231 อุดรธานี หนองหญ้าไซ วังสามหมอ

436 นายค้าใส สิมมา 3410400792185 อุดรธานี กุมภวาปี พันดอน

437 นายหอม วันทาวัสด์ิ 5410400041186 อุดรธานี กุมภวาปี กุมภวาปี

438 นายสมัย จ้าปาทอง 3410600873758 อุดรธานี ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่

439 นางรัตนา หนูราช 3411700363396 อุดรธานี บ้านผือ หนองหัวคู

440 นางพรจิตร ภูสมดี 3410500217263 อุดรธานี โนนสะอาด บุ่งแก้ว

441 นายวิชิต เย้ยกระโทก 3410100813799 อุดรธานี เมือง กุดสระ

442 นางส้านวน คันทร 3410600957668 อุดรธานี กู่แก้ว โนนทองอินทร์

443 นางบัวเงิน ศรีทอง 3410400815495 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อุ่มจาน

444 นางนารี สองจันทร์ 3410400676533 อุดรธานี กุมภวาปี ผาสุก

445 นางวิรัตน์ ขุนแสน 3710500093073 อุดรธานี เมือง โนนสูง

446 นางบุญมา ใสจูง 3430900175754 อุดรธานี น ้าโสม ศรีส้าราญ

447 นายอัครชัย ขันดา 3410100541381 อุดรธานี เมือง นิคมสงเคราะห์

448 นายค้าปัน ภักคุย 5411000001412 อุดรธานี วังสามหมอ ค้าโคกสูง

449 นางสมคิด องอาจ 3200600677471 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ผาเลือด

450 นายบุญมี อินตา 3530300398221 อุตรดิตถ์ ท่าปลา จริม

451 นายจรุงธรรม จันดาสุด 3530100791140 อุตรดิตถ์ เมือง บ้านเกาะ

452 นายประเสริฐ จันทร์สูง 3530800474066 อุตรดิตถ์ ลับแล ฝายหลวง

453 นางพวง สิงหาวัณณา 3530700073825 อุตรดิตถ์ พิชัย ท่าสัก

454 นายอรุญ จันทมา 3610200298665 อุทัยธานี ทัพทัน ทัพทัน

455 นางพวงพยอม บุญสงค์ 3341400033847 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ

456 นายสุวิท อินสมาน 3341000620001 อุบลราชธานี บุณฑริก ห้วยข่า

457 นายวิชัย สงสอาด 3340200401744 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ สงยาง

458 นายสุเมต ชาวนา 3349900884703 อุบลราชธานี เมือง ขามใหญ่

459 นายอัครวัฒน์ ณ อุบล 3340400359288 อุบลราชธานี เข่ืองใน ชีทวน

460 นางพิศมัย คณาพันธ์ 1340900179240 อุบลราชธานี น ้าขุ่น ขี เหล็ก

461 นางคนึงจิตร์ วรบุตร 3340400795495 อุบลราชธานี ดอนมดแดง เหล่าแดง



462 นางปราณี ฐีตะโพธ์ิ 5330400021194 อุบลราชธานี เขมราฐ หนองนกทา

463 นางปราณี ม่ันการ 5342500009716 อุบลราชธานี สิรินธร ค้าเข่ือนแก้ว

464 นางพรจิต โสมมา 3340500488942 อุบลราชธานี นาตาล พังเคน

465 นายลิขิต พ่อขันชาย 3490500204234 อุบลราชธานี สิรินธร ค้าเข่ือนแก้ว

466 นายบุญจันทร์ สุวานนท์ 3349900279354 อุบลราชธานี เมือง ในเมือง

467 นางสมปอง ทองหยอด 3340700486684 อุบลราชธานี เดชอุดม นากระแซง


