
ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1 นางสาวพรพิมล  ธรรมจารี วัดบ้านเวียงหนองล่อง 412 หมู่ท่ี 6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 51120

2 นายจักรพงค์ เรือนอินทร์ บ้านปาง 334 หมู่ 13 ต.ศรีวิชัย อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110

3 นางสายสิน  เสวกวรรณ์ บ้านเหล่ายาว 285 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 51130

4 วรรภา ขันแก้ว บ้านป่าพลู 209 ม.2 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 51130

5 ปวริศา  ล าพูนสัก บ้านดอยแก้ว ม.12 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน 51140

6 นางสาวสุวรรณา  ศรีส าราญ บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 31 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ 54120
7 นางมณีวรรณ จิตธรรมมา อนุบาลวังสามหมอ หมู่ท่ี 5 บ้านหนองแวงเจริญ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ 

จ.อุดรธานี 41280

8 นางสาวหน่ึงฤทัย ศรีโพนทอง บ้านหนองยารักษ์-ล าโพง (รัฐ
ประชาสรรค์)

หมู่ 17 ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

9 กัญญาภัค  ชุติปกรณ์ บ้านป่าจ้ี หมู่ 3 ต.ป่าไผ่ อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110
10 น.ส.กาญจนา  หม่ันดี บ้านแม่จว้า 129 หมู่ 3 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

11 ฉัตชนัน พ่วงรอด บ้านดอนชมพู (สังฆประชานุ
เคราะห์)

หมู่ท่ี 9 บ้านบ้านดอนตะแบง ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง    จ.
นครราชสีมา 3016

12 นางสาวพรพิมล คือพันดุง วัดบ้านหนองบัวศาลา หมู่ท่ี 4 บ้านบ้านหนองบัวศาลา ต.หนองบัวศาลา      อ.
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

13 นางสาวภาชญา  สาวสายออ บ้านระกาย หมู่ท่ี 6 บ้านบ้านระกาย ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30310

14 นางสาวจินตนา ชูช่วย บ้านพะเนา หมู่ท่ี 6 บ้านพะเนา ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30000

15 นางสาวจิรชยา คงแสนค า บ้านหนองเป็ดน้ า(สวัสด์ิ
ราษฎร์วิทยา)

หมู่ท่ี 9 บ้านหนองเป็ดน้ า ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา
 จ.นครราชสีมา 30280

16 นายเกษม มารครบุรี อนุบาลนครราชสีมา ท่ีอยู่ 250 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30000

17 นางสุพัตรา ผลกลาง สุขานารี 2 (หนองขอน) หมู่ท่ี 11 บ้านหนองขอน ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา 30280

ระดับ โรงเรียน

ท ำเนียบผู้รับบริกำร (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง 12/11/2564)
หน่วยงำน กลุ่มอนำมัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

18 นางสาวภาวินี รวมใหม่ อ่างหนองแหนประชาสามัคคี 82 ซอย ล าปรุ 2 หมู่ท่ี   5   บ้านอ่างหนองแหน ต.หนอง
บัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

19 นางสาวศุภรัตน์  ปล่ังกลาง บ้านกระโดน หมู่ท่ี 8 บ้านกระโดน ต.หนองไข่น้ า อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30310

20 นางสาวเจนจิรา จูหม่ืนไวย์ บ้านพลสงคราม(แพงรัฐ
ราษฎร์วิทยา)

หมู่ท่ี 1 บ้านสระเพลง ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา 30160

21 นางกมลลักษณ์ เจียรกลาง บ้านหลุมข้าว หมู่ท่ี 1 บ้านบ้านหลุมข้าว ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา 30160

22 ดร.ก่ิงดาว หวังร่วมกลาง สวนหม่อน 346 ถนน กีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30000

23 นางลัดดาวัลย์ ศิริรักษ์ บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุ
ประชาสรรค์)

หมู่ท่ี 3 บ้านดอนหวาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2067 
ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

24 นางรัตนา ปิดตาละคะ บ้านโคกไผ่-ขนาย 12 ซอย 1หมู่ท่ี 2 บ้านบ้านเก่า ต.บ้านเกาะ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

25 .นันทิยา กล้ิงโนนสูง บ้านบึงทับช้าง 1814 ซอย บึงทับช้าง 11 หมู่ท่ี 7 บ้านบึงทับช้าง ต.จอหอ 
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

26 นายสมศักด์ิ ตุ่นไธสง บ้านหนองพลอง หมู่ท่ี 4 บ้านบ้านหนองพลอง ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา 30160

27 นางสาวสกาวรัตน์ จันทะสอน วัดบ้านด่านคนคบ หมู่ท่ี 1 บ้านบ้านด่านคนคบ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.
นครราชสีมา 30160

28 นางสาวเจนจิรา  ตันตระกูล ชุมชนวัดรวง หมู่ท่ี 3 บ้านรวง ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.
นครราชสีมา 30000

29 นายมหัศวินอภิญญา บุญอยู่ บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ท่ี 2 บ้านใหม่อุดม ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.
นครราชสีมา 30410

30 นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์ บ้านปรางค์ หมู่ท่ี 9 บ้านปรางค์ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
30190

31 นางสาวฆณภัส ชีใหม่ บ้านโนนเพชร หมู่ท่ี 9 บ้านโนนสะอาด ต.ท่าเย่ียม อ.โชคชัย จ.
นครราชสีมา 30190

32 อนุเทพ บ้านหนองไผ่ 123 หมู่ท่ี 6 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240

33 นางนวพรรษ เช้ือจันอัด บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ท่ี 14 บ้านบ้านตะเคียนทอง ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วย
แถลง จ.นครราชสีมา 30240



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

34 นายจ ารัส บุญเช่ือง โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 304 หมู่ท่ี 13 ถนนเสรีประชา บ้านหนองไผ่ ต.โชคชัย อ.
โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

35 นายณัฐกฤช  ชัยชนะ บ้านเล้ียว 102 หมู่ 10 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
36 นางนิสรา เขียนสุวรรณ บ้านคลองสารเพชร หมู่ท่ี 7 บ้านคลองสารเพชร ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญ

มาก จ.นครราชสีมา 30410
37 นายสงวน มูลนิธิธรรม บ้านหนองตะไก้ หมู่ท่ี 4 บ้านหนองตะไก้ ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.

นครราชสีมา 30410
38 นางสาวอิสรีย์ อภิญญาชุตินันท์ บ้านโนนทะยุง หมู่ท่ี 11 บ้านบ้านโนนทะยุง ต.หนองขาม อ.จักราช จ.

นครราชสีมา 30230
39 นายปุณณรัตน์ ธ ารงพัฒนารักษ์ ชุมชนสว่างวิทยา หมู่ท่ี 3 บ้านโคกหนองโสน ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา

 30230
40 นางบุญเรือน  บัวแดง สมานมิตรวิทยา หมู่ท่ี 12 บ้านโพธ์ิน้อย ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ

 จ.นครราชสีมา 30000
41 วารุณี  สุบิน บ้านหนองกก หมู่ท่ี 7 บ้านบ้านหนองกก ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.

นครราชสีมา 30150
42 นางภัทรา พ้ืนนวล อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย หมู่ท่ี 2 บ้านบ้านป่าเพ็ด ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.

นครราชสีมา 30240
43 นางอุไร จงจอหอ บ้านบุกระโทก หมู่ท่ี 14 บ้านหนองหวาย ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก

 จ.นครราชสีมา 30410
44 นางสาวนภัสวรรณ แคนสิงห์ วัดหนองพลวง หมู่ท่ี 2 บ้านบ้านหนองพลวง ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.

นครราชสีมา 30230
45 .นางวราภรณ์  โสภักดี ชุมชนบ้านเสิงสาง หมู่ท่ี 1 บ้านเสิงสาง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

30330
46 นางบังอร  ทองวิไล หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไผ่ ต.ง้ิว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

30150
47 นางสายน้ าผ้ึง ภูริธร บ้านหนองนมนาง หมู่ท่ี 8 บ้านบ้านหนองนมนาง ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.

นครราชสีมา 30150
48 นางสาวนงลักษณ์ นิลศรีสุวรรณ บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่มูลบน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.

นครราชสีมา 30250
49 นางสาวสมฤทัย  เสกรัมย์ บ้านโปร่งสนวน หมู่ท่ี 7 บ้านบ้านโปร่งสนวน ต.ล าเพียก อ.ครบุรี จ.

นครราชสีมา 30250
50 นางสุทิศา ควรตะขบ ชุมชนบ้านตะขบ หมู่ท่ี 1 บ้านบ้านตะขบ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

 30150
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            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

51 นางสาวรัชดา ลอยประโคน เจียรวนนท์อุทิศ 2 หมู่ท่ี 4 บ้านยุบอีปูน ต.วังหมี อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 
30370

52 นายจงจิต จิตณรงค์ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ท่ี 6 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา 30330

53 นางกรรณิการ์ กล้าหาญ สกัดนาควิทยา หมู่ท่ี 3 บ้านสกัดนาค ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา 30330

54 นางปนัดดา  เทพลิบ บ้านหนองหิน หมู่ท่ี 2 บ้านบ้านหนองหิน ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา 30330

55 นางสาวศันสนีย์ วิเศษพูน บ้านหนองหินโคน หมู่ท่ี 2 บ้านบ้านหนองหิน ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30330

56 นายเบ็ญจพล แสงภารา บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี 10 บ้านหนองใหญ่พัฒนา ต.ครบุรี อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250

57 นางสาวนริสรา แสนสมัค บ้านโคกใบบัว หมู่ท่ี 21 บ้านโคกใบบัว ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250

58 นางสาวกชกร คล้ายเมืองปัก วัดโพธ์ิเมืองสามัคคี หมู่ท่ี 12 บ้านบ้านบุโพธ์ิ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 
30150

59 นางสาวอภิชญา ทางกลาง บ้านโคกสันติสุข หมู่ท่ี 9 บ้านโคกสันติสุข ต.วังหมี อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสีมา 30370

60 เอกพันธ์ ย้ิมพุดซา ครบุรีวิทยา หมู่ท่ี 4 บ้านบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 
30250

61 .นางธัญสิริ  ลิบลับ บ้านระเริง 131 หมู่ท่ี 1 บ้านระเริง ต.ระเริง อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสีมา 30150

62 นางสาวขนิษฐา  มณีกุล บ้านไทรงาม หมู่ท่ี 7 บ้านไทรงาม ต.ระเริง อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา 
30150

63 นางสาวเมธิศา  ธนูศร บ้านหนองไม้สัก หมู่ท่ี 6 บ้านหนองไม้สัก ต.ระเริง อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสีมา 30150

64 นางสาวชนัตดา  การบรรจง บ้านคลองกุ่ม หมู่ท่ี 5 บ้านคลองกุ่ม ต.ระเริง อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา
 30150

65 .นางสาวรินรดา โคตรศรี บ้านโนนสาวเอ้ หมู่ท่ี 6 บ้านโนนสาวเอ้ ต.วังหมี อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสีมา 30370

66 นางสาวทิฆัมพร  วุฒิธรรม บ้านคลองหินร่อง หมู่ท่ี 3 บ้านคลองหินร่อง ต.ระเริง อ.วังน้ าเขียว จ.
นครราชสีมา 30150



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

67 พรมณี อมรศักด์ิ อนุบาลประชารัฐสามัคคี หมู่ท่ี 4 บ้านสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
30170

68 นางสาวสุวพิชญ์ อินยา บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 30450

69 นางสาวกันยกร  อ่ิมเฟ่ืองพเนาว์ บ้านห้วยลุง หมู่ท่ี 2 บ้านบ้านห้วยลุง ต.วังโรงใหญ่ อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา 30140

70 นางสาวบุญประกอบ  ศรีวรมย์ บ้านหมูสี หมู่ท่ี 4 บ้านหมูสี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
30130

71 นางสาววรวรรณ พงษ์พันธ์ นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 1 4/1 2235 หมู่ท่ี 21 บ้านเฉลิมราษฎร์ ต.หนองสาหร่าย อ.
ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

72 นางชฎาพร อินทร์แปลง เมืองนครราชสีมา 310 ถนน มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30000

73 นางณับกานต์  แก้วส าลี บ้านตากแดด 99/3 หมู่ท่ี 2 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000

74 นางวิลาวัลย์ อุทิศบุญ บ้านชัย 82 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

75 นางสาวพรพิมล วะชุม บ้านโนนอุดม 44 หมู่2 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

76 นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ บ้านล าทองหลาง หมู่ท่ี 7 บ้านล าทองหลาง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 30130

77 ยุวดี  เช้ืออะภัย บ้านซับหวาย หมู่ท่ี 18 บ้านหลักเขต ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 30130

78 นางกาญจนา บาลเพียร บ้านสระเพลง หมู่ท่ี 2 บ้านสระเพลง ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
30170

79 นางสาวชลธิชา อาจจันทึก ถนนมิตรภาพ หมู่ท่ี 6 บ้านน้ าเมา ต.ลาดบัวขาว อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
30340

80 นางปวีณา  แสงมณี บ้านโนนกุ่มมิตรภาพท่ี210 หมู่ท่ี 2 บ้านโนนกุ่ม ต.มิตรภาพ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
30140

81 นางภาณุมาศ สถิรโชคสุล บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ท่ี 4 บ้านบ้านหนองกระทุ่ม ต.วังโรงใหญ่ อ.สีค้ิว จ.
นครราชสีมา 30140

82 นางรัตนี มังธานี บ้านนาม่ัง เลขท่ี 3 หมู่2 ต.ถ่อนนาลับ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

83 นางสิริรัตน์ ชาญสูงเนิน บ้านโป่งแดงน้ าฉ่าสามัคคี หมู่ท่ี 6 บ้านโป่งบูรพา ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.
นครราชสีมา 30280



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

84 นายศุภกร สายธิปไชย บ้านเมืองตะโก หมู่ท่ี 15 บ้านบ้านเมืองตะโก ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

85 นายพันธพัฒน์ พรมสวัสด์ิ ด่านขุนทด หมู่ท่ี 2 บ้านหัวบึง ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา 30210

86 นางสาวเกศวลี  พานตะศรี บ้านบุเขว้า หมู่ท่ี 6 บ้านบ้านบุเขว้า ต.หนองหอย อ.พระทองค า จ.
นครราชสีมา 30220

87 นางพิราวรรณ เหิมขุนทด บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ท่ี 14 บ้านโสมน้อยพ้ฒนา ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา 30210

88 นางสุวรรณ กุลทนาวงษ์ บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านหลุง ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา 30210

89 นางสาวจริยา  กล้าหาญ บ้านโคกกระเบ้ีองสามัคคี หมู่ท่ี   1   บ้านโคกกระเบ้ือง ต.โคกกระเบ้ือง อ.บ้าน
เหล่ือม จ.นครราชสีมา 30350

90 นางสาวพัชรี  การถาง บ้านหนองบัวสามัคคี หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านหนองบัวโคก ต.เทพาลัย อ.คง จ.
นครราชสีมา 30260

91 นางสาวสุกัญญา  ขุนประเสริฐ ขามเต้ียพิทยาคม หมู่ท่ี   4   บ้านขามเต้ีย ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา 30120

92 สุภัสสร จันทรังษ์ บ้านอ้อยช้าง หมู่ท่ี   5   บ้านหนองเซียงโข่ ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา 30120

93 นางกัญญาณี พรหนองแสน บ้านเสมา หมู่ท่ี   2   บ้านหญ้าคา ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา 30120

94 นางทิพวรรณ์ เทพเรียน บ้านทองหลางน้อย หมู่ท่ี   1   บ้านทองหลางน้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา 30120

95 นางสาวศิริวรรณ ขอนบกลาง บ้านโคกสะอาดสามัคคี หมู่ท่ี   13   บ้านโคกสะอาด ต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา 30120

96 สมศรี  ปานาลาด บ้านโคกสะอาด 
(ประชาราษฎร์รังสรรค์)

หมู่ท่ี   10   บ้านโคกสะอาด ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา 30120

97 นางปิยะฉัตร  ปัญญาชนะวงศ์ บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต หมู่ท่ี   6   บ้านหญ้าคา ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.
นครราชสีมา 30120

98 พัชราภรณ์ นวลมณี บ้านโพนสวาง ม.4 ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
99 นางสาวกรกนก  อุ่นวิเศษ บ้านโคกสว่าง หมู่11 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
100 นายยศกร เหมือดเข่ือนขันธ์ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 169หมู่3 ต.โสมเย่ียม อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี 41210
101 นางสาวปฐมวรรณ เหล่าวงศ์โคตรบ้านค าอ้อ 147 หมู่ 7 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41320



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

102 นางดาวรุ่ง  มุกดากิจ บ้านโนนงามอุดมวิทย์ หมู่ 9 ต าบลนาค า อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ต.นาค า อ.บ้านดุง
 จ.อุดรธานี 41190

103 นายวิเชียร ทองน้อย วัดห้วยไผ่ หมู่ 4 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
104 กมลวรรณ  อ่อนนุ่ม วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) ม.3 ต.พิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

105 นายไพบูลย์ ยศพล บ้านหนองหว้าเอน 49 ถนน รถ ไฟ 1 หมู่ท่ี   8   บ้านโคกกลาง ต.ขุนทอง อ.
บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

106 นางสาวอารยา พิณนอก บ้านดอนเปล้า หมู่ท่ี   6   บ้านบ้านดอนเปล้า ต.บ้านเหล่ือม อ.บ้านเหล่ือม
 จ.นครราชสีมา 30350

107 นายปรีดส สุจริตจิตร วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 6 ต.หนองโสน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
108 สุวรรณา วัลย์เปรียงเถาว์ บ้านดอนแร้ง หมู่ท่ี   10   บ้านคูมะค่า ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.

นครราชสีมา 30120
109 นายสุชาติ โยศรีคุณ บ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ท่ี   4   บ้านหนองแจ้งใหญ่ ถนนดอนขุนสนิท-ตะคร้อ 

ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

110 นางศิริกัลยา  มณีจันทร์ บ้านหนองพลวง หมู่ท่ี   10   บ้านบ้านหนองพลวง ต.หนองบัวสะอาด อ.บัว
ใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120

111 นายธนชัย รัตนมาลา บ้านโนนทองหลาง หมู่ท่ี   4   บ้านโนนทองหลาง ถนนสายประค า - แก้ง
สนามนาง ต.วังโพธ์ิ อ.บ้านเหล่ือม จ.นครราชสีมา 30350

112 ภคอร   ปาสาจันทร์ บ้านโนนระเวียง หมู่ท่ี   2   บ้านบ้านโนนระเวียง ต.บึงพะไล อ.แก้งสนาม
นาง จ.นครราชสีมา 30440

113 นายอัษฎางค์  ทองดี บ้านสีสุก หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านสีสุก ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.
นครราชสีมา 30440

114 นางสาวนภัสวรรณ เกษมทรัพย์ บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านหนองปรือ ต.บึงส าโรง อ.แก้งสนาม
นาง จ.นครราชสีมา 30440

115 รจนา เล้าสุริพงศ์ บ้านกระเบ้ืองใหญ่ หมู่ท่ี   8   บ้านบ้านวัด ต.กระเบ้ืองใหญ่ อ.พิมาย จ.
นครราชสีมา 30110

116 นางสาวสุมณฑา ประพาสพงษ์ บ้านหนองหว้าตาด า หมู่ท่ี   6   บ้านบ้านหนองหว้าสีชมพู ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง
 จ.นครราชสีมา 30270

117 นางนุชนาฏ อ่ิมเต็ม บ้านหนองจานใต้ หมู่ท่ี   12   บ้านหนองจานใต้ ต.ช่องแมว อ.ล าทะเมนชัย 
จ.นครราชสีมา 30270



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

118 นางแสงดาว สัญจรโคกสูง พิกุลทอง หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านโนนทอง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา 30270

119 นางสาวชนกนาถ สามนคร บ้านยางน้ ากลัดใต้ 66 ม.1 ต.ยางน้ ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 
76160

120 นางสาวสุภารัตน์ พันธู์มณี วัดโพธ์ิแจ้ 1/1 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ต.บางน้ าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร 74000

121 ปิยธิดา   แซ่โง้ว บ้านท่าลานทอง หมู่ 4 ต.คุริง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
122 ขวัญจีรา วิทยาพร บ้านหินกบ หมู่ 6 ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86140
123 นายพงศิรินทร์ เคร่ืองกลาง บ้านประสุข หมู่ท่ี   13   บ้านโนนยาง ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.

นครราชสีมา 30270
124 นางสาวคนึง จ าลองกูล บ้านหนองขาม หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านหนองขาม ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.

นครราชสีมา 30110
125 นางนิชา    นาคร้าย บ้านศาลา หมู่ท่ี   3   บ้านบ้านศาลา ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.

นครราชสีมา 30310
126 นายวีระ สงึมรัมย์ บ้านกระเบ้ือง หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านกระเบ้ือง ต.กระชอน อ.พิมาย จ.

นครราชสีมา 30110
127 นายจารุกิตต์ิ ธีรคุณัญญา ราษฎร์สโมสร หมู่ท่ี   1   บ้านกระชอน ต.กระชอน อ.พิมาย จ.

นครราชสีมา 30310
128 นางเดือนเพ็ญ  กันนะ บ้านหนองนกกะเรียน 72 หมู่4 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
129 นางสาวอลิษา อุตรดิษฐ์ บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 6 หมู่ 10   บ้านบ้านสินสมบูรณ์ ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย จ.

นครราชสีมา 30310
130 นางอัมพร โจทก์มีชัย บ้านดงประชานุกูล หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านดงใหญ่ ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.

นครราชสีมา 30110
131 นางชฎาภรณ์ ประจวบสุข นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านจ านงค์ภูมิเวศน์ ต.นิคมสร้างตนเอง 

อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
132 นางสาววาณี  สุขช่วง วัดโกศาวาส เลขท่ี1 หมู่ท่ี2 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

133 นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง บ้านละหานสามัคคี หมู่ท่ี   6   บ้านละหานปลาค้าว ต.ละหานปลาค้าว อ.เมือง
ยาง จ.นครราชสีมา 30270

134 พยุงวงศ์ ไชยวรพรหม จตุคามพิทยาคม หมู่ท่ี   7   บ้านหนองหัวคน ต.กระเบ้ืองนอก อ.เมืองยาง 
จ.นครราชสีมา 30270

135 นทสรวง พิมพ์ศรีจันทร์ บ้านหนองม่วงวิทยาคาร หมู่ท่ี   3   บ้านหนองม่วง ต.บ้านยาง อ.ล าทะเมนชัย จ.
นครราชสีมา 30270



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

136 นางสาวศุภนุช เงาะปก ชุมชนโนนแดง หมู่ท่ี   15   บ้านชุมชนตลาดโนนแดง ต.โนนแดง อ.โนน
แดง จ.นครราชสีมา 30360

137 ส.ต.ต.หญิงรัชนีกร พิพัฒนกิจอนุกุลรร.ตชด.บางกอก เชฟ แชร์ริต้ี 228 หมู่ 1 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ต.สบโขง อ.อม
ก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310

138 เพ็ญศรี    พรหมเมตตา บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ 14 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
139 นางสาวนฤมล   แจนโกนดี นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 3 ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230
140 นางวันเพ็ญ  พูลสวัสด์ิ อนุบาลเมืองล าพูน 367 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51150
141 นางสาวอภิชญา พนาลัยสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติฯ 788 ม.2 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
142 มัตติกา  แก้วงอก วัดจันทาราม(ต้ังตรงจิตร 5) หมู่ 10 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
143 เกษร วิลัยศร บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 53 หมู่1 ต.นาทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

144 นางสาวธัญยธรณ์ ศิริสินอภิรัฐ วัดศีรษะทอง หมู่2 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
145 นางสาวธัญกมล  ธิสิงห์ บ้านหนองคูขาด 187 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
146 ด.ต.หญิงสุภัสศร  อาช้อง เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 109   ม.6 ต.น้ าแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
147 นางสาววราภรณ์ เขียวมา วัดหุบกระทิง หมู่ 10 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
148 ศราวุธ นนทะธรรม สันติสุข หมู่ 6 บ้านใหม่หนองหอย ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.

เชียงใหม่ 50160
149 นางจรัสพร   จันทร์ศิริ อมก๋อยวิทยาคม 367 หมู่ 1  ถนน เจริญทัศนา ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.

เชียงใหม่ 50310
150 ภัทรา  ไวทยกุล ปิยมิตรวิทยา 2   หมู่ 5  ถนนพิศาล ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110

151 มนัสวี  มังยะสุ ชุมชนบ้านแม่ทัง หมู่ 5 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
152 นางสาวสุภารัตน์ หม่ันการ บ้านป่าคา 161 หมู่ 3 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
153 นายบรรจง  บุญมา บ้านสะพานหิน 11 หมู่ 4 บ้านสะพานหิน ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง 52160

154 นางสาวดรุณี  กฤษอ่อน บ้านลุ่มผ้ึง หมู่ 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
155 นายวุฒิพงษ์ พงค์คีรีแสน บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์

รังสรรค์)
6 หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

156 นางสาวสุวารี สิงห์ปี วัดทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) 1/1 หมู่ 10 ต.ทุ่งคอก อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72190

157 นายกมล  อาสาภิญโญ บ้านห้วยโค้ง 113 หมู่ท่ี  5 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

158 นางสาวอรชร  พรหมภินันท์ บ้านสามเสียม 99/7  หมู่ 8 ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000

159 นางภัทราวดี กาละสุข เฉลิมรัชวิทยาคม 276 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
160 นางลดาวัลย์ ศรีสวสัด์ิ บ้านบางคอย ม.1 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120
161 นางสาวกันยารัตน์ เกษรเทียน บ้านนาดี 87 ถ. มิตรภาพ หมู่ท่ี 10 บ้านบ้านนาดี ต.ดอนยาวใหญ่ อ.

โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
162 นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ ท่าลาด หมู่ท่ี   1   บ้านท่าลาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

 30270
163 ธีรนันท์ เป็งดอย บ้านโฮ่ง 119 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110
164 นางสาวอุไร เท่ิงไธสง บ้านยางวิทยา หมู่ท่ี   2   บ้านบ้านยาง ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.

นครราชสีมา 30270
165 นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์ บ้านหนองมะเขือ หมู่ท่ี   22   บ้านหนองมะเขือ ต.ช่องแมว อ.ล าทะเมนชัย 

จ.นครราชสีมา 30270
166 นุจเนตร อินธิดา บ้านเหล่ือมพิทยาสรรพ์ หมู่ท่ี   4   บ้าน187 ต.บ้านเหล่ือม อ.บ้านเหล่ือม จ.

นครราชสีมา 30350
167 นายจิรยุทธ เกียรติชัยพัฒน เมืองคง หมู่ท่ี   11   บ้านถ.เมืองคง- บ้านวัด ต.เมืองคง อ.คง จ.

นครราชสีมา 30260
168 . หนองบัวละครวิทยา หมู่ท่ี   1   บ้านหนองข้ีแต้ ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด 

จ.นครราชสีมา 30210
169 สุนารี เรืองแก้ว ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพท่ี 

173
หมู่ท่ี 4 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180

170 นางสาวัชรภรณ์   อ่ึงจันทร์ บ้านหนองห้วยฝาด 100 หมู๋ 6 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.
ประจวบคีรีขันธ์ 77170

171 พณัตศศิตา ยานแก้ว บ้านแม่ยุ้น (ประชารัฐ
รังสฤษฏ์)

- ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110

172 นางวรรณดี อินทประเสริฐ วัดจังหูน หมู่ท่ี 3 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.
นครศรีธรรมราช 80290

173 นายสมชาย หงิมเพ็ง รร.มะค่าวิทยา 59 หมู่ 1 ต าบลมะค่า ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 
30160

174 ส.ต.ท.ศราวุธ เนตรนภากาศ อาโอยาม่า 300หมู่ท่ี11 ต.ม่อนป่ิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
175 นางสาวธิดารัตน์ หนูบ ารุง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 92 หมู่ 15 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86190

176 นางสาวธนิษฐา  ตุ่นค า บ้านกองหิน 218 ม.6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

177 นางสาวกรรณิกา  แสนทวีสุข บ้านนางเม้ง หมู่ท่ี   3   บ้านบ้านนางเม้ง ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ จ.
ชัยภูมิ 36000

178 นางเพ็ญสิริ สุภาพ บ้านเส้ียวน้อย หมู่ท่ี 11 บ้านเส้ียวน้อยพัฒนา ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.
ชัยภูมิ 36000

179 นางสาวเบญญาภา  โชติกรธนากุลบ้านหนองขาม หมู่ 3 ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

180 นายต้องเก่ง วรรณห้วย ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 157 หมู่ 2 บ้านทุ่งโป่ง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 
51130

181 นางอรอุมา พิศแลงาม วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 28/2 ม.1 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170

182 บุณยพร โชจรูญเดช บ้านทุ่งจูด 37/5 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
183 ศิริรัตน์ สายใจ บ้านนาขนัน หมู่ 5 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
184 นางสาวเกศรินทร์ เวียงจันทร์ บ้านท่าผา 106 หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 52130
185 นางหนูเน่ียม สินเธาว์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 163หมู่ท่ี2ต าบลหัวเรือ. อ าเภอวาปีปทุม ต.หัวเรือ อ.วาปี

ปทุม จ.มหาสารคาม 44120
186 นางสาวสาวิตรี สุขภักดี วัดถ้ าสิงขร 82 หมู่ 3 ต.ถ้ าสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180

187 นางนฤมล  ชายทอง วัดมัชฌิมภูผา ม.6 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

188 นางสาวบุฬณดา  จ าปาสิทธ์ิ วัดทายิการาม - ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
189 นางสาวภรณ์ทิพย์ ผุดดวง วัดศรีสุวรรณาราม ม.7 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330

190 นางวีณา  พิมพ์สร เยาวเรศวิทยา 161/4 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
191 หน่ึงฤทัย ลอยฟู วัดทรงคนอง 66 ม.5 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
192 พีระศักด์ิ สิริรัตนาภรณ์ บ้านเกาะทัง ม.7 ต.ท่าพยา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
193 นายสุชาติ นาแูว รร.เทศบาลจามเทวี 125 ต.ในเมือง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000
194 นางสาวนิสารัตน์ คงม่ัน วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) หมู่ท่ี 4 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
195 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสิเรียม  ฟักช้าง บ้านเขาตะเภาทอง - ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
196 นายสาธิต  ด้วงนุ้ย โรงเรียนบ้านวังเต่า หมู่ท่ี 3 ถนนคลองหอม-เขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.

นครศรีธรรมราช 80110
197 นางสาวแสงระวี   ตุ้ยวงศ์ บ้านดอนธรรม 75  หมู่ 3  ต าบล  ใหม่พัฒนา ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.

ล าปาง 52130
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198 นายมารุตต์  ล่ันเต้ง บ้านเขาพรุเสม็ด บ้านเลขท่ี 145  หมู่ท่ี 1 ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92210

199 นางสาววารุณี  จันทร์โอภาส ขุนยวมวิทยา หมู่  1  ถนนกริชสุวรรณ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.
แม่ฮ่องสอน 58140

200 นางศิริวรรณ  สุรารักษ์ บ้านทม 5 ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
201 นางสาวยารีตา ลันจา วัดปากตรง 116 ม.7 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80370

202 นางสาวกนพ โชติธรรมโม วัดท่าสะท้อน หมู่ท่ี 2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180

203 ฉวีวรรรณ  ติมัน ราชประชานุเคราะห์ 30 77 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
204 ว่าท่ีร.ต.สุทธินันต์   สรรเสริญบุญปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 100  หมู่ 1 ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150

205 นายจินดา  อักษรน า บ้านปากแพรก 231 หมู่ท่ี 8 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360

206 นางสาวอารียา สวัสด์ิวงศ์ ชุมชนบ้านเขาหลาง 399 หมู่ท่ี 2 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
207 นางพัชรินทร์ ไชยวัฒน์ วัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 587 ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

208 ระพีพรรณ  พรไธสง วัดโคกโคเฒ่า 1 ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

209 นางชิดชไม  พงษ์พันธ์ บ้านแม่ปาง 68 หมู่ 1 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

210 นายจักรพันธ์  แก้วประสงค์ บ้านเขากรวด 199 หมู่ 5 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
71170

211 นางนัยนา ยะตา บ้านป่าแฝกใต้ เลขท่ี 14 มหู่ 5 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
212 ณัฐธิดา อ่ินน้อง บ้านหนองปลาสะวาย เลขท่ี 1 หมู่ 8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

51130
213 นางรัชนี  ด าสนิท วัดควนชม 203 หมู่ท่ี 5 ต.ท่ีวัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

214 นายอาทิตย์  ศรีวิชัย บ้านห้วยส้ม 49  ม. 5 ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000
215 นางเกศกนก  จันทราศรี วัดเหมืองง่า 555 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000
216 นางสาวพิมพ์สุดา  เตชะ แม่มอกวิทยา 145, 6 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ล าปาง 52160
217 นายปัญญา บ้านห้วยทรายทอง หมู่ 3 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
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218 นางสาววิการดา วงค์จันทร์ ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154 หมู่ท่ี 4 107 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

219 นางสาวอัยฏ์  คงดี บ้านควนสินชัย ม. 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350
220 นางสุกัญญา เฝ้าเวียงค า ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะ

อุปถัมภ์
หมู่ท่ี 5 ต.ท่าเสา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

221 นางสาวปฏิมา ไทรบุรี วัดบางขวาก เลขท่ี 7 หมู่ 6 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

222 อรพินท์ มูลละออง วัดเนินพระปรางค์ หมู่5 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

223 กวิสรา รุ่งวิริยะวงศ์ วัดลาดตาล หมู่ 3 ต.ดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
72000

224 นางสาวอังคณา  เบญจกุล โรงเรียนวัดตรีธาราราม 120 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
225 นางสาวมาธวี  เกิดทรัพย์ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา 26  หมู่ท่ี 3 ต าบลบางแก้ว อ าเภอละอู่น  จังหวัดระนอง 

ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
226 เนตรชนก โฉมทอง อนุบาลด าเนินสะดวก(วัดโคก

บ ารุงฯ)
184 ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130

227 นางสาวกวินนาถ  หนูวรรณะ บ้านท่าเสด็จ หมู่6 ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72230

228 นางสาวปรียาภรณ์  เกิดวัน วัดทุ่งแฝก 410 หมู่ 11 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
229 นางสาวทราภรณ์ จิตราภิรมย์ บ้านเช่ียวหมวง 106 หมู่ท่ี11 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 

84180
230 นายวีรชน  จิรัชยากร วัดบ้านธิ 198 หมู่ท่ี 14 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 51180
231 นายพัชโรตม์ ชูเพ็ชร วัดคีรีวง 64 ม.3 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84340

232 สุพรรษา  บุหลันพฤกษ์ บ้านกุยเหนือ 17 หมู่ 9  ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง
 จ.นครศรีธรรมราช 80350

233 นางดวงนภา  ลังกาพินธ์ุ บ้านล้องหนองหอย 153  หมู่ท่ี5 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 51120
234 นางสาวนริสา  กันทะค า สันป่าตองวิทยาคม 134 หมู่ 11 บ้านศาลา ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

50120
235 นางสาวอลิสา กล่ินหอม วัดลัฎฐิวนาราม 53 หมู่ 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
236 นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกิด แม่แจ่ม 180 ม.12 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
237 นางสาวณัฐชยา  ปันทะนันท์ ชุมชนบ้านป่าไผ่ 396 หมู่1 ต.ป่าไผ่ อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110
238 นางสาวกันตนิษฐา  ดีสว่าง วัดสมัยสุวรรณ หมู่ท่ี 1 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84350



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

239 นางจารึก ช่วยจันทร์ วัดโสมสิริวัฒนาราม 199  หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
240 นางสาวยุภาพร  เผ่าผา นาแวงหนองหัวลิง หมู่ 8 ต.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180
241 นางนารีย์  หม่ืนแจ่ม อนุบาลเชียงใหม่ 135 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
242 เมธาวี บุญเกิน ยางนาดีราษฎร์ด ารง หมู่ท่ี   10   บ้านยางนาดี ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

36170
243 นางรองรัตน์   ประสานวงศ์ อนุบาลบ้านค่ายหม่ืนแผ้ว 420 ถนน ชัยภูมิ - สีค้ิว ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

 36240
244 นายทวิล  อินทะสิทธ์ิ ชุมชนบ้านปางหมู 334 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

245 นายชญานนท์  แสนฤทธ์ิเจริญ บ้านนาปลาจาด  ุู67 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

246 นางสาวสุวรรณา บุดดา บ้านนาระยะพัฒนา หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านนาระยะ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.
ชัยภูมิ 36260

247 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุกัญญา  ดวงเงินบ้านร่องปอ 99 หมู่ 14 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
248 นางสิริพันธ์ุ สีน้อยขาว บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ท่ี   12   บ้านบ้านโนนสมบูรณ์ ต.หนองนาแซง อ.เมือง

ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
249 อภิญญา  เจนการ บ้านหนองนาใน 65หมู่ 2 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 

44110
250 นางสุพัตรา มากมูล บ้านพรุยายชี หมู่ท่ี 4 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
251 นางสาวสุพัตรา กิติผัด แหลมทองผดุงวิทย์ หมู่ท่ี   2   บ้านถ้ าแก้ว ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

 36260
252 นายพงษ์วชิรินทร์  จันทร์เทศ ท่าแกวิทยากร หมู่ท่ี   2   บ้านบ้านท่าแก ต.ลุ่มล าชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

36170
253 นางอนงค์ เช้ือเจริญ บ้านวังปลาฝา หมู่ท่ี   10   บ้านบ้านวังปลาฝา ต.ลุ่มล าชี อ.บ้านเขว้า จ.

ชัยภูมิ 36170
254 นายอลงกรณ์ บ้านมะเด่ือหวาน 3/3 หมู่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 

84280
255 นายนคร เสริมประชา บ้านป่าลาน 9/1 ม.3 ต.ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.

แม่ฮ่องสอน 58000
256 นาอนงค์นาฎ  คงบ้านควน บ้านคลองขุด 253 หมู่ท่ี 8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

80110
257 นายนรา ปรอดโปร่ง วัดทุ่งลาดหญ้าลาดหญ้าวิทยา หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

258 นางสาวยุภาวดี ช านาญเวช บ้านหนองแสง-วังอ่าง บ้านหนองแสงน้อย หมู่ 6 ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.
อุบลราชธานี 34220

259 นางสาวเสาวลักษณ์ นันทชัยพงศ์บ้านสันวิไล 263 หมู่ 9 ต.แม่ตืน อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110
260 จิตรา ปัญญาวิชา บ้านน้ าตกพัฒนา(นพค.

อุปถัมภ์)
49 หมู่ 7 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57350

261 นางมาลี  ธรรมบ ารุง สหกรณ์พัฒนา 300 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
262 นางณัฐพร   ธเนศอนันต์สาร รร.บ้านแม่งอนข้ีเหล็ก หมู่11 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50230
263 นางสาวชยาภรณ์  อเนกา บ้านแหลมทอง 2 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
264 นางฐิติชญา ทวีใบชา ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 179 หมู่3 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
265 นางภาวินี  อาจสามารถ บ้านวังเลียง 160  หมู่ท่ี 7 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
266 นางสาวชาลินี พูลชยะ บ้านห้วยแพ่ง 138 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 51130
267 นางสลิลลา เมฆาธร วัดไตรรัตนากร 111 ม.3 ต.ทุ่ง อ.ไชยา 84110 ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์

ธานี 84110
268 นางสาววัลลียา  วิเศษสิงห์ เขาดินวิทยาคาร 169/2 หมู่ 3 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
269 นางสาวฤทัยรัตน์ หวันฮ้อ บ้านห้วยแทง 5 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 51130
270 จิภาลักษ์  จันทราช ล้อมแรดวิทยา 231 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ล าปาง 52160
271 สุฑารัตน์ ทองเกล้ียง บ้านหนองหนอน 12 ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 

80000
272 นางสาวสุภาวัลย์  ข าคม บ้านส่ีแยกสามัคคี 6 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
273 นางสาวดุษฎี  อินยา บ้านสบป่อง 91 หมู่ 6 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 

58000
274 นางสาวอังคณา แบบอย่าง บ้านระหาร 3 ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
275 กาญจนายวงเดชกล้า ชาติเฉลิม 7 ถนนชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 

85000
276 นางสาวร าใย  ลือเดช บ้านนาทุ่ง หมู่ท่ี 3 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

277 นางสาวรุ่งลาวรรณ  บ ารุงศรี บ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง 52/2 หมู่ 2 ถ.หลังสวน-ราชกรูด ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.
ชุมพร 86180

278 ณัฏฐ์กานดา ประสมศรี บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ หมู่ 7 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
279 นาสาวกัลยา  ประวัดศรี บ้านหนองแสน 17 หมู่ท่ี 9 ต.หนองแสน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

280 นางละเมียด ค าแหง บ้านนาโพธ์ิ 230 ,.7 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

281 นายอลงกรณ์  ก๋าแก้ว บ้านแม่อูคอหลวง เลขท่ี 94 หมู่ 5 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

282 นางสาวสุภาคินี   ศรียงค์ บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชา
สรรค์)

1 หมู่ 5 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170

283 นางสาวณัฎฐิณี วงศืสันติวัฒน์ อนุบาลสุราษฎร์ธานี หมู่ 4 ต.มะขามเต้ีย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 
84000

284 นางสาวลัดดาวัลย์ แตะต้อย ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ 214  หมู่ 12 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50130

285 นางศิริทร ปฐมวงค์ อนุบาลหัวฝาย 22/1 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
286 นางสาวชลาศัย  เลาวือ บ้านแม่นาจางเหนือ 69 หมู่ 1 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

287 นางดารารัตน์  ผิวผัน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ าเภอ
ขุนยวม

204/10 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

288 กิติยา  วรรณแก้ว บ้านแม่อิง 119 หมู่ 7 ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000
289 นางอารี  สุขมาก เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ หมู่ 5 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170

290 นางสาวอุไรวรรณ  บุญช่วย บ้านนาแก 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
291 นางสาวสุธิดา   วันเท่ียง บ้านเหล่า 139 หมู่ 4 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
292 นางสาวธิติมา  คณะดี ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 399 หมู่ 10 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

293 เอราวรรณ์  ขัตติวัง บ้านทับกุมารทอง 19 หมู่ 8 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

294 นางกิตรียา แสงแก้ว บ้านโคกระเวียง หมู่ท่ี 3 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
295 นางสาวจิตรดา สิงห์น้อย บ้านเจาทอง หมู่ท่ี   3   บ้านบ้านเจาทอง ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.

ชัยภูมิ 36260
296 นายสมพร ประไพวัชรพันธ์ เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านเมืองน้อยเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง

ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
297 นางสาวนฤมล ฤทธ์ิเดช อนุบาลด่านช้าง 348 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

298 นายสุรไกร   หม่ืนแก้ว บ้านดู่ 368 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
299 นางนิยา ค าเอ่ียม โรงเรียนบ้านหนองปลา หมู่ท่ี 7 ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
300 นางสาวรัตนาภรณ์ กระสังข์ บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) หมู่ 12 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
301 นางสาวกฤษณา ทองเกิด บ้านห้วยชัน หมู่5 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
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            ช่ือ- นำมสุกล       
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302 วนันยา กุลจักร์ บ้านบอม 107 หมู่ท่ี 1 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 52150
303 อมรรัตน์  พลเมฆ บ้านแม่เต๋อ 111 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

304 นางสาวสิริกร ประสพสุข บ้านน้ าขุ่นค านกเปล้า ม.3 ต.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
305 นางหทัยรัตน์  สินธ์ุเทียม วัดหนองซิว 50 หมู่9 ต.ป่าสัก อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000
306 นางสาวมัญชุพร ธรรมลังกา บ้านโป่ง 198 หมู่ 8 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
307 นางกัลยา  บุตรดาห์ บ้านภูมิศาลา หมู่ท่ี 4 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
308 ณัฐวุฒิ  ภิรมย์ชม ห้วยต้อนวิทยา หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านห้วยต้อน ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ จ.

ชัยภูมิ 3600
309 นางสาวดวงมณี  อัตเส็น บ้านนาโตง 88/1 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
310 นางประกายกาญจน์ จรัสแสง บ้านหนองคอนไทย(คุรุ

ประชาสรรค์)
หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านหนองคอนไทย ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ
 จ.ชัยภูมิ 36000

311 นายชาตรี ปาลพันธ์ุ บ้านหนองบัวขาว หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านหนองบัวขาว ต.ชีลอง อ.เมืองชัยภูมิ 
จ.ชัยภูมิ 36000

312 นางสาวพรพิมล  โปรยสุรินทร์ วัดช่องพราน หมู่ 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
313 เปรมกมล บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยา

นุสรณ์)
115 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 54150

314 นางสาว ศรีจันทร์  ปาระดี โรงเรียนบ้านนาไคร้ 149 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
315 นางสาววิราพร   โสภา บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ หมู่ 7 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
316 พณัชยา   อาจศรี วัดท่าต้นกวาว หมู่ 4 บ้านท่าต้นกวาว ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

317 วราภรณ์ จันทร์ตาศรี วัดบ้านดง (ค าบุญประชาถกล) 488 หมู่ 5 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 51120

318 นางสาวปัทนางค์  บุญถา บ้านหนองบ่ัว 140 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
319 นางลัดดาวัลย์  เนียมถนอม อนุบาลตาดควัน 7 หมู่ 1 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

320 นายโชคชัย แสงสว่าง บ้านหนองคูม่วง 131 ต.หนองไฮ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
321 นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์ บ้านท่าหินโงม หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ 

จ.ชัยภูมิ 36000
322 นางมณฑาทิพย์ โคตรภูธร บ้านคอนสวรรค์ มู่ท่ี   9   บ้านบ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์

 จ.ชัยภูมิ 36140
323 นางสาวจุไรรัตน์  ผลมาตร บ้านหนองปลาป่ึงหนองเบ็น หมู่ท่ี 1 บ้านหนองปลาป่ึง ต.ศรีส าราญ อ.คอนสวรรค์ จ.

ชัยภูมิ 36140
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324 นายประมวล สุทธิสน บ้านยางหวาย หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านยางหวาย ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ 
จ.ชัยภูมิ 36140

325 นายขันทอง เด่นพันธ์ ชุมชนบ้านหนองบัวแดง 77 หมู่ 9 บ้านตลาดหนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง อ.หนอง
บัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

326 ธรรมรัตน์  ต้ังใจ บ้านโนนศรีสง่า หมู่ท่ี   8   บ้านบ้านโนนศรีสง่า ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง
 จ.ชัยภูมิ 36210

327 นางสาวณปาภัช ภาสวัสด์ิ วัดหงส์ปทุมาวาส 35/1 ถ.เกรณาวัฒนะ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี 12000

328 นางสาวอารยา เคลือศิริ บ้านหนองหอย หมู่ 6 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
329 ภัทรพร พูลสวัสด์ิ บ้านคลอง 14 หมู่ท่ี   8 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
330 อัยนา บุญลา บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 72 หมู่ 2 บ้านหนองกุง ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.

อุบลราชธานี 34270
331 นางเกวลี   มัชฌิมา นาผือโคกกอก 216 หมู่ท่ี 10  ถนนชยางกูร ต.นาผือ อ.เมืองอ านาจเจริญ 

จ.อ านาจเจริญ 37000
332 ส.ต.อ.หญิงรัตติพร  ค าใส บ้านตาเอ็ม เลขท่ี ๕ หมู่ ๒ ต.ตาเกา อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260

333 นางภัทรา เหล่าศุภกุล บ้านห้วยมะหินฝน 399 ม.14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
334 นางปนัดดา สินันตา น่านปัญญานุกูล 103 หมู่15 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง 

จ.น่าน 55000
335 นางสาวนฤมล หอมขจร วัดหนองบัวขาว หมู่4 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
336 นางสาวจุฑารัตน์ โพลงเงิน วัดเทพอ าไพเกสรประชานุกูล หมู่2 ต.บางขาม อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15180

337 นางสาวยุวดี ป้ันงา วัดท่าข้าม หมู่6 บ้านท่าข้าม ต.ท้ายตลาด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 
15000

338 นางสาวภคนันท์  ถาวระ วัดจอมทอง หมู่ท่ี 2 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
339 นายเสกสรร ศรีแสวง บ้านห้วยหมีศรีสวัสด์ิ 61 ม.8 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
340 นางสาวนฤมล  พ่วงประสงค์ บ้านห้วยคล้า หมู่ 3 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
341 นางสาวมัทนา ธนันทา วัดหนองศาลา (ธรรมกร

ประสาท)
50/1 หมู่ 2 ต.หนองศาลา อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 76120

342 นางวรรณิดา วิริยสกุลโชติ บ้านชมพู 158 ม.8 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
343 นายชาติชาย กันทะวงค์ วัดตะลุง - ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
344 นายอภิชาติ  เครือเข่ือนเพชร ศรีแก้วอนุกูล 60  ถ.ศรีส าโรง ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120
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345 นางพรสวรรค์ พงศ์อัมพรศรี วัดพานิชธรรมิการาม 1/1 ม.1 ต.หนองเต่า ต.หนองเต่า อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 
15110

346 นางปราณี จิตสงคราม บ้านเขาใหญ่ ม.4 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
347 นางสาวณภัทร  พุทธวงค์ บ้านสันโค้ง 7 หมู่3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
348 กิตติกานต์ มาลัย วัดบ้านแก หมู่ 6 บ้านเตาเหล็ก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 

14120
349 นางสาวปริศนา  สุวะศรี บ้านโนนหนองบัว 86 ม.4 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

350 นายศักด์ิดาวุธ มีความสุข บ้านวัดใน หมู่ท่ี 11 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
351 นางสาวพจมาศ ไชยวิเศษ บ้านดอนขุนห้วย หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนขุนห้วย ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ า จ.

เพชรบุรี 76120
352 นางสาวดุจฤดี  ไชยเศรษฐื บ้านป่าแขมหนองเรือ 1 ม.2 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
353 นางสาวสุเพ็ญประภา สุขเกษม บ้านกกค้อกกโพธ์ิ ถนนอุดรธานี-เลย ต.นากลาง อ.นากลาง จ.หนองบัวล าภู 

39170
354 อาภรณ์    อรรคบุตร ศ.ดร.เนวิน สคริมซอร์ (บ้าน

ป่าไม้)
335 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

355 นางสาวพวงเพชร  เตโช บ้านหนองแซง 120 หมู่ 8 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170

356 นายกิตติศักด์ิ มครนันท์ บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 112 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
357 นางเย็นฤดี เดชารัตนกุล ชุมชนวัดมหาธาตุ 219 หมู่ท่ี 6 ต.บ้านเส้ียว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160

358 นายพีรศักด์ิ  อิทธิศักด์ิธนเดช บ้านผาส าราญ 62  หมู่ท่ี  6 ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

359 นางสาวพัชรี   ปราบไพริน ชุมชนบ้านกุดไห เลขท่ี 199  หมู่ 6 ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180

360 นางสาวชนากานต์ สมงาม วัดข่อยใต้ 10 ต.บ้านข่อย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
361 นางนารีรัตน์ แก้วพรรณราย บ้านเผียน 122 หมู่ 5 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340

362 นางสาวณัฐยา    ล าพาย เมืองนครพนม 3หมู่ท่ี3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม ต.หนองญาติ อ.
เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

363 นางสาวปนัดดา ต๊ิบปะละวงศ์ บ้านท่า 296 ม.4 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง 52160
364 นางเพ็ญศรี จันทรัตน์ วัดสากเหล็ก หมู่ท่ี 2 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
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365 นางสาวกนกวรรณ  ใจดี วัดอัมพาวาส หมู่ท่ี 7 ต.วัง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
366 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเรวดี สุวรรณชาตรีสามัคคีพัฒนา 111 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
367 นางสาวมณีรีตน์  พันล าภักด์ิ หินโงมวิทยา เลขท่ี 1 หมู่ 8 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

43000
368 นางสาวพัทธนันท์ ทองวงค์ บ้านโนนหินแร่ 117 หมู่ 4 ต.หนองทันน้ า อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 

34270
369 ตรีนภัส  นามวงศา บ้านเทวีดอนขม 133 หมู่ 7 ถนนท่าบ่อ-บ้านผือ ต.บ้านเด่ือ อ.ท่าบ่อ จ.

หนองคาย 43110
370 อรสา เด่นทองแท่ง บ้านแม่และ 40 หมู่ 4  บ้านแม่และ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.

แม่ฮ่องสอน 15820
371 นางนุสรา กุลคุรุอนันต์ บ้านโนนต้ิว 17 หมู่ท่ี 5 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

372 นางสาวเย็นฤดี  แก้วใส บ้านโคกเพ็ก 157 หมู่ 9 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
373 นางสาวพิมพ์ชนก เลิศแล้ว เอือดใหญ่พิทยา 147  หมู่ 1 ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 

34250
374 นางวิไลลักษณ์  น้อยหอม บ้านโคกเจริญ ม. 18 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
375 นางเพ็ญจิตร  สุจินพลัม บ้านโนนเขืองจงเจริญ 191 ม.10 บ้านโนนเขือง ต.นาโพธ์ิ อ.บุณฑริก จ.

อุบลราชธานี 34230
376 นายสุชาธิษณ์  บุญประเสริฐ บ้านเวียงหวาย 231 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
377 นายสุทธิเมธ สิงห์ทิศ ประชาบดีพิทยาคม 117 หมู่ท่ี 13 ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

378 นางสาวนวลจันทร์   จอมเมืองกาศบ้านแม่เมย เลขท่ี 216 หมู่ท่ี 6 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ล าพูน 51170

379 นางวันเพ็ญ  สง่าแสง วัดกระทุ่มทอง 47 ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
380 นางสาวนุชจรี  พบลาภ บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 10 ต.หนองทันน้ า อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

381 นางสาวเสาวลักษณ์ หอมนาน พญาลอวิทยาคม 529หมู่11 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150
382 นางวรลักษณ์ฺ  วงษ์สาธุภาพ วัดทุ่งหลวง 15/1 หมู่ 11 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
383 นางอมร นาทองห่อ บ้านหนองยางห้วยสะแบก หมู่ 14 ต.โคกส าราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
384 นายประจักษ์  กวานปรัชชา บ้านโพนดู่โคกสวัสด์ิ 9 ต.พุ่มแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130
385 นางสาวอัญญิกา  จันดารักษ์ บ้านค าเม็ก 5 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
386 นางสาวสุวีรยา โสศรี บ้านแก่วตาว หมู่ 11 บ้านแก่วตาว ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

387 นางสาวกนกนาถ โชคชัยตระกูล บ้านหนองหล่มหนองเหล่า 11 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

388 นางสาวพิชญาภรณ์ แลสันกลาง น้ าพร้าสามัคคี 20 หมู่ 1 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
389 นางสาวสุวภัทร เสียมภูเขียว บ้านวังคางฮูง หมู่ 6 ต.นาไหม อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
390 วงเดือน  จตุพรรุ่งเรือง วัดปลักไม้ลาย 49 หมู่ 6  ต.ทุ่งเขวาง ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม

 73140
391 นางสาวอนาวิลา ศรีคราม บ้านหนองม่วงหนองแต้ 65 หมู่ 10 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
392 นางวิภาวรรณ เศวตเศรนี อนุบาลด่านซ้าย 163 ถนนแก้วอาสา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

393 ดารณี  ใจดี บ้านตลุงเหนือ 299 ม.3 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210

394 นางสาวธิดารัตน์ บุญศรีฤกษ์ ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ 7 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
395 นางญานสิริ วิริยศิลา บ้านแม่หลุย 308 หมู่ 4 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110
396 นางธัญรัตน์  ลีลา บ้านขุมค าดงตาหวาน 13 หมู่ 13 อุบล-เขมราฐ ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.

อุบลราชธานี 34270
397 เกศมณี  พรเลิศเกษมสุข วัดน้ าพุ 137 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

398 นางสาวมณีรัตน์  ทิน้อย วัดสามเงา หมู่ 3 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130
399 นูไรการ์  มะแซ บ้านวังกะพ้อ เพียรอนุสรณ์ หมู่ท่ี 7 ถนนสายบุรี - รือเสาะ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

 94230
400 ไรวินท์  คุ้มทรัพย์ บ้านเนินมะล่ืน หมู่ 3 ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
401 นางเกษร   สมใจ บ้านผักขะ 25  หมู่  12 ต.ล้ินฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

402 นางสาวพุดตาล  ชุ่มช่ืน แม่ต่ืนวิทยาคม 204 หมู่ 2 ต.แม่ต่ืน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
403 นางสาวปริยา  ธนะขว้าง วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุ

เคราะห์)
หมู่ 3 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

404 นางสาวสุนิสา   ศรีโสดา บ้านคูเมือง หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
405 นางวิไลลักษณ์ เหล็กสัก ครุราษฎร์รังสรรค์ 139 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
406 นายกันตภณ ตรัยศิลานันท์ โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิทอง 250 หมู่1 ต.ดอนโพธ์ิทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 

72000
407 นางสาวผ่องนุช พิมบุตร โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ล าปาง 52110

408 นางสาวชญานิตย์  ใจหวัง บ้านดอนงัว 4 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

409 นางสาวจินตนา  ศรีพรหม บ้านศาลาน้อย 70 หมู่ 15 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
410 นายพิทยา     ศิริสานต์ บ้านโพนสวางหนองแหน หมู่ท่ี 3 บ้านโพนสวาง ต.หนองโพธ์ิ อ.วังยาง จ.นครพนม 

48130
411 นภาพร พระจันทร์แย้ม โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 86 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
412 นางยุพา ช่วยชบ ท่าศาลา หมู่ท่ี 1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

413 ปพิชญา  ชัยวงค์ บ้านย่านดู่ หมู่ 10 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190
414 นายสุรชัย  กิมาคม วัดบ้านสัก 110  ม.3 ต.บ้านเอ้ือม อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52100

415 นางสาวยุพิน   เครือชารี บ้านส าโรง ม.4 ต.โพนทัน อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110
416 นางเมธาพร สุภาพ หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ - ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
417 นางสาวศุภลักษณ์  เกษฒจิตต์ โรงเรียนบู่านห้วยขาน 29 หมู่ 3 ต.หมอกจ าแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

 58000
418 จิราภรณ์ อุตราชา บ้านธารทิพย์ หมู่ 10 ต.บุ่งน้ าเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
419 นางสาวจิรานุช  ใจทิม บ้านหนองกระโห้ 95/5  หมู่ท่ี 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
420 นายนพพร วังแสนแก้ว บ้านโคกป่าฝาง หมู่ท่ี 3 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
421 นางสาวปนัดดา  พรมมาสุข บ้านบกห้วยโนน 34 หมู่5 ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
422 นายศุภชัย  ศรลัมพ์ บ้านชุมนุมพระ หมู่ 8 ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
423 ทศร เทียนทิพย์ บ้านดงสระพัง หมู่ท่ี 6 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
424 นางสาวเพชรพรรณี สังข์นวล ยอแซฟพิจิตร 80 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร 

จ.พิจิตร 66000
425 นางจิรายุ ภัทรวุฒิ บ้านต้นปล้องแดนเมือง 362 หมู่ 8 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
426 สมภพ เบาใจ เสริมงามวิทยาคม 134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 52210
427 นางสุจินดา  พิทักษ์ บ้านหนองปลาไหล หมู่ 8 บ้านหนองปลาไหล ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

63180
428 นายสมพร  ประเสริฐไทย บ้านห้วยหก 25 ม.10 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110

429 นางสาวอารียา  ใจดี บ้านสร้างสะแบง 82  หมู่ 4 ต.บ่อแก้ว อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
430 นางสาววรางรัตน์  ประทุมชาติ ชุมชนบ้านนาโพธ์ิ - ต.นาโพธ์ิ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
431 นางสาวมยุรา นนท์แก้ว อนุบาลบ้านท่าปุย 150หมู่5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
432 ภิญญ์พลอย. เผ่ือนปฐม บ้านท่ามะกา 56 หมู่ 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
433 นางสาวบงกช นันทสุวรรณ สันโป่งวิทยา 144 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ล าปาง 52210
434 นางพัศนีย์  ดวงจ าปา บ้านต้อน หมู่ท่ี 7 ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
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435 นางสาวศรสวรรค์ วรยศ บ้านคอนสา โรงเรียนบ้านคอนา ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150

436 นางสาวนภาวรรณ พุฒพันธ์ บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บ ารุง
วิทยาคาร)

หมู่1 ต.หนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150

437 นางสาวรัชนีกร  โพธิตา บ้านแม่สลิด หมู่ 1 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
438 พนารัตน์  อินทพรโสภิต บ้านวังบาล 253 หมู่ท่ี 9 ต.วังบาล ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

67120
439 นายณรงค์วิทย์  ชาค า บ้านแสนอุดม 29หมู่6 ต.หนองทันน้ า อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

440 นางสาวสุดารัตน์ กระบวนสง่า บ้านแม่โกป่ี 47 หมู่ท่ี 2 ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140

441 นางสุภาภรณ์  สุขอนันต์ บ้านทุ่งขันหมาก 96 หมู่ท่ี 6 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

442 กนกวรรณ ค าโม บ้านห้วยแม่บอน ม10 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
443 จักรกฤษณ์ แก้วมงคล บ้านนายาง 11 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

444 กชกร  จินะโสต บ้านน้ าช า(วิชัยชนานุเคราะห์) 117 หมู่ 2 ต.น้ าช า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

445 นางสาวคันธารัตน์  แสนสุภา เรณูวิทยาคาร 1หมู่2 ต.เรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170
446 นางสาววราพรรณ  ปุริเส บ้านพานพร้าว 121 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
447 นางรุ่งอรุณ  ยศเสือ วัดจอมแจ้ง 19/1 ม.7 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180

448 นางสาวปาฏลี สุวรรณฤทธ์ิ วัดปากเหมือง หมู่ 3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170

449 นางสาวชมภูนุช บุญเรืองนาม บ้านนาราชควาย หมู่ 11 ต.นาราชควาย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

450 นางสาวนันทิชา โพธ์ิทอง บ้านห้วยระหงส์ 23ค หมู่ 7 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
451 นางสาวอัจฉรา พุทธิมา บ้านวังประจบ หมู่ท่ี 1 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
452 นางนงลักษณ์ สอนคุ้ม ชุมชนบ้านวังหิน หมู่ 6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
453 นางสาวขวัญชนก  สีมารัตนกูล บ้านหนองโพธ์ิ หมู่ท่ี 1 ต.โพธ์ิศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

454 นางจิราภรณ์  โกลากุล วัดเจริญสุขาราม(วัฒนา
นุวรรตน์)

หมู่ท่ี 5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120
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455 ชุรีพร ทองเทพ ธารน้ าใจ 125 หมู่ 7 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130
456 ฐิติมา จินาวา บ้านใหม่ธงชัย 223/1 หมู่ 7 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.

ก าแพงเพชร 62180
457 นางชลธิชา  อินทฉิม บ้านหนองร่ม 4  ม.4 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
458 นายวทัญญู แสนประสิทธ์ิ บ้านแม่พะยวบ หมู่ 10 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
459 นางสาวณัฐพร จัดสวย บ้านแป้น 34 หมู่ 1 ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ล าปาง 52120
460 นางจีรวรรณ์  กล่ันสุวรรณ สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง ม.4 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
461 วิฑูรย์ บุญมี บ้านประดาง(บุญธรรมจ าปา

อุปถัมภ์)
ม.3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180

462 นางจิรัชญา  บุตรเต บ้านกกโพธ์ิแสนเอ้ียม 5 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42016
463 นางสาวขจีวรรณ ตันจ้อย วัดศรีล้อม 315 หมู่4 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50320
464 นางชนัญชิดา  ทิพาค า บ้านปางตอง 29/3 ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
465 นายจัตุพร ฤทธ์ิรุ่ง ภูพระบาทวิทยา 189 หมู่ท่ี 6 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

466 นางสาวศิวพร  ป่ินณรงค์ วัดทัพหลวง 71/1 ม.4 ต.ทัพหลวง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

467 นางก่ิงใจ พลหาญ บ้านโป่งแดง 33 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
468 จันเพ็ญ  เสาบุบผา จอมศรีพิทยาคาร 111  หมู่ท่ี  14 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
469 ธนิตา สุวรรณพงศ์ บ้านค าไหล หมู่ 6 ต.ค าเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

470 นางสาวพัชรา น้อยสุวรรณ์ บ้านหนองแขม ม.8 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
471 นางอัจฉราวดี ศรีลาชัย บ้านตาดม หมู่ 8 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
472 นางอนงค์ กุลเมือง วัดเสด็จ หมู่11 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000
473 นางชลธิชา  ไชยค า บ้านโป่งชี โรงเรียนบ้านโป่งชี  หมู่ 9 ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

474 นางจันทร์ฉาย  เผือกพ่วง รร.เทศบาลวัดธรรมโศภิต 775 ถนนศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 
61000

475 พรสุดา เมศรี บ้านลานเต็ง หมู่9 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
476 ปราณี  แหวเมือง บ้านทุ่งกระเชาะ หมู่ท่ี 3 ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
477 นางสาวอภิรัญญา  ศรีสง่า บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) ม.2 บ้านสวนงัว ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.

อุบลราชธานี 34140
478 นางสาวจิราภรณ์ เขียวอ่อน บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บ ารุง) 282 ต.หนองแวง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

479 นางสาวทัศนา  ครโสภา พระซองวิทยาคาร หมู่ 4 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม 48130
480 นางวิมลรัตน์ บาระชล บ้านส าราญ หมูท่ี 1 ต.ส าราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
481 นางพิมพ์เพ็ญ หัวใจเพชร วัดเกาะวังไทร 97 หมู่ 3 ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

482 นายลิขิต ต้นพุฒ บ้านไร่ทาม 257  หมู่5 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
483 นางสาวนิสา แสนทวีสุข บ้านค าผ่าน บ้านค าผ่าน ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

34110
484 นางสาวมนฤดี ชูเขียน บ้านบางน้อย 158 หมู่ท่ี4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180

485 ทัศนีย์  เอ้ียววัฒนา บ้านหนองคล้า 110  หมู่ทู่ี 7 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
25110

486 นางนวพร  พรกิตติเจริญ บ้านน้ าด้วน หมู่ 8 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
487 นายกฤษณพงษ์ นิลนามะ บ้านโต่งโต้น บ้านโต่งโต้น หมู๋ท่ี 7 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.

หนองบัวล าภู 39180
488 นิศารัตน์  จันทร์เส โคกกลางใหม่โพธ์ิทอง หมู่ 4 บ้านโคกกลาง ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.

หนองบัวล าภู 39000
489 นางสาวแพรทิพย์  เหล่าทะนนท์ดาวเรืองสมสะอาด 152 หมู่ 6 ต.โพนสว่าง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 

43100
490 พัชราภรณ์  จันทะฟอง บ้านห้วยผักกูด หมู่ท่ี 8 บ้านห้วยผักกูด ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150

491 นางวราภรณ์ แดนประกรณ์ บ้านนากอ 6 ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
492 ณัฐฐิญา งามย่ิง บ้านวังยาง หมู่ท่ี 11 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

493 สุรเชษฐ์ ธีระสาโรจน์ บ้านท่าเล่ 112 หมู่ท่ี 5 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
494 นางจิตติมา  พัฒน์เย็น บ้านลาดวิถี 999  หมู่ท่ี 2 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

 77180
495 นางสาวสุกัลยา  สุวรรณชาติ บ้านนาลานข้าว 107 หมู่ 9 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ต.โพนสูง อ.ด่าน

ซ้าย จ.เลย 42120
496 นางสาวกันตนา   ศรีจันทร์ บ้านม่วง 98 หมู่ 2 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
497 นางสาวพานิชย์  อินทร์โสม บ้านโคกหินแฮ่ บ้านโคกหินแฮ่ หมู่ 1 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 

48170
498 นางสาวอัญชลี ยอดอุ่น บ้านโพธ์ิประสาท 131 ม.5 ต.โพธ์ิประสาท อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

499 นางสาววิชญาดา  สีสุวะ บ้านดอนหมูวิทยา เลขท่ี 197 หมู่ 10 ต.ขามเป้ีย อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี 34130

500 เสน่ห์ สุธรรม แม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 97 หมู่ท่ี 10 ถ. พหลโยธิน ต.เวียงพางค า อ.แม่สาย จ.
เชียงราย 57130

501 นางสาวสราลี  สือมะ บ้านภูเขาทอง 48/3 หมู่ท่ี 4 ต.ก าพวน อ.สุขส าราญ จ.ระนอง 85120

502 นางสาวจิราภา  อ าภาค า บ้านแก่วตาว หมู่ 6 ต าบลนาดี  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัเลย ต.นาดี อ.ด่าน
ซ้าย จ.เลย 42120

503 นางสาวสิริวรรณ  ประดิษฐ์ ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 111 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
504 นางพิชญา  คุ้มอารีย์ บ้านใหม่เสรีธรรม 261 หมู่ 7 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.

ตาก 63180
505 นางสาวพรทิพา  สีหาคุณ บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์

วิทยา
ม.5 ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

506 นายประสิทธ์ิ จันทร์ไทย บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี หมู่ 6 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
507 นางรัชนี จุลวิถี บ้านวังกกเด่ือ - ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
508 นางสาวจุฑารัตน์ บัวจ าปา บ้านหนองจิก 145 หมู่ 12 ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

509 กันตา โพธ์ิทอง รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 385 ต.ปากน้ าโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

510 นัชพิศุทธ์ิ   ค าทะเนตร บ้านสว่าง หมู่ 1 ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
511 นายพรรษา  ไพรเลิศ วัดหาดสูง 25 หมู่ 2 ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

512 นายมนูญ  ภูมิประสาท ธนากรสงเคราะห์ 52 หมู่ 6 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 43000

513 นางสาวจุฑารัตน์  จันโททัย วัดหนองหลวง 119 ม.3 ต.ไผ่รอบ อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 66190
514 นาง ศักด์ิศรี มูลพร้อม บ้านใหม่โชคชัย 69 หมู่ 2 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290

515 นางกัลยา  ชัยพิลา บ้านเหมืองแพร่ หมู่ท่ี3 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
516 นางสาวสมถวิล  ขันอาษา บ้านสว่างดอนดู่ หมู่ 4 ต.ย่อ อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110
517 นายฤทธิพร นามรัตสี หนองบัวพิทยาคาร 273/1 หมู่ 10 ต.ล าภู อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู

 39000
518 สุนันทนา บุบผาดา บ้านนาซ่าว หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านศรีโพนแท่น ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.

เลย 42110
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519 สายใจ อุซูอิ บ้านควนเสม็ด 200 หมู่ 10 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
520 นางสาวสุดาพร  วนาสายชล เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 399 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180
521 นางสาวศิริขวัญ รามศิริ บ้านหนองดอกบัว 238 หมู่ 5 ต.น้ าสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
522 นางสาวสุพัตรา  ทานะกาศ บ้านไร่ใต้ หมู่ 4 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
523 นางสาวอรวรรณ ช่ังใจ บ้านดอนตะเคียน 19/1 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
524 นางสุดจิตร  โพธิตาด เกษมบ้านนาค า หมู่ท่ี 6 บ้านค าเจริญ ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.

อุบลราชธานี 34130
525 นางสาวเจษฎาภรณ์ โนนกอง ละทายวิทยา หมู่ 8 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
526 นางสาวภัทราวรรณ  ทองอยู่ วัดประเจียก 81/2 หมู่ท่ี 5 ต.สนามชัย อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

527 นางสาวประนอม วรรณวินัย บ้านนาตาโพ 4 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
528 นางอุลัย  สุโพธ์ิ บ้านนาตาล หมู่ 21 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
529 นายปราโมทย์  โพธ์ิดี บ้านหนองชาด 265 ม.13 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 

47110
530 นางสาวนายิกา กุมภา บ้านทุ่งแม่น้ าน้อย หมู่ท่ี3 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
531 นางสาวสิรินาท   นามการ บ้านหนองบ่อโนนสว่าง หมู่ท่ี 8 ต.มาย อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
532 นางสาวจีรพร วันโส บ้านหินโงมโนนสร้างไพ หมู่2 ต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
533 ชลพิชญ์ ชนะมาร บ้านกลุ่มพัฒนา หมู่ 10 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
534 นางสุวิมล จันเรียน อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) ม.1 ต าบลร่วมจิต ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190

535 นางสาวอัจฉรา  พรมโสภา ดงแสนแก้วดงส าราญ หมู่ 4 ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210

536 นาตยา  เสนทอง บ้านทุ่งโชน 128  ม.6 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
80180

537 นายภูไผ่   เคร่ืองค า บ้านหนองกระทุ่ม 79 หมู่ 6 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
538 นางจินตนา  ราชมี บ้านห้วยพอด 122. หมู่13 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
539 นางสาวพัชรี  บัวละคร บ้านหนองบัวโซม 221หมู่3 ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.

หนองบัวล าภู 39000
540 พักตร์ประภา  สกุลหงษ์ โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม เลขท่ี 4 หมู่ 1 ต.ทุ่งบัว อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140

541 นางกัญญาวีร์  ทองค า บ้านห้วยไร่สามัคคี 111  หมู่ท่ี 2 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
57340
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542 นางพิมพา จันทร์ประกอบ โรงเรยนบ้านห้วยน้ าเย็น 99 หมุ่ 2 บ้านห้วยน้ าเย็น ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.
ตรัง 92130

543 นางสาวดวงพร  ใจมา บ้านสันป่าป๋วย 87 โรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก 
63130

544 นางสาวปราญชลี ปัญญา บ้านสันกลาง ม.6 บ้านสันกลาง ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตก
 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120

545 รัตนพร อนุจร บ้านงอมมด - ต.ท่าแฝก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
546 นางนันทนา อนุศิริ บ้านค้อ 141 หมู่ 4 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170

547 นางนนทลี  อาจแก้ว บ้านเพ่ิม 116    หมู่ 7   บ้านเพ่ิมสุข ต.บ้านเพ่ิม อ.ผาขาว จ.เลย 
42240

548 นางสาวกันตยา  แสนค าลือ บ้านวังน้ าเย็น 333 หมู่8 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180
549 นายยุทธภูมิ เสืออู่ อนุบาลบรรพตพิสัย(วัด

ส้มเส้ียว)
219 ต.ท่าง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

550 นายกริชเพชร วงษาธรรม โนนคูณวิทยา 184 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 
39180

551 นางจ ารูญ  จันทร์ขาว บ้านบึงโน หมู่ท่ี  7 บ้านบึงโน  ต าบลโคกสี  อ าเภอสว่างแดนดิน  
จังหวัดสกลนคร ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47290

552 นางประนอม  แก้วสีนวล บ้านวังโพ เลขท่ี 150 หมู่ท่ี 1 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130

553 นางพัชรินทร์ ต่ายแก้ว ยางโองน้ าวิทยาคม หมู่ 5 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
554 นางสาวดารภา ขวัญพรม บ้านห้วยลาด ม.4 ต.หลักด่าน อ.น้ าหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260
555 นางสาวดวงนภา  เย่ียมยอดพนาบ้านท่าตะคร้อ หมู่5 ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180
556 นางรัญจวน จารุเศรณี บ้านหัวฝาย 284 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
557 นางสาวบุณฑริก ซ่ือสัตย์ บ้านฮากฮาน 2 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
558 นางนภาพร บุญเฮ้า บ้านศรีวิชัย 150 หมู่ 14 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

559 นางสาวศิริพร  แตงจันทร์ วัดหัวโพ ม.1 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
560 นางสาววลัยพรรณ  สอนศรี โรงเรียนบ้านหนองส าโรงน้อย หมู่ท่ี 4 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

561 จริยา บ ายุทธ บ้านตากประถมวิทยา 102 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
562 นางสาวหมวย  สอนสุข บ้านหนองดินด า หมู่ 8 ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47240
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หน่วยงำน ท่ีอยู่

563 นางสาวทิพวรรณ  ลับโกษา บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120
564 วิภาพร  โคธิเสน บ้านนาแวง 101 หมู่ 2 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

565 นางสาวจินดาพร  พะยุหะ บ้านกุดจิก 1 ต.กุดจิก อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 39000

566 นางสาววรารัตน์  สอนประเทศ บ้านผาหวาย หมู่ท่ี 3 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 42190
567 ศิลป์ศุภา  ก้าวสมบูรณ์ วัดอัฒฑศาสนาราม - ต.ป่าระก า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
568 นางสาวกานต์พิชชา นรสาร บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 134 หมู่5 ต.ธาตุ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270

569 นางสาวรวีวรรณ ภู่รักแก้ว วัดวังมะด่าน 308 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
570 พัชราภรณ์  มือแป หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เลขท่ี 312 หมู่ท่ี 5 บ้านแม่ขัก ต.หางดง อ.หางดง จ.

เชียงใหม่ 50230
571 นางสาววัชรียา พรมทา บ้านป่าบง หมู่ 19 ต.โคกขม้ิน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
572 นางสาวอรญา  จ าเริญศรี บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา - ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
573 นายธนบดี ปริปุณณะ โคกม่วงทองวิทยา หมู่ 4 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 39180
574 นางสาวพิมพา คงกล่ิน บ้านเขาจ๊ักจ่ัน 555 หมู่ 10 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150

575 นางศรัญรัตน์  วิชา บ้านโคกก่องวังนอง 17 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
576 ธนภร มนัทธนธรรม บ้านตุนฯ ม.4 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
577 นางสาวมารียะห์  หมีนเหล็บ บ้านแม่ที 252 ต.ล าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260
578 นางกัลยา ทองนุช บ้านบึงราษฎร์ หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

579 นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์สีโคตร สีออศิลปศาสตร์ 203 หมู่ 11 บ้านโนนงาม ต.ท่าล่ี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
41110

580 นายกฤษณะ มีสุข บ้านเซอทะ 95 หมู่2 ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
581 นางสาวกฤตตากานต์  ทัศนิตย์ บ้านกุดแสง(ธาราประชาบ ารุง) หมู่ 6 ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

582 นางอ้อมฤดี  อภิชัย บ้านยาป่าแหน 146/1 ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150

583 นางสาวสาวิตรี  รถหามแห ขุนห้วยบ้านรุ่ง 123 หมู่ 3 บ้านเดลอคี ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 
63170

584 นางสาวณัฐสิมา ศรีราช บ้านบ่อผุด 144/2 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

585 นายวิรัตน์  ถ่ินอารัญ บ้านเสาหิน 1 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
586 นางสาวอริสรา  แก้วค าภา อนุบาลพรรณานิคม หมู่ท่ี 2 ถนนนิตโย ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 

47130
587 นางสาวเกศสุรีพร แสนบุญ บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ

 อุปถัมภ์)
71 หมู่ท่ี 8 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130

588 นางสาวกุสุมา  กอบก า ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา หมู่ 1 ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

589 นางสาวสุธีรา ปัญญามี บ้านม่วงสามปี 131/4  หมู่ 8 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110
590 นางนัทธมน  วัฒนธรรม วัดบางฉนาก 200  หมู่3 ต.ปากพนังฝ่ังตะวันออก อ.ปากพนัง จ.

นครศรีธรรมราช 80140
591 นางสิรีรัศม์ิ  ตลอดไธสงดาภา ชุมชนวัดดักคะนน 563 หมู่ท่ี 3 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

592 นางสาวรสจิเรศ  วัดโลก บ้านดอนกลาง 232 หมู่ท่ี 9 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
77150

593 นางสาวอมรรัตน์  แท่นค า บ้านป่าต้ิว 24 หมู่4 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ต.หนอง
นกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

594 วราภรณ์ ค าพูล บ้านพันวาล ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
595 นายศรัณย์ ทะนันชัย บ้านทิดไทย ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
596 กัณมณี สุภะโคตร โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

597 นางสาวปรินดา  อินทรพานิชย์ บ้านต้ายนาคูณวิทยา ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
598 นางสาวชุติกานต์ ค าภูแก้ว บ้านอุมุง หมู่ 10 ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
599 นางสุภาพร จินดาแสน บ้านร่มเกล้า 98 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 16517
600 รุ่งทิวา  สุวรรณทิพเนตร บ้านคลองไม้แดง หมู่ 1 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
601 นางอมรรัตน์  บัวแก้ว วัดดอนยายหนู 1 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150
602 นางสาวสุชาวดี  คงไข่ศรี บ้านนาท่อม ม.4 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
603 นันทริยา  นนพิภักด์ิ ประจักษ์ศิลปาคาร 99 หมู่4 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

604 นางอรอนงค์  ค าสวน บ้านหนองไผ่ 40 หมู่5 บ้านหนองไผ่ ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก 65180

605 อัญชนา  ภู่เพ็ง อนุบาลวังเจ้า หมู่ 1 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180
606 นางสาวสมพร ไชยรัมย์ น้ ายืนวิทยา 83 หมู่ 2 ต.สีวิเชียร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 3426
607 สุภารัตน์ ชูวิชาราษฎร์ - ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
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608 นางสาวสุภาภร สุขาล บ้านโพธ์ิ 1 ต.บ้านโพธ์ิ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
609 นางสาวปิลันธนา วัฒนานุรักษ์ วัดท านบตางหน 121 หมู่ 7 ต.ท านบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
610 จันทร์จรัส  จิตเจริญ บ้านหนองบัวเงิน หมู่12 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
611 ศศิกัญญา  ดอนดีไพร โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 7 ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180
612 นายวัชระ  บุรีเพีย บ้านถ่อนค าหวด 3 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
613 นางสาววิภาทิพย์  คงด้วง วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) ม.3 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
614 มุทิตา  โสสว่าง บ้านพยอม หมู่ 4 ต.โพธ์ิกระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
615 นางมะรีจันทร์  สังหม่ืนเหม้า บ้านนาอ่างม่วงค า 328 บ.ม่วงค า หมู่ 4 ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

47260
616 นางสาวจิณณฉัตร ดารินทร์ ไทยราษฎร์คีรี หมู่ท่ี   6   บ้านเสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 

63160
617 นางสาวเจนจิรา เกล้ียงทิพย์ บ้านในปง 141 หมู่ 3 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
618 นางภรทณา   กัณฑวงศ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยา 67  หมู่ 3 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170
619 นางสาววราภรณ์ ชาวหล่ม บ้านท่ากฐิน หมู่ 4 บ้านท่ากฐิน ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

 43130
620 ส.ต.ท.วรเดช จันทร์เจริญ บ้านปากลา หมู่ 5 ต.นาโพธ์ิกลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

621 วิชวาพร  ไพค านาม บ้านโนนทับช้าง หมู่ 8 บ้านโนนทับช้าง ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.
สกลนคร 47120

622 นางสุดสวาท  หน่อแก้ว บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 59 หมู่5 บ้านร่องถ่อน ต.จุมพล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย 43120

623 นางอ านวย  ดีสังข์ บ้านดอนจันทร์ 138 ต.บ้านไร่ อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 64120
624 นางสาววรรณพร สมศักด์ิศรี บ้านหนองปล้อง หมู่ท่ี   2   บ้านหนองปล้อง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง 

จ.ชัยภูมิ 36210
625 พิชญ์สินี  สิทธิโน แม่ต  าตาดควันวิทยาคม 84 ม.7 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
626 นายบรรจง รินไธสง บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี   3   บ้านบ้านโนนสะอาด ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง

 จ.ชัยภูมิ 36210
627 นางสาวมัณฑนา แผลงสูงเนิน บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านนาคานหัก ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัว

แดง จ.ชัยภูมิ 36210
628 นางสาวน้ าทิพย์  ชาติวรรณ เจริญสุขอุดมวิทยา 672  หมู่ 3 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก าแพงเพชร จ.

ก าแพงเพชร 62000
629 นางสายันต์ ไชยนอก บ้านห้วยกนทา 2359 หมู่ท่ี   6   บ้านบ้านห้วยกนทา ต.คูเมือง อ.หนองบัว

แดง จ.ชัยภูมิ 36210
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630 นายอนุชิต อาร้อน บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 5 ต.บ้านชัย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
631 นางนิรมล แสงเหลา บ้านปรางค์มะค่า หมู่ท่ี   3   บ้านปรางค์มะค่า ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.

ชัยภูมิ 36260
632 นางสาววรรณธิดา  เพชรปานกันสามัคคีธรรมานุสรณ์ หมู่ท่ี 8 ต าบลลุ่มสุ่ม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ต.

ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150
633 ญานิศา รุ่งธิติธรรม เด่นวิทยา หมู่2 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี บ้านเด่น ต.หนองบัวเหนือ อ.

เมืองตาก จ.ตาก 63000
634 นางสมฤทัย  อ่อนช่ืนจิตร วัดโคกพิกุล หมูท่ี 8 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170

635 นางจตุพร สิงหาปัด บ้านหนองแตง 5 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 39180
636 นางยุพิน  เพชรเกิด บ้านศิลา หมู่6 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
637 นางพิศมัย  โตไทยบุตร บ้านนาจาน 171 หมู่ 15 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
638 นางสาวนัฐพร เช้ือสาวะถี บ้านห้วยขอบห้วยเหียม 200 หมู่ 3 ถนน ปากชม-สังคม ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.

เลย 42150
639 นายปฐมพงค์   เมืองอินทร์ บ้านห้วยตอง 98 ม. 10 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
640 นางสาวจารุวรรณ ผะกากอง บ้านแป้น หมู่ท่ี2 บ้านแป้น ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

641 นายจเด็ด  ห้อยพรมราช บ้านหนองแดน 139/1 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร 62000
642 นางลดาวัลย์  พิรุนสุนทร โคกปรงวิทยาคม 315 หมู่ 9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130

643 นางเบญจรัตน์ กังอนันต์ บ้านน้ าก้อ หมู่ท่ี 5 ต าบลน้ าก้อ ต.น้ าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

644 นายพิทยากร สุนทองห้าว บ้านโนนสว่าง 3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
645 นางสาวปุณฐิภา  โชติปิติมน อนุบาลบ่อพลอย 513 ม.1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

646 นางสาวอ าพา แจ่มวงศ์อินทร์ บ้านชะลาดระฆัง หมู่ 4 ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
647 นางสาวหนูเปีย โพธิ บ้านหนองไฮ 10 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
648 วิเรขา นาคสิทธิวงษ์ ชุมชนวัดห้วยร่วม 108 ม.3 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
649 นางสาวพิราวรรณ  แก้วค าปัน วรรณวัฒน์ศึกษา 137/4หมู่ 4 ถนนอุ้มผาง -คลองแม่ลาย ต.คลองน้ าไหล อ.

คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 62180
650 นางกล่ินกุหลาบ บ้านค ามณี หมู่ 7 ต.โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
651 นางสาวชุติพร วงศ์ลา บ้านนาสีสลากกินแบ่ง

สงเคราะห์ 59
หมู่ 5 ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
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652 นางเสาวลักษณ์  บุญญรังษ์ ร่วมมิตรวิทยา ม.4 บ.ส้มโฮง ต.นาข่า ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 
41130

653 ภานุวัฒน์  ขัติใจวงค์ บ้านแม่หม้อ 111 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
654 ดาหวัน  มีสิงห์ บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ หมู่ 6 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

655 นางปิยอร อามาตย์มนตรี บ้านนามะเฟือง หมู่1 ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 
39000

656 นางสาววิลาสินี  วัชรปิยานันทน์ บ้านเขาเฒ่า 66/66 หมู่ 3 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
657 นางสาวอักษร  จันทะสา อุดมสังวรวิทยา หมู่ 11 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190
658 จันทร์ฉาย  ศรีธนะ อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) 65 หมู่ 4 ต.ห้วยข้าวก่ า อ.จุน จ.พะเยา 56150
659 ปกีร์ญา พิลึก วัดสารวนาราม 204 หมู่ 8 ต.ส าพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
660 พิมพิชยดา สายชลศรีจินดา โรงเรียนบ้านปูแป้ 166 ม.3 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
661 นายธีระพงษ์ ปานทอง บ้านป่าเตียว 149/1  ม.5 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
662 นายจรัส  สังข์น้อย บ้านนาโพธ์ิ 11 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

663 นางพัสดาพร สุวรรณวงศ์ บ้านหอย-โนนดู่ 97 หมู่ 3 ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

664 นางนภัสสร  พรมหาลา บ้านน้ าสร้าง หมู่3 ต.นาซ า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120
665 นางสาวเนตรชนก ศรีเทียวไทย บ้านนาง้ิว 277 ต.นาง้ิว อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
666 นางณัฐธิดา  โชโต บ้านเมาะลาแต หมู่6 ต าบลทุ่งพอ อ าเภอสะบ้าย้อย ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย 

จ.สงขลา 90210
667 นางธูัญญาพร  พงษ์ธัญญะวิริยา จ้องฮ้ัว 45 ถ.ปานาเระ ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 

94000
668 นายบวรยศ ทวีทรัพย์ บึงกาฬ 211 หมู่ 1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000

669 นายอัครพล  น้อยอุ่น บ้านดุงวิทยา 117 หมู่ 3 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
670 นางสาวนัทธมน  แก้วแสน บ้านอะลาง - ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
671 นายสมยศ อุ่นส าโรง วัดหวายเหนียวปุญสิริวิทยา 2 หมู่4 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120

672 นางสาวมาลี  เหมหมัด ล าไพลราษฎร์อุทิศ ม.2 ต.ล าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260
673 นางสาวชลอ   เรือนก้อน วัดท่าช้าง 29 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
674 ประทุมพร ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม ม.13 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
675 นางสาวอริสรา  โสหุรัตน์ วัดทุ่งโพธ์ิ ม.1 ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
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676 นายวจนกานต์  แสนนอก ยูงทองพิทยาคม 3 หมู่ 1 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 43180
677 น.ส.สุปราณี  หล าภักดี บ้านสุเม่น หมู่10 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
678 ส.ต.อ.สิรินธร เคียงกลาง บ้านภูดานกอย ม.6 ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110
679 นางวรรณภัสสร ชัชวาลพงศ์ บ้านหนองไผ่ - ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
680 อัจฉราพันธ์  สังข์ชัย วัดบ าเพ็ญบุญ หมู่ 8 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
681 พาซีเย๊าะ  ยูโซะ บ้านวังส าราญ 75/1 ม.4 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
682 นายปริญญา จุ้ยทอง บ้านสุไหงโก-ลก 18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
683 นางอุลัยวรรณ พันธ์ุเส้ียม บ้านหัวดง 6 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
684 นางเจนจิรา  อ้อยรักษา สามผงวิทยาคม 51 หมู่ 3 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
685 นายประจักษ์  วิเศษพงษ์ บ้านตีกา 198 ม.6 ต.ศรีส าราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
686 ส.ต.อ.สวัสด์ิ ชัยณรงค์ บ้านตะแบกงาม 19 หมู่ท่ี7 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 86180
687 นางทัศนีย์  บุญล้อมรัตน์ บ้านท่าล่ี โรงเรียนบ้านท่าล่ี ต.ท่าล่ี อ.ท่าล่ี จ.เลย 42140
688 นายอรงค์กรณ์ แพงมาพรหม บ้านซ าบอน ม.6 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170
689 นายเสริมศักด์ิ   อินทวงศ์ ชุมชนต่อแพวิทยา 242 หมู่1 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
690 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงทิพานัน สุขไชยสงค์บ้านค าเจริญ 140 หมู่ 3 ต.บ้านโพธ์ิ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

691 นางนพณัช   ตันทชุณห์ บ้านน ้าเค็ม ม.9 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
692 อรนุลักษ์  จันทร์แจ้ง บ้านหนองหัวหมู หมู่ 7 ต.สระก าแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

693 นางอรวรรณ  โสสะ วัดโลกา 24 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
694 ธีรวุฒิ แกล้วทนง บ้านนาแวง หมู่ 8 บ้านนาแวง ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

จังหวัดบึงกาฬ 38000 ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึง
กาฬ 38000

695 นางสาวผุษรัตน์  โลหะสาร เมืองอ านาจเจริญ ม.7 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000
696 นางสาววิชชุตา  อินนาทร บ้านจอมศรี หมู่ท่ี 1 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
697 วาสนา  ทับพึง วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ม.8 ต.นาพันสาม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

698 นายเอกชัย  ภูมิโคตร มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี 766 ม.1 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

699 ฐปรัตน์  แก้วสีแดง บ้านกกจาน หมู่ 7 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
700 มัลลินี มีพันธ์ บ้านบางคราม 280 ม.4 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
701 วัฒนา เพ็งคล้าย วัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม หมู่ 4 ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
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702 นางสาวอรอุมา  ไฝทาค า บ้านข้ีเหล็กเหล่าสมบูรณ์ หมู่ 10 ต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140

703 นางสาวทวินันท์  เกตุค้ม อนุบาลรอดบ ารุง หมู่ 6 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
704 นางเสง่ียมพร  ใยเพ็ง บ้านหนองแปน 81 ต.ผือใหญ่ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
705 นายภราดร ด ากฤษฎา บ้านห้วยเด่ือ 249 หมู่ท่ี 7 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

706 นางสาวภัทรภา  แซ่ว่าง วัดพระธาตุน้อย หมู่ท่ี 3 บ้านหนองง้ิว ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120

707 นางจุฑามาศ ด้วงติลี บ้านบัววัด 113 หมู่ 4 ต.ธาตุ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 34190

708 ปรีดาภรณ์  โสภาพ บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 170 หมู่ 13 ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

709 ส.ต.ท.หญิงรัชนี เกตุทองมา บ้านห้วยกระแสน ม.7 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210
710 หทัยทิพย์ จันทร์ศรีอ่อน บ้านกกทอง 162 หมู่ 3 ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
711 นางสาวอาภาภรณ์  ภิญโญ บ้านต้นผ้ึง 1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน 51120
712 ศิริญา  วันต๊ะ อนุบาลตาก 99/8  หมู่ 9 ต.น้ ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
713 ทัศวรรณ ทิพจักร บ้านน้ าแพ 4/1 ม.2 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
714 นายพิชิตชัย  พลทองสถิตย์ บ้านแบง หมุ่ 20 ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43230
715 นางสาวชัยปราง วงศา บ้านกกโอ หมู่ 4 ต.น้ าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
716 นางสาววรรณิสา  นาคกราย บ้านเนินมะปราง เลขท่ี 9 หมู่ 2 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 

65190
717 ว่าท่ี ร.ต. คณิตภูมิ คงปาน ชุมชนบ้านแม่ยะ ม.6 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
718 นางจิตเกษม   ไชยฮัง บ้านต้อนราษฎร์ด ารงวิทย์ หมู่ 17   บ้านไทรทอง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 

47310
719 นางสาวณัฐกมล วงค์บุตรดี บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล) 2 หมู่4 บ้านนาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก 63180

720 นางสาวปะรินดา จ าปาวัน บ้านโบกม่วง หมู่ท่ี6 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
721 นางสาวกฤติยา ดวงรัตน์ บ้านกู่ ม. 14 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
722 สุวิทย์  มนต์ขลัง อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 124 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
723 นางสาวปริศนา ป้องป่ิน วัดศรีคัคณางค์ 25/1 หมู่ 3 ถนน เลียบคลอง 9 ต.บึงช าอ้อ อ.หนองเสือ จ.

ปทุมธานี 12170
724 นางสาวศิรินาถ  โคชา บ้านปวนพุ หมู่1 ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย 42190



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

725 นางสาวประภาพร   สูตรชัย บ้านหนองบ่อ 50  หมู่ท่ี   12 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130

726 นางสาววาสิณี  ยอดแก้ว บ้านเกี ยง ม.15 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
727 นางเรณู   ไชยวุฒิ บ้านแม่ขะนิง 69 หมู่ท่ี 3 ต าบล แม่ขะนิง อ าเภอเวียงสา จังหวัด น่าน ต.

แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
728 นางเพ็ญศรี  รองแก้ว บ้านทุ่งนาเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง หมู่ท่ี 6 ต.นาโพธ์ิกลาง อ.โขงเจียม

 จ.อุบลราชธานี 34220
729 นางสาวดวงมาณี  บุญวัน บ้านทุ่งหลวง 96 หมู่ 6 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 56120
730 นางมัลลิกา  สุขเกษม บ้านแก้ง 123 หมู่ 15 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

731 นางพิชานันท์  พันสนิท บ้านนาแปน หมู่ 15 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
732 อัจฉราวรรณ  อุปมา บ้านช าแจงแมง หมู่ 1 ต.ช า อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
733 นางสาวกาญจนา ไพรัตน์ บ้านนาดี หมู่ท่ี 6 ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120
734 นางสาวอรปรียา ดวงมะณี บ้านบ่อทอง 7 ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
735 นางสาวพรทิพย์  วงษ์แก้ว บ้านตาโกน 193 ม.1 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120
736 ชวัลลักษณ์ บุญลือ บ้านน้ าดิบ หมู่ 9 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
737 นางอวยพร  ภูเขม่า บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ หมู่ 6 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 39180

738 นางจุไรรัตน์  ค าสาว บ้านหนองหญ้าไซ 229 ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
739 นางสาวเพ็ญศรี  ลอจิตร์ บ้านแม่ทุเลา หมู่ 2 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย 64150
740 นายนรินทร์  แสนแก้ว บ้านหนองแซง 108 หมู่ 8 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000

741 นางสาวจิราพร  เข่ือนขัน วัดพระธาตุบังพวน 155 s,^j 3 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย 43100

742 รินทร์ลิตา โพธิรัตนาเวทย์ บ้านใหม่ เลขท่ี 164 หมู่ท่ี 5 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.
แม่ฮ่องสอน 58000

743 นางสาวภัทราภรณ์  นุ่มฟัก บ้านม่วง หมู่ท่ี 4 ต.บ้านฝาย อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
744 นางสาวปรียารัตน์  จูมพิลา บ้านโป่ง หมู่ 6 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
745 ด.ต.หญิงอรอุมา  เพ่ิมพูล สิริราษฎร์ 66 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
746 จารุดา   หลักคำ สามพร้าววิทยา 550 หมู่ 2 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

747 นางโสภณา  ทาสา บ้านนาค าวิทยา หมู่ท่ี 3 บ้านนาค า ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี 34130



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

748 นางอรพรรณ   อัญญโพธ์ิ บ้านบกน้อยหนองแคนหนอง
แปน

202 หมู่ 7 ต.ดงแคนใหญ่ อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35180

749 นางณัฐกานต์  โพธ์ิอ่อง โรงเรียนวัดเซิงหวาย 56/1 หมู่ 3 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180

750 นางจินตนา ไชยะสุข ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 106 ม.11 ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
751 นางสาวสุมิตรา  ไทยทอง บ้านหนองหญ้าปล้อง 1/9 หมู่ 4 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

77180
752 นางสาวสุภานัน หนูชูชัย โรงเรียนบ้านในเขียว 1 หมู่5 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

753 นางดาริกา ทีพารัตน์ บ้านโจดม่วง - ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160
754 นางสาวบัณฑิตา ภักดีศรี บ้านนาช้างน้ า 14 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
755 นางสาวศิริพร อยู่ท้วม วังเจ้าวิทยาคม 229 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก 

63180
756 ว่าท่ี ร.ต.หญิงธัญญารัตน์ ก้านสนธ์ิบ้านหว้า 86 หมู่ 2 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
757 ฮายาตี เจ๊ะซอ บ้านมะแนดาแล 122 ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230
758 นางสมพร  นนทะน า พานพร้าว 86/5 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
759 จิราภรณ์  กวานสุพรรณ หนองบ่อวิทยานุกูล 132 ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม 48130
760 นางสาวปิยวรรณ สุตะวงค์ บ้านหนองอ้ัว หมู่ 4 ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
761 นางอรทัย นุปิง บ้านปางคอม 134 ต.บ่อเบ้ีย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
762 จิรัฐิต์ิ ทรัพย์แย้ม วัดศรีวิชัย 45/1 ถ.พรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.

ชัยนาท 17000
763 นางสาวนิภาพร  ทองได้หนู บ้านทุ่งโพธ์ิ หมู่ท่ี  5 ต.ล าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260
764 ปิยนันท์ สนิทมูล ไผ่งามวิทยา หมู่ 8 ต.ท่าแฝก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
765 ปณิชา เมธะพันธ์ุ บ้านห้วยผ้ึง 116 ต.ท่าแฝก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
766 นางสาวพนิดา  เครือกิจ หมู่บ้านตัวอย่าง หมู่9 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
767 นางสาวศศิมาพร  ศิริวงษ์ ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบ ารุง 221 ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 63150

768 นางจินตนา  มหันต์ อนุบาลดอนไผ่ - ต.โพนทอง อ.โพธ์ิตาก จ.หนองคาย 43130
769 นายณัฐพงศ์  ดีวัน อนุบาลสว่างอารมณ์ 111 หมู่ 2 ต.สว่างอารมณ์ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 

61150
770 นางสุรีวรรณ  เล่ียนเปีย วัดไทรใหญ่ หมู่ 4 ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90220
771 รัศมี  สิทธิธรรม บ้านห้วยเวียงงาม หมู่ท่ี  8 ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
772 ส.ต.อ.หญิงสกล เกษหอม ชุมชนป่าหญ้าคา 1 หมู่ 10 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

773 นางสาวอัญชลี อิทธิมา บ้านปิงใน 123, หมู่ 3 ต.ปิงหลวง อ.นาหม่ืน จ.น่าน 55180
774 นางสาวสุพรรณิการ์  สืบเช้ือ บ้านโป่งน้อย หมู่ท่ี 4 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34200

775 นางสาวจิราพร  กิตวัน บ้านดู่ หมู่ท่ี 1 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
776 ว่าท่ีร้อยตรีจักรเพ็ชร เพ็ญพิมพ์ ชุมชนบ้านระเว 12 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
777 นางปัทมาภรณ์ โปธิยา ธนรัตน์วิทยา 131 ต.บ้านกลาง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000
778 นางสาวสุธาทิพย์ บุญสวาท บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 4 บ้านโพนทอง ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 

43230
779 นายอนุวัฒน์  ยาตรา บ้านตาดแต้ 146/6 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
780 ส.ต.ท.หญิงทัศนีย์วรรณ  พันธ์สว่างบ้านค าสะอาด - ต.ยางใหญ่ อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 34260
781 เพียรสุดา  พิมายนอก บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บ ารุง) 141 หมู่ท่ี 3 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

782 สุริยเทพ ภาเรือง บ้านค าเม็กห้วยไผ่ 105 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

783 นางสาวประภัสสร ค ามา บ้านนาดินด า 264 หมู่ 1 ต.นาดินด า อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
784 นางสาวมาสิตา  ทักษิณาวาณิชย์วัดท่าดินแดง หมู่ท่ี 4 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
785 เพียงขวัญ บรรจง บ้านลานเข้ 3 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
786 นางนฤมล  พิมาลย์ บ้านม่วงต๊ึด หมู่4 ต.ม่วงต๊ึด อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
787 นางอดีนา อนันทบริพงค์ บ้านปากบาง หมู่ 4 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
788 วันทนีย์  ศรีสุราษฎร์ บ้านวัดหลวง หมู่ 2 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
789 สราญรัตน์ ยาวิละกาศ ใบบุญล าพูน 127 ม.2 ต.เวียงยอง อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน 51000
790 นายมนต์ ราชคม บ้านกลางพิทยาคม 118 หมู่ 1 ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
791 นางสาวชิดชนก  ทองเน้ือสุก บ้านหนองเรียน 22/3  หมู่ท่ี 5 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240

792 จิราวรรณ  เลขลบ บ้านนาโนน หมู่3 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
793 นางสาวทัศนวรรณ   ปัญญาแดงโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 109  หมู่ 2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

794 นางสาวสุดา  ส าโรง บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี หมู่ 4 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
795 พารีด๊ะห์ มายิ บ้านธารน้ าผ้ึง 204/35 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
796 นางอาสารอ เกษธิมา บ้านป่าพ้อ หมู่ 3 ต.ล าใหม่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95160
797 นายวีระศักด์ิ  ศรีสร้อย อุดมจิตวิทยา 469 หมู่ 8 ถ.สามัคคีธรรม ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 

47160
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    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
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798 นางสาวนวลนิตย์  อุ่นเรือน วัดคลองสวน(พรหมอุทิศ
วิทยาคาร)

1 ม.3   ถนนประชาอุทิศ 90 - บ้านล่าง ต.บ้านคลองสวน 
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

799 ชลธิชา  ประเสริฐ วรลาโภนุสรณ์ 76  หมู่ 5 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 
43130

800 นางสาวจิรัชญา แก้วฝ่าย มัธยมวาริชภูมิ 90/9 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150
801 นางสาวธารทิพย์ จันทะมาศ บ้านเมืองน้อย บ้านเมืองน้อน หมู่ 6 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะ

เกษ 33210
802 นางสาวก่ิงกมล บังศรี บ้านคุ้ม 111 ม.9 ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
803 นางสาวณัฐธยาน์  ชุมจันทร์เฉลิมบ้านบก หมู่ 2 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290

804 สุนิภา ศรีภาวินทร์ วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บ ารุง หมู่ 8 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
80370

805 นางสาวณภารัตน์  ยางงาม บ้านหนองกก หมู่ท่ี 17 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
806 นางสาวกัญญาณัฐ  พลเสน บ้านดอนไม้งาม 6 ต.หนองหมี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
807 นางสาวอรทัย มานุสนธ์ บ้านส าโรง 117 หมู่ 2 ต.ส าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170

808 รัตนา  ไชยสาร บ้านนาเมือง 9 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

809 ด.ต.หญิงจันทนา หมวกทอง เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 10 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
810 นายปิยวัฒน์ กุลศิริ บ้านห้วยเหล็กไฟ 58 หมู่ท่ี 9 ต.นิคมน้ าอูน อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 47270

811 นางซารัญฏา  ผลจันทร์ บะฮีวิทยาคม 124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
812 นางสาวปรายฟ้า พรมจารีย์ บ้านดงผักเทียม 290 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
813 นางสาววรูุณยุพา  ธนที บ้านดองก าเม็ด ม.5 ต. ดองก าเม็ด อ. ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ ต.ดองก าเม็ด 

อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
814 นางสาอัจฉรา ยาน้อย บ้านห้วยแคน หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยแคน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.

สกลนคร 47280
815 นัฐวุฒิ บุญช่วย บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 101 หมู่2 บ้านหนองผักแว่น ต.บ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.

อุดรธานี 41130
816 วลัยพรรณ นวลจันทร์ โป่งแพร่วิทยา 200 หมู่ 2 เด่นห้า-ดงมะดะ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.

เชียงราย 57000
817 สุภัสสรา  กาญจโนภาส บ้านจ าบอน 9 หมู่1 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

818 นางนันทิยา จุลพงษ์ สกลราชวิทยานุกูล 74/26 ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 47000

819 นางชุติญากาญจน์  บุญโท บ้านกุดยาลวน หมู่ 1 ต.กุดยาลวน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

820 นางสุวพร  สุทธิ อนุบาลลานสัก ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
821 น.ส.จิราพร  โชคชัย โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 93  หมู่ 9 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 

37240
822 นางสุวคนธ์ บุตรชาติ ร่มเกล้า 190 หมู่ 14 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280

823 นางศศิมา ละเมาะ บ้านนาทอน หมู่ท่ี 1 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
824 ขวัญฤทัย ค าท้วม บ้านนาแซง ม.3 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160
825 นางประทุมวัน นิลสุวรรณ อนุบาลหนองคาย หมู่ท่ี 1 บ้านดอนดู่ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.

หนองคาย 43000
826 นางสาวแคททรียา  แก้วฝ่าย บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา หมู่ 5 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120

827 นายพงษ์ศักด์ิ  สมศิริ นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 หมู่ 4 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
828 นางสาวรัตนาพร  ยอดกุล บ้านปะโด๊ะ บ้านปะโด๊ะ  หมู่ท่ี 8 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

 33120
829 นาวไซนาบง หมัดเต๊ะ บ้านตะเคียนเภา หมู่ 4 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
830 อรชรัสม์   กวยทอง นิคมสงเคราะห์วิทยา 26 หมู่ 4 ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

41000
831 นายไกรสร สารสิทธ์ิ บ้านทุ่งต่อ 100 ม.3 ต าบลทุ่งต่อ อ าเภอห้วยยอด ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด

 จ.ตรัง 92130
832 นิภาพร ชมภู บ้านสามขาหนองส าโรง

(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)
17 ต.เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120

833 นายณัฐกรณ์ ธาตุทอง บ้านยาง 6 ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
834 นางสาวประภาณี ราญมีชีย ม่วงโป้หนองน้ าขุ่น หมู่ท่ี 1 บ้านม่วงโป้ ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.

อ านาจเจริญ 37110
835 นางสาวอรทัย ริมโขง สนธิราษฎร์บ ารุง หมู่ท่ี   9   บ้านโพนสว่าง ต าบลโพนแพง ต.โพนแพง อ.

รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
836 นางสาวยุพา สิริอ านวยศักด์ิ วังทองวิทยา 269 หมู่ 2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 52140
837 นางสาวกัญธิตา  เขียวโสภา ชุมชนบ้านถ่อน 349 หมู่ 4 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
838 นันทนา ตุ้มวงษา บ้านกันทรารมย์ หมู่ท่ี 3 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
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839 นายพงศ์พจน์  โพธิกุล บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 159 หมู่ 4 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
840 นางสาวพิไลพร  สมพงษ์ เพียงหลวง๑๕(บ้านรังแตน)

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี

229 ม.7  ต.จปร.  อ.กระบุรี ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 
85110

841 ด.ต.หญิงสุทิศา  ขวัญเมือง บ้านควนสามัคคี หมู 13 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130
842 นางบุศรากร  สังสงค์ ท่าปลาอนุสรณ์ 2 หมู่4 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
843 ด.ต.บรรจบ  รักษาพราหมณ์ บ้านยางโพรง หมู่ 7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
844 นางฐิติมา  วิจิตรวงศ์ บ้านเกาะทองสม หมู่ท่ี 10 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
845 นายประกาศิต  อยู่พล วัดมงคลสถิตย์ หมู่ 4 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180

846 นายจุมพล   ชาอุ่น พัชรพิทยาคม 170 หมู่ 2 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

847 นางสาวธนัฎฐา  วงษา บึงโขงหลงวิทยาคม 393 หมู่ 11 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220

848 นายสุริยา ธัมมา บ้านโพนแพง หมู่ท่ี4 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
849 ส.ต.อ.หญิงสิริลักษณ์ ขนานสุข บ้านสวนเพชร 295 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
850 นาวสาวกินรอน  ด้วงเต่า บ้านกราม ม.9 ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
851 นางสาวแสงเพียร  งานดี บ้านห้วยมะซาง 307 หมู่5 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
852 บัวพันธ์   ขจัดกลาง บ้านโก 143 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
853 นางสาวอักษรสินี  เพียรชนะศิวัชบ้านหนองไฮ 254 หมู่ 6 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 

37110
854 นางจุฬาพร  ป้อมบ้านมุง อนุบาลหนองหานวิทยายน 204 ,11 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

855 บุษรากร เกิดสวัสด์ิ บ้านสม็อง ม.7 ต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
856 นายวัชระ  ศรีวิพันธ์ุ บ้านพะวร เลขท่ี2 ม.2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

33210
857 นายสุรชัย  ป้อมอาษา บ้านโสกท่าวังหิน หมู่ท่ี 5 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

858 นางกัญญ์ภัคสร  อารยะธนินรัชต์บ้านทัพส่วยหนองพอก โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด 
จ.ศรีสะเกษ 33160

859 ด.ต.หญิง ฝันเมือง บุษบรรณ บ้านกอเตย ม.11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
860 นางสุพัตรา   เรียมแสน บ้านหนองยาง 15  หมู่ 6 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43230



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

861 นางสาวสิดาพร ภาคภูมิ บ้านโป่ง 100 หมู่ 11 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
862 อัมรินทร์  จาระงับ บ้านจันทัย หมู่ท่ี7 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
863 นางมณีรัตน์  รินสวัสด์ิ บ้านห้วยทราย (มิตรภาพท่ี 

150)
199 หมู่ท่ี 3 ต าบลป่าบอน ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
93170

864 แตงอ่อน  ขันธ์แก้ว บ้านดอนแดง 176 หมู่6 ต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
865 นางสาวไพบูลย์  วงศ์ค า บ้านค าข่า หมู่ท่ี 7 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

866 นางดวงรัตน์ ลาดซ้าย สตรีราชินูทิศ 103 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 
41000

867 นางสุบิน  แสงค า โรงเรียนชุมชนบ้านต้ิว หมู่  3 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
868 นางอัฉราภรณ์ นิสวัน บ้านโสกใหญ่ 329 ม.3 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

869 ส.ต.ท.ประกาย ป้อมภูเขียว บ้านห้วยเหมือง ม.13 ต.นาขา ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
870 ฐานิสญาณ์ รุจีจินตกานนท์ 171/2 ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120
871 เบญจมาศ วารี แพดพิทยารัตน์ 1 ต.แพด อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 47250
872 นางอัญชัญ  คล้ายแก้ว บ้านเขาไคร 187 ม.6 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
873 นางสาวจรัญ  คงนา บ้านปากคลอง เลขท่ี  80  หมู่  5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 

64210
874 นางสาวทัศวรรณ  บูรณไทย วัดเกาะ - ต.วัดเกาะ อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย 64120
875 นางสาวสุพัตรา เกิดศร บ้านหนองเทา หมู่ 2 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240
876 นางสาวนันทนา นาค ามูล บ้านสว่างโนนทอง บ้านโนนทอง หมู่ 10 ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 

34160
877 นางสาวจิตราภรณ์ แสนโสม บ้านขนาด หมู่ 13 ต.สระเยาว์ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
878 นายยศธนพิชญ์   ผลาหาญ บ้านห้วยเด่ือ - ต.น้ าไผ่ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
879 นางสาวอารยา ปะละคะ บ้านนาถ่อน 203 หมู่3 ต.หนองบัวสิม อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 47250

880 สุรุจิรา บุญเลิศ ชุมชนบ้านค าพระ หมู่3 ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240
881 ธิดารัตน์  สมบูรณ์ บ้านนากลาง 160 หมู่ท่ี 5 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170

882 วัฒนาพร  นาเตย บ้านนาม่ัง หมู่ท่ี3 ต.บ้านยวด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260
883 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญทา โคกชาดกลางท่าโพธ์ิ หมู่7 ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240
884 นางสาวกนกพร กองเพชร บ้านนิคม 188 หมู่ 5 ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 

37110



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

885 นางสาวพัชรินทร์  พลเสนา ท่านผู้หญิงจันทิมาพ่ึงบารมี 164 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310
886 นางกชพรรณ  พูลเพ่ิม บ้านน้ าท่วม 23 หมู่ 13 ต.เปือย อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120

887 นางสาวกัญญ์วรา  จ าเปีย วัดดอนรักษา หมู่ท่ี 7 ต.ท้องล าเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 
80190

888 นางสาวพวงรัตน์  มีดา นิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน
สงเคราะห์ 1

หมู่ 5 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150

889 นางสาวพรทิพย์  องอาจ บ้านโนนจาน โรงเรียนบ้านโนนจาน  หมู่2 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.
อ านาจเจริญ 37000

890 นางสาวอัญลี ประจง บ้านหลักร้อย หมู่ 5 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
891 นางสาวสุมิตตรา  จันทเพ็ชร บ้านชะแงะ หมู่ 12 ต.โพนเมืองน้อย ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.

อ านาจเจริญ 37240
892 รัชนี  ติณะรัตน์ บ้านหินขัน 59 หมู่ 4 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210

893 นางบุญเรือน  ผานัดถ์ บ้านหนองแก้ว หมู่ 1 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

894 นางสาวลดาวัลย์  จินตพล ชุมชนวัดปัณณาราม หมู่ 5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
895 นางสาวสังวาลย์  ขันเพชร มัธยมแมด 97 หมู่9 9 บ้านแมด ต าบลแมด ต.แมด อ.ลืออ านาจ จ.

อ านาจเจริญ 37120
896 จิตอารี อาริวงค์ ปากจอกวิทยา หมู่3 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150
897 นางสาวพวงพยอม บัวทอง บ้านค าสร้างบ่อ 392 หมู่ท่ี 5 บ้านค าสร้างบ่อ ต.น้ าปลีก อ.เมือง จ.

อ านาจเจริญ ปณ.37000 ต.น้ าปลีก อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.
อ านาจเจริญ 37000

898 จารุณี  ภู่นายพล เฮียงไทยธ ารงค์ 474 ม.15 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
899 นางอโณทัย  กมุทชาติ นครไตรตรึงษ์ เลขท่ี9หมู่1 ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร ต.ไตรตรึงษ์

 อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 62160
900 นางวชิราพรรณ  สิทธิมวล บ้านสร้างเม็ก หมู่ 6 ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
901 นางสาวอลีนา จันทมาตร บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) หมู่9 ต.หัวดอน อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
902 นางต้องใจ  คล่องตา บ้านยางบอน(อ าพานุสรณ์) - ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
903 นายธันยวิชญ์  แขมค า บ้านสร้างเรือ หมู่5 บ้านสร้างเรือ ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

 33210
904 นางสาวสุภาพร  ปินค า บ้านห้วยตอง 112  หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

 58000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

905 นางวรรณภา  พันธเสน บ้านหนองคล้า 75 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
906 นางสาวสุภาพรรณ ตรีเดช บ้านหินส่ิว หมู่4 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210
907 นางสาวรุ่งนภา  แจ้งไชย หนองนางพิทยาคม ม.10 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
908 นายศิวรานนท์  ลีทับขวา เชียงพังพัฒนวิช 333หมู่3 ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

909 นางสาวปาริฉัตร  พรมเกล่ือน อนุบาลมะนัง ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130
910 นางยุพิน  พุ่มจันทร์ ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการ

ตามพระราชด าริ
84 หมู่ 3 บ้านไร่ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 
58150

911 นางสาวโสภาพรรณ  มีแก้ว บ้านสามแยกวังชมภู 1 หมู่ 12 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67210

912 นางสาวกาญจนาภรณ์ วงศ์จอม บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย บ้านหนองเหล็ก ต.ก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
33120

913 นางพิน  เสมานุกูล บ้านห้วยใต้ ม.7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
914 นางสาวเสาวนีย์   ปวนกาศ ล าพูนพัฒนา 157 หมู่ 2 ถนนเล่ียงเมืองป่าซาง ต.เหมืองจ้ี อ.เมืองล าพูน 

จ.ล าพูน 51000
915 นางทัศณีย์  โพธ์ิศรี บ้านโนนดู่ 99/1 หมู่ 9 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
916 นางสาวรัติยา  เพ็งดี บ้านม่วงนาดี 3 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
917 วิภัสสร จันทวัตร นิคมน้ าอูนเจริญวิทยา 77 หมู่ 5 ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 47270

918 นางอ าพร อุทธา บ้านหนองยาง 6 ต.ดงบัง อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120
919 นายเอกบุรุษ  รูปสวย หนองยอดู่ในวิทยา หมู่ 8 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240
920 นางคนึงนิจ  อุทัศน์ จ่านกร้อง บ้าน23/17 ถนนจ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.

พิษณุโลก  ุ6500
921 นางสาววรรณกานต์ คันธี ดอนตาลวิทยา 445 ม.7 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
922 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกัญญาณัฐ  อ่ินค าบ้านสถาน 176  ม.2 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
923 นางสาวนพเกล้า สิมาพันธ์ นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 180  บ้านนิคมแปลงท่ี 5 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.

อ านาจเจริญ 37210
924 นางประภัสสร  นามวงศ์ บ้านห้วยไฮ หมู่ท่ี 6 ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

925 นางสายหยุด  อุตมี บ้านโดด 52 ต.โดด อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
926 นางแก้วมณี  บ่อทอง บ้านหนองเค็ม โรงเรียนบ้านหนองเค็ม ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 43120
927 รัชณีกร  นันตาชัยวุฒิ บ้านห้วยไคร้ 225 หมู่ 13 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

928 นางสรวีย์  แคนปา กุตาไก้วิทยาคม 69 หมู่ 9 ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
929 นางสาวสกุลรัตน์ ช่ืนบาน บ้านพลไว บ้านพลไว ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
930 นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์ บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) หมู่ 6 ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
931 เพ็ญศิริ  พลไชย บ้านโนนคูณแสนสุข หมู่ 6 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

932 นางสาวจิราภา จรรยา บ้านหนองบัวฮี 106 หมู่ 1 ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
34110

933 นางธัญวรัตน์ เรืองเพชร บ้านมาบแฟบ 100 หมู่ 7 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
934 นางสาวฟาเราะห์ มาโซ บ้านสะหร่ิง หมู่.1 ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
935 นางสาวน้ าผ้ึง  สุวรรณแสง บ้านเอราวัณ 3 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220
936 นางสาวเวฬุวัน เอ่ียมพงษ์ บ้านใหม่วิไลวัลย์ 400 หมู่ 10 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130
937 นายอัจฉริยะ พรมโสภา ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 17 ต.สร้างถ่อ อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
938 นางสาวอรอนงค์  วงพินิจ บ้านปราสาทกวางขาว ม. 4 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
939 นางมาลินี  ศรีวงษ์ บ้านโป่งหิน 5 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290
940 คุณากร โงชาฤทธ์ิ บ้านแดงหม้อ 1 หมู่ 1 บ้านแดงหม้อ ต.แดงหม้อ อ.เข่ืองใน จ.

อุบลราชธานี 34150
941 ส.ต.อ.หญิง อรวรรณ  ปวนแดง สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์

วิทยาคาร)
516  หมู่ 10 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

942 นางสาวอมรภัค ก่ิงค า บ้านหนองคู หมู่ 14 ต.โพธ์ิกระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33315
943 นายสมเกียรติ พรหมสุภา บ้านกุดแกลบ หมู่4 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
944 นางสาวศศินันท์  ไชยวิลากานต์ บ้านอ่างหิน -   หมู่ 8 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
945 นางสาวเจนจิรา ศรีรักษา วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) เลขท่ี5 หมู่3 ต.หัวฝาย ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

946 นางสาวพรกานต์  กลมเกลียว บ้านหัวตะพาน 8 บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.
อ านาจเจริญ 37240

947 นางเนตรนภา ลาภจิตร บ้านโทะ 135 ม.8 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

948 นางสาวทองนาค   วงษ์มุข บ้านโจดนาห่อมเด่ือ หมู่ 9 ต.คลีกล้ิง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160
949 ส.ต.ท.หญิงพิชชาภา  นิลดาศรี บ้านห้วยฆ้อง ม.5 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210
950 นางสาวขวัญใจ  พรมนอก บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คก้ีฮิทค็อก) 10 หมู่ 7 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57810
951 นายสุวัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วย

ยะอุ)
185 หมู่ 10 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

952 นางสาวสุรีรอง  วาทีธรรม บ้านพะเนาว์ราษฎร์บ ารุง หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

953 กรทอง  เดชกล้า อนุบาลแม่สรวย 105 หมู่ 5 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
954 นางสาวสายฝน  จตุพร บ้านจ าป่าหวาย หมู่ท่ี 5 บ้านหล่ายฮ่อง ต.จ าป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.

พะเยา 56000
955 นางจุฑาภรณ์ รัศเสียร ศรีธาตุพิทยาคม 110 หมู่1 ถนนสมศิริ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230

956 มาธิน่า  มีชูศิลป์ บ้านท่าปากแหว่ง 69/4 หมู่11 ต.โคกกลอย อ.ตะก่ัวทุ่ง จ.พังงา 82140
957 นางสาวศศิธร  เลิศไกร ต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน

ป่าก่อ
หมู่ 4 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210

958 ปฐมพร ชวติ โรงเรียนพะทายพิทยาคม 97 ม.6 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48124
959 นายภาสกร  มหาเพชร บ้านโคกทุ่งน้อย เลขท่ี  22 หมู่ 10 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.

หนองบัวล าภู 39270
960 ฐิติมา  น้อยลัทธี วัดแหลมไผ่ 6/1 หมู่ 3 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
961 พัชราภรณ์ เสมอพิทักษ์ อนุบาลสกลนคร 226 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ต.ธาตุเชิง

ชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
962 นางศศิธร คตสุข ท่าด้วงพิทยาคม 72  ม.3 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
963 นางวรรณา  ชนูนันท์ บ้านหนองไฮโนนส าราญ 7 ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
964 นายอนุชิต  ขยันกสิกิจ บ้านหนองแห้ว 2/2   หมู่ 7 ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120

965 นางสาวร าไพ ดวงบุบผา เสาวนิต(บ้านวังแซ) หมู่12 ต.โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
966 สุพรรษา  สว่างภพ บ้านนาสีดา หมู่ 2 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210
967 ดาบต ารวจไมตรี  ขวยเจริญ บ้านคลองวาย หมู่ 7 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84370
968 นางศิริภรณ์  จรูญภาค บ้านภูเขาขาม 116 หมู่ท่ี 4 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ

 37000
969 นางรี    หารมาก ประชาสามัคคี 186 หมู่ 3 ต.แมด อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120

970 นางส าอาง  จังอินทร์ บ้านหนองห้าง - ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
971 นางสาวอนุสรณ์  พรมสร้อย บ้านหินกองสามัคคี หมู่ท่ี 5 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210
972 นางสุคนธ์ สิงห์จันทร์ บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 4 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.

อ านาจเจริญ 37290
973 นายอานุภาพ เหล่าเภา โคกศรีหนองคลอง หมู่ท่ี 3 ต.ไก่ค า อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

974 นางสาววรางคณา พงษ์ดา วังหวายวิทยาคม บ้านวังหวาย หมู่ท่ี 6 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

975 นางพยอม บุญยะกาพิมพ์ บ้านปางเป๋ย หมู่6 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
976 นางนงสุรางค์ บุญรอด บ้านโคกเลาะ 25 หมู่ 8 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

977 นายวุฒิศักด์ิ  จักษุพันธ์ บ้านนาเวียง หมู่ 1 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290

978 กีรตี ไชยเชษฐ์ บ้านวังบง ม.12 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
979 นางนฤมล เข็มทอง บ้านหว้าน 8 ต.ส าโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
980 ด.ต.จักรพันธ์  พลายด้วง สันตินิมิตร ม.10 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
981 นางจารวี  บวบมี บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 9 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
982 นิสาชล  ลาภผล อนุบาลบ้านโคก 73 หมู่3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
983 นายเจษฎา  ส้ินภัย นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) หมู่ 6 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

984 นางสาววิลาวัลย์  อ้วนทูน บ้านหนองเอาะหนองสิม หมู่13 บ้านหนองเอาะ ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี 34130

985 นางสาวสุวรรณา จันทนันท์ หนองข่าป่าหวาย โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย หมู่ท่ี 4 ต.หนองข่า อ.ปทุมราช
วงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

986 สมจิตร  วัฒนชัย บ้านวังขุม 105 ม.1 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230

987 นางสาวนิลวรรณา   รัตตัญญู บ้านโคกตาล หมู่ 1 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
988 นางสาวแพรวนภา  โคตรสิมมา บ้านทรายมูล 28หมู่ท่ี3 ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
989 นางสาวสุภัสสร ค าโตนด บ้านตาเจา 106 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
990 นางสุกัญญา  ปุโรง บ้านรามัน 1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
991 ศราวุธ วงศ์เตชะ บ้านโนนเรือตอเรือ หมู่ท่ี 3 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220
992 นางบรรจง ถ่ินขาม ชุมชนไร่สีสุก 1 ถนนชยางกูร ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 

37290
993 นางประจิต  บุญสุข บ้านเรียม หมู่ 5 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
994 นางนันทนา  วายทุกข์ หนองแห่โนนสมบูรณ์ หมู่ 1 ต.นายม อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

995 นางสาววริศรา เติมแดง บ้านวังใหญ่ปลายร า 10 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
996 นางสาวจิราทิพย์  แสงงาม บ้านส าโรง หมู่ท่ี 1 ต.ส าโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
997 นางศิริวรรณ  อุดรวงศ์ บ้านหนองสามสีหนองดินด า รร.บ้านหนองสามสีหนองดินด า ต.หนองสามสี อ.เสนางค

นิคม จ.อ านาจเจริญ 37290
998 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา บ้านท่าข้าม 173 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

999 นางสุดาวัลย์  จันทนุช บ้านป่าข่า 82/10 ต.หนองสิม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
1000 นางสาวรัตนาวดี  ป้านพลู สระงาม 44 หมู่ 4 ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110

1001 สิรวิชญ์  ขัดเชิง สรอยเสรีวิทยา 324 หมู่ 5 ต.สรอย อ.วังช้ิน จ.แพร่ 54160
1002 นางสุภาพร จิตรประสิทธ์ิพร บันนังสตาอินทรฉัตร

มิตรภาพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ.
36 หมู่ 2 ถนนสุขยางค์ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 
95130

1003 สะการะ สะอาดประชาสรรพ์ หมู่ 1 ต.ล าคลอง อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000
1004 นายเพชรสุพรรณ วิทยาประดับ รวมไทยพัฒนา 4 102 หมู่ 4 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก 63160
1005 นางสาวภาณิชา หัตถกอง บ้านสันกลาง 41 ม.13 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 

57000
1006 นางสาวเพ็ญพิชา นิยมธรรม บงเหนือวิทยาคม 162 ม.2 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

1007 นางสาวปวีณา   ภูบาลเช้า หนองหอไตรราษฎร์บ ารุง 136 ต.ล าหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ุ 46220

1008 นางสาวมะลิวัลย์  หงษ์ศรีทอง กวนวันวิทยา หมู่3 ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
1009 นางสาวศรัญญา  ค าราม อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารี

วิทยา)
199 หมู่ 2 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

1010 นางรัตนา   มุลตะกร บ้านพานสหราษฎร์บ ารุง หมู่ท่ี 8 ต.ขม้ิน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220
1011 ม่ิงขวัญ   โสภารักษ์ บ้านนาชมภู หมู่8 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี 41380
1012 นางสาวอารีย์รัตน์  เชียงกันทะ บ้านผาจี 111 หมู่ 15 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240

1013 รวีวรรณ ขวัญพินิจ บ้านต้ิว หมู่ 6 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
1014 นายชาญวิทย์ โหมดม่วง ม่วงหนองแดงหนองกะเลา ม.7 ต.โคกกลาง อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120
1015 นางสาวณัฐพร  ภูวงศ์ บ้านโนนสูง หมู 4 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290

1016 กฤติกา สโมสร บ้านต าหนัง 2 หมู่ 7 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
1017 นางสาวศันสนีย์ ไมยะปัน ค าคาราษฎร์บ ารุง 3 ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46140
1018 นางสาวอรุณวรรณ  ทะแพงพันธ์หนองผือวิทยาคม หมู่ 8 บ้านหนองผือ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.

หนองคาย ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย 43100

1019 นางสาววิไลวรรณ พรมวิชัย ผานาง-ผาเก้ิง 163 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220
1020 นายชณดล   พูสาย ชุมชนบ้านโคน หมู่ท่ี 1 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1021 นางพวงเพ็ญ  คงพินิจ วัดกัด หมู่ท่ี 1 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

1022 นางขวัญสุดา  คชพล บ้านพังโคน(จ าปาสามัคคี
วิทยา)

หมู่ 9 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160

1023 นางนริศรา  อินทรเทศ บ้านโคกน้อย 80 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1024 นางสาวบุศราวัลย์  ชูภักดี รร.สีชมพูศึกษา เลขท่ี  39 สุขาภิบาล 2 ต าบล วังเพ่ิม อ าเภอ สีชมพู 
ขอนแก่น 40220 ต.วังเพ่ิม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220

1025 นางนาดี  วรวิรัช บ้านแขว ม.9 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
1026 นฤมล บัวขาว วัดทุ่งหลวง ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
1027 พนารัตน์   ผลถวิล ตากสินราชานุสรณ์ 45 ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
1028 นางสาวอมรินทร์ นามวิจิตร บ้านสันกอง 125 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
1029 นายศิริชัย ล้ีพล บ้านกะก า 132 ม.4 ต.ตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
1030 นางสาวสุขุมา  โชติยานนท์ ไทยรัฐวิทยา  30 (ศรีสังวร) 43  หมู่  5 ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110

1031 นายณัฐวุฒิ หมาดหวัง บ้านควนไม้ด า 249 หมู่ท่ี 2 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180
1032 นางพรทิพย์  อรัญสวรรค์ บ้านห้วยไคร้ หมู่ 1 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
1033 นางสาวปิยะดา โยธาฤทธ์ิ หนองโพนสูง หมู่ 5 ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธ์ุ 46230
1034 นางอรุณรัต  สายกมล นาผือบอนราษฎร์นุกูล หม๋ท่ 3 ต.ค าพ้ี อ.นาแก จ.นครพนม 48130
1035 Remo Bryan โรงเรียน ร่วมฤดีวิเทศศึกษา 

ราชพฤกษ์ แคมปัส
999 ถนนบางกรวยไทรน้อย บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 
ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1036 นางสุปราณี  อุเซ็ง บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 148  หมู่3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
1037 นางสาวปรียาภรณ์  กุบแก้ว บ้านศรีราชา บ้านศรีราชา หมู่ 4 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ

 37290
1038 นางมยุรา  กิจคงพัฒน์ บ้านหัวเขา - ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000
1039 ทัศนี  เขตสกุล ตะดอบวิทยา 68 ม.8 ต.ตะดอบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

1040 นางสาวนันทวรรณ  เพ็ญธิสาร เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 172 หมู่ท่ี8 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ 46130

1041 นางสาวมุกดา   ยางอ่อน บ้านคลองกะโบน 4 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1042 นางสาวพัชรินทร์  ไชยรัตน์ บ้านคอนสาย หมู่ 5 ต.คอนสาย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1043 นางธัญลักษณ์ จันทรังสี บ้านเขายวนเฒ่า หมู่ 4 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
1044 กาญจนาภา เมืองโพธ์ิ เข่ือนเพชร (ชลประทาน

สงเคราะห์)
399 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130

1045 นางสาวสุนิสา  เพชรอินทร์ โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 130 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1046 นางจีรนันท์  แก้วบุญมา ป่าขนุนเจริญวิทยา 121 หมู่ 3 ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

1047 นายฐากูร  แสนภูวา ดงมะไฟวิทยา 1175 หมู่ 13 ถนน นิตโย ต.ขม้ิน อ.เมืองสกลนคร จ.
สกลนคร 47220

1048 นางอ านวย  อาจวิชัย บ้านน้ าเท่ียงวันครู 2501 ม.1 ต.น้ าเท่ียง อ.ค าชะอี จ.มุกดาหาร 49110
1049 นางสาวขนิษฐา   ยศประสงค์ รร.ท่าข้ามพิทยาคม หมู่ 1 ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
1050 นางสาวปนัดดา สังฆะมณี บ้านเทอดไทย หมู่ท่ี 4 บ้านยางด่อ ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 

45170
1051 นายวัชรินทร์  อะสุรินทร์ บ้านโนนราษีฝางวิทยา 84 ต.โนนราษี อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
1052 นางสุรางคนา  นามมุงคุณ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 84 ต.ขม้ิน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47220
1053 นางรักษ์ตะวัน อุดมวัฒนกูล บ้านห้วยโป้ หมู่ 14 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
1054 นางจินตนา รังษี ฝางชนูปถัมภ์ 205  หมู่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
1055 นายสุระศักด์ิ ทองสอดแสง เกล็ดแก้ว 185 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
1056 นางภัทราวรรณ  ไชยวงศ์ บ้านสันปูเลย 90 หมู่ท่ี 8 ต.ศรีเต้ีย อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 51130
1057 นางสาวณิชากร  ไชยพลบาล วัดสมควร 4 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

1058 นางวิไลลักษณ์ โตประภัสร์ ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 1/2 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
1059 นางปวรรัตนศ์  แสงกล้า ร่มธรรมานุสรณ์ 112  หมู่ 2 ต.เหล่าต่างค า อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

1060 นางสาวพุทธรักษา  ด้วงเสน บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ม.2 ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000

1061 นางอาภรณ์ โกษาแสง ปิยะมหาราชาลัย 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.
นครพนม 48000

1062 นางสาวพัทธนันท์  โพธ์ิไพจิตร วัดบุญญราศรี 34/13 หมู่2 ต.คลองต าหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

1063 นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง คุรุชนประสิทธ์ิศิลป์ - ต.ค าเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46170



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1064 นางสาวกุลปรียา อังมีพิษ บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.
กลางอุปถัมภ์

หมู่ 2 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

1065 นางสาวนิศา เหมือนวุ่น บ้านมาบกรูด 100 ม.5 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
20170

1066 สุกัญญา ปราบรัตน์ บ้านหนองชุมเห็ด 1 ม.2 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240
1067 นางสุดา   บุญจันทร์ อนุบาลเขาชัยสน หมู่ท่ี 10 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
1068 นางสาวรัตติกาล  แก้วดี บ้านดงห้วยเปลือย 7 ต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
1069 นางสาวเพ็ญนภา บุญญะรัง ห้วยใหญ่ 45/1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
1070 นางสาวโชติกา  ผิวเรือง บ้านเคาะสนวนสามัคคี บ้านหนองทับ ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

1071 พิชฬฎาภักด์ิ  ปัตทะนนท์ เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบ ารุง)
 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี

หมู่ 8 บ้านหนองแวงค าภู ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 
43120

1072 นางธัญวรัตม์  ตาทอง ชุมชนบ้านจิกดู่ หมู่5 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240
1073 นางสาวจริยาพร   พรมสิงห์ รร.เทศบาลบ้านหนองแวง ๒/๓๖   หมู่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น

 จ.ขอนแก่น 40000
1074 นางสาวธนพรพรรณ  ปานทอง บ้านในเมือง 272 หมู่ 3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
1075 นางสาวไปรมา  เท่ียงทางธรรม บ้านแหลมแท่น 19/2 ถนนบางแสน - อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.

ชลบุรี 20130
1076 อัลตรา  พรหมทอง ซ ายางวิทยายน โรงเรียนซ ายางวิทยายน หมู่ท่ี 1 ต.ซ ายาง อ.สีชมพู จ.

ขอนแก่น 40220
1077 นางประทิน กสินมนุษย์ เนินพิทยาคม หมู่ 2 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

1078 ณัฐวุฒิ  อินนุ่ม นาป่ามโนรถ หมู่ 4 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
1079 พร้อมวาสนา สาโพนทัน บ้านโปร่งเกตุ 2 หมู่ 9 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
1080 นางกาญจนาวรรณ ลามะให บ้านวังแสง 89ม.20 ต.วังแสง อ.แกด า จ.มหาสารคาม 44190
1081 นางสาวกฤษณา  มุ่ยทุม ศรีวิทยา หมู่ท่ี 2 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
1082 นางชิตนภัส มาศชาย ราชประชานุเคราะห์1 323 หมู่ 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130

1083 นางสาวอรวรรณ นวลขาว พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 472 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190
1084 นางลัดดา เรืองเลิศ โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ หมู่ 5 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46170



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1085 นางสาวปรียานุช ทองบ่อ บ้านหนองบัวแดง 230 หมู่ 11 บ้านหนองบัวแดง ต.วาใหญ่ อ.อากาศอ านวย 
จ.สกลนคร 47170

1086 นางสาวพัชรินทร์ หมายสิน บ้านฟ้าห่วน หมู่9 ต.ไร่ขี อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120
1087 นายภพธร  ขันทะ บ้านไผ่ศึกษา 112 ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
1088 นางสาวนิตยา  สอนสนาม บ้านนาค า 4 ต.กุดลาด อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

1089 ประไพพร บุญมี วัดสุขไพรวัน 38/2 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 22160
1090 นางสาวพิชามญช์ุ  หอยสังข์ บ้านตะกุดไผ่ 186 หมู่6 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
1091 ฐิติพร ประชุมพงศ์พันธ์ุ รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 333/3  ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
1092 นางสาวบงกชรัตน์  พงษ์ธนพันธ์ บ้านโคกกลาง 137 หมู 1 ต.โคกกลาง อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120

1093 นางสุมณฑา หอยบาง วัดธรรมาราม 96หมู่ท่ี4 ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยงจังหวัดตรัง ต.นา
ข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 90170

1094 นายอภิชาติ  ดีกุดตุ้ม หนองบัวประชาสรรค์ - ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
1095 นางสาวนงลักษณ์  สังเกตุ บ้านพัฒนาดงน้อย โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย หมู่ท่ี5 ต.บ้านน้อยซุ้มข้ีเหล็ก อ.

เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
1096 นางกรชศา  อยู่เสดียง บ้านโตก 1 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000
1097 นางสุเนตร  ภวสุริยกุล ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล หมู่ 4 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธ์ุ 46170
1098 อรทัย  ดวงศรี อนุบาลวัดกลางดอนเมือง

ชลบุรี
53 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
20130

1099 นายจีรศักด์ิ  สายแสงจันทร์ บ้านชากนา 191  หมู่  4 ต.เขาซก อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190
1100 นางสาวรัชกร พลศักดู์ิ บ้านค าลอดพ้ืน ม.4 ต.หนองกว่ัง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
1101 นางสาวสุวิมล  ทดคุย บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 7 ต.วังแสง อ.แกด า จ.มหาสารคาม 44190
1102 นางสาวรุจิรา วัดโบสถ์ 109/21 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110
1103 นายอภิวัฒน์ เคนน้อย วัดบางเป้ง 163/3 หมู่ 1 ถนนมิตรสัมพันธ์ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.

ชลบุรี 20130
1104 ประภัสสร พัฒนา บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา) 58หมู่1 ต.พังทุย อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40140

1105 นางสาวจิตราภรณ์ พิษพันธ์ วัดควนชะลิก 34 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
1106 นูรีซัน  สาหลอ บ้านยะหา ถ.สันติราษฎร์ ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
1107 นางรุจิรา  ทุมพิลา รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 

200 ปี
23 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม
 48000

1108 นายอนันศักด์ิ จรอนันต์ บ้านว่าน หมู่ 1 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1109 นางศิริไพบูลย์ น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 6 ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธ์ุ 46130
1110 ด.ต.หญิงเอ้ือมพร ต้ังพงษ์ บ้านท่ากุ่ม 121 หมู่ 3 ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
1111 นางสมหวัง  ท้าววิเศษ วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์

รังสฤษฏ์)
67/1  หมู่ 5 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

1112 วรัญชยาพร  โสมศรี บ้านหนองสองห้อง ม. 11 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
1113 กัลยกร สุวรรณสม บ้านดงบังคุรุราษฎร์บ ารุง หมู่ 4 ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280

1114 นางนัฐภรณ์ ภามาศ หนองแสงวิทยาเสริม หมู่ 2 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ุ 46150
1115 นายทวิชงภ์ แสนนาใต้ ชุมชนบ้านหนองผ้ึง(ประพันธ์

คุรุราษฎร์อุทิศ)
บ้านเหล่า หมู่ท่ี 10 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 
45150

1116 นางสาวอริษา  เหล่าสิทธ์ิ บ้านพลงตาเอ่ียม 200  หมู่ 3 ต.พลงตาเอ่ียม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

1117 นางสาวฐิติมาพร เป่ียมทอง วัดพระประทานพร 266/2 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
1118 นนทิรัตน์  สมวงษ์ บ้านแสงน้อย หมู่6 ต.นาค าใหญ่ อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
1119 นางจันทร์งาม  ขวัญเพ็ง พุขามครุฑมณีอุทิศ 254 หมู่ 5 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180
1120 นางธัญลักษณ์  พิสุทธ์ิปัญญากุล บ้านศรีนาม่าน 56 หมู่ 7 บ้านศรีนาม่าน  ต าบลพงษ์  อ าเภอสันติสุข  

จังหวัดน่าน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210
1121 จ.ส.ต.หญิงปานทิพย์ โพธิเจริญ บ้านน้ าแดง 42 หมู่6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
1122 นางสาวมณฑิรา จินาใจ บ้านผาจุก 103 หมู่ 8 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
1123 นางสาวปาริชาติ  เพียรกล้า นาวังกุดตากล้า 55 หมู่ 3  ต าบลนาวัง ต.นาวัง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.

อ านาจเจริญ 37000
1124 นายประสิทธ์ิ ทองโสม บ้านเค็งนาดี หมู่ 5 ต.ศรีสุข อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
1125 นางดวงกมล ศรีบุญเรือง บ้านโนนค้อทุ่ง ม.5 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 34270

1126 นายธีร์ประภู  โพธ์ิหล้า ชีโนวาทธ ารง หมู่ 6 บ้านซึกวึก ต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

1127 นางสาวสุกันญา บมขุนทด บ้านจัดสรร หมู่ท่ี 10 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170
1128 นางอกนิษฐ์ สุบุญ บ้านนาดีทุ่งเจริญ บ้านนาดี หมู่ 2 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.

อุบลราชธานี 34140
1129 นางจงกร รมมูลตรี รร.นครรังสิต เปรมปรีด์ิ 741 ซอยรังสิต-นครนายก54 ถนนรังสิต-นครนายก ต.

ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
1130 นางสาวประกายเดือน  ป่ีกลอง บ้านบ่อเบ้ีย 30 ต.บ่อเบ้ีย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180
1131 จินตนา  ติยานันท์ บ้านห้วยไร่ 187 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1132 จ.ส.ต.หญิงเกษดา ทองสงค์ บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา 63/10 ม.8 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150

1133 นางภัคสุดา  สุขไชย บ้านไร่สมบูรณ์ หมู่ 7 ต.ไก่ค า อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

1134 นางสาวอโนทัย  ถนอมบัณฑิต กรป.กลางอุปถัมภ์ หมู่5บ้านกรป.กลาง ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
50160

1135 นายภานุวัฒน์  ไชยวรรณ บ้านดู่น้อย หมู่ 3 ต.ศรีสุข อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
1136 นางกมลชนก    บุณยกรกิตติ บ้านโคกสีทองหลาง 205 หมู่ 11 ต.โคกสีทองหลาง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

44120
1137 นางสาวนริศรา กาฬเพ็ญ บ้านแท่น หมู่ 1 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180
1138 สุภาพร เหล่าศรีชัย ฮิลมาร์พาเบิล หมู่ท่ี9 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150
1139 นางอ้อยทิพย์  ยะไวทย์ เชิงชุมราษฎร์นุกูล 1843  ถนนใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.

สกลนคร 47000
1140 ว่าท่ี ร.ต.สุรเดช  แกนุ บ้านโคกส าราญ ม.14 ต.โคกส าราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110
1141 นางสาวรุ่งทิวา  ขยันท า บ้านขามเป้ีย 0 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
1142 นางอนุธิดา  บุญเพศ บ้านสว่างหนองเสือ 148 บ้านสว่าง หมู่3 ต.ข้ีเหล็ก อ.เมือง ต.ข้ีเหล็ก อ.เมือง

อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
1143 นายเฉลิมเกียรติ  ขาวพิชัย บ้านตูล 130/2 ม.1 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180

1144 นางนิตยา  พรมเกตุ บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์
ศรัทธาคาร)

88  หมู่ท่ี 5 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

1145 นางสาวบังอร   ศาลางาม บ้านหนองขยาด 99 ม. 4 ต.หนองขยาด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
1146 นางสาวกุลวดี  คงผอม บ้านไสขาม ม.3 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180

1147 สุชานันท์ อุทิศรัมย์ สิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระ
เกียรติฯ

244 ม.16 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22810

1148 นายดนุพล ตุ่นเต่ย บุญเรืองวิทยาคม 292 หมู่ 10 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

1149 นางพิชญ์ธิดา  ต้ังสกุลเสริมสุข โรงเรียนราชานุเคราะห์ 7 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
1150 นางสาวนิลาวรรณ จินดาพันธ์ วัดเทวสิทธ์ิ 61 ม. 6 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220

1151 อาทิตยา  โต๊ะมุดบ ารุง บ้านหนองยาง หมู่ 3 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1152 นางสาวลลิตา  สร้อยมาลัย ห้วยทรายวิทยา 7,นิตโย ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

1153 นางสาวเยาวรี หวันหนิ บ้านวัดใหม่ ม.6 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
1154 นางสาวปฐมาภรณ์ อาทิเวช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

68 หมู่ท่ี 6 ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

1155 นางอุไรรัตน์  ลออภักตร์ บ้านสนาม 194 ม.2 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสาคาม ต.เสือโก้ก 
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

1156 นางจินตนา  สารพล บ้านโคกเพ่ิมโคกกลาง 78 หมู่ท่ี 6 บ้านโคกเพ่ิม ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
44180

1157 นายบุญชัย    บุญญา วัดควนวิเศษ 160 หมู่ 1 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเท่ียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
92000

1158 รัชฎาพร ธนโชคบุญเลิศ บ้านโค้งประดู่ 2 หมู่ 14 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20140
1159 นางสาวสุภัค  ปักษี รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 9/9 ม.2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
1160 นางสาวพิไลลักษ์  สายนวนเวช อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 30 ต.ปากน้ า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

1161 ขวัญฐิติ ทองลือ บ้านหัวเห่ว หมู่ 4 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
1162 นางสาวทิภากร สร้อยบุดดา รร.ท่าขอนยางพิทยาคม - ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
1163 นางสาววรางคณา พิมพ์ชายน้อยบ้านอ่างศิลา 170 ม.6 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
1164 นางนิรมล  ลิมาภิรักษ์ บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ หมู่5 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

1165 นางผกาพรรณ์  วงค์จา บ้านห้วยห้อมราษฏร์สามัคคี เลขท่ี 8 หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยห้อม ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.
เชียงราย 57340

1166 นางมลินี   เกิดเจริญ วัดบางตลาด 4/2หมู่ 6 ต.บางตลาด ต.บางตลาด อ.คลองเข่ือน จ.
ฉะเชิงเทรา 24110

1167 นางอรชา หม่ันตรวจ บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 11 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
1168 นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณวงค์บ้านโคกกลางน้ าจ้ันจอมศรี หมู่ท่ี  7 ต.ช่ืนชม อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 44160
1169 นายศิริวัฒน์  หาช่ืน บ้านนากระเดา 5 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธ์ุ 46250
1170 นางสาวปณิสรา  นามบุตร บ้านป่าหว้าน หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
1171 นางยุพิน   โต๊ะด า บ้านไทรงาม 147/1  ม.1 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1172 นางดอกจันทร์ นันทราช บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา หมู่ 9 ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1173 น.ส.ประกายวรรณ ศรีเสาวลักษณ์วัดคลองเก้า 594 หมู่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10280

1174 วิจิตรา  เสียงใส วัดครุนอก 1/1 หมู่ 7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
10130

1175 นางดวงจันทร์ ภูธาตุเพชร ชุมชนดอนยูงวิทยายน ม.17 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 46120
1176 ชูลีพร    ยอดระบ า บ้านเขาหัวช้าง หมู่ท่ี 10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80120

1177 อารยา สอนวงษ์ มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1999 หมู่3 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10270

1178 นางอรทัย.เฮงสวัสด์ิ สามขาพิทยาคม 273 หมู่ท่ี 8 ต.สามขา อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
1179 สุชานาถ ณ อุบล บ้านด้ามพร้า หมู่4 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

34000
1180 นางสาวจันทิมา  สุขดี วัดโยธินประดิษฐ์ 30/5 ม.3 ต.ส าโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

1181 นางสาวอมรรัตน์ ละม้าย วัดโบราณาราม ม.4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
1182 ว่าท่ีร้อยตรีพรชัย ม่วงพรม เมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ 435/2 หมู่5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

1183 นางสาวภัทรพร ยอดประทุม จระเข้วิทยายน 10 ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240
1184 นางบุญเรือง ถ้ ามณี บ้านยางเอน 90 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110
1185 นางสาวธนันต์พร  ชุมปัญญา กุสุมาลย์วิทยาคม 653 หมู่ท่ี 1 ต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47210

1186 นาง อุไร  อิศรางกูร ณ อยุธยา วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล) เลขท่ี 2 ม.8 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส าโรงใต้ อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10130

1187 นางสาวเนตรนภา ดีโคตร์ บ้านสามแยกน้ าเป็น 174 หมู่ 1 ต.น้ าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110
1188 นางสาวนิตยา  หล้าคูณ บ้านค าใหญ่ หมู่ 4 ต.นาหว้า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
1189 นางสาวกนกวรรณ  ฉลูศรี บ้านนาแก 148   หมู่1 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

1190 นางสาวรุจาภา  โพธ์ิเล็ก วัดบ้านกลาง หมู่11 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
1191 นางไขนภางค์ ศรีมุกดา กุดบากราษฎร์บ ารุง หมู่ท่ี 1 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
1192 พิราวรรณ  เพ่ิมทวี วัดสุขกร  ึู77 หมู่ 8 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.

สมุทรปราการ 10270
1193 นางสาววัชราภรณ์ วัชวงค์ บ้านน้ ากร่อย 114 หมู่ 7 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1194 นางสมเพชร  จิตจักร์ ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตา
กา)

ม.6 ต.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
45110

1195 นางมณสิดาทิพ รัตน์ชุนันต์เดช บ้านแม่นาเติง 101 ม.2 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
1196 นางสาวปริยากร  กิลาวิทย์ โคกสีวิทยาสรรค์ 326 หมู่ 1 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

1197 กัลยา  ทรายค า ทุติยะโพธ์ิอนุสรณ์ 12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
1198 อุษณีย์  เอกเร่ือง เวียงเจดีย์วิทยา 450 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110
1199 นางธัณย์สิตา  จอมจิรโรจน์ วัดบางนางเกรง 98 หมู่ 4 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.

สมุทรปราการ 10270
1200 นางอัจฉรา เอกกุล อนุบาลขุนยวม 204/1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140
1201 นางรัชดาภรณ์  พันธ์พิกุล บ้านท่าหลุกสันทราย 191 ม.8 ต.สันผีเสือ  ถ. ฟ้าฮ่ามสันผีเส้ือ ต.สันผีเส้ือ อ.

เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
1202 นางฐิตินันท์  ศรีจันทร์ บ้านเกษมสุข หมู่ 9 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110
1203 นางพรอารี บัวเขียว สามแยกชมภูโคกเจริญยาง

เครือพัฒนา
6 ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

1204 นางสาวทัศนีย์ มูลสาร บ้านค าน้ าเก้ียง 7 ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
1205 นางสาววิไลวรรณ พวงพันธ์ บ้านนาโพธ์ิ 11 ต.ค้อทอง อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
1206 นางสาวชนิสรา  ราชพิลา รร.เทศบาล 1 เชิงชุมประชา

นุกูล
1042/6 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

1207 นางนริสรา  บาระมี บ้านโนนงาม หมู่4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

1208 นายวิชาญ ถิระโคตร บ้านหนองไข่นก หมู่ 4 บ้านดอนขวาง ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี 34140

1209 นางสาวจริญญา ก าแพง พานพสกสวัสด์ิ หมู่ท่ี 1 ถนนพหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 
57120

1210 นางณิชาภัทร  แสนทวีสุข บ้านปะอาว หมู่ท่ี3 ต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
34000

1211 นายสมชาย  แก้วเกษเก้ียง ชุมชนบ้านยางสีสุราช 174 ต.ยางสีสุราช อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210

1212 นางสาวศุภลักษณ์ สีสุลักษณ์ บ้านกระต่ายโนนสวัสด์ิ 87 ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
1213 นางสาวปุณยนุช  สระบัว บ้านหนองไม้ตายหนอง

ซองแมว
หมู่ 2 บ้านหนองไม้ตาย ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.
ยโสธร 35000

1214 นางสาวกรพินท์ุ  เสง่ียมศักด์ิ บ้านดงเจริญ หมู่ท่ี 5 ต.ดงเจริญ อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110
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    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
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1215 นายตระกูลพันธ์  รัตนโสภา บ้านเหมือดขาว หมู่ 7 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
1216 นางพิกุลทอง  เกษอินทร์ หนองโพนนาหม่อ 306 ต.กุดขอนแก่น อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
1217 นงรัตน์  โชติจ ารัส บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์

อุปถัมภ์)
หมู่ท่ี 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110

1218 นางจันทรัตน์  นามวิจิตร บ้านโคกสูง 429 หมู่ท่ี 4   บ้านโนนสว่าง   ถนนมลิวรรณ ต.โนนอุดม 
อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

1219 นางมะลิวรรณ  รัตนจิตต์ วัดนิกรประสาท 23  ม.2 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
84160

1220 นายรุ้ง  ร้อยพรมมา บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล หมู๋ท่ี 13 ต.บ้านขาม อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40140
1221 นางชุติมา  นิธิพงษ์ รร.เทศบาลวัดโขดทิมทาราม 17/4 ถนนพจนกร ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 

21000
1222 นางสุดารัตน์  สายสุด บ้านนาดอกไม้ ม.7 ต.นายม อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

1223 น.ส.จันทร์เพ็ญ  ธรรมเจริญ อัสสัมชัญศรีราชา 29  ม.10 ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
1224 สาลินี ชิงชัย โซงเหล่าโป่วิทยา หมู่ 1 ต าบลทุ่งมน อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ต.ทุ่ง

มน อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110
1225 นางสาวชนิสรา  หนูแก้ว บ้านดง 141  หมู่ 9 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน 51160
1226 แสงเดือน  บุญอภัย โรงเรียนวัดเนินยาง หมู่ 1 ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
1227 นางสาวพรรณภา  สุธาอัต ดอนมดแดงวิทยาคม 11 หมู่ 12 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 

34000
1228 ณัฐนนท์  นนท์ตา บ้านสีเสียดบ ารุง 112 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
1229 น.ส.วสุรัตน์  พันธวงษ์ ป่าก้ังวิทยา 18 ต.ท่าแฝก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
1230 นางพลอยนภัส  วิศัลยาพล บ้านท่าแดง - ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1231 นางสาวอัศริยา  แสงแป้ บ้านกุดดุกวิทยา หมู่ 4 ต.ดินด า อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
1232 นางสาวประวีณา แหวนเงิน วิเศษกาญจน์ 12/7 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
1233 นางสาวกัญญาภัค ฉิมพินิจ บ้านตาเม็ง(อสพป.9) หมู่8 ต.ห้วยต๊ึกชู ต.ห้วยต๊ึกชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

1234 นายธนศักด์ิ เวียงกมล บ้านเดิด หมู่ท่ี 1 บ้านเดิด ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

1235 นางสาวบุษมาศ  บัวแสง บ้านห้วยแกดอนหันหนอง
หญ้าม้า

หมู่ 2 ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

1236 นางสมจิตร์  อาจจอหอ บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ าผดุง) 59 หมู่ 3 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
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1237 นางกาญจนา  ป้อมสันเทียะ บ้านวังท่าดี 555 หมู่ 5 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1238 อาจินต์  สุขศรีสังข์ บ้านยางงาม หมู่ 10 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110
1239 นางสาวภูมิใจ ทะดี บ้านห้วยต้าวิทยา ม.4 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
1240 กาญจนาณัฐ  เดชอุดม ชุมชนบ้านไม้งาม หมู่ 2 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
1241 กชพร  ล้อมร่ืน ชุมชนวัดสันป่าลาน หมู่ 5 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
1242 จันทิรา เทพแก้ว บ้านวังไคร้มิตรภาพท่ี 102 หมู่ 3 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 63130
1243 วริศรา บุญยัง เด่นไม้ซุงวิทยาคม หมู่ 9 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
1244 ธิดาพัฒน์  ต๊ะตา ชุมชนชลประทานรังสรรค์ 300 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
1245 ธีรารัตน์ จันทร์ผ่อง สว่างวิทยา ม.4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
1246 นางสาวกัญญารัตน์ ค ามุลตรี บ้านดงเย็น 156 หมู่ 6 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

 44110
1247 นางสาวนงนุช  จันทร์โสดา ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 117 ต.ท่าแฝก อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
1248 นางสาวอ าภาพร  อินทะยศ วัดวังสัมพันธ์ 59/1 หมู่ 3 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 53180

1249 นางสาวศิริพร ใจใส บ้านมูเซอ 4 หมู่ 7 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก  ุ6300
1250 นางสาวศิริกุล  ช่ืนบาน บ้านหนองทองหลางโนนกุง หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
1251 ปิยธิดา จวงไธสง บ้านขุนช านาญ 149/1 หมู่2 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

1252 นางสาวรัชชา มูลสุวรรณ พระธาตุบังพวนวิทยา 13 บ้านโพธ์ิทอง ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.
หนองคาย 43100

1253 นางจินตนา กล่ินศรีสุข กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ ถนนกาฬสินธ์ุ-ร้อยเอ็ด ต.ห้วยโพธ์ิ อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.
กาฬสินธ์ุ 46000

1254 นางสุวรรณี เรืองดงยาง บ้านไทรทอง หมู่ท่ี3 ต.ก าแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
1255 นางพยงค์  ครองช่ืน บ้านกว้างท่าเย่ียมศาลาแดง บ้านท่าเย่ียม ต.เข่ืองค า อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

1256 นางเต็มศิริ  นนตะแสน บ้านสงเปือย 305 หมู่ 1 ต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
1257 นายเจะอิมร่อน บ้านบ่อทราย ต.บ้านพร้าว ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210

1258 นางสาวนภารัตน์  เพ็ชรด่านเหนือชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ - ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130
1259 นางสาวรุ่งนภา  อินทป่ิน วัดเขาส าเภาทอง 1 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
1260 ดาบต ารวจบุญเรือง  สาวิสิทธ์ิ พีระยานุเคราะห์ฯ 1 หมู่ 11 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
1261 นางสาวน้ าฝน คงเทพ วัดควนยาว หมู่ 3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
1262 นางมะลิวัลย์  บุบผา บ้านฝาย 224 ต.น้ าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
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1263 สุชาวดี คุ้มศรี บ้านทุ่งกบินทร์ 555 ม.5 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
1264 กรวิชญ์ ช่ืนวัฒนา ไตรคามประชาสรรค์ 4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
1265 นางสาวอุบล  ซิวตาวงศ์ บ้านใหม่สามัคคี 96 หมู่ 10 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก 63130
1266 นางสาวกานต์พิชญภัค อุ้มรัมย์ บ้านคลองเจริญสุข โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข ม.2 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ ต.

วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว 27250
1267 สิรินาถ มุเนียงรัมย์ อนุบาลบ้านหนองคล้า (จง

จินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัมป์ 2)
239 หมู่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22170

1268 นางสาวคนาภรณ์ พันสีทา บ้านเขาไม้แก้ว 214  หมู่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

1269 นางสาวเยาวรัตน์  ภักดีเฝือ บ้านกุดรัง หมู่7 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
1270 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทอง สามเงาวิทยาคม 1663 ม.5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
1271 สุพัตรา  กองแก้ว บ้านสระเกษ 6 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
1272 นางสุธินี  ปล้ืมใจ บ้านฝาง หมู่  11 ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
1273 นางสาวพิมพ์ปพิชญ์ จะริรัมย์ ชุมชนบ้านพระยืน หมู่ท่ี1 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320
1274 นางเสาวลักษณ์  ดวงแก้ว บ้านกระบูน ม.3 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
1275 นางสาวนุชาวดี วงษา บ้านบุ่งเจริญ 157 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
1276 นางสาวเจนจิรา ปริปุณณะ รร.บ้านหนองโสน 78/2 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110
1277 นายสถิต  สัตนาโค บ้านแคน 161  หมู่ท่ี 9 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
1278 นายนครินทร์  ค างาม วัดทองท่ัว (เอครพานิช) 35/7 ม.4 ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 

22000
1279 นางสาวอุไรวรรณ   คงศิริ วัดเสม็ดเหนือ 52/2  หมู่ 1 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

1280 นางสาวทิพธัญญา  แสนทวีสุข บ้านแก้งกอก หมู่ 1 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250

1281 นายสว่าง บุญกุล บ้านกุดชุมแสง หมู่ท่ี   14   บ้านบ้านโนนชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัว
แดง จ.ชัยภูมิ 36210

1282 .ฉัตรชัย  แฝงฤทธ์ิ ชุมพลสวรรค์วิทยา หมู่ท่ี   11   บ้านบ้านท่าหว้า ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.
ชัยภูมิ 36240

1283 จ.ส.ต.หญิปิยะวรรณ  การสนธ์ิ มัธยมพระราชทานนายาว 342 หมู่ 18 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
24160

1284 นางปรียาภรณ์ ค้ ายาง บ้านโพธ์ิ(คุรุราษฎร์ประสิทธ์ิ) หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านโพธ์ิ ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ 
จ.ชัยภูมิ 36120



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1285 นายปรีชา  พาจันทร์ บ้านบุ่งสิบส่ีราษฎร์บ ารุง หมู่ท่ี   4   บ้านบุ่งสิบส่ี ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ 3612

1286 พัชรี เหง้ากอก บ้านโนนเห็ดไคล หมู่ท่ี   5   บ้านโนนเห็ดไคล ต.โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ 
จ.ชัยภูมิ 36120

1287 นางนวลฉวี โฉมมงคล บ้านกุดจอก หมู่ท่ี   14   บ้านเทวาสถิตย์ ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ 36110

1288 นางสาวสุนันทา  ประทุมมา บ้านหนองเชียงรอด หมู่ท่ี   5   บ้านหนองเชียงรอดใต้ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร 
จ.ชัยภูมิ 36180

1289 สุภาพรรณ  ชมไชย ชัยชุมพลวิทยา หมู่ท่ี   11   บ้านแสนส าราญ ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.
ชัยภูมิ 36190

1290 นางสาวกรองแก้ว ขวัญพูน บ้านหนองแดงกุดจิก หมู่ท่ี   5   บ้านหนองแดง ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ 36120

1291 นายณัฏฐ์ธฌานนท์ ข้ามสาม บ้านน้ าหมัน หมู่ท่ี   5   บ้านน้ าหมัน ต.น้ าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
53150

1292 นายอนุพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรือง บ้านพีพวย หมู่ท่ี   8   บ้านพีพวย ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ 36120

1293 นางฉลวยศรี สมบัติหลาย บ้านโนนเขวา หมู่ท่ี   3   บ้านบ้านโนนเขวา ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์
 จ.ชัยภูมิ 40260

1294 นางรุ่งอรุณ ฦๅก าลัง บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) หมู่ท่ี   8   บ้านสันติสุข ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์
 จ.ชัยภูมิ 36120

1295 นางสาวฬสสุมาลี  เช้ือนาค ฉิมพลีมา หมู่ท่ี   3   บ้านหนองข่า ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
36110

1296 นางเกสร  ผลวิลัย บ้านดอนหัน หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านดอนหัน ต.หนองโพนงาม อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

1297 นางสาวณัฐวดี  นราพล บ้านแก้งตาดไซ หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านแก้งตาดไซ ต.โนนทอง อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

1298 นางสาวสกุลวรรณ  แสงใส บ้านเก่าวิทยานุกูล หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านเก่าย่าดี ต.เก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 36150

1299 นางสาวเบญจมาศ  กุลวงษ์ บ้านโนนหนองไฮ หมู่ท่ี   5   บ้านโนนหนองไฮ ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ 
จ.ชัยภูมิ 36120

1300 อริสา ช านาญ หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น หมู่ท่ี   8   บ้านบ้านหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ 
จ.ชัยภูมิ 36150



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1301 นางสาวยุพาพิน สุยะทา บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ท่ี   7   บ้านนาหนองทุ่ม ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 36110

1302 ด.ต.หญิงเอ้ือสิริ  ปาเทพ บ้านนายาว 435 หมู่ 19 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
24160

1303 นางสาวธรรญชนก  กุยสาย บ้านบางกุ้ง 134 ม.6 ต.น้ าจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
1304 นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน ชุมชนบ้านกุดปลาดุก หมู่ท่ี 2 ต.กุดปลาดุก อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 44160
1305 นางสาววิภาพร ศิลาวัฒน์ บ้านโนนรังน้อย หมู่ 3 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

1306 นางสาวจิรนันท์   วิเศษอุตร ป่าไม้อุทิศ 11 10 ต.บึงงาม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
1307 นางสาวจิราพร มีสะอาด วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) หมู่1 ต.เกาะลอย อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
1308 สุนิสา  พันทะปิว ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 70 หมู่ 5 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
1309 นายกิตติ บุญศรี ทุ่งไทรทอง 1 หมู่ 6 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120
1310 นางพัชรินทร์ เจริญรัศมีโสภา บ้านสีระมัน 10 ม.4 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110
1311 นางสาวนันทนา  พันพละ ชุมชนนาทมโคกก่อง 9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
1312 นางสาวสุมาลี  มีทองหลาง บ้านหว้าเหล่าโพนทอง

ประชานุกูล
บ้านหว้า  หมู่ท่ี2  ถนนเหล่านาดี ต.บ้านหว้า อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

1313 นางกัณฐิรัตน์  เกษา บ้านห้วยมะพร้าว หมูท่ี 11 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110
1314 นางอัมพร  สุริยะมณี ชุมชนวัดบรมธาตุ ม.3 ต.ทุ่งย้ัง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53210
1315 น.ส.ณัฐจิรา  รอดศิริ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ 156/7 ถนนมรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.

ฉะเชิงเทรา 24000
1316 สุกัญญา  ประนิสอน บ้านนาอิสาน 16 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160

1317 รวีวรรณ์ สกุลเดช อ่างศิลาพิทยาคม 99/3 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
1318 นายกริชานันท์   ลันดา บ้านควนเค่ียม 102 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1319 นางสุมาลี  ยุระศรี บ้านภูเหล็ก บ้านโนนสวรรค์  หมู่ท่ี 2  ต าบลภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่

 จ.ขอนแก่น 40110
1320 นางกุลริศา สีเนหะ บ้านหญ้าขาว หมู่ 7 ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

44140
1321 จักรี   จันทวี บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม หมู่ 9 บ้านสุวรรณคีรี ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 

64160
1322 นางทัตติยาภรณ์  อาจวงษา เมืองโพนทราย หมู่ท่ี 12 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
1323 นางวนิดา  กุละจันทร์เพ็ง บ้านโคกกลาง 123 ต.บ้านตาด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1324 นายไพโรจน์  ขาวสังข์ ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลอง
ขนาน)

3 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81120

1325 นางสาวขนิษฐา  กิจเจริญ รร.นครรังสิต เทพธัญญะ
อุปถัมภ์

124 ซอยรังสิต-นครนายก 10 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 12130

1326 นางนวลจันทร์ พรหม เสนา นิคมสร้างตนเองล าน้ าน่าน
สงเคราะห์ 3

4 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190

1327 จินตหรา วันเหิม บ้านหนองคลองหัวขัว 9 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
1328 นางสุนันทา ไชยแสง ค าม่วงจรัสวิทย์ 81 ต.ทุ่งคลอง อ.ค าม่วง จ.กาฬสินธ์ุ 46180
1329 นางสาวชัญญานุช เอียดมาก บ้านแหลมสัก 299 ม.3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี 81110
1330 นางนภัสวรรณ ศรีสุข บ้านนานอก 125 ต.กระบ่ีน้อย อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000
1331 นางสาวจิฬาภรณ์ หงษ์ตะใน วัดไตรสามัคคี 999 หมู่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.

สมุทรปราการ 10270
1332 นางสาววรัญญา ภาโสม บ้านโสกบง 119 หมู่ 5 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 38190
1333 นางสาวบุษบา  โทหล้า บ้านโคกแปะ หมู่ท่ี12 ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
1334 นางบุญญาภา พินิจพล รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 161/16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

1335 นางสายยนต์ อุทุมภา บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 60 ม. 13 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
1336 น.ส.ศุภิสรา จันทร์ศรี บ้านหนองแสง 142 ม.13 ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
1337 นางจันทร์เพ็ญ  เสือจันทร์ บ้านแม่ตาว ม 1 ถ.สายเอเชีย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

1338 นางสาวบารมี   ตันติกุล รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง 45ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 24110

1339 นางสาวอนงค์ ดวงทิพย์จันทร์ อนุบาลบ้านคอกช้าง ม.๑ ต.คอกช้าง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
1340 นางสาวผกามาศ  เจ็กช่ืน บ้านโนนโพธ์ิ 5 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
1341 อัจฉราวรรณ  ภิบาล รร.หนองเหล็กศึกษา 1 ต.หนองเหล็ก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
1342 นางหรรษา   ธูปทอง นาอินวิทยาคม 99/9  หมู่ท่ี 5 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
1343 นางสาวศริญญา ศรีวรษา บ้านค าไผ่ บ้านถ้ าจันทร์ หมู่12 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170

1344 นางสาวไพลิน บ้านอูมวาบ 244 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก 63130
1345 ดาวใจ  ทองมี บ้านช่องไม้ด า หมู่ท่ี 5 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบ่ี 81110
1346 นางสาวสุนิษา หนูนวล วัดรัตนวราราม ม.6 ต.ท่ามะเด่ือ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
1347 นายภิชาต  หวัลา บ้านโคกส าราญพรสวรรค์ ม.6 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1348 นางสาวสุขฤทัย พรหมรับ บ้านหนองแวงบวรวิทย์ หมู่ท่ี 17 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260

1349 วิรัลพัชร ฉัตรเจริญชัยกุล ไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตล่ิงต่ า) 234 ม.8  ถ.อุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย ต.ทุ่งย้ัง อ.ลับแล จ.
อุตรดิตถ์ 53210

1350 นางสาวปรียนันท์ ชัยสิริพัฒนา สัตหีบวิทยาคม 181 หมู่ 9 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
1351 นางรัชฎาวรรณ  ไชยทองศรี วัดพญาปันแดน หมู่ 4 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120
1352 นางสาวศุภลักษณ์  มัยวงค์ วัดตะปอนน้อย 52/1 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
1353 น.ส.นิสารักษ์ พลภักดี บ้านสรรเสริญ 89 หมู่9 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
1354 นางอุไรวรรณศ์  ปรีดาธนศักด์ิกุลรร.สวนป่าเขาชะอางค์ 392 ม.2 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270
1355 นางสาววันเพ็ญ วรรณขาว โรงเรียนบ้านสวนผ้ึง บ้านเลขท่ี 1 หมู่ 4 ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์ จ.

กาฬสินธ์ุ 46110
1356 นางสาวนภัสวรรณ ค าสงค์ บ้านท่าศรีชมช่ืน หมู่11 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180
1357 นางสาววิมลทิพย์  หาไชย บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 154 ม.9 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
1358 นางสาวลัดดารัตน์  บุญผง เหล่าหลวงวิทยาคาร หมู่ 11 ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000
1359 นางสาวปาริฉัตร  ค าเห็น อนุบาลบ้านแพง 230 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
1360 นางสาวรจนา ประวาสุข รร.อนุบาลองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเทพารักษ์
999 หมู่ 8 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.
สมุทรปราการ 10270

1361 นางสมใจ สุริยะวงค์ ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์
สงเคราะห์)

88/2 ม.2 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140

1362 นางสาวรุ่งนภา สุขสบาย บ้านคึมใหญ่ หมู่ 10 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 
37000

1363 นางรักมณี    วรรณดัด ท่าโพธ์ิศรีพิทยา หมู่7 ถนนเดชอุดม-แก้ง-น้ ายืน ต.ท่าโพธ์ิศรี อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี 34160

1364 นายประสิทธ์ิ  โกษาแสง บ้านม่วงชี บ้านม่วงชี หมู่4 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

1365 นางสาวศิรินทร  สุรินราช หนองเสาเล้าวิทยาคาร 201 หมู่ 9 ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130

1366 นางสัจจพร  อาญาเมือง บ้านหนองกุงใหญ่ 10 ต.ส าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ 46180
1367 นางศริญญา พันธ์ุเวียง บ้านน้อยทวย 3 ม.11 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
1368 นายชมภู  ใจคง อนุบาลอาเซียนวิเทศศาสตร์ 24/5 หมู่ 3  ถนนสุขประยูร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.

ชลบุรี 20000
1369 นางสาวเบญจวรรณ บ้านหอย หมู่10 ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
1370 นายภาคิน  ภูจอมนิล ท่าคันโทวิทยายน 232 หมู่ 3 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธ์ุ 46190



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1371 นางสาวนิติยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตบ้านคลองพวนประทีปบ ารุง 158 หมู่ 9 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 81160

1372 นางสาวขวัญตา  วงศ์ธวัช วัดธรรมาวุธสรณาราม 254 หมู่6 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130
1373 นายณฤทธ์ิ   หนูสมแก้ว วัดเจดีย์ 50/2 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

1374 นางสาวมลุลี ชลไพร บ้านโนนแดงโคกเล้า หมู่ 3 ต.บัวเงิน อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 40140
1375 นางวรนุช  น่ิมอ่อน บ้านเขาแก้ว 612 หมู่ 6 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
1376 นางสาวภัทราวรรณ คล่องแคล่ว ชุมชนบ้านสามผง 117 ม. 1 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
1377 นางสาวรุ่งอรุณ   มูลชนะ บ้านป่าวิไล 89/3 หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ าร้อน จ.จันทบุรี 22140

1378 นางสาวพิทยาภรณ์  ศรีพิมพ์ิสอ บ้านค าไฮผักแว่น 239 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
1379 นางกมลนุฃ  ไวยพันธ์ บ้านม่วงสวาสด์ิ หมู่ 3 ต.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180
1380 เมธนี  เลิศจ านงค์ นาฝายวิทยา - ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350
1381 นางสาวปุณยนุช  ขอบเขต หนองคูวิทยา 6 หมู่ 12 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
1382 นางสาววารี  ลือรินทร์ บ้านห้วยผักขะ 119 หมู่ 22 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
1383 นางนิธิยา  ทุมโยมา บ้านบึงกาฬ 133 ม.3  ต.บึงกาฬ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 

38000
1384 นางสาววัลยา  หมุดหวัน บ้านล าเปา - ต.ล าไพล อ.เทพา จ.สงขลา 90260
1385 นางพรรณี  อนุสนธ์ิ ชุมชนนางัว 1/2  หมู่ท่ี 8 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
1386 นางชรินทร์ทิพย์  แสนสีมนต์ บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ หมู่1 ต.หนองแวง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130
1387 นางสาวรัชนี เผ่าบ้านฝาง บ้านสะอาด 163 หมู่ 1 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

1388 นายศราวุธ แวงธิสาร บ้านหนองเทา 160 หมู่ 1 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120

1389 สกาวเดือน  ชินโชติ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 683 หมู่ท่ี 5 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210

1390 นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธ์ิวัดพวงแก้ว 19/1 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
1391 นางนุจนาท  บัวโรย บ้านทรัพย์ประเมิน 30 หมู่ท่ี 9 ถนน 3247 ต.โป่งน้ าร้อน อ.โป่งน้ าร้อน จ.

จันทบุรี 22140
1392 นางนัตรนา จันทร์ลููทิน บ้านผักหวานโนนสวาง - ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
1393 น.ส.พีรญา แสงนาค บ้านทุ่งคา หมู่ 5 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81170
1394 นางศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ วัดไผ่แตร หมู่ 5 ต.โพธ์ิตรุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
1395 นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทย นิกรราษฎร์บ ารุงวิทย์ หมู่4 ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1396 นางสาวอภิญญา หอมลา ชุมชนบ้านท่าเสา 222 ม.7 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140

1397 นางสาวอทิตยา  ไชยโกฏิ บ้านนาจาน 51 หมู่ 5 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

1398 นางสาวชุติกาญจน์  ข าศรี ชุมชนวัดกลางท่าข้าม 31  หมู่ 3 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150

1399 นางสาวปวีณ์ทิพย์ อ้นล าพอง วัดโปรยฝน 67 ม.11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

1400 นางเรือนงาม บุญแรง บ้านหนองแวง หมู่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแวง ต.บัวเงิน อ.น้ าพอง จ.
ขอนแก่น 40140

1401 นางสาวเสานีย์  คนขยัน นาโปร่งประชาสรรค์ หมู่ 3 บ้านสวาสด์ิ ต าบลกุดเชียงหมี อ าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร 35120 ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 
35120

1402 สุภาวรรณ เสนพันธ์ บ้านนาโดโพธ์ิศรี หมู่ 6 ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม 48140
1403 นางวิไลภรณ์ ปุรภาพงศ์ บ้านหนองนางเลิง หมู่ 15 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

1404 นางสาวศิริมา ลาภา บ้านเหล่าเลิง หมู่ 2 ต าบลไร่ชี อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ ต.
ไร่ขี อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120

1405 นางโสภิตสุดา ชิณราช บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 63หมู่2 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
44110

1406 นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล รร.มัธยมนครรังสิต 91 ซอย รังสิต-นครนายก56 ถนนรังสิต-นครนายก ต.
ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

1407 อภัสรา  วงศรีจันทร บ้านหนองบัวบาน - ต.หนองบัว อ.นิคมน้ าอูน จ.สกลนคร 47270
1408 นางสาวณิชาภา  ไทยภักดี บ้านโพนงาม 2 ต.ดอกล้ า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
1409 นางปรารถนา ปวงนิยม วัดราษฎร์ศรัทธาท า 10 หมู่ 6 ต.บางหลวง ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.

ปทุมธานี 12000
1410 นางสาวรุจิรา ศรีทะวงค์ วัดเวฬุวัน 124 หมู่ 1 ต.บางพูด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

1411 นางฐิรัชยา ต่อชีพ บ้านวังทอง 139 หมู่ 1 ต.เขารวก อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 15190
1412 นางสาวณัฐพร  เหล็กสัก บ้านโคกก่อง 54 หมู่ 10 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย จ.

หนองคาย 43100
1413 นายอนุชา  สามุงคุณ บ้านเขาขวาง หมู่ 8 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
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            ช่ือ- นำมสุกล       
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1414 นางสาวอนงค์ มูลบุญ บ้านบ่อน้ า 199 หม่ 5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

1415 นางสาวปรียานุช  ภูพาน บ้านค าแมด หมู่ 2 ต.ค าแมด อ.ซ าสูง จ.ขอนแก่น 40170
1416 นางกาญจนา โสนิกร บางโพธ์ิใหม่ 53 หมู่ 4 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

1417 นางสุปรานี นาคหัวเพ็ชร์ ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ หมู่ 2 ต าบลไผ่จ าศีล ต.ไผ่จ าศิล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 14110

1418 นายทวีศักด์ิ ชูเชิด บ้านม่วงค่อม 16 หมู่ 1 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230
1419 นางยุพิน ประเสริฐกุล วัดเปรมประชากร 78 ม.2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
1420 นางสาวนุชนารถ  ทองเรือง วัดโคกยาง หมู่ 4 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130
1421 นางสาวฐิติยา  ปรีกราน วัดสะแก 42 หมู่ 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
1422 จิรวดี เหลาอินทร์ วัดแจ้งล าหิน 18 หมู่ท่ี 18 ต.บึงค าพร้อย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

1423 นางสาวจรัญญา สายสุริยา คอนสารวิทยาคม 170 หมู่ท่ี   1   บ้านนาเลา ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.
ชัยภูมิ 36180

1424 นางสาวอรชร  โตสลุง บ้านทุ่งดินแดง 219 หมู่ท่ี 6 ต.หัวล า อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
1425 นายชวาล อ่อนแสง วัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐ

รังสรรค์)
188 หมู่ท่ี3 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
14110

1426 นางอัญชลี ชูจิตร วัดแก้วกระจ่าง ม.6 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
1427 นางสาวศุภาพิชญ์  สินโพธ์ิ บ้านห้วยไผ่โนนค ามี หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยไผ่ ต.วังแสง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

1428 นายทรงศักด์ิ  พนมเขต บ้านหนองแวงหนองหัวคน 180 หมู่ 7 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 
45180

1429 นายบริรักษ์ เป็ดทอง วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์
ประชาสรรค์)

69 หมู่3 ต.วัดยม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250

1430 นางสาวนงพงา ส่งแสง บ้านคลองแรด โรงเรียนบ้านคลองแรด หมู่ท่ี 5 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.
กระบ่ี 81110

1431 นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์ โรงเรียนวัดทางพระ หมู่ 1 ต.ทางพระ อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 14120
1432 นายไพฑูรย์ นวลสลุง บ้านทะเลวังวัด 107 หมู่ 2 ต.ทะเลวังวัด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230
1433 นางบุณยนุช  บุญปัญญาวัฏ รร.เทศบาลบ้านตูม 20 ถนนศรีธาตุประชาสันต์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.

ขอนแก่น 40000
1434 นางสาวศิริกัญญ  ศรีความ ชุมชนบ้านส าโรง 177 ต.ส าโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
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            ช่ือ- นำมสุกล       
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1435 นางสิรินาถ  วามะสิงห์ วัดโพธ์ิเล่ือน 31  หมู่ 1 ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
12000

1436 นางสิรินารี หลานหลาย บ้านควนนกหว้า 84 ม.3 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130
1437 นายเสถียร แสงสว่าง อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพท่ี 

138
363 หมู่ท่ี 1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

1438 นันท์นภัส นิยมสัตย์ รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 4 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000

1439 นางสุนทรีย์  ไชยโคตร บ้านนานกเขียน หมู่ 4 บ้านนานกเขียน ต าบลหนองโน ต.หนองโน อ.เมือง
มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

1440 นางสาวเพ่ิมพูน จันทสิงห์ Muang Prai Witthayakorn moo 8 muang prai ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
467

1441 นางสาวนิตยา มีใจสืบ บางโพธ์ิเหนือ 5/10 ม.3 ต าบลบางโพธ์ิเหนือ ต.บางโพธ์ิเหนือ อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 12160

1442 นางนฤมล เอ่ียมบัว วัดดงน้อย หมู่2 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
1443 นางสาวปัทมพร  อู่ทอง กระทุ่มราย(วิบูลย์วิทยาคม) 40  หมู่ 1 ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
1444 นางสาวพัชราภรณ์ พิมพา วัดสะพานคง 40 หมู่ 12 ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 1520
1445 นางล าใย บุตรน้ าเพ็ชร บ้านหนองถ้ า ม.2 ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
1446 นางสาวเฉลิมศรี ชุติธรรมวงศ์ วัดอินทอารี(ส านักงานสลาก

กินแบ่งสงเคราะห์289)
หมู่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 13230

1447 นางสาวประภาพร ยอดย้อย วัดโคก - ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250
1448 ว่าท่ี ร.ต.ธนโชติ หร่ายรา โคกส าโรง 167/2หมู่ 9 ต.โคกส าโรง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120

1449 นายประพนธ์ เย็นฉ่ า วัดท่าแค หมู่ท่ี 3 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
1450 นายประกอบ ชินานุปกรณ์ วัดโพสพผลเจริญ 18 หมู่ 18  ถนนล าลูกกา ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

12130
1451 นางจิรารัตน์ รัตนไพโรจน์ บ้านท่าลาดค าตานา 5 ต.หัวนาค า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
1452 นางสาวพรสุดา ประพัศรางค์ ชุมชนบ้านไชยบุรี หมู่ท่ี   1   บ้านไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

48120
1453 มณฑกานต์ บุ่งเสน่ห์ บ้านม่วง 351 ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย 43160
1454 นายภูวดล ชนีมาส วัดสองพ่ีน้อง 45/3 หมู่ท่ี 2 ต.บ้านง้ิว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1455 นางเครือพันธ์   กรมน้อย บ้านโนนม่วง 370  หมู่ท่ี 12 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

1456 ละคร เขียนชานาจ บ้านโป่งเอียด หมู่ 11 ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
1457 ดร.สุธาทิพ  ไชยรัตนะ จิระศาสตร์วิทยา 45 หมู่ท่ี 1  ถ.ชึกุน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

พระนครศรีอยุธยา 13000
1458 นายวุฑฒินันท์ ศรีแสน วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) หมู่ท่ี 13 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
1459 นางรจนา มากเลาะเลย์ มาลาอีสงเคราะห์ หมู่ 7 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.

พระนครศรีอยุธยา 13230
1460 นางลัดดา สุทธา วัดหนองกระเบียน 50 หมู่ 9 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110

1461 นางสาวพรรณทิพย์  ท ามะชัย บ้านซับเค้าแมว 414 หมู่ 4 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
1462 นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์ อนุบาลศาลาแดง 4/2 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
1463 วิชุตา  ชายชาติ ทุ่งต้นปีก 100 ม.5 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบ่ี จ.กระบ่ี 81000
1464 กุสุมา  แย้มเทศ วัดค าหยาด หมู่ 3 ต.ค าหยาด อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 14120
1465 นางไพผกา ผิวด า คลองสอง 40 ม. 7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

1466 นางสาวสุธิศา  กลัดสี ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 12 ม.1 ต ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140
1467 นายวงษ์เดือน ทองค า วัดบ่อเงิน หมู่ 13 ต.โพธ์ิเก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
1468 นางสาวสุกัญญา หวานฉ่ า วัดจ าปาหล่อธรรมะวิทยาทาน 1หมู่ 5 ต.จ าปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 1400

1469 วีรณา ษมาวิมล วัดเกตุ หมู่ 9 ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
1470 นางวิภาดา  วงศ์ปุ๋ย จ่ินเต๊อะแก่งคอย 192 ถนนสุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

18110
1471 ทองทิพย์  โพธิจันทร์ บ้านดอนหญ้านาง 79/1 หมู่ 4 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180

1472 นางกมลพรรณ ญาณโกมุท วัดตลาดใหม่(อินทประชา
สรรค์)

53 หมู่ 1 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

1473 พงศธร   ทูลธรรม บ้านค าคร่ึง หมู่ท่ี 4 บ้านค าคร่ึง ต.หัวนาค า อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
40170

1474 นางเจษราภรณ์  งามลุน ชุมชนบ้านปะโค หมู่ 5 ต.ปะโค อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
1475 ดร.อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล วัดคุณหญิงส้มจีน 1 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
1476 นางสาวจิตราวดี สีลารัตน์ วัดป๊อกแป๊ก โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 

18000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1477 นายภัทรพล สุล านาจ สุธีวิทยา 50 หมู่ 5 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

1478 นางพรรณี  เอ่ียมสอาด บ้านถลุงเหล็ก 3 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120
1479 ปิยพงศ์  ทองทุ่ม บ้านเกาะจ า 105 หมู่ 3 ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบ่ี 81130

1480 นางสาวนันทพร หลักเพชร วัดท่าตลาด 117  ม.3  ต.อินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธ์ิทอง จ.
อ่างทอง 14120

1481 นางสาวธนัญลักษณ์ คัมภิรานนท์หนองโดนวิทยา หมู่ท่ี4 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
1482 นางสาวกิรติกาญจน์ เมฆแสงสี หนองเสือวิทยาคม 43 ม.5 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
1483 นางสาวอรทัย มิตรสูงเนิน บ้านม่วงฝ้าย 2/2 หมู่ท่ี 10 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1484 สุริยาภรณ์  พรหมสุวรรณ วัดห้วยพุด 9 หมู่ท่ี 2 ต.ร าแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330
1485 นางสาวนันท์ธิรา ข้ึนทันตา บ้านเกร่ินกฐิน 77 หมู่ 11 ต.บ้านชี อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15180
1486 สุนิสา ชินไธสง วัดหนองคู 114 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 15120
1487 นางนันทนา  ฤทธิศาสตร์ บ้านมะกอก (มะกอกวิทยา

สรรค์)
หมู่ 5 บ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
 44150

1488 นายเสนีย์  สรรเสริญ วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บ ารุง) หมู่ท่ี12 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210

1489 นายวรรณะ กุดเปล่ง สิงหฤกษ์ประสิทธ์ิ หมู่ 3 ต.บางล่ี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150
1490 นางสาวพัชรพร  โถทอง เมืองปทุมรัตต์ โรงเรียนเมืองปุมรัตต์ หมู่ 9 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.

ร้อยเอ็ด 45190
1491 นางร าไพ เดชโกพรม หนองหัวช้าง หมู่ 3 ต.กลางหม่ืน อ.เมืองกาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 46000

1492 นางฉัฐอติพา แช่มชมดาว วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยา
เวศม์)

ม.2บ้านบางขะแยง ต.บางจะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ต.
บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

1493 นางสาวณัฐชา มังกะลัง พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุล
อุทิศ)

หมู่ 5 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13180

1494 นายสุเมธ ดีชัยชนะ บ้านเรือ 96 ม.1 ต.บ้านเรือ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150
1495 นายวุฒิชัย ดวงพร วัดลานช้าง 1 หมู่ 2 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

1496 นายบุญมา เปรมปรี ชุมชนวัดศีลขันธาราม 
(วิทยาคม)

114 หมู่ 6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง 14120

1497 นางนวลจันทร์ บุตรทุมพันธ์ ดินด าบัวรองวิทยา หมู่ 9 ต.ดินด า อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000
1498 นางสาวฮับเศาะ  อุมารี บ้านคลองสองปาก 8 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1499 นางชญารัศม์  รักขุม วัดแจ้ง(ปัญญาฐปิตประชา
สรรค์)

21 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000

1500 นายสุขี มหานิล ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์
วิทยา)

101/5 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

1501 นางสาวปภาภัสสร์ กิจจ์โชคธนากุลชุมชนต าบลหินปัก หมู่ท่ี 10 ต.หินปัก อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110
1502 นายธนาพล จีรเดชภัทร์ เทพศิรินทร์ พุแค 175 ม.1 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
1503 นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล วัดบ้านเพชร ม.7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
1504 นายดุลชิตร์ มงคล แก่งคอย 28 ถนนสุดบรรทัด ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

1505 นายกรกต  วงษา หนองแค สรกิจพิทยา 13 ถนนเศรษฐสมบูรณ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 
18140

1506 นางทองสุข แดงสังวาลย์ วัดสุวรรณจินดาราม หมู่ท่ี 6 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

1507 นางนวลละออ  วัชราภรณ์ บึงพญาปราบ หมู่ 5 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
30000

1508 นางสาวศุภกานต์  เขียวพรม อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 80 ม.6 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150
1509 นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน เจริญรัฐอุปถัมภ์ หมู่ท่ี 7 ต.ล าโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
1510 นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์

 1
56/1 หมู่3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

1511 นางสาวกนกพร  หนูหล า สามสวนวิทยา หมู่ท่ี   14   บ้านบ้านสามสวน ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.
ชัยภูมิ 36190

1512 นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ธนินหิรัญ บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยา
คาร)

หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านโนนตุ่น ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ 
จ.ชัยภูมิ 36120

1513 นางสมบัติ ฐานวิเศษ บ้านนาสีดา หมู่ท่ี   12   บ้านน้อยพัฒนา ต.บ้านเด่ือ อ.เกษตรสมบูรณ์ 
จ.ชัยภูมิ 36120

1514 นางสาวกนกวรรณ ฦๅชา บ้านเป้า(ส าราญไชยวิทยา) หมู่ท่ี   9   บ้านบ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ 36120

1515 ว่าท่ีร้อยตรีอนิรุทธ์ิ อับดุลลากาซิมสุเหร่าเขียว หมู่ 8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
1516 นางศิริรัตน์ ปรีชา วัดดอนลาน - ต.ดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13280
1517 นางสาวสุทธิดา ประทุมทอด บ้านลาด(ประชาราษฎร์บ ารุง) หมู่ท่ี   13   บ้านลาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

1518 นางสาวธิดารัตน์ น้อยกุล บ้านป่าว่าน หมู่ท่ี   12   บ้านป่าผ้ึง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
36180



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1519 นางสาวอัญชลี มาลา บึงมะนาววิทยา หมู่ท่ี   18   บ้านบึงมะนาวพัฒนา ต.บ้านเด่ือ อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

1520 นางวรรณี  ทวีบุตร บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ท่ี   3   บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.
ชัยภูมิ 36110

1521 นายโกศล  เดชโนนสังข์ บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ท่ี   6   บ้านนาสมบูรณ์ ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ 
จ.ชัยภูมิ 36120

1522 ส.ต.ท.หญิงชยศิริขวัญ สดศรีภัทรวงศ์บ้านหนองคูวิทยาคม หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านหนองคู ต.สระโพนทอง อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

1523 นายเจริญสรณ์ บุญสุขาอัครพงษ์ บ้านโคกสง่า หมู่ท่ี   9   บ้านบ้านโคกสง่า ต.หนองโพนงาม อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

1524 สรัช ทองงาม บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านบัว ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ 36120

1525 กรรวี  บ ารุงญาติ บ้านเหมือดแอ่หนองโดน หมู่ท่ี   10   บ้านบ้านหนองโดน ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.
ชัยภูมิ 36190

1526 นายจักรพงศ์  มาซา บ้านหลุบค่าย หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านหลุบค่าย ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.
ชัยภูมิ 36190

1527 นางสาวภริดา ตาชัยภูมิ บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บ ารุง) หมู่ท่ี   5   บ้านส้มก ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ 36120

1528 นางยุภาพร ธรรมมา สระโพนทอง หมู่ท่ี   4   บ้านสระโพนทอง ต.สระโพนทอง อ.เกษตร
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

1529 นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์ บ้านหนองขาม หมู่ท่ี   4   บ้านหนองขาม ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
3611

1530 นางนงค์รัก ค้าโค ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร หมู่ท่ี   1   บ้านตาเนิน ต.ตาเนิน อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 
36130

1531 นางจิตฏาพร พันธ์กุ่ม บ้านหนองใหญ่ หมู่ท่ี   9   บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 
36230

1532 นางนุสรา ลาดบัวขาว บ้านยางเก่ียวแฝก หมู่ท่ี   3   บ้านบ้านยางเก่ียวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
 จ.ชัยภูมิ 36230

1533 นางสาวณัฏฐรียา ค่ายสงคราม กุดตุ้มวิทยา 90 หมู่ 10 ถนนนิเวศน์รัตน์ ต.กุดตุ้ม อ.เมืองชัยภูมิ จ.
ชัยภูมิ 36000

1534 นางสาวระพีพรรณ  แพงโสภา บ้านหนองกุง หมู่ท่ี   14   บ้านหนองกุง ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
36110



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1535 นางสาววิมล ชูเช้ือ วัดมหาสอน ไคยฤทธ์ิวิทยา
นุสรณ์

48 หมู่ 5 ต.มหาสอน อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110

1536 กรรทิพย์  ปานแสงเพชร โรงเรียนวัดบางระโหง(ภิรมย์
ศิริ)

44/1 ม.9 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1537 นางเสาวณีย์ สมบูรณ์ศิโรรัตน์ วัดสมุหราษฎร์บ ารุง โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บ ารุง หมู่ 1 ต.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 
อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

1538 นายมนตรี รัตนพจน์ วัดศาลาดิน 36 หมู่ 12 ต.ม่วงเต้ีย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110

1539 นางสาวสุกัญญา  เอราวรรณ บ้านดอนเจริญ 13 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
1540 อชิรญา เฟ่ืองวุฒิ อนุบาลบางกรวย(วัดศรี

ประวัติ)
27 หมู่ 1 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

1541 นางสาวณัฏฐา เเสนยินดี วัดดงพลับ 1 หมู่1 ต.ดงพลับ อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 15110
1542 นางสาวเสาวณี  ซุยโล้น บ้านดู่ใหญ่ 137 หมู่ท่ี 4 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
1543 นางอัญชลี เกตุบ ารุง ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัด

หัตถสารเกษตร) ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ

34หมู่8 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

1544 นางสาวจุฑารัตน์ วงเวียน บ้านตะโกตาเนตร หมู่ท่ี   10   บ้านบ้านตะโกตาเนตร ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน
 จ.บุรีรัมย์ 31000

1545 นางสาวณัฐริกา บุญตาท้าว บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ หมู่ 8 ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
1546 นายพรชัย กองเพ่ิมพูล ชุมชนวัดไทรม้า 87 /2 ม.4 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1547 นายวิทูรย์ ใจใส บางชวดอนุสรณ์ 27/5 ม.10 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

1548 นางวัชรี ด่านกระโทก บ้านหนองมะค่า หมู่ 10 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
1549 นางสาวหยาดนภา  สลาม อนุบาลเสาไห้ หมู่ท่ี6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
1550 นางปาณิสรา ศรีเช้ือ วัดซับเสือแมบ หมู่ 10 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

1551 นางสาววัฒถาภรณ์ อุ่นนันกาศ สอนคนตาบอดภาคใต้ 224 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84100

1552 นายวิสูตร ค านวนศักด์ิ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี

45 ม.9 ต.พืชอุดม อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

1553 นางสาวตริยาภรณ์ ค าสี บ้านหนองใหญ่ 258 หมู่ท่ี 1 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1554 นางวาทินี  เจริญชัย บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 8 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
1555 นางสาวสุธาดา พรมราช บ้านวังม่วง 241 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 42220
1556 นางช่ืนนภา  จอมหงษ์ บ้านโสกชัน 255 หมู่ 2 ต.สารภี อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1557 นางเบญญาภา เทียวประสงค์ มัธยมด่านขุนทด หมู่ท่ี   1   บ้านเลขท่ี 299 ถ.เลิศประคอง-นคราชสีมา ต.

ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

1558 นางสาวกนกกร  เรืองเกษม มิตรภาพวิทยา หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านหนองระหาร ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนน
แดง จ.นครราชสีมา 30360

1559 นางกรรชริญา ขอโหมกลาง มัธยมวชิราลงกรณวราราม หมู่ท่ี   1   บ้านวชิรา ต.หนองน้ าแดง อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา 30130

1560 นายพิชญุตม์ ธาระวงค์ วัดคลองตาคล้าย 23/5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
1561 นางสาวจันจิรา อินทะนาม บ้านนาอุดมนาสมใจ - ต.ผาสามยอด อ.เอราวัณ จ.เลย 42220
1562 นางสาวจิราพร  คามราช บ้านดอนทอย 288 หมู่ 3 ต.สามัคคีพัฒนา อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 

47170
1563 ศิรินยา บุตรวงษ์ บ้านผ า บ้านผ า หมู่ 14 ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

44160
1564 ดวงดาว ม่วงตะเภา สระบุรีวิทยาคม 532 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 

18000 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

1565 อินทิรา  พันธ์เทศ บ้านหนองคู (หนองคูวิทยา
คาร)

236 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

1566 สกลวรรณ  กรุงแสนเมือง บ้านเหล่า 82 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
1567 รัตดาวรรณ เลพล บ้านจานโนนสูง หมู่4 ต.เสือเฒ่า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
1568 นางทองพูน ศิริมนตรี บ้านเมืองเสือ 154 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110

1569 นางลัดดาวัลย์  รัตนพล บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 58 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 4415p

1570 นางสาวอุษณีย์  แสงไกร อนุบาลช่ืนชม 10 ต.ช่ืนชม อ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 44160
1571 นางสาวชลธิชา จอมทอง บ้านส าโรงหัวนาโนนจันทร์

หอม
111/6 บ้านส าโรง ต.ห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 
44130

1572 นางสาวนิติยา  บุญพูล บ้านหัวนาค าโนนสมบัติ บ.หัวนาค า ม.8 ต.นาโพธ์ิ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1573 ปิยชาต ปิยชาติพัฒนา ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ

61/3 หมู่ 4 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 
26001

1574 นายนิรุทธ์ิ พิกุลเทพ บ้านคู้คด หมู่ท่ี 6 บ้านขนอน ต.หนองน้ าส้ม อ.อุทัย จ.
พระนครศรีอยุธยา 13210

1575 ซิสเตอร์นงนภัส สุวรรณใจ มาลาสวรรค์พิทยา 303 หมู่ 3 ถนนสุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.
นครนายก 26110

1576 นางทัศนีย์  นาคครุฑ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 192 หมู่ท่ี 1 ต าบลห้วยสีเสียด ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.
เลย 42230

1577 นางสาวอัฐภิญญา  แสงสว่าง บ้านน้ าใสเท่ียมแข้ 192  หมู่  6 ต.น้ าใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180

1578 นายมนตรี หลาบผุ บ้านโคกบัวค้อ 9 ต.บัวค้อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
1579 นางสาวสุจิตรา  คารม บ้านพรมสวรรค์ ม.7 ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
1580 นางสาวดวงกมล ดุลยพันธ์ เมืองนครนายก 15 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
1581 นางสาวทัศวรรณ  โสภากุล บ้านโปร่งส าราญ หมู่ท่ี 8 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120

1582 นางสาวลักขณา  เสียงใส บ้านค าโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43100

1583 นางรอฮานี เดเระมะ บ้านใหม่ หมู่ท่ี 12 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 90260
1584 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพิชชาวดี ศรียศจักร์บ้านหมากหุ่งข้ีเหล็ก 333 ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100
1585 นายประสงค์  อาจนาวัง บ้านทุ่มฝาง หมู 13 ต.น้ าโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
1586 นางสาวศศิมา นนทโส บ้านกกตาลดงบังวิทยา 103 ต.หนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
1587 ศิรินาถ ใจศิริ หนองอีบุตรไพรเวทย์ หมู่ 3 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผ้ึง จ.กาฬสินธ์ุ 46240
1588 นางสาวจุฑารัตน์  หาญนอก บ้านหนองโนทับม้า 133/6 บ.หนองโนทับม้า ต.หนองคู อ.นาดูน จ.

มหาสารคาม 44180
1589 แวปรีดะห์  จีนารง ชุมชนบ้านสะนิง หมู่ 5 ต.บาราเฮาะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
1590 นางอนุธิดา  นามมัน บ้านไทยสามัคคี หมู่ท่ี 6 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

43130
1591 นางสุนันทา   ชาวระ เมืองธวัชบุรี 51  ถนนแจ้งสนิท  หมูท่ี 2 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 

45170
1592 นางรุ่งนภา  แก้วดวงดี บ้านนาเพียง 113  หมู่ท่ี 5 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 

48150
1593 นางสาวบุษยา กระจ่างจิต วัดทรงธรรม หมู่ 2 ต.หนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
1594 นางรดา ฉายผาด นาไคร้พิทยาสรรพ์ 99 ม.7 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ 46110



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1595 นายศุภชัย  เกล้ียงแก้ว บ้านห้วยน้ าด า หมู่ท่ี   4   บ้านห้วยน้ าด า ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.
พัทลุง 93210

1596 จิรานุช  แก้วนรา สองห้องแวงน้อยวิทยา ม.9 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
1597 นางณัฐติกาล  แก้วสุค า วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสร

สากลอุทิศ)
245 ม.5 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

1598 นางสาวนิตยา โรจน์บุตร วัดบ้านนา ม.6 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบ่ี 81160
1599 นายคมสัน  จันทร์เพ็งเพ็ญ บ้านภูพานทอง 2 ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวล าภู จ.หนองบัวล าภู 39000

1600 นางสุชาดา ฮ่ันพิพัฒน์ วัดเขาแดง หมู่ 5 ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
1601 นางส าลี ชมภูพฤกษ์ บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 4 ต.สะอาด อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230

1602 นางสลินกาญจน์  ภูผา วัดควนเกย 32 ต.ควนเกย อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130

1603 นางสาวพรลภัส กลับนวล บ้านหน้าศาล เลขท่ี 90 หมู่ 3 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 
80170

1604 นายภาณุวัฒน์ สุดหอม บ้านหนองมันปลากุศล
สามัคคีวิทยา

หมู่ท่ี   3   บ้านบ้านหนองมันปลา ต.หนองคู อ.ล าปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

1605 นางดวงรัตน์  จงรักษ์ บ้านคลองไคร - ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 81170
1606 นางระพีพรรณ นานรัมย์ โรงเรียนบ้านสระบัว 48 หมู่12 ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 31150
1607 นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทัง บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 6 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
1608 นางคณึงนิด ถวิลมาตย์ บ้านตะกรุมทอง 101 หมู่ 3 บ้านตะกรุมทอง ต.โคกสว่าง อ.หนองก่ี จ.

บุรีรัมย์ 31210
1609 นางสาวญาสุมินทร์ เทียมทองหลางศรีสุขวิทยา 99 หมู่8 บ้านศรีสุข ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

30160
1610 นางวนิดา จ าปามูล เกล็ดล้ินวิทยา 45ม.1 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
1611 นางพนารัตน์  มะลิงาม พิมายวิทยา 397 หมู่14  ถนนอนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.

นครราชสีมา 30110
1612 ศุภางค์รัชฏา  ชาติพิพัฒน์พร บ้านโคกตะโก ม.9 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
1613 นางพรธิพา  จ้อยสาคู บ้านป่าไม้สหกรณ์ 238ม.6 ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260
1614 นางถาวร  ศรีหาวงค์ บ้านแท่นทัพไทย - ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
1615 นางสาวสุวรรณา ทัพชัย จักราชวิทยา 28 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
1616 นางสาวศุภรดา  จันทร์ด้วง บ้านขามทะเลสอ ม.9  ต.ขามทะเลสอ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.

นครราชสีมา 30280



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1617 นางโสภา  แปลนดี สมเด็จพระธีรญาณมุนี เลขท่ี 1 หมู่ท่ี 6 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

1618 นางประชุม บุญกองชาติ บ้านดอนสมบูรณ์ 7 ม.1 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110
1619 นายจิระโรจน์ นาชิน บ้านนาแค หมู่ 7 บ้านนาแค ต.โนนส าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.

นครราชสีมา 30440
1620 นางสายหยุด  ดีรบรัมย์ กระเบ้ืองนอกพิทยาคม 199 หมู่ 12 ต.กระเบ้ืองนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 

30270
1621 นายสุมิตร  กระดานลาด บ้านโคกตาพรม 300 หมู่ท่ี 2 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

1622 สมฤทัย  เสียงใส วัดกัลยาณธรรมาราม 100 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

1623 นางสาวรณิดา  ขวัญยืน บ้านไร่เจริญ ม.6 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
1624 นางชลาลัย  ทะลายรัมย์ บ้านสว่างพัฒนา 100 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
1625 นางสาวทิพย์สุดา  ไพรงาม บ้านหญ้าคา 5 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430
1626 สมพร  จอมเกาะ บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคาม

ประชาสรรค์)
94 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

1627 นางพูนเกษม ต้ังพงษ์ เสิงสาง เลขท่ี 6 หมู่ 3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330

1628 นางวันดี คชสาร วัดสุนทรเทพคีรี 190 หมู่1 ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
1629 ครองขวัญ  สุจารี อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ หมู่ 2 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

1630 นางสาวปภานัน  วิชัยวัฒนา วัดบ้านง้ิว หมู่ 1 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
1631 นางสาวเคียงตะวัน   สุวรรณศร ปากช่อง 137 ถนนนิคมล าตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา 30130
1632 นางสาวภัทรานิษฐ์  มงคลธนไพสิฐบ้านหนองรีมิตรภาพท่ี 225 ถนน โชคชัย - เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

31110
1633 น้ าฝน แซ่แต้ บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์

ประชานุกูล)
112 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

1634 นายคมศร  รอดจากเข็ญ บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุ
สรรค์)

หมูู่ท่ี 1  ต าบลหนองไทร อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ต.
หนองไทร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

1635 นางสาวรัตติยา  ตะเคียน บ้านดอนไผ่ - ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
1636 นางวันทา เวชชศาสตร์ อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์

อนุสรณ์)
90 ถ.สืบสหการ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1637 นิภาพร  ไสยาสน์ บ้านวังคมคาย หมู่ 6 ต.ห้วยยายจิ ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
1638 นางวัณณา  พัดเกาะ อุบลรัตนราชกัญญาราช

วิทยาลัย นครราชสีมา
ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30000

1639 นายสง่า พุ่มพวง วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์
สงเคราะห์)

176 หมู่ 5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

1640 นางกุลวณี  นกเส้ง วัดใหม่ทอน หมู่ท่ี 4 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230

1641 นางคมคาย  พฤกษากร วัดพระนอนหนองผ้ึง หมู่ 4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
1642 นางสาวยุวรีย์  พวกกล้ากุศล โสตศึกษาอนุสารสุนทร 6 ถนน ซอย โสตศึกษา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.

เชียงใหม่ 50300
1643 นางสาวจิราภรณ์ เทพกรรณ์ ตะโกดอนหญ้านาง หมู่ 2 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140

1644 นางจิราภรณ์  ปล้ืมพันธ์ อุดมอักษรพิทยาคม 76 หมู่ 9 ต.บ้านดู่ อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย์ 31230
1645 พจนี  เพ็ญงาม บ้านป่าต้ิว 13 หมู่ 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
1646 นางสาววาสนา วงษ์ชาลี บ้านหนองเต่า หมู่ 9 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440

1647 นางสาวป่ินองค์  ศิลประกอบ พุทไธสง 3 หมู่ 4 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
1648 นางศิริวรรณ  ทองศรี บ้านหนองกับ 65 หมู่ 2 ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
1649 พรพรรณ  ธงภักด์ิ บ้านกุดฉนวน - ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170
1650 นางสาวมาริษา  เสริมศรี บ้านอู่โลก หมู่ท่ี 10 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 32220
1651 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร นารายณ์วิทยา 244/3 ม.6 ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

1652 นันทวัฒน์ เนียมหอม บ้านตะเคียน ม.1 ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 32220
1653 นายศรุต จงอบกลาง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 244 ต.โคกสูง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

1654 นายศิริศักด์ิ ใจเย็น วัดอัมภาราม (เท่ิงอนุสรณ์) 1 หมู่ 1 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110
1655 วรินทร ปัญญจ านงค์ ราชสีมาวิทยาลัย 1753 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

1656 มะลิ การท่าอากาศยานฯ บ้านศรีถาวรพนา ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140

1657 นางสาวกฤตชญา สานิง บ้านหนองม่วง 1 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ า จ.สงขลา 90110
1658 นางสาวรัตนาพร  ยอดเพ็ชร บ้านร่มไทร 135 หมู่ 3 ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1659 ธัญวิชญ์ รมศรีสุภัค วัดบ้านปราสาท ม.1 ต.ปราสาท ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000

1660 กมลฉัตร  ก่ิงวิชิต วัดบ้านเมืองดู่ 2 หมู่ท่ี 8 ต.เมืองฝาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
1661 นางสาวพัชรี  พูนสวัสด์ิ วัดสว่างบูรพา 117 หมู่ท่ี 5  บ้านเสม็ด ต.ลุมปุ๊ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

 31000
1662 นางสาวศรารัตน์  อินทรทอง บ้านตลาดชัย 50  ม. 8  ถนน บุรีรัมย์นางรอง ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ 

จ.บุรีรัมย์ 31000
1663 นริศรา อินสูงเนิน สุรนารีวิทยา 2 118 หมู่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.

นครราชสีมา 30000
1664 อลิศา จูมพะค า บ้านหน่อมฟ้าเล่ือมวิทยา หมู่13 ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160
1665 นางสุภาพ  พนรเขต หัวโทนมิตรภาพท่ี165ฯ 117 หมู่ท่ี 10 ต.หัวโทน ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 45130
1666 นางจิราวรรณ วันล้วน บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านโยนช้า  ม.7 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000

1667 นางสถาพร อุ่นพิกุล วัดบ้านหินโคน 1 หมู่ 16 ต.หินโคน อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
1668 นางสาวแสงอรุณ ลาน้ าเท่ียง บ้านทะเมนชัย 11 หมู่ 2 ต.ทะเมนชัย อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

1669 ฉันท์ชนก สมฝ้ัน บ้านปวงค า(ประชาอุทิศ) 154 ต.ล้ี อ.ล้ี จ.ล าพูน 51110
1670 นางบุญเพ็ง แสนอุบล บ้านง่อนหนองพะเนาว์

มิตรภาพท่ี126
493 บ้านง่อน  หมู่ 2  ต.สว่างแดนดิน  อ.สว่างแดนดิน ต.
สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

1671 พิมพ์กมน สุขไชยอนันท์ โนนเจริญพิทยาคม 120  ม.1 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
1672 นางสาวสิริวิมล  โยชน์รัมย์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 หมู่ 15 ต.เมืองไผ่ อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 31210
1673 นางสาวนวพร สาหับ วัดหนองขุนปราบ 132 หมู่ 6 ต.เมืองแฝก อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

1674 นางสาวพิมพ์ดาว พวงเขียว ไผ่สีสุก หมู่ท่ี5 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
1675 นางพัชรี  แดงสูงเนิน จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 200 หมู่ 1 ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัด

นครราชสีมา ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

1676 นางสาวมาลัย ขวัญดี บ้านละโว้ หมู่ 21 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
1677 นางสาวอมรรัตน์ กระแสโท สะโนวิทยา บ้านสะโน หมู่ท่ี 1 ต.สะโน อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

1678 รัชฎา  เทียนทอง วัดทักษิณวารี 0 ต.ล าดวน อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 32220
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1679 พัตร์พิมล  จัตุรัตน์ บ้านหนองค่าย 124 หมู่ 10 ถนนบ้านบัว-หนองทะลอก ต.บ้านบัว อ.เมือง
บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

1680 นางสาวสิริมาศ  รอดจุ้ย บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ หมู่9 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
1681 นางประวีณา สุวรรณมาโจ บ้านร่องโนร่องแกมค าบอน หมู่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
1682 นายชาญวิทย์  โคตะพันธ์ บ้านก่องขันธ์ 12 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
1683 นางธนพรรณ  นมัสการ บ้านดอนล าดวน 59หมู่10 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
1684 นางสาวสายฝน สวัสด์ิศรี บ้านดอนดู่ เลขท่ี 5 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
1685 นางวรัทยา ดอกเข็ม บ้านตลาดควาย 253  หมู่ 1 ต.สะแกซ า อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

1686 นางเสาวรีย์  จารึกกลาง อนุบาลเมืองพนมไพร หมู่  3 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
1687 นางอรอุษา หร่ิงเรไร อนุบาลพนัสศึกษาลัย 10 หมู่ 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
1688 พิมชนก ขอมีกลาง บ้านขามเฒ่า หมู่ 3 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
1689 มนัสวี วงค์มะเริง ท่าช้างราษฏร์บ ารุง 14 หมู่ 5 ต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 

30230
1690 นางสาวกมลรัตน์  พิมทอง นาโพธ์ิพิทยาคม 99 หมู่ 8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย์ 31230
1691 นางสาวนิษฐา เลิศวิชิตณรงค์ บ้านโคกสนวน 116 ม.1 ต.โคกสนวน อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 31110
1692 นายภูริณัฐ   แก้วรังศรี เสนศิริอนุสรณ์ 210      ม.9 ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

1693 นางสมพร  บรรลังก์ อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) หมู่ 1 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

1694 นางนปภา  กุยราพเนาว์ มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพ
พัฒนา)

59 ม.8 ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000

1695 นางสาวปัฐรัญชน์  ทานกระโทก โรงเรียนบ้านโคกขามโนน
สมบูรณ์

231 หมู่ท่ี 9 ต.เมืองยาง อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 31110

1696 สุภาพร มาลายา บ้านตะโละไกรทอง หมู่3 ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 94220
1697 นางสาวตูแวฮายาตี  ดาจูดา บ้านบือเระ - ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
1698 นางสาว จิดาภา เลิศปรีชาวรากูลสหราษฎร์วิทยา ม.8 บ้านโนนสง่า ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

1699 นางสาวรุ่งนภา  พักเสลา บ้านท่าแดง 4 ต.สัมฤทธ์ิ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
1700 นางอารยา นาคจันทร์ บ้านผือ 336 หมู่ท่ี 1 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

1701 นางยอแสง  จันทร์เสน สิรินธร 360 ถ. เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
32000
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1702 นางสาวนันทกาญจน์ ยุทธยง ชุมชนบ้านโพนสา 10 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
1703 นางสาวกัญญลักษณ์  จ่ัวจันทึก ประดู่แก้วประชาสรรค์ หมู่ท่ี 8 ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130
1704 นางสาวปิยธิดา  วาระโก หนองอียอวิทยา หมู่1  บ้านหนองอียอ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160

1705 นางสาวส าลี  ธนูแก้ว ธาตุศรีนคร 29  ม. 1 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
1706 นางธันยธรณ์   อวยพร บ้านนาห้วยแดงดงส าโรง หมู่17 ต.ค าไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
1707 นางโชติมน วงค์เทเวช บ้านหินลาดพัฒนา หมู่ 2 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.

ชัยภูมิ 36190
1708 นางสาวสุพัตรา แสนประเสริฐ บ้านหนองหล่มคลองเตย 300 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180
1709 ประทุม  สมนึก เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เลขท่ี 2 ถนน สะบารัง ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี

 94000
1710 นางสาวเสาวณีย์ เขียวมีศรี บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์

บ ารุง)
หมู่ 2 ต.ทุ่งแสงทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

1711 นางสาวกันยา  พอกพูน หนองแวงวิทยาคม รร.หนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 32110

1712 นางวรรณี  พูนเสง่ียมศิลป์ พระแก้ววิทยา ม.13 บ้านธาตุเจริญ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.พระแก้ว 
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

1713 นางสาวชุติกาญจน์ ขุนทอง โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 7 ต.ปุยุด อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
1714 นางสาวธัญญาลักษณ์  จ่าบาล โพนสวางนาง้ิววิทยา หมู่7 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
1715 นายศิครินทร์ โพธ์ิอินทร์ อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกิน

แบ่งสงเคราะห์)
หมู่3 ต.คลองแม่ลาย อ.เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร 
62000

1716 นางบุหงา  จันทร์เพชร โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา 108  หมู่ 7 ต.เช้ือเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
1717 นางสาวศุภรัตน์ อนุลาวัพย์ ต้ังใจวิทยาคม หมู่ 3 บ้านระกา ต.ต้ังใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

1718 นางปราณี  รักพรม บ้านจานลาน 12 ต.จานลาน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180
1719 นางวิจิตรา  ทัพซ้าย บ่อบุโปโล หมู่ 4 ต.ไก่ค า อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

1720 นางสาวหยาดพิรุณ ถนอมชาติ บ้านขุมเหล็ก หมู่ 2 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

1721 นางสาวเกษรา วรรณโท บ้านก่อนาดี หมู่ 9 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 
37000

1722 นางนาฏอนงค์ จันทรมหา บ้านห้วยงูเหลือม หมู5 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110
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1723 รวิสุดา เจริญราช บ้านหนองกุงทับม้า หมู่ 2 ต.หนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280

1724 นางเบญจวรรณ  รากวงค์ บ้านดงสีโท หมู่7 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 
37000

1725 นางสาวขวัญเรือน ปุราสะกัง บ้านโคกกลาง หมู่1 ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140
1726 นางสาวอรทัย   ทัดแก้ว บ้านค าเดือย 227 หมู่ ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210

1727 นางสาวกัญญารัตน์  แสวงสุข จอมพระประชาสรรค์ 195  หมู่ 6 ถนนเทศบาล 1 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.
สุรินทร์ 32180

1728 นางไทยศรี โสเสมอ บ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองไฮ หมู่ 1 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม ต.
หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290

1729 นางฟารีดา  สารี บ้านกูวิง ม.5 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000
1730 เนตรรชนก ส าคัญย่ิง สวายวิทยาคาร  ุ6 ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
1731 นางไพวัลย์  กรุงพิทักษ์ รัตนบุรี 138  หมู่12 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
1732 นางสาวจิชสาส์  การันต์ ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่า

เจริญ
หมู่ 9 ถนน อรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.
อ านาจเจริญ 37000

1733 นางสาวคัทลียา ไชยสัตย์ บ้านโพนทอง 249 หมู่ 9 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 
37290

1734 ว่าท่ีร้อยตรีอภิสิทธ์ิ โยธายุทธ โนนแท่นพิทยาคม 342 หมู่ 15 ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
1735 นายสนิท จันทร์โสภา บ้านหนองคล้า ม.9 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290

1736 นางสาวศิริพร  ชูญาติ บ้านนาอุดม หมู่ 7 ต.ไร่ขี อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37000
1737 ศิริชัย อินบุตร ปลาค้าวหนองน้ าเท่ียง 209 ม.10 ต.ปลาค้าว อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

37000
1738 นางสาวปาตีเม๊าะ  อีแต บ้านน้ าบ่อ หมู่ท่ี 5 ต.บ้านน้ าบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
1739 นางวาสนา  ต่อชาติ บ้านค าโพน หมู่3 ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

1740 นางณัฐธยาน์  นอกุล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ม.9 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
1741 นางรจจิรา   สมดี เค็งใหญ่หนองงูเหลือม หมู่ท่ี 2 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

1742 ปภาธิติญา แสนศรี ม่ิงมงคล หมู่3 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000
1743 อนุธิดา สารีบุญ บ้านหนองอ้อน้อย 0 ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360
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1744 นาวสาวกมลชนก  กุลเกษ บ้านค าน้อย หมู่ท่ี 5 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

1745 นางสาวณัฐพร แสนหาญ บ้านทุ่งมน 403 หมู่ 7 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150

1746 นางสาวอรวรรณ แก้วชาติ บ้านสะเดาน้อย หมู่ 3 ต.ส าโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
1747 นิสุไรดา นุงวาซา บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) หมู่ 5 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
1748 นางเกยูร  ค ามูล อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 23 หมู่ 9 ต.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180
1749 นางปฐมาวดี ศรี ชนะ  บ้านหนองมะแซว 76 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
1750 นางสาวเจนจิรา เกษร บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 52 ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

1751 นางสาวรัตติการ แซ่เล้า บ้านวังข่อย ม.1 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220
1752 นางสาวจันทร์จิรา ปร่าวร้อง บ้านโป่งเป้า 111 หมู่ 4 ต.เหล่างาม อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340

1753 เข็งค า มีพิมพ์ บ้านค าแคน หมู่ 4 ต.ถ้ าแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1754 นางประภาพร  วรรณวงศ์ โรงเรียนบ้านแทรง หมู่ 1 ต.ห้วยส าราญ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
1755 นางปวริศา  หวังกูล บ้านไหล่ทุ่ง 12 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
1756 นางสาวมนต์ยุพิน   ชาวเมืองโขงบ้านเอ็นอ้า หมู่ท่ี 2 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1757 สุมาลัย  แซ่เล้ียว บ้านนาชุม หมู่ 6 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
1758 นางทิพปภา  อักษรศักด์ิ บ้านแสนสุข 123 หมู่ 6 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

1759 นางสาวกีรติญา  สืบเหล่า บ้านนาจ่าย หมู่ 5 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
34130

1760 นริศรา วันดี บ้านอูบมุงแก้งเกล้ียง 178 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
1761 นางสาวธนภัทร์  ไชยรักษ์ บ้านหนองฟานยืน 5 ต.เหล่างาม อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1762 นางสาวจิราวรรณ บรรเทา ขามนาเพียงโคกยาว หมู่ 3 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

37000
1763 นางกาญจนา  เศษขุนทด บ้านเสียว โรงเรียนบ้านเสียว  หมู่ท่ี  3 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.

อ านาจเจริญ 37240
1764 นางสาวสุภาวดี มุ่งดี บ้านตุ 88 หมู่ท่ี 11 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

1765 นายวรธรรม  พิลาวุฒิ บ้านดอนแดง 10 ต.บุ่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1766 เรณู เข็มพันธ์ บ้านน้ าซับ หมู่ 5 ต.แมด อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120
1767 นางสาวธีรญา  ชูเกษ บ้านบุ่งวิทยา 147 หมู่ ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
1768 นางสาวขนิษฐา   สมเพ็ชร์ อนุบาลธัญรดา 229/4 ม.3 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 

62130
1769 นายอ านวย ปรากฏ บ้านปากห้วยม่วง หมู่ 1 ต.เหล่างาม อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1770 นางอัจฉรา ดันนอก บ้านห้วยยาง 386 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
1771 นางสาวจิราภรณ์ นนทวงษ์ บ้านลุมพุก 203  ม.2 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
1772 นางเสถียร  มรรคพิมพ์ บ้านกะลึง 153 ม.6 ต.สารภี อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1773 นางสาวมุกดา  ผาหยาด บ้านนาชุมใต้ 209  หมู่ 3 ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

1774 อริยา อ านาจวงศ์ บ้านนาทราย 129 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
1775 นางสาวศิรินทรา ราชวัง บ้านหินกอง(บ้านนามน) 232 หมู่ 9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 

37110
1776 นายเกรียงไกร อ่อนม่ิง บ้านนาแมด 222 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
1777 นางสาวสาวิตรี  ม่ันธรรม บ้านนาบัว หมู่ 9 ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
1778 นางสาวพิมพ์พา กันทะมา บ้านฟ้าห่วน 85หมู่4 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

1779 ประภัสสรา จัมปะโสม บ้านดงตาหวัง ม.2 ต.เหล่างาม อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1780 นางจิรภานันท์  สายสุด คุรุประชาสรรค์ หมู่ 7 ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

1781 นางสุนันท์  แว่นแคว้น บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) หมู่ 5 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ต.
กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1782 นางสาวสุพรรษา   มาสขาว บ้านหนองนกทา 119  หมู่ 1  ถนนอรุณประเสริฐ ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ 
จ.อุบลราชธานี 34170

1783 นางศิริพร พรหมศิริ บ้านแก้งเหนือ 0 หมู่ท่ี 3 ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

1784 นางสาวศดานันท์ กันทะมา บ้านกุศกร ม.9 ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
1785 นางสาวเติมใจ ภาระกุล บ้านห้วยดู่ หมู่ท่ี 3 บ้านห้วยดู่ ต.ค าหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 

34330
1786 นางสาวญาณี  ผุเพชร ชุมชนโคกสารวิทยา 371 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210
1787 นางสาวปริยาภรณ์  เหลากลม บ้านนายูง 191 หมู่ท่ี 3 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

34170



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1788 นายฉลอง  วงศ์จันลา บ้านโพนเมืองน้อย หมู่ 10 บ้านน้อยนาเวิน ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.
อ านาจเจริญ 37240

1789 นางสาวกนกพร  หิมะคุณ บ้านดอนใหญ่ หมูท่ี 7 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1790 อารีรัตน์  จารุจิตร บ้านโนนแคน 7 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240
1791 นางณัชชา สูงสง่า บ้านนาพะเนียงออ หมู่ 5 ถนนยุธศาสตร์เขมราฐ-โขงเจียม ต.สองคอน อ.โพธ์ิ

ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1792 ณิชชานันท์ ศรีทะโน บ้านร่องข่า เลขท่ี 1 หมู่ 1 บ้านร่องข่า ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.

อุบลราชธานี 34130
1793 นางสาวณัฐริการ์ สาวะรีย์ บ้านทรายพูล 190 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
1794 นางสาวกลางเดือน สุวรรณรัตน์ สามัคคีอนุสรณ์ หมู่5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180
1795 นางสาวมัลลิกา  สิงห์สม บ้านคลองลาน หมู่15 ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 60110
1796 นางสาวปียา นิสวัน บ้านนาตาลเหนือ 199 ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
1797 นายวาสนา  พรมวงค์ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 252 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290
1798 นางปิยะนันท์  ธรรมบุตร บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) หมู่ 8 ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
1799 พิมพ์ลดา  ศรีโคตร บ้านคึมข่า ม.13 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290

1800 นางส าเนียง  ทองแดง บ้านโนนค้อ หมู่2 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240

1801 นางสาวเบญญาภา  ช่ืนใจ บ้านดอนก่อ หมู่ 3 ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
34130

1802 นางสาวอารียา  ซังบุษบา วัดขนงพระเหนือ หมู่1 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30450
1803 นางสาวสุพัตรา  สีสูงเนิน ไตรมิตรพิทยา 150 หมู่4 ต.สระพัง อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
1804 นายวทัญญู ลุสมบัติ บ้านค ามะโค้งหนองแฝก หมู่ท่ี 4 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

37000
1805 นางนฐพรรณ  จันท า บ้านหนองแสง หมู่ 6 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240
1806 นายพงษ์พัฒน์ โพธิพันธ์ บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์

หนองชาด
หมู่ท่ี 1 ต.นาจิก อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

1807 นายราเชน สุตาต๊ะ วัดต้นไคร้ 182/2 หมู่ท่ี 5 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
1808 นางสาวจินดา  ค าแก้ว วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ม.3 ต.ไผ่ขวาง  อ.เมือง  จ.พิจิตร ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร 

จ.พิจิตร 66000
1809 นางวินิจฉา ผลาทิพย์ บ้านท่ามะไฟหวาน 329หมู่1 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
1810 นางสาวศศิธร ทองมูล บ้านขามป้อม หมู่ 6 ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
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1811 นางสาวสุธิดา โยธาทร บ้านกองโพน 141 ม.1 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
1812 นางสาวมริสา อัปกาญจน์ บ้านโนนหอม 78 หมู่ 9 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

1813 นายธงชัย  สลักทอง บ้านป่าข่า 30 หมู่ 3 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

1814 นางทิตติยา  อ่อนแก้ว บ้านแก่งเค็ง บ้านแก่งเค็ง   หมู่ 12 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.
อุบลราชธานี 34270

1815 รายละเอียด จันพวง บ้านโนนตูม 67 หมู่ 17 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
1816 นางสาวนิภา สังขะวรรณ บ้านเลาะ หมู่5 ต าบลโพธ์ิไทร อ าเภอโพธ์ิไทร จังหวัดอุบลราชธานี ต.

โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340

1817 นางสาวพรพิมล ทารัตน์ บ้านหนองลุมพุก 13 หมู่ 5 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

1818 นางสุดารัตน์  ประหารภาพ บุญจิราธร 2 ต.ส าโรง อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1819 นางสุพิชฌาย์    จัยวัฒน์ สร้างนกทาดอนหวาย หมู่  13 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

37000
1820 นางสาวธันยา  ชิณกะธรรม ชุมชนบ้านเจียด หมู่ท่ี 1 ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
1821 นางสาวดาวน้อย เหมาะประโคนสูงเนินพิทยาคม 188 ม.3 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160
1822 นางสาวจินตนา  ศรีงาม บ้านสวาสด์ิ หมููู5 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
1823 นางมาลี  นันตาลิต บ้านร่องจว้า 47 หมู่ 5 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 56120

1824 นายสมพร   ดีไว วัดบันไดม้า 200 หมู่ 4 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

1825 นางสาวพัชราภรณ์  ค าศรี บ้านสองคอน หมู่ 1 บ้านสองคอน ต.สองคอน อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 
34340

1826 นางสาวศิวพร ฆารสมบูรณ์ บ้านหนองมะทอ หมู่ 5 บ.หนองมะทอ ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี 34140

1827 นางสุพรรษา อัครศรีวงษ์ บ้านดอนเย็นใต้ หมู่ 3 ต.โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1828 นางสาวมนัญญา  สุขดี บ้านปากแซง 143 หมู่ 3 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170

1829 นางบุษยา ขจรสัตย์ บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคี
วิทยา

บ้านหนองแต้ หมู่ท่ี 17 ต.บ้านเด่ือ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.
ชัยภูมิ 36120
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1830 นางผกากรอง  ใจใหญ่ บ้านนาพิน 130หมู่2 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1831 ปวีณา ชัยมีเขียว บ้านทิกแล้ง หมู่ 6 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

1832 นางสาวธัญญาลักษณ์  ลีแวง บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับ
วิทยาสรรค์

หมู่ 11 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120

1833 นางรุ่งทิวา  จันทร์ส่อง บ้านกระเดียน หมู่1 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1834 นางสมหวัง พิมพ์พรรค์ บ้านหนองบัวสงยาง หมู่ 2 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 
37000

1835 นางณัฐิดา  สมไชย น้ าค าพิทยา 4 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34000
1836 นางสาวลัดดาวรรณ์ เพียแก้ว บ้านวังยายทอง หมู่ 4 ต.วังยายทอง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210

1837 นายกงจักร  ต่อศิริ บ้านหนองกก หมู่ 5 ต.หนองหอย อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา 30220

1838 นางสาวิตรี  ปิยะวงศ์ บ้านโกรกช้างน้อย ม.9 ต.พังเทียม อ.พระทองค า จ.นครราชสีมา 30220
1839 นายอภินันต์  แก้วใส บ้านนาสะแบง ม.11 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180
1840 นายกนกศักด์ิ  บุญที บ้านโคกกระบือ หมู่ท่ี 4 บ้านโคกกระบือ ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.

นครราชสีมา 30210
1841 นางรัตนา จงคูณกลาง บ้านเมืองนาท 1 ต.เมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
1842 นายอดิศักด์ิ  ผิวทน บ้านนิคม หมู่ 2 ถนนอรุณประเสริฐ ต.กระจาย อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร 

35150
1843 นางวัชราภรณ์ เตียนพลกรัง บ้านดอน 100 หมู่ 2 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

1844 นางยินดี หลินหะตระกูล อนุบาลลืออ านาจ(ชุมชน
เปือยหัวดง)

0/89 หมู่ 10 ต.เปือย อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120

1845 นายธีระยุทธ  ครองยุติ บ้านไหล่ธาตุ 156 หมู่ 5 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170

1846 นางสาวสมพร แก้วกลึงกลม บ้านนาแค 6 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
1847 สุนิศา ชาสุดทะศรี วัดเขาหินเทิน 58/4 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150

1848 นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ บ้านไฮ(วันครู 2503) หมู่ 3 ต าบลกระแชง ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
33110



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1849 ณัฐฉรียา    เจริญบุญ ตระการพืชผล 1 ม.8 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
1850 นางสุกัลยา หวังกลุ่มกลาง บ้านง้ิว หมู่ 4 ต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290

1851 นางสาวกฤษดา จามรวัฒนากุล บ้านไทรงาม 151 ม.8 ต.กองโพน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
1852 นางสาวประทุม เต้นปักษี บ้านเสาธงใหญ่ หมู่ท่ี 6 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1853 นายถาวร  บุญกระจาย บ้านไผ่ใหญ่ 134 หมู่ 1 ต.ไผ่ใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140

1854 ธนิษฐ์อร แจ้งสันเทียะ บ้านหนองประดู่ หมู่10 ต.ส าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
1855 นางเขมรินทร์ กมลมา โรงเรียนบ้านหนองหมี 100 หมู่ 10 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

1856 นางสาวชุติมา  โพธี บ้านหนองน้ าขุ่น 7 ต.หนองบัว อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์ 31220
1857 ณัฐสิตา ศรีจันทร์ วัดโคกสระน้อย หมู่ 3 ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
1858 นางแก้วตา  เทียนใช้ดี โคกสะอาดแก้งวิทยา หมู่ท่ี 9 บ้านโคกสะอาด ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

36110
1859 นางธิดารัตน์  เกาประโคน บ้านโคกยาง หมู่ 6 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31110

1860 นางสาวอุษาทิพย์  พุทธา บ้านห้วยทม 11 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210
1861 นางรัชดา   บุญโต บ้านตาลอย-หนองคัน 4 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
1862 ทิพย์อุทัย  อุดมดี บ้านนาค า (นาค าวิทยาคาร) 8 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
1863 นางสุไรนี  แวดือเระ บ้านบ่ออิฐ ม.3 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
1864 นางสาวกันต์พัศ   สอนวงค์ นาเจริญหนองแดง หมู่ท่ี   11   บ้านพรเจริญ ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.

อ านาจเจริญ 37210
1865 อาภรณ์ ฝางค า บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 178หมู่12 ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
1866 นางสาวนภาภัสสร์ รักกสิกรณ์ บ้านห้วยเปล้า 300 หมู่ 6 ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
1867 นางอรวรรณ พงศ์ภัทรพร บ้านนาหว้า หมู่3 ต.กระเดียน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1868 นายสุรศักด์ิ ก้อนศิลา บ้านนาตาลใต้ 139 หมู่ท่ี 1 บ้านนาตาล ต าบลนาตาล อ าเภอนาตาล 
จังหวัดอุบลราชธานี ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 
34170

1869 นางกรกนก กันจู บ้านโนนสว่าง 69 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

1870 นายพิชัย  จุลวรรณโณ บ้านโพธ์ิกระสังข์ ม.2 ต.โพธ์ิกระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1871 นางบัวย้อย กันนิดา บ้านพรหมสะอาด หมู่.10 ต.พระแก้ว อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
1872 นางพรทิพย์ คล้ายแดง บ้านแยประชาสรรค์ 3 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
1873 นางสาวนิตยาภรณ์ ทาบุญเมือง บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ หมู่ 4 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
1874 นางภัทรวดี ย่ิงดัง บ้านโนนสบาย หมู่ 9 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
1875 นางชุตินันท์   ช่วงโชติ บ้านกุดกลอย 305 หมู่17 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270

1876 จุรีมาศ จันทร์แก้ว บ้านดอนฮี หมู่ 16 บ้านหนองสมบูรณ์ ต าสวาท อ าเภอเลิงนกทา ต.
สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120

1877 นางกนกวรรณ  กุลวงศ์ บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ หมู่ 6 ต.สามัคคี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120
1878 นางนิชาภัทร  ภูมิพัตร บ้านเสรียง หมู่ท่ี 2 ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150
1879 นางอารีรัตน์   ศรีโยธี โชคชัยวิทยา บ้านค าพอก  หมู่ 5 ต.โชคชัย อ.นิคมค าสร้อย จ.มุกดาหาร 

49130
1880 นางวรรณา การนา บ้านทรงธรรม หมู่8 ต.ส าโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
1881 นางสาวปวริศา อัครจันทร์ ค ามะเบ่ือแสงเพชร - ต.หนองมะแซว อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

37000
1882 นายสุวิช เเสงโชติ บ้านนาดีดอนจาน หมู่ 10 ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
1883 นางดวงใจ  สุทธิกุล บ้านท่าช้าง หมู่3 บ้านท่าช้าง ต.โพธ์ิไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.

อุบลราชธานี 34110
1884 นางสาวอมลวรรณ  หอมทรง ตูมพิทยานุสรณ์ 213 หมู่ 1 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
1885 นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ 10 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

1886 นางสุคนธร  อ่อนตาม บ้านนาโพธ์ิ - ต.กุดกุง อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110
1887 นางสุพรรณพร  สิทธิแต้สกุล บ้านบะไห บ้านบะไห หมู่ 7 ต าบลห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

1888 นายฤทธิชัย แก้วชิณ บ้านนานางวาน หมู่ 8 ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1889 นางสาวจุฑาทิพย์  อินกอ บ้านห้วยที หมู่ท่ี7 ต.ถ้ าแข้ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1890 นางสาวสุนิษา  บุบผาถา บ้านพะลาน 88 หมู่ 1 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170
1891 นางสุมาลัยรักษ์ พุฒพันธ์ บ้านดวนบากน้อย 7 ต.น้ าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
1892 นายอุดร   เรืองศรี บ้านโคกกลางเหนือ 203 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290
1893 นางสาวปุณิกา  ประสานค า บ้านสร้างป่ี หมู่ 2 ต.สร้างป่ี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
1894 นางสาวกาญติมา  เกิดกล้า บ้านหนองบัวเรณ 255 หมู่  7 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1895 นายวิจารย์  อาจสาลี บ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์
สามัคคี)

91 หมู่ 4 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120

1896 นางสาวสุวนัน ไพรจิตร บ้านโพนขวาว หมู่ 4 บ้านโนขวาว ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 
37240

1897 นางสาวเยาวดี ใยทอน บ้านฟ้าผ่า บ้านฟ้าผ่า หมู่ 5 ต าบลหนองห้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัด ศรีสะเกษ ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
 33120

1898 นางหนูจันทร์ หาดี บ้านดงแดง ม.6 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
1899 นางอรพิมพ์  ขอบ่มกลาง ชุมชนบ้านด่านจาก หมู่ 4 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
1900 ชูติเมต อุทธา ค าเข่ือนแก้ววิทยาคม 246 หมู่ 12 ถนนหนองไฮ-ศรีสมบูรณ์ ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.

ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37210
1901 นางสาวเสาวนีย์   ลาสนธ์ิ บ้านหัวภู 3 ต.นาแต้ อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000
1902 นายทศพล  ขันทอง บ้านจานเลียว หมู่ 4 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
1903 นายชัยมงคล  สิมมา บ้านหนองม้า หมู่ท่ี 2 ต.หนองม้า อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120

1904 นางกัญญมล  สุวรรณกูฏ บ้านสงยาง ม.1 บ้านสงยาง ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
34130

1905 นายยงยุทธ  ปัญศรี บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง ม.2 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

1906 นนทพร ศิริบูรณ์ กุดชุมวิทยาคม 265 ถนนวารีราชเดช ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140

1907 นางสาวบุศรา  บุรมย์ บ้านตลาดหนองเรือ 9 ต.เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
1908 นางลออ  ไชยโยธา ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 143 ม.5 บ้านหนองมะฮาด ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรี

สะเกษ 33120
1909 นางกัญจนีย์ สีทา บ้านนาสีนวลโนนสะอาด หมู่  5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
1910 นางสาวอัจจิมา  เจริญรัตน์ คึมใหญ่วิทยา 124 หมูที 1 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ

 37000
1911 นพวรรณ  วรครุฑ อนุบาลอุทุมพรพิสัย 79หมู่7ถ.เพียรพจนกิจ ต.ก าแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะ

เกษ 33120
1912 นางสาวจินตนา  สาระติ บ้านจังเอิน 126 หมู่5 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210

1913 พวงแข ค าจ าปา บ้านต าแย(ประชาสงเคราะห์) 7 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1914 ณัฏฐธนิกา บ้านโหมน 104 ต.นาพิน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1915 นางวรรณภา  แก้วภักดี บ้านกระเดาอุ่มแสง หมู่ 5 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
1916 นายปัฐพงศ์  แก้วอุ๊ด บ้านวนาหลวง 99 หมู่ 3 ต.ถ้ าลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150

1917 นางสุรีพร  ค าอ้วน บ้านโนนสูง หมู่ท่ี 7 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
1918 นางสาวรวิวรรณ์  จันทรัตน์ บ้านหนองบ่อ ม.2 ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
1919 นายกฤษณุพงศ์  นนท์อ่อน บ้านสันหลวง 4 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา 56150
1920 นายอธิวัฒน์  แรงเริง บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 123 ม.5 ต.บัวหุ่ง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

1921 นางสาวกัลยา  แสงใส โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ 235 ม. 3 บ้านนาหว้าใต้ ต.ส าโรง อ.โพธ์ิไทร จ.
อุบลราชธานี 34340

1922 นางสาววิศัลย์ศยา ช่ือเพราะ บ้านโนนกลาง หมู่4 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
1923 นายกิตติชัย  สังโสม สุวรรณาคารสงเคราะห์ หมู่ท่ี 1 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ต.สมุด อ.ปราสาท จ.

สุรินทร์ 32140
1924 นางสาวสุทธิดา เกตุจรูญ บ้านเปือยขาม หมู่ 7 ต.หนองอ่ึง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
1925 นางนารีรัตน์ หารไชย บ้านยางเอือด หมู่ 8 บ้านเอือด ต.ส าโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

33120
1926 นางนุชิราภรณ์ บัวเมือง บ้านโคกกลาง(วรนาถประชา

สรรค์)
หมู่ 14 ต.ลุมพุก อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35110

1927 นางสาวเนาวรัตน์  ส าเริง มัธยมตระการพืชผล 137 หมู่ 6 ถนนอุบล-ตระการ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี 34130

1928 นางสาวศศิวิมล  ด้วงค า บ้านโนนเมือง หมู่ 4 ต.ค าพระ อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ 37240
1929 นางสาวเบญจวรรณ ราษี อนุบาลหฤทัยวิทยา 13 หมู่ 9 ต.หย่วน อ.เชียงค า จ.พะเยา 56110
1930 หนูพิณ  นัยนามาศ บ้านดอนชาด 2 ต.สองคอน อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340
1931 นายรถสเสน ประสมศรี บ้านหนองบกโนนสวาท บ้านหนองบก หมู่ท่ี2 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 

35000
1932 นางสาววีรสุธีรา  ศรีพิชัย บ้านค้อก าแพง หมู่ 13 ต.สระก าแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 

33120
1933 ปัทมา  กัลยารัตน์ สิรินธรวิทยานุสรณ์ 64  หมู่ 13 ต.นิคมสร้างตนเองล าโดมน้อย อ.สิรินธร จ.

อุบลราชธานี 34350
1934 นางสาววาสนา  สังกะสี โพธ์ิไทรพิทยาคาร 5 หมู่ 15 ต.โพธ์ิไทร อ.โพธ์ิไทร จ.อุบลราชธานี 34340



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1935 นางพรสวรรค์  ขาวแร่ บ้านพอกหนองแข้ หมู่5 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
1936 นางกัญจนา  นิลเกษม โนนกุงวิทยาคม หมู่ 3 ต.โนนกุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1937 นางสาวบุศรินธร  จินาวัลย์ บ้านกระบ่ี หมู่ 5 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

1938 นายอาคม กองธรรม บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 47 หมู่ 1 ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

1939 น.ส.ณัฏฐิยาภรณ์ สุระกาล บ้านโนนหนามแท่ง หมู่10 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ
 37000

1940 นางรุ่งตะวัน สารพันธ์ุ ยโสธรพิทยาสรรค์ 272 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
1941 นางสาวไพลิน นาคโทน บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 146 หมู่ 6 ต.จาน อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

1942 นางจินตนา  เข็มทอง โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเข
วา

72 ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

1943 นางสาวยุวธิดา สารสิทธ์ิ บ้านนาง้ิว(ประชาสามัคคี) หมู่ 6 ต.เป้า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
1944 นางสาวอรทัย  เชาว์ชอบ บ้านยางชุมใหญ่ 89  หมู่ท่ี 8 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 

33190
1945 นางสาวสุวิมล มะริสาน บ้านดงบัง หมู่ 3 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
1946 นางสาวเกษริน  ศรีลาวงค์ บึงบูรพ์ 138 หมู่7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
1947 นายศิริพงษ์   ชะบาศรี อนุบาลบุณฑริก 303 หมู่ 1 ถนน บุณฑริก-เดชอุดม ต.โพนงาม อ.บุณฑริก 

จ.อุบลราชธานี 34230
1948 นายธีระทัศน์ สุยังกุล บ้านสวนสวรรค์ บ้านสวนสวรรค์   หมู่ท่ี 7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี 34160
1949 นางสาววราพร ศรีสมบัติ บ้านทับเมย หมู่5 ต าบลโนนหนามแท่ง ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง

อ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 3700
1950 นางปริสรา  สมรัตนานุรักษ์ บ้านจองกอ - ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
1951 นางนภัสวรรณ กองแก้ว บ้านค้อเมืองแสน 26 หมู่ 11 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

1952 นางสาวจิราพร สาธุพันธ์ บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุ
เคราะห์)

หมู่ท่ี6 บ้านคอนสาย ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.
อุบลราชธานี 34110

1953 นางดรุณี  ประกอบดี บ้านโชคนาสาม 273  หมู่ 1 ต าบลโชคนาสาม ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์ 32140

1954 นางมะยุรา  พันธ์วิไล บ้านเวาะวิทยาคม 175 ม.5 ต.เหล่ากวาง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1955 นางสาวณัฐสุดา แก้วจันทร์ บ้านโนนอีปังโพนวัว 12 ต.หนองแก้ว อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
1956 นางสาวพิมสิริ  โพธ์ิทอง อนุบาลราษีไศล 14 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
1957 นายสุวิทย์ ศรีบู บ้านหนองเรือ ม.2 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

37000
1958 นางสาวศตพร แสงพยัพ บ้านหนองหว้าทับทัย 59 ม.2 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
1959 ณญาดา  ทาทอง บ้านโพธ์ิศรี หมู่ 9 ต.โพธ์ิศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

1960 นางโยทะกา  รักโสภา บ้านพราน(ประชานุเคราะห์) หมู่2 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

1961 ว่าท่ีร.ต.หญิงชนาธิป  ผลวาวแววบ้านนานวนหนองแคน 1 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
1962 นางสาวบุญส่ง  ทนุพันธ์ บ้านกุงชัย หมู่10 ต.ดงบัง อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120
1963 นางวิภาดา  สีหาบุตร บ้านดอนหมู หมู่4 ต.ตระการ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1964 นางสาวเพ็ญฤทัย  ภาชู บ้านโพนเมือง 7 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
1965 นางสาววริศรา บัวแก้ว บ้านนาแคน หมู่ 3 ต.บ้านแมด อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
1966 นายอภิชาติ  ดวงสีดา บ้านหนองม่วงหนองแวง 199 หมู่ท่ี 8 ต.ทุ่ม อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

1967 นางสาวดวงพร   สุขหล้า บ้านหนองหัวช้าง 43 หมู่ 5 ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

1968 นางสาวณัฐวรรณ  โพธิเศษ บ้านใหม่ชุมพร หมู่ท่ี 11 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
1969 นางสาวสมฤดี  สมคิด บ้านหนองนาโพธ์ิ 112 หมู่6 รร.บ้านหนองนาโพธ์ิ ต.ดวนใหญ่ อ.วังหิน จ.ศรี

สะเกษ 33270
1970 นายติณภพ  สีดากุล บ้านก่อโนนหล่อง 78   หมู่ท่ี 6 ต.หนองไฮ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 

33000
1971 บุษบา โสภารักษ์ บ้านหนองดินด า 1 ต.ข้ีเหล็ก อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260
1972 นางบุษบงค์   บุญศรี บ้านนาประดู่ หมู่ 6 ต.ค าคร่ัง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
1973 นางสาวนารี  มณีนาถ อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) หมู่7 บ้านรัตนวารี ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อ านาจเจริญ

 37240
1974 นางจันเพ็ญ  นามเพ็ง บ้านนาหมอม้า 174 หมู่ 7 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.

อ านาจเจริญ 37000
1975 ธัญชนก  เจริญม่ิงขวัญ บ้านหนองแต้ หมู่ 5 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
1976 วิไลวรรณ  วัฒนราษฎร์ สะพือวิทยาคาร 100 หมู่ 8 ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

34130



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1977 นางสาวสาริกา  คมข า บ้านโนนกอย 77 หมู่ 4 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

1978 นางสาวกษิรา  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา หมู่ 4 ต.น้ าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
1979 นางวิลาวัลย์  แจ้งสว่าง บ้านหนองโง้งหนองข้ีนก หมู่ 7 ต.หว้านค า อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
1980 นายสมศรี  สิทธิชัย โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา 41 หมู่ท่ี 5 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

1981 นายอนุชิต  ศรีจันทร์รักขิต ชุมชนบ้านโนนแดง บ้านเลขท่ี  108 หมู่ 8 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี 34280

1982 นางสาวพลอยไพลิน  รัตนศรี ดอนชีหนองมะยอด 0/89 ม.15 ต.ดงบัง อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ ต.ดงบัง 
อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120

1983 นางสาวนวลอนงค์ ค านันต์ อนุบาลห้วยทับทัน 65 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
1984 นางอริสรา  อ่อนตาม บ้านบ่อหิน หมู่ท่ี 5 ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

1985 นางพรเพชร ใยทอน บ้านเสียว 48 ม.16 ต.เสียว อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120
1986 นางอณิศรา   สามัญทิตย์ สามแยกผดุงวิทย์ หมู่ 1 ต.ค าโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110

1987 ไมตรี  พสุนนท์ นาจะหลวย 160 moo 11 nachaluay-det ต.นาจะหลวย อ.นาจะ
หลวย จ.อุบลราชธานี 34280

1988 นายทศพล  วรโพธ์ิ บ้านก่อ(รามค าแหงอนุสรณ์ 2) ม.2 บ้านก่อ ต.ดอนเมย อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ
 37000

1989 นายเด่น บุตะเคียน บ้านหัววัวหนองนารี 162 หมู่ 8 ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
1990 นางเกษร  โสภาสพ บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยา

เสริม)
ม.11 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

1991 นางวาสนา  รักษ์แก้ว บ้านสองคอน หมู่ 10 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
1992 นายนาวิน  ราชบุญคุณ บ้านหนองบัวไชยวาน 57 หมู่ 8 ต.โนนสัง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
1993 นางศศิยาภรณ์  ก่ิงค า บ้านอีหล่ า(ราษฎร์นุสรณ์) 96 ต.อ่ีหล่ า อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
1994 นางสาวชลธิชา  โสดา บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์

อนุสรณ์)
หมู่ 8 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

1995 นางสาวพัชรีภรณ์ สุมาลย์ บ้านท่าก่อ บ้านหนองมันปลา หมู่16 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.
อุบลราชธานี 34280

1996 นางปัทมา  พิมพ์ศรี บ้านเปือย 94 หมู่6 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

1997 นางสาวนภาวรรณ  มะโนรัตน์ โพนทันเจริญวิทย์ หมู่ท่ี 1 บ้านโพนทัน ต.โพนทัน อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 
35110

1998 นางเสริมสวย  วงศ์ด้วง บ้านกุดเรือ หมู่2 ถนนเดช-น้ ายืน ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
 34160

1999 นายอัครินทร์  อินลี บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 98 ม.7 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 37110
2000 สมพร   พันธ์ุเพ็ง บ้านสว่าง หมู่ท่ี  11 ต.น้ าอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
2001 นางสาวอรนิชา  บุญน า บ้านหนองเข็งเหล่าแค 144  ม3 ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

2002 นางสมหวัง  ต๊ิบพูน บ้านนาสามัคคี หมู่ 5 ต.สีวิเชียร อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 34260
2003 นางธัญสุดา  บวรศักด์ิ บ้านสะพุง 100 ต.คูบ อ.น้ าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 33130
2004 นางสาวประณมพร  บุญสุข บ้านนาค าปักแฮด หมู่ 2 ต.นาค า อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 35180
2005 นางกาญจนา  แก้วมะ นาวังวิทยา 115  หมู่ 3 ต.นาวัง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

37000
2006 นางวไลพร  ศรีภิรมย์ บ้านหนองปลิง หมู่ 3 ต.ดอนเมย อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 

37000
2007 นายค าพร  แก้ววิเศษ อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยา

คาร)
246 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250

2008 นายธนวัฒน์  ต้นสิน บ้านหนองสนมพะลาน หมู่8 ต.โคกช าแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

2009 กุลวดี ห่อทรัพย์ ศรีรัตนวิทยา 135 หมู่ 2 ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240
2010 จ.ส.อ.หญิงจุฑารัตน์  มงคลแก้ว ลือค าหาญวารินช าราบ 37 หมู่ 11  ถนนสถลมาร์ค ต.แสนสุข อ.วารินช าราบ จ.

อุบลราชธานี 34190
2011 นางสาวกาญจนา โพธิบา อนุบาลน้ าขุ่น 190 ต.ตาเกา อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260
2012 นายวัชร เสนสม บ้านชูชาติ บ้านชูชาติ ม.11 ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา จ.อ านาจเจริญ 

37110
2013 นางเพ็ญฉวี   นนทะชาติ บ้านคูซอด 165  หมู่ท่ี 2 ต.คูซอด อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000

2014 นางสาวปทุมมา  ไช ยช่วย บ้านหนองหัวลิงหนองขอน หมู่ท่ี 6 ต.ข้ีเหล็ก อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260
2015 นางสาวกาญจนา  การะเกษ บ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว หมู่3 ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
2016 นางสาวนวลฉวี  ทานุกรม บ้านแสนถาวร 5 ต.ไพบูลย์ อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260
2017 รุ่งระวี  แสนค า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี 5 ต าบลกลาง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ต.

กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2018 นางปภาพินน์ จันมนตรี บ้านแวด 11 ต.ละเอาะ อ.น้ าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 33130
2019 ยุภาพรณ์   สถาวร บ้านแก้งอะฮวน หมู่ 6 ต.ท่าหลวง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

2020 นายยุทธศักด์ิ  ถนอมบุญ บ้านสิงห์ - ต.สิงห์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
2021 นางสาวมาลินี มณีนิล บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บ ารุง) ม.8 ต.โพนข่า อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
2022 นายประสิทธ์ิ  เจริญสุข ไกรภักดีวิทยาคม 170 หมู่ 8  ถนนศรีสะเกษ-อุบล ต.โพธ์ิ อ.เมืองศรีสะเกษ 

จ.ศรีสะเกษ 33000
2023 นายเก้ือกูล กาลพฤกษ์ บ้านสร้างบาก 45 ม.4 ต.วังหิน อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
2024 นายอุดมศักด์ิ ศิริบุตร บ้านจานทุ่ง หมู่6 ต.น้ าอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
2025 นางนันทนา  จุลทัศน์ บ้านหัวเหล่า 69 ม.11 ต.บก อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 33250
2026 อิศราภรณ์ ก่ิมเกล้ียง ตชด.บ้านค้อ 111 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 34260
2027 นางสาวอรอนงค์  ทองเถาว์ บ้านสะเต็ง หมู่ 1 ต.คูบ อ.น้ าเกล้ียง จ.ศรีสะเกษ 33130
2028 นางวิไลวรรณ   ตะนะโส บ้านดอนกลาง ,.9 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
2029 นางสาวปิยนุช สุทธสน บ้านหนองม่วง 2 ม.2 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230

2030 นางสาววีนัสรินทร์  ด าเหลือ บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี ม.6 ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 37290
2031 นางสาวสุนันทา ชะนะมี บ้านไพบูลย์ - ต.ไพบูลย์ อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260
2032 นางเฟ้ืองฟ้า  สระเพชร บ้านจิก หมู่ 9 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180
2033 นางสาวพัชนีวรรณ  ไข่หิน บ้านกวางดีด หมู่11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280

2034 นางจิดาภา  บุตโลบล บ้านทุ่งใต้ 4 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
2035 นางสาวสิริกัลยา  บุญทนแสนทวีสุขบ้านยอดดอนชี 223 หมู่ 1 ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

34110
2036 นางรัตนาวงศ์  เลาะหะนะ บ้านโนนยาง 3 ต.พระเสาร์ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
2037 อาภัสรา บุญสง่า บ้านดงเมย หมู่ 3 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
2038 นางสาวเพ็ญ ยะราช บ้านโนนหมากเดือย หมู่2 ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
2039 นางปวีณา ค าจันทร์ บ้านโนนสูง 5 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
2040 ศุภางค์  ไชยพันธ์ บ้านโคกสูง หมู่2 ต.นาผือ อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

2041 นางสาวอัญญารัตน์ รัตนศรี บ้านนาไฮ(มิตรภาพท่ี 145) บ้านนาไฮ หมู่ 2 ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.
อุบลราชธานี 34130

2042 นางสาววิภาดา  จันทร์กลาง ระดมวิทยานุสรณ์ หมู่ 11 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2043 นางสาวสุลักษณา  ท่าหาญ บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี  4 บ้านห้วยทราย ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.
อุบลราชธานี 34230

2044 นางจิราพร  ค าเพราะ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 473 หมู่ 10 ถนนชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี 34140

2045 นางสาวนิลุบล  พลศรี บ้านนาส่วง หมู่ 8 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
2046 นาวสาวกรวรรณ  จ าปา บ้านหนองขอน 5 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 34260
2047 นางแววมณี บุตรเรืองศักด์ิ บ้านดงสวาง 10 ต.นาวัง อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 37000

2048 นายพงศ์นรินทร์  ใจกล้า บ้านทุ่งเพียง ม.10 ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
2049 นางสาวธัชธัญญา  ด าริวิเศษ บ้านคูเมือง - ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35110
2050 นางอัจฉริยาพร  ศรีหาญ บ้านหนองเงินฮ้อย บ้านหนองเงินฮ้อย ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี 34160
2051 นายธีรวัฒน์ สุนา บ้านหนองเม็ก บ้านหนองเม็ก  หมู่ 21 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.

อุบลราชธานี 34230
2052 สุพัตรา  ศรีดา ตาลสุมพัฒนา 168 หมู่ 5 ถนนสมเด็จ ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

 34000
2053 นายอนุกูล   เอ่ียมส าอาง บ้านท่าเมือง หมู่ 9  บ้านท่าเมือง ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.

อุบลราชธานี 34000
2054 นายศุภกร  สุรพัฒน์ นาจะหลวย (กรป.กลาง

อุปถัมภ์)
114 หมู่ท่ี 12 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
 34280

2055 นางปพิชญา  สิงห์สุทธ์ิ บ้านนาไผ่ หมู่ 3 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 
34000

2056 นายอภิชัย ค าอาจ ชุมชนบ้านน้ าค าแดง(มนต์ชัย
เวทย์วิวรณ์)

137 หมู่ 8 บ้านน้ าค าแดง ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี 34000

2057 นายเสกสรรค์ มะลัยทอง ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 175 หมู่ 2 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 
34000

2058 นางสาวนิยมพร ซ่อนสุข บ้านดอนยาว 16 ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
2059 นางเสาวลักษณ์  บุญไพโรจน์ บ้านขามใหญ่ 190 หมู่ 10 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.

อุบลราชธานี 34000
2060 นางสาวพัชริดา วีระพันธ์ บ้านศรีสุข หมู่ 1 ต.ศรีสุข อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
2061 นคราธร สมภาร บ้านแก้งซาว หมู่ท่ี3 ต.โนนรัง อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34320
2062 นายพงษ์ศิลป์  สุดตา ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 6 ต.ค้อทอง อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
2063 นางจิตรลัดดา โม่นอก บ้านหนองเข่ือน หมู่ 12 ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2064 เสาวลักษณ์ ดุจดา บ้านโนนแคน หมู่ 2 ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
2065 นางพิสมัย  ผาฮุย บ้านกุดกะเสียน 58 ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
2066 นางกชมล อยู่สุข บ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ท่ี 7 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 34140
2067 นางเคลือวัลย์  ตลอดพงษ์ บ้านค าสมอ(ศรีศึกษา) หมู่ 7 บ้านค าสมอ ต.ยางข้ีนก อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 

34150
2068 นางสาวเพ็ญนภา  ราชฮุม, นางสาววรนิษฐา  ธรรมแสงบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า หมู่ 5 บ้านหนองร้านหญ้า ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.

ขอนแก่น 40110
2069 นางสาวราตรี  เบิดสูง ชุมชนบ้านเสารีก ม.2 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ 37180
2070 เกษรินทร์  สะอาดรัตน์ บ้านท่าหลวงนาค า หมู่11 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
2071 นางทิพวรรณ  โรจนไพรวงศ์ บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธ์ิ

วิทยา)
หมู่ท่ี 4 ต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
34000

2072 นางจงกิจ จ่ายนอก บ้านเป้าประชาบ ารุง หมู่ 3 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
2073 นางสาวนฤมล  เนินไธสง วัดหนองพันจันทร์ ม.6 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180
2074 นางสาวอนุสรา  ไผ่แสงทอง วัดกุ่มโคก 179 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
2075 สุริยันต์ วงเวียน บ้านกลางใหญ่ หมู่ 1 ต.กลางใหญ่ อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34320
2076 นางจันทร์ปอง  อินทรสด บ้านนามึน 337  หมู่10 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

 34000
2077 นางสาวฑิฆัมพร เสมวงศ์ ใฝ่ดีวิทยา 122 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
2078 นางสาวจิตรา ลีนาม บ้านอีต้อม หมู่ท่ี6 ต.ศรีสุข อ.เข่ืองใน จ.อุบลราชธานี 34150
2079 นางสาวเดือนฉาย ชุติด ารง ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์

ดอนพรหม)
หมู่ท่ี   10 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

2080 นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ ประชาอุปถัมภ์ หมู่ท่ี   7   บ้านประชานิเวศน์ 4 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
 จ.นนทบุรี 11000

2081 นางชณิตา ศิริชาติ วัดเสนีวงศ์ หมู่ท่ี   9   บ้านบ้านหนองทับ ต.หนองเพรางาย อ.ไทรน้อย
 จ.นนทบุรี 11000

2082 นายเจริญ บัวลี คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี หมู่ท่ี   5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2083 นายปิยราช สืบเช้ือวงค์ ชุมชนบึงบา หมู่ท่ี   6   บ้านบึงบา ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
12000

2084 นางดวงจันทร์   อนันทวรรณ หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 119 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 46130
2085 ว่าท่ีร้อยตรีเริงฤทธ์ิ ผดุงพันธ์ ธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม
หมู่ท่ี   10   บ้าน69 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 12000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2086 นางกนกวรรณ   ศรีสวัสด์ิ วัดพเนินพลู หมู่ 1 ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
2087 นางสาวสมนา กาละนันท์ บ้านคลองขวางบน หมู่ท่ี   6   บ้านบ้านคลองขวางบน ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาด

หลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12000
2088 นางกาญจนา คล้ายพุฒ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ หมู่ท่ี   18   บ้านเลขท่ี 111 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.

ปทุมธานี 12000
2089 นางสาวชุตินันท์ พ่ัวนะคุณมี วัดธัญญะผล หมู่ท่ี   5 ต.ล าลูกกา อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12000
2090 นายบัณฑิต จันทบาล วัดปัญจทายิกาวาส หมู่ท่ี   2   บ้านหมู่บ้านคลองห้า ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา 

จ.ปทุมธานี 12000
2091 นางยุพารัตน์    ดลศรี บ้านหนองแวง บ้านหนองแวง  หมู่10 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 

33250
2092 นายสมศักด์ิ อัมพรวิสิทธ์ิโสภา วัดไพร่ฟ้า หมู่ท่ี   2 ต.บางเด่ือ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

2093 นายสตกฤช วิชิตพันธ์ วัดเมตารางค์ หมู่ท่ี   3   บ้านเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.
ปทุมธานี 12000

2094 นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา วัดโสภณาราม หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านขอม ต.บึงคอไห อ.ล าลูกกา จ.
ปทุมธานี 12000

2095 นายชวัลวิทย์ สอนมานะ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เลขท่ี 2/617 ม.ศุภาลัยบุรี หมู่ 1 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12000

2096 นายสมควร ห่อทอง เซนต์แมร่ี ๖๓๓ หมู่ ๒ ถนนโรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.
พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

2097 นายค าพันธ์ คุ้มไพฑูรย์ จตุคามราษฎร์วิทยา หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านหนองปรือ ต.เมืองไผ่ อ.หนองก่ี จ.
บุรีรัมย์ 31210

2098 นางนงนุช บุญยืด ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) หมู่ท่ี   4   บ้านหัววัว ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
31000

2099 นางสาวณัฎฐพัชร์ ศรีเมืองแก้ว ไตรคามสามัคคีวิทยา หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านโนนแดง ต.หนองกะทิง อ.ล าปลายมาศ
 จ.บุรีรัมย์ 31130

2100 นายไพรัช ปรีส าเนียง วัดโพธ์ิ หมู่ท่ี   4   บ้านบางไทร ต.กบเจา อ.บางบาล จ.
พระนครศรีอยุธยา 73130

2101 นายกฤษฎา ประเสริฐศรี วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธ์ิ) หมู่ท่ี   8   บ้านหัวแมลงวัน ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง
 จ.พระนครศรีอยุธยา 13230

2102 นายสนอง แก้วอ าไพ ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนอง
หิน)

หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านหนองหิน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.บุรีรัมย์ 31170



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2103 นายพิชิต แสงวาโท วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่าม
อุปถัมภ์)

หมู่ท่ี   9   บ้านห้วยจระเข้ ต.บ่อตาโล่ อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา 13170

2104 นายมานัส เวียงวิเศษ นางรอง หมู่ท่ี   19 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
2105 แสนโกศิกนุสรณ์ แสนโกศิกนุสรณ์ - ต.จ าปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130
2106 นายถาวร ค าเท่ียง บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ด าริ

บ ารุง)
หมู่ท่ี   5   บ้านโคกกะเทียม 5 ต.โคกกะเทียม อ.เมือง
ลพบุรี จ.ลพบุรี 15160

2107 นางสาวกรัณฑรัตน์ สังข์วงษ์ บ้านป่าเขว้า หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านบ่อน้ า ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.
ลพบุรี 15130

2108 ส.ต.อ.หญิงฉันทนี โดยค าดี บ้านหนองเสมา หมู่ท่ี   8   บ้านหนองเสมา ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
 1517

2109 นางสาวอนุตตรีย์ ตะกรุดแจ่ม วัดคุ้งท่าเลา หมู่ท่ี   6   บ้านแหลมฟ้าผ่า ต.บางพ่ึง อ.บ้านหม่ี จ.ลพบุรี 
15180

2110 จ.ส.อ.บรรเจิด สุกุรา วัดชีแวะ หมู่ท่ี   5   บ้านคลองสะแก ต.ง้ิวราย อ.เมืองลพบุรี จ.
ลพบุรี 15000

2111 นายทรงกต เอ่ียมบัว วัดปากคลองบางคู้ หมู่ท่ี   10   บ้านปากคลองบางคู้ ต.บางคู้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
 15150

2112 นางสาววลีย์ลักษณ์ ฤทธิไชยกูล วัดสะแกราบ หมู่ท่ี   9   บ้านสะแกราบ ต.สะแกราบ อ.โคกส าโรง จ.
ลพบุรี 15120

2113 นางสาวรัชนีกร ยืนยาว บ้านป่าไม้พระฉาย หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านโจกโหลก ต.หนองปลาไหล อ.เมือง
สระบุรี จ.สระบุรี 18000

2114 นางกุสุมาวดี คีรี ประเทียบวิทยาทาน หมู่ท่ี   1   บ้านเลขท่ี 259 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.
สระบุรี 18150

2115 นายสมนึก ก าลังเดช วัดเขาจ าปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) หมู่ท่ี   5   บ้านหนองปลาไหล ต.หนองปลาไหล อ.เมือง
สระบุรี จ.สระบุรี 18000

2116 นางสาวนิชาภา กุลโชติเจริญพง วัดโคกหนามแท่ง หมู่ท่ี   3   บ้านโคกหนามแท่ง ต.หนองปลาไหล อ.เมือง
สระบุรี จ.สระบุรี 18000

2117 นายบุญสม ปัญญาเหลือ วัดเตาปูน หมู่ท่ี   6   บ้านมอญ ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

2118 นางสาวธิดารัตน์ งามดอกไม้ วัดบ้านโพธ์ิ (มิตรภาพท่ี 132) หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านโพธ์ิ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท 
จ.สระบุรี 18120

2119 นายชรินทร์ อรุณรัตน์ วัดพุแค หมู่ท่ี   1   บ้านพุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
18240



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2120 นางสาววาสนา แป้งสี วัดหนองยาวสูง หมู่ท่ี   9   บ้านหนองยาว ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.
สระบุรี 18000

2121 นางสาวชลฑิชา  หลินหะตระกูล บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา หมู่ 5 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
34000

2122 นางพูนเกษม ต้ังพงษ์ เสิงสาง 6 หมู่ 3 บ้านบัวหลวง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 
30330

2123 อรอุมา  สายราช บ้านไพบูลย์ บ้านไพบูลย์ ม.3 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.
อุบลราชธานี 34140

2124 นางสาวดวงจันทร์  บัวเบา ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 149 หมู่ 6 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี 70160
2125 นายอ านาจ เทพวงษ์ ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์

ประชาสรรค์)
หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านตะพุ่น ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 
14130

2126 นางสาวธาริณี  ย่ิงวงค์ บ้านขามน้อย หมู่ 8 ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 34000

2127 นางณภากนก สมบัติวงค์ กลาโหมราชเสนา 2 หมู่ท่ี   4   บ้านนาสนวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230

2128 นางอุดมพร ตาระกา ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์
มิตรภาพท่ี 133

หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านพระนอน ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.
สิงห์บุรี 16000

2129 นายมนัด เทศทอง โคกตะเคียนวิทยา หมู่ท่ี   2   บ้านหินโคน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.
สุรินทร์ 32210

2130 นางกชพร ชุมเพชร ชุมพลวิทยาสรรค์ หมู่ท่ี   1   บ้านชุมพลบุรี ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.
สุรินทร์ 32190

2131 ชยกร  บุญมา บ้านสบปืน 150 หมู่ท่ี 2 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 55130

2132 นางบังอร ทองมา ดอนแรดวิทยา หมู่ท่ี   8   บ้านบ้านหนองตอ ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร์ 32130

2133 นายชัยณรงค์  แสงอุทัย ทับโพธ์ิพัฒนวิทย์ หมู่ท่ี   10   บ้านโพธ์ิ ต.ทับใหญ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
32130

2134 นายศักด์ิอนันต์ อนันตสุข นารายณ์ค าผงวิทยา หมู่ท่ี 12 ต.ค าผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ 32130
2135 นางวิไลวรรณ รักษาวงษ์ บ้านกล้วย หมู่ท่ี   6   บ้านบ้านกล้วย ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 

32150
2136 นางสาวบุษบงก์ คงนุรัตน์ บ้านก าไสจาน หมู่ท่ี   4   บ้านก าไสจาน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

32140



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2137 นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสง วัดประโชติการาม หมู่ท่ี   3   บ้านบางกระบือ ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี 
จ.สิงห์บุรี 16000

2138 นายฐานวัฒน์ ชินบุตร วัดสะอาดราษฎร์บ ารุง หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านห้วยสลอด ต.บางกระบือ อ.เมือง
สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

2139 นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต อนุบาลสิงห์บุรี หมู่ท่ี   0   บ้านบ้านเลขท่ี 999 ถนนศรีบัวทอง ต.บางพุทรา
 อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

2140 นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ วัดพรหมสาคร บ้านบางพุทรา ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 
16000

2141 นายสุรพล ประไกลวรรณ วัดราษฎร์ประสิทธ์ิ หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านกลาง ต.โพกรวม อ.เมืองสิงห์บุรี จ.
สิงห์บุรี 16000

2142 นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ วัดสังฆราชาวาส หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านเบิก ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.
สิงห์บุรี 16000

2143 นายอุดร ช่ืนกล่ิน อนุบาลเมืองสิงห์บุรี หมู่ท่ี   8   บ้านปากคลอง ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.
สิงห์บุรี 16000

2144 นางสาวอุบลวรรณ บุญเจียม บ้านขวาวโค้ง หมู่ท่ี   4   บ้านขวาวโค้ง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.
สุรินทร์ 32190

2145 นางวราพร เวชพันธ์ ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา หมู่ท่ี   7   บ้านโคกหม้อ ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 16130

2146 นายถวิล บุญเจียม บ้านโคกจ าเริญ หมู่ท่ี   5   บ้านโคกจ าเริญ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
32140

2147 นายสุรชัย ร่มโพธ์ิ วัดห้วยเจริญสุข หมู่ท่ี   2   บ้านพักทัน ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
16130

2148 นายเดชา ย้ิมถนอม วัดน้ าผ้ึง หมู่ท่ี   5   บ้านวัดน้ าผ้ึง ต.โพชนไก่ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 16130

2149 นางสาวอัญชลี สังข์ทอง วัดแหลมคาง หมู่ท่ี    2   บ้านแม่ลา ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
16130

2150 นางสาวสุทธิดา ไชยค า บ้านหมอ พัฒนานุกูล หมู่ท่ี   12   บ้าน242 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 
18130

2151 นางสาวธนาภา ไชยวงศ์ รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมือง
น่าน (บ้านสวนตาล )

246 ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000

2152 นางโสภา. อรุณพูลทรัพย์ วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) หมู่ 5 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
2153 ศิราพร แฮ้พฤกษ์ วัดชาวเหนือ 21/1 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2154 นางฐานิกา เงิดกระโทก บ้านโคกรัมย์ หมู่ท่ี   7   บ้านโคกรัมย์ ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
32150

2155 นางสายรุ้ง แผ่นทอง บ้านโคกไทร หมู่ท่ี   8   บ้านโคกไทร ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
32150

2156 นางดวงแข ละม้ายศรี บ้านจารย์ หมู่ท่ี   1   บ้านจารย์ ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
32150

2157 นางสาวจรัสศรี มีบุญ บ้านณรงค์ หมู่ท่ี 1 บ้านบ้านณรงค์ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 
32150

2158 นายอานนท์ วาปีทะ บ้านดู่ หมู่ท่ี   1   บ้านดู่หัวนา ต.ประดู่ อ.ส าโรงทาบ จ.สุรินทร์ 
32170

2159 นางสาวไพรินทร์ หนอสีหา บ้านแนงมุด หมู่ท่ี   13   บ้านแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
32210

2160 นายสังวาร หาญศึกษา บ้านปราสาท หมู่ท่ี   2   บ้านบ้านปราสาท ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท 
จ.สุรินทร์ 32140

2161 นายอัศวิน นารี บ้านผักไหม หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านผักไหม ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 32110

2162 นางสาวสุพรจิตร พระสุนิน บ้านโพนขวาว หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านโพนขวาว ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.
สุรินทร์ 37240

2163 นางสาวจารุวรรณ  ศรีสุข บ้านพุพลู หมู่3 ต.ยางน้ ากลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

2164 มุกระวี  สะสมทรัพย์ทวี อัตตาภิวัฒน์ 82/12-17 หมู่ 11 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
74120

2165 นางสาวกฤติมา สืบเสาะเสมอ บ้านภูมิสตึง หมู่ท่ี   7   บ้านภูมิสตึง ต.โชคเหนือ อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 
32220

2166 นายสง่า พูลพรหม บ้านมะเมียง หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านมะเมียง ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.
สุรินทร์ 32140

2167 ธัญรัศม์ พิมพ์เจริญ บ้านหนองชุมพล หมู่ท่ี 2  บ้านหนองชุมพล ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.
เพชรบุรี 76140

2168 นางสาวปวีณา สีหานาม ประเสริฐแก้วอุทิศ หมู่ 14 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
2169 นางสาวพรชนก สุดเพาะ บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1 ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
2170 นางสาวสุธรรม ตรีวิเศษ บ้านยางบ่ออี หมู่ท่ี   10   บ้านยางบ่ออี ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

 32190



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2171 นางวราภัสร์ ภูสุนาทัน บ้านแยงมิตรภาพท่ี 146 หมู่ท่ี   3   บ้านแยง ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

2172 นายธีรพงษ์ บุรินทร์ประโคน บ้านล าดวนพัฒนา หมู่  7 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
2173 นางคนิตถา บุญรับ บ้านเลิศอรุณ หมู่ท่ี   7   บ้านเลิศอรุณ ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 

32150
2174 นางสาวจิราวรรณ ปันทรส บ้านโสน หมู่ท่ี   8   บ้านบ้านโสน ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 

32150
2175 นางสุพรรณี สาแก้ว บ้านหนองบัวมิตรภาพท่ี 85 หมู่ท่ี   2   บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

32120
2176 นายวิชชชาติ ย่ิงยงยุทธ บ้านหนองยาง หมู่ท่ี   6   บ้านหนองยาง ต.ตร าดม อ.ล าดวน จ.สุรินทร์ 

32220
2177 นางสาวสุกานดา พุทธานุ บ้านหนองหลวง หมู่ท่ี   3   บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์

 จ.สุรินทร์ 32130
2178 นางกานต์พิชชา แสนกล้า บ้านอ าปึลสนวน หมู่ท่ี   9   บ้านอ าปึล ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 

32000
2179 นางเมทินี มหิสยา ประชาสามัคคี หมู่ท่ี   4   บ้านปะค า ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 

32210
2180 นางโสภา เรียบร้อย พญารามวิทยา หมู่ 9 ต.เพ้ียราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
2181 นางสาวนุชนาถ แย้มเกิด พระจันทร์ศรีสุข หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านศรีสุข ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 

32150
2182 นางสาวอัจฉรา สาคเรศ ไพลศึกษาคาร หมู่ท่ี   2   บ้านภูมิใหม่ ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

2183 นายบุญศักด์ิ บุญจูง ศีขรภูมิพิสัย หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านปราสาท ถนนศรีปราสาท ต.ระแงง อ.
ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

2184 นางนัยนา โสมทอง สตรีวิทยาสมาคม หมู่ท่ี   5   บ้านขยอง ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

2185 นายปิยณัฐ ทรีศรี ส าโรงทาบวิทยาคม หมู่ท่ี   11   บ้านบ้านโดด ต.ส าโรงทาบ อ.ส าโรงทาบ จ.
สุรินทร์ 32170

2186 นางสาวโสภา สีด า อนุบาลศรีณรงค์ หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านเคาะ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 
32150

2187 นางเกษมศรี  พวงพุฒ เมืองอุบล 503 ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2188 นางสายทอง หม่ืนภักดี บ้านโคกกระพ้ีหนองนกเขา
สามัคคี

หมู่ท่ี   2   บ้านบ้านโคกกระพ้ี ต.ท่าโพธ์ิชัย อ.หนองก่ี จ.
บุรีรัมย์ 31210

2189 นางเตือนจิต นาราช บ้านโคกระกาน้อย 99 ม.7   บ้านบ้านโคกระกาน้อย ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์
 จ.บุรีรัมย์ 31000

2190 นางสาวแคทรียา แสงใส บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง หมู่ท่ี  5 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
2191 นางสาวภัทรวดี ประสงค์สุข บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านโคกสูง ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.

บุรีรัมย์ 31110
2192 นาย ยุทธเดช    ศิริมาลาตัง บ้านโคกสูง หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านโคกสูง ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ

 จ.บุรีรัมย์ 31130
2193 นายเฉลิม บุญโก่ง บ้านโคกสูง หมู่ท่ี   3   บ้านบ้านโคกสูง ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 

31160
2194 นางศิริมนต์ ละมุล บ้านโคกใหม่หนองสรวง หมู่ท่ี   3   บ้านบ้านหนองสรวง ต.แสลงพัน อ.ล าปลายมาศ

 จ.บุรีรัมย์ 31130
2195 นางรัชนีกร จันตะคุปต์ บ้านตูบช้าง หมู่ท่ี   7   บ้านบ้านตูบช้าง ต.เมืองแฝก อ.ล าปลายมาศ จ.

บุรีรัมย์ 31130
2196 นายจารุพิชญา  สาลีแสง วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)   

ในพระบรมราชานุเคราะห์
หมู่ 3 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140

2197 นางสาววัลยา บ่อไทย บ้านนาศรีนวล หมู่ท่ี   6   บ้านบ้านใหม่ไทยเจริญ ต.บุโพธ์ิ อ.ล าปลายมาศ
 จ.บุรีรัมย์ 31130

2198 นางทองด า ไชยวงศ์ บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์
วิทยา)

หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านหนองฟักทอง ต.โคกกลาง อ.ล าปลาย
มาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2199 นางระเบียบ เกตุชาติ บ้านยาง คุรุราษฎร์รังสรรค์ หมู่ท่ี   8   บ้านบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.ล าปลายมาศ จ.
บุรีรัมย์ 31130

2200 นายเกษมทรัพย์ บุญชาติ บ้านล าดวน หมู่ท่ี   11   บ้านบ้านบุ ต.ล าดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 
31160

2201 นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบลบ้านลุงม่วง หมู่ท่ี   9   บ้านบ้านโนนแดง ต.โคกล่าม อ.ล าปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130

2202 นางจุฑารัตน์ แตงพรม บ้านส้มป่อย หมู่ท่ี   2   บ้านบ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.
บุรีรัมย์ 31260

2203 นางสาวพวงเพชร สวนสวรรค์ บ้านหนองง้ิว หนองไทร หมู่ท่ี   12   บ้านบ้านหนองไทร ต.นางรอง อ.นางรอง จ.
บุรีรัมย์ 31110



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2204 นางสาววันเพ็ญ วิเศษนคร บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านหนองไผ่ ต.หนองโดน อ.ล าปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130

2205 นางสาวจุฑามาศ วงค์ษา บ้านหนองปรือน้อย หมู่ท่ี   9   บ้านหนองปรือน้อย ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์ 31000

2206 นางสาวกิตติมา จัตุภัทรกุล บ้านหนองพะอง หมู่ท่ี   10   บ้านหนองตะเคียน ต.ละลวด อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์
 31110

2207 นายทรงศักด์ิ สิรัมย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ทะเมนชัย อ.ล า
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2208 นางสายรุ้ง สุวะโจ บ้านหลักเขต หมู่ท่ี   14   บ้านเขตประชาสรร ต.หลักเขต อ.เมืองบุรีรัมย์
 จ.บุรีรัมย์ 31000

2209 นางวรวรรณ วรศิริ บ้านห้วยศาลา หมู่ท่ี   2   บ้านบ้านหนองจานเก้ียว ต.หนองบัวโคก อ.ล า
ปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130

2210 นายธรรมการ พรประชาธรรม บ้านหัวสะพาน 52 หมู่ท่ี 13 บ้านปราสาทเทพสถิต ต.ช่อผกา อ.ช านิ จ.
บุรีรัมย์ 31110

2211 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล พระครูพิทยาคม หมู่ท่ี   10   บ้านบ้านแก่นเจริญ ต.พระครู อ.เมืองบุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์ 31000

2212 นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ เมืองโพธ์ิชัยพิทยาคม หมู่ท่ี   1   บ้านหนองปรือ ต.เมืองไผ่ อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 
31210

2213 นางสาวปนัดดา จันทวงศ์ ราชประชานุเคราะห์ 51 125 ม.3 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
2214 นางณิชารีย์ ศรีเนาว์รัตน์ โรงเรียนบ้านประคอง หมู่ท่ี   2   บ้านประคอง ต.เมืองยาง อ.ช านิ จ.บุรีรัมย์ 

31110
2215 นางสาวสุนัฎถาพัชร เศษภักดี บ้านหนองแวงนอก หมู่2 ต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
2216 นายไพศาล  สังกะเพศ ล าปลายมาศ เลขท่ี 719  หมู่ 3 ต.หนองคู อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

31130
2217 นางสุกัญญา หาดี วัดบ้านปลัดปุ๊ก หมู่ท่ี   1   บ้านปลัดปุ๊ก ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 

31000
2218 นางศรุตา เอ้ือประชาสันติ วัดโพธ์ิทอง หมู่ท่ี   2   บ้านบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.

บุรีรัมย์ 31000
2219 นางสาวปนัดดา เรียนไธสง วัดฤๅษีสถิต หมู่ท่ี   11   บ้านบ้านขาม ต.ดอนกอก อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย์

 31230
2220 นางขันทอง ม่ังไธสง วัดสระทอง หมู่ท่ี   12   บ้านโนนตะคร้อ ต.บ้านคู อ.นาโพธ์ิ จ.บุรีรัมย์ 

31230



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2221 นางนริศราพร กุมาลี สะแกพิทยาคม หมู่ท่ี   1   บ้านบ้านสะแก ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 
31150

2222 นางสาวรศิกานต์ ขันเดช สะแกโพรงอนุสรณ์ หมู่ท่ี   15   บ้านสะแกโพรง ต.สะแกโพรง อ.เมืองบุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์ 31000

2223 . หนองตาดพิทยาคม หมู่ท่ี   22   บ้านรัฐประชา ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.
บุรีรัมย์ 31000

2224 นางณัชชา กานต์นพกุล อนุบาลบ้านด่าน หมู่ท่ี   4   บ้านโคกวัด ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 
31000

2225 นางสาวสุภาภรณ์ ปะทิรัมย์ อนุบาลล าปลายมาศ หมู่ท่ี   9   บ้านเจริญมาศ ต.ล าปลายมาศ อ.ล าปลายมาศ 
จ.บุรีรัมย์ 31130

2226 นางสาวเพ็ญพิชชา หงษ์ทอง บ้านยางน้ ากลัดเหนือ หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยเกษม ต.ยางน้ ากลัดเหนือ อ.หนองหญ้า
ปล้อง จ.เพชรบุรี 76160

2227 นางสาวพชรอร รุ่งสว่าง อนุบาลแสวงหา หมู่ท่ี   5   บ้านแสวงหา ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 
14150

2228 นายนัฐวุฒิ กุศลคุ้ม บ้านดอนหัน 6 บ้านดอนหัน ต.หนองไผ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36240

2229 นางสาวจริญาวดี บ ารุงเขต บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ท่ี   14   บ้านบ้านนาหนองทุ่ม ต.นาหนองทุ่ม อ.
แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

2230 นางจินดาพรรณ์ ศรีอักษร คลิกเพ่ือดูรายละเอียด นางสมพร บุญสุยา นางสมพร บุญสุยาบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์
สงเคราะห์)

หมู่ท่ี   5   บ้านบ้านโนนหว้านไพล ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000

2231 นางวรางคณา ทวีโชค บ้านยางค าวิทยา หมู่ท่ี   4   บ้านบ้านยางค า ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.
ชัยภูมิ 36150

2232 นายสมชาย คชา บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ท่ี   4   บ้านหนองหญ้าข้าวนก ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.
ชัยภูมิ 36130

2233 นางกัญญา ไชยพรหม วัฒโนทัยพายัพ 22 ถ.บุญเรืองฤทธ์ิ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
50100

2234 นางสัตยาพร  แฝงลาภ บ้านหนองไหล(พุธเพ่ิมวัฒ
นราษฎร์)

93 หมู่ 1 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
 34000

2235 นางสาว สายชล    ดุมครบุรี โรงเรียนจอมทองวิทยา หมู่ท่ี   9   บ้านตล่ิงชัน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.
นครราชสีมา 30250

2236 นายอ าพล  ธรรมสัตย์ บ้านผือ บ้านผือ หมู่ท่ี  2 ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
34140
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            ช่ือ- นำมสุกล       
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2237 จิตต์ธัญชฌา จ าลองศุภลักษณ์ หนองบุญมากประสงค์วิทยา หมู่ 4 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 
30410

2238 นางสาวสมจิตร รอดเพชร วัดศรีเขตนันทาราม หมู่ท่ี   10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2239 นางพิสมัย สรรพสาร บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) หมู่ 12 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000

2240 นางสาววรางคณา  ศรีพรม บ้านสกล ม.8 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
2241 นางสาวอฐิติญา แสนค า บ้านท่าศิลา หมู่ 4 ถนนค าไฮใหญ่-ท่าศิลา ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.

อุบลราชธานี 34000
2242 นางสาวภาวิณี  ศรีสุข บ้านบัวยาง โรงเรียนนบ้านบัวยาง  หมู่ 8 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.

อุบลราชธานี 34140
2243 นางสาวศิริพร   ฉุยฉาย วัดเขาสมอระบัง หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  ึู761
2244 นางอนงค์  บุดดาวงษ์ บ้านไพรพัฒนา 145 ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140
2245 นางสาวสุพัตรา  ค าแสนราช บ้านแสนสุข หมู่ 20 บ้านแสนสุข ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.

อุบลราชธานี 34160
2246 นางอมลวรรณ   ใจหวัง บ้านกระโพธ์ิช่างหม้อ หมู่ 6 ต.ดองก าเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
2247 นางรัชนี  ทองประเสริฐ บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์

วิทยา)
หมู่ 4 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160

2248 นายบุญส่ง  พ้ืนผา บ้านยางเครือ 42 หมู่ 2 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190

2249 นายพิชิต รัตนะโสภา บ้านหาด(อสพป.13) หมู่ท่ี 14 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
2250 นายอัครพล  ไชยราช บ้านกันแตสระรุน ม.7 ต.ห้วยใต้ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
2251 บุณฑริกา สารโท บ้านพราน ม.7 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
2252 นางวิรญา หัวดอน บ้านม่วง หมู่5 ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ 33220
2253 นางอัจฉรา  จันทรักษ์ นิคม ๔ (กรม

ประชาสงเคราะห์)
112 หมู่ท่ี 2 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

2254 นายบัวจันทร์  พาอาจ บ้านยาง หมู่ 9 ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
2255 นางสาวเกศศิริ คนึงคิด บ้านไร่วิทยา 101 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
2256 นางสาวปาณิชา สมพงษ์พันธ์ บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 83 หมู่10 ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
2257 นางสาวจิราวรรณ   ดวงใจ บ้านระกา หมู่ 5 ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
2258 นางเมตตา  สมบัติก าไร บ้านกันจาน หมู่ 1 ต.ดองก าเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
2259 สมเสง่ียม บุญปลูก จะกงวิทยา หมู่ 8 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
2260 นายระนอง   เช้ือทอง อนุบาลไพรบึง หมู่ท่ี 16 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180
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2261 นางสาวณัฐรินทร์ พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านขามหนองครอง - ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170

2262 วิไลวัลย์ ต้นโพธ์ิ เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋า
ฮี)

199 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170

2263 สุภาพร  ภากุล คอนราดเฮงเค็ล หมู่ 6 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
2264 ผะหลา ศรีดาวัน บ้านหนองดู่ 322 ม.7 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190
2265 พีระพร เหมะธุลิน ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง หมู่ 2 ต.นาเข อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
2266 เรณู  ทองเลิศ บ้านหนองใหญ่ ม.8 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
2267 ด.ต.หญิงชุติกาญจน์ อรรคบุตร บ้านท่าแสนคูณ ม.12 บ้านท่าแสนคูณ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ ายืน จ.

อุบลราชธานี 34260
2268 ส.ต.ท.อุดมศรี  ศรประสิทธ์ิ ศกร.ตชด.บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ 14 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 34260

2269 จ.ส.ต.หญิงชฎาพร บุญสูง บ้านแก่งศรีโคตร 3 ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
2270 นางสาวดาริกา  ประเสริฐสิน บ้านกลาง หมู่1 ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
2271 จินตนา  สาที ชูทิศวิทยา หมู่ 8 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
2272 ชนัญธิดา ด างาม พิทักษ์ปัญญา 13 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270
2273 ส.ต.อ.หญิงไพรัช  ริยะบุตร ศกร.ตชด.บ้านนากระเสริม หมู่ 10 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
2274 นางปราณี  ค าทา บ้านดอนทัพควายคร่ังน้อย

โนนชาด
- ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160

2275 นายธีรภัทร อินทรศักด์ิ วัดปากดงท่าศาล หมู่ท่ี   2   บ้านปากดงท่าศาล ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช
 จ.สุพรรณบุรี 72120

2276 นายสุภฤกษ์  อินตรา โรงเรียนวัดท่ามะนาว 136/1 ม.4 ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
72120

2277 ปวริศร์ หทัยงาม วัดบ้านสระ 222/1 หมู่ 2 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130

2278 นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์ บ้านฮ่องข่า หมู่ 8 ต.หนองอ่ึง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
2279 สีทอง  นาครินทร์ บ้านบึงหมอก 8 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
2280 นางทิพย์ปราณี  เจริญวัย นาเวียงจุลดิศวิทยา หมู่2 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อ านาจเจริญ 37290
2281 นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์ บ้านกอย หมู่ 2 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
2282 ปรีญารัศม์ิ ไชยหงษ์สกุล เข่ือนพิทยาสรรค์ 124 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

2283 นางสาวพรสวรรค์ จันดา บ้านบอนใหญ่ ม.6 ต.โพธ์ิชัย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
2284 นายวินัย ฮามพิทักษ์ บ้านโพนเพ็กพิทยา หมู่ 8 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150



ล ำดับ
            ช่ือ- นำมสุกล       

    (ผู้รับบริกำร/ ผู้ติดต่อ)
หน่วยงำน ท่ีอยู่

2285 นางสาวกมลนัทธ์ นามี บ้านดงอุดม หมู่ท่ี 6 ถนนรอบเมือง อุดรหนองใส ต.หนองบัว อ.เมือง
อุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

2286 นางสิริอาภา  โกยสวัสด์ิ สนมวิทยาคาร 190 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
2287 นาย อดิศักด์ิ  ศรีโสภา ล าพลับพลาวิทยาคาร 144 หมู่ 11 ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 32190

2288 นางสาวอ าพรรัตน์ ทิพย์สมบัติ แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 91 หมู่ 11 ต าบลตาอ็อง ต.ตาอ็อง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 32000


