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1 430142 นางสาว สุวรรณี อาจหารณรงค์ 90/42 หมู่บ้านมัณฑนา ซ.5/พระยาสุเรนทร์ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพ 10510
2 430143 นาง อุพรศรี บุตรศรี 39 ม.1 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
3 430144 นาง สุทธิลา สวนาพร 58/61 พิชัย2/เซนต์หลุยส์3 ยานนาวา สาทร กรุงเทพ
4 430145 นาง ขนิษฐา คุณาลัย 333 ม.2 สุขุมวิท107 สําโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ
5 440146 นาย อุดม จะโนภาษ 64/1 อารี5ฝั�งเหนือ/พหลโยธิน7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
6 440147 นาย ประจวบ มณีรัตน์ 24/132 มณีรัตน์โอสถ บางนา กรุงเทพ 10260
7 440148 นาง วัชรี จิวาลักษณ์ 199/1 ลาดพร้าว1/ลาดพร้าว จตุจักร จตุจักร กรุงเทพ
8 440149 นาย ธีรศักดิ� จิตสกุลกลาง 121/26 ม.มันทนาการ์เด้น ซ.12/ถ.345 บางคูวัด เมือง ปทุมานี 12000
9 450150 นาย สุพรรณ ถึงสุข 441/9 ถ.ริมทางรถไฟเก่า บางนา บางนา กรุงเทพ 10260
10 450151 นาย ระเด่น ทักษณา 358/3 ถ.สุโขทัย ดุสิต กรุงเทพ 10300 0-2243-4088
11 430126 นางสาว ขนิษฐา จาริยศิลป์ 15 ม.1 ถ.สายบายพาส ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี
12 430127 นาง คันธาภรณ์ เวชศิลปคอง ถ.ยันตรกิจโกศล เมือง แพร่
13 430128 นาง ศิริกุล สาลีวัน ซ.2 ถ.ศรีลานนาป่าตัน ป่าตัน เมือง เชียงใหม่
14 430129 นางสาว จงกล นันทพล บ้านพักวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เมือง ลําปาง
15 430130 นางสาว ทิพวรรณ มานนท์ 202/25 ตู้ปณ89 เมือง ลําปาง
16 430131 นาง วิจิตรรา คํ�าไพโรจน์สุวรรณ 35/12 ถ.ราชดําเนินนอก บ่อยาง เมือง สงขลา
17 430132 นาง รวิกานต์ ยอดพรมทอง 281/45 ม.6 ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช 80000
18 430133 นาง อรพินท์ ถาวรลํ�าเลิศ บ้านพักข้าราชการศรม. ตึก15  ชั�น2  ห้อง2
19 430134 นาง บุญประคอง ไม้เขียว 59 สายมิตร/สุขุมวิท56 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ 10250
20 430135 นาง อรัญญา วรชาติอุดมพงศ์ 51/208 เอกทักษิณ เมืองเอก เมือง ปทุมธานี
21 430136 นาย ขจร นราอารยะกุล 41/42หมู่บ้านพรธิสาร คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
22 430137 นาง จินดารัตน์ นราอารยะกุล 41/42 หมู่บ้านพรธิสาร คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
23 430138 นางสาว อาภัสรา กวีวังโส 20 ม.3 ศรีษะจรค์ใหญ่ กิ�งอ.บางเสาธง สมุทรปราการ
24 430139 นาง อุจิตชญา จิตรวิมล บ้านพักข้าราชการศรม. ตึก29 ชั�น1 ห้อง3 คลอง6 ธัญบุรี ปทุมธานี
25 430140 นาง ศรีกาญจนา พลอาสา บ้านพักข้าราชการ รม. อาคาร23 ชั�น3 ห้อง1
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26 430141 นาย พงษ์ศักดิ� ทรงพระนาม 3 ม.3 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี
29 430111 นางสาว พัชรี ดําชื�น 80 ม.1 กงหรา กงหรา พัทลุง 93180
30 430112 นาย สุภาพ ภักดี 15/2 ม.2 วัดหนองเกตุใหญ่/สุขุมวิท นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี
31 430113 นาย บุญฟู ด่านไทยวัฒนา 300/51 ถ.มนตรีสุรยวงศ์/ซ.14 หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี
32 430114 นาย สราวุธ นวลพลกรัง 63 ถ.เทศบาล10 หัวใหญ่ นครราชสีมา 30120
33 430115 นาย สมประสงค์ ศรีเจริญ 15 ม.7 เกาะยอ เมือง สงขลา 90100
34 430116 นาง วนิดา ปอน้อย 34 พงษ์เวชอนุสรณ์2/สุขุมวิท64 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ
35 430117 นาง วันดี ช่วยประยูรวงศ์ 44/121 ถ.วุฒากาศ บางค้อ จอมทอง กรุงเทพ 10150
36 430118 นางสาว จิตติมา พลเอี�ยม บ้านพักม.ราชมงคล คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
37 430119 นาง ยุพิน สิรไพบูรย์ 147 ศรีบุญยืน/ประชาราษฎร์1/32 บางซื�อ กรุงเทพ
38 430120 นาง นุจรี เขียวประเสริฐ 149/187-101 กรมทหารสื�อสาร สะพานแดง กรุงเทพ
39 430121 นางสาว จริยา บุรพกุศลศรี 45/5 สุขุวิท89/1/ศรีสุกรีนิเวศน์ บางจาก พระโขนง กรุงเทพ 10250
40 430122 นาง นํ�าทิพย์ ชูเวทย์ 114/1 ซ.เพชรเกษม4 ท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
41 430123 ผศ. จันทนา ถิระวัฒน์ 594 สวนพลู/สาทรใต้ สาทร สาทร กรุงเทพ
42 430124 นางสาว นีราชา กัลกัตตาวาลา ถ.อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพ 10600
43 430125 นาง มาลี ทองคํา 940/5 เชลียง1/บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพ 10260
44 430095 นาย ปกรณ์ จิตรไพบูรย์ 17/2 ม.4 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110
45 430096 นางสาว วรานุช ธรรมชูเชาวรัตน์ 40/396 ซ.รามคําแหง58/4/รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
46 430097 นางสาว พรมาณ พุ่มขจร 33/92 ม.5 ซ.ต้นสน ทุ่งสองห้อง หลักสี� กรุงเทพ 10210
47 430098 นางสาว ปิยนันท์ ประเคนทอง 510 ม.1 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 66110
48 430099 นาย บุญชัย สุขศิริถาวร 905/19 บ้านเช่า/สวัสดิภาพ มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000
49 430100 นางสาว สุรีรัตน์ แซ่คู 162/13 ม.6 ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
50 430101 นาย สมศักดิ� เอียดตรง 2320/347 รามคําแหง52/1/รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ
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51 430102 นาย สินทวี สิทธิรังสรรค์ 5/11 ม.2 ถ.สายไหม ทุ่งสายไหม สายไหม กรุงเทพ 10220
52 430103 นาย สุรศักดิ� เหมือนแก้ว 16/2 ม.1 กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 90270
53 430104 นางสาว สุกัลยา ป้อมทอง 83 ม.1 บ้านแพน เสนา อยุธยา 13110
54 430105 นางสาว สิริรัตน์ วิมุกตานนท์ 34/203 ซ.รามอินทรา14 ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพ 10230
55 430106 นางสาว สุมาลี ภาวโคตร 46 ม.1 แดนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110
56 430107 นาย วรวรรภ์ ขุราษี 285 ม.15 ถ.แจ้งสนิท นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
57 430108 นางสาว ทิพวรรณ บูชา 184 ม.4 บ้านแพรก บ้านแพรก อยุธยา 13240
58 430109 นาย จิรายุทธ คิ�วเที�ยง 99/48 ม.2 หมู่บ้านโสภา2 ท่าศาลา เมือง ลพบุรี 15000
59 430110 นางสาว นวรัตน์ สีสุข 175 ม.6 บางเป้า กันตัง ตรัง 92110
60 430080 นาย ไพบูรย์ แถมรัตน์ วัดคงมูลเหล็ก/อิสรภาพ บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ
61 430081 นาย ชาติชาย สกนธ์ผดุงเขต 44/10 ม.8 ถ.พิบูลสงคราม26 ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
62 430082 นาย ศักดิ�ชัย เสมทับพระ 274 ม.2 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130
63 430083 นาย วิสิษฎ์ วัฒนาเอี�ยบพันธ์ 479/23 สุทธิพร/ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
64 430084 นาย ประสิทธ์ อินทร์ฉม 98/289 ม.11 ฉิมพล/ีบางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี
65 430085 นาย จรูญ แตงอ่อน 32/20 ม.10 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ
66 430086 นาย มานะ วิมุตติไชย 454/209 วัดไผ่เงิน/จันทน์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพ
67 430087 นาย เจษฎา จันทรประภา ชินเขต/งามวงศ์วาน หลักสี� กรุงเทพ 10210
68 430088 นาย กู้วงศ์ ถาวระ 1998/37 ถ.ปราชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพ 10400
69 430089 นาง อร่าม ทองนํ�าตะโก 4/110 ซ. ฉิมพล2ี2(บัวหลวง) ตลิ�งชัน กรุงเทพ 10170
70 430090 นาย สุวิทย์ จิตรภักดี 79 ม5 แพรกนา ควนนุน พัทลุง
71 430091 นาย ไตรรัตน์ จุ้ยยิ�ม 19/1 ม.1 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
72 430092 นาย สุรศักดิ� จบศรี 27 ม.12 อุดมสุข42/สุขุมวิท103 บางนา บางนา กรุงเทพ 10260
73 430093 นาย สมศักดิ� ป่าวรรณ 73/7 ม.1 ถ.พหลโยธิน ท่าศาลา เมือง ลพบุรี 15000
74 430094 นาย พิชญ์พงศ์ เกษมสุขธวัช 135/120 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
75 430064 นาง วลัย หุตะโกวิท 625/3 ถ.บํารุงเมือง ป้อมปราบ กรุงเทพ
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76 430065 นาง ดวงแข สุขโข 881/1 ซ.เพชรเกษม4 บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
77 430066 นาง นุพร วณิชย์วรนันท์ 969 ซ.31/นวมินทร์ คลองจั�น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
78 430067 นาง บุษรา สร้อยระย้า 5/2342  หมู่บ้านประชาชื�น 22/1-สามัคคี ปากเกณ้ด นนทบุรี
79 430068 นางสาว จินตนา จินดารัตน์ 75/2 ถ.พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
80 430069 นาง เฟื�องฟ้า เมฆเกรียงไกร 79/356  ปทุมวันรีสอร์ท ถ.พญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
81 430070 นาง วีณา สงวนพงษ์ 160/82 พิบูลสงคราม15/พิบูลสงคราม เมือง นนทบุรี
82 430071 นาง มณี ไม้เรียง 48/3 ม.4 ท่าทราย เมือง นนทบุรี
83 430072 นาย โกศล พิณกุล ถ.ศรีอยุธยา ดุสิต กรุงเทพ 10300
84 430073 นาง เกศิณี บํารุงไทย ประดิพันธ์12/ประดิพันธ์ สะพานควาย กรุงเทพ 10400
85 430074 นางสาว นิศารัตน์ สุขเอม 13/5 ม10 วัดทอง/บางกอกน้อย ฉิมพลี ตลิ�งชัน กรุงเทพ 10170
86 430075 นาง สมบัติ เวทยาวงศ์ 53 นิธิ/งามวงศ์วาน เมือง นนทบุรี
87 430076 นาง สมสมร พรพรรณพิพัฒน์ 1564/122 ถ.พิบูลย์สงคราม บางซื�อ กรุงเทพ
88 430077 นาง รัมภา สุวรรณพฤกษ์ 328/1 ร่วมจิตต์2/นคตไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 10300
89 430078 นาง วัชรี บุญเจริญ 55 ม.1 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
90 430079 นาย สุราษฎร์ เจริญชัยสกุล 60/212 ม.8 ซ.ไทยานนท์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
91 430048 นาง ขวัญฤทัย คําขาว 210/12 ซ.นนทบุรี10 บางกระสอ เมือง นนทบุรี
92 430049 นางสาว อุษา แก้วศิลป์ 3537/16 รามคําแหง89 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240
93 430050 นาย ธวัช ณ เชียงใหม่ 67 ถ. เวียงบัว ช้างเผือก เชียงใหม่
94 430051 นาง วนิดา เนตรทัศน์ 11/40 ม.4 จรัญฯ13/บางแวก คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพ
95 430052 นาย สนไชย ฤทธิโชติ 324 ถ. อิสรภาพ 35 บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
96 430053 นาย พิสิษฐ์ อิ�มเอิบ ถ.แมะขามเรียง หอรัตนไชย อยุธยา
97 430054 นาย มนตรี น่วมจิตร์ บ้านพักข้าราชการ ศรม.
98 430055 นาง มาลัย กมลสกุลชัย 178/102 ม.4 ซ. ประชาอุทิศ72 ทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
99 430056 นาย อรุณ น่วมน้อย 25 ม.10 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
100 430057 นาย ปรีชา นาคฤทธิ� 109/27 ม.2 คําใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
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101 430058 ผศ. สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ซ.ดอนกุศล3 ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพ 10120
102 430059 นาย ประณต กุลประสูตร 70/453 กฤษดานคร19 พหลโยธิน คลองหนึ�ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
103 430060 นาย จํานง นุกุลคาม วข. พิษณุโลก บ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก 65000
104 430061 ผศ. ธนา เหมวงษา 141/36 เสนานิคม1 จตุจักร กรุงเทพ 10900
105 430062 นางสาว ณัฐนิช กระจ่างปีติวงศ์ 29/47 ถ. อุรุพงษ์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
106 430063 นาย ถนอม สุวรรณอําภา 58/3 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
107 430032 นาย จักรเพชร เพชรสุข 148 ม.10 หัวทะเล เมือง นครราชสีมา
108 430033 นาย มนตรี รัตนวิจิตร 160 ม.9 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540
109 430034 นาง ภักตร์พิมล เสนีย์ 479 ลาดพร้าว 95 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
110 430035 นาย วิทยา ศรีชูเปี�ยม 194/180 โพธิบิลลิบท์/ศรีจันทร์ เมือง ขอนแก่น
111 430036 นาง อังคณา ธนกัญญา 134/1056 ม. สีวลี-รังสิต ปะชาธิปปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
112 430037 นาง บุญรัตน์ โตทอง 47/200 ม.สีวลี-ติวานนท์ ปากเกร็ด นนทบุรี
113 430038 นาง เต็มเดือน เพ็งลี 3798/119 ม.สรานนท์ ซ. ลาดพร้าว101 บางกะปิ กรุงเทพ 10240
114 430039 นาย ทองคํา วงศืหมึก 134 ม.12 เทพนิมิต/เชียงใหม่-ฮอด ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50100
115 430040 นาย เผด็จ แสนเกษม 254 ม.4 ประชาอุทิศ19 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ
116 430041 นาง สุวรรณี คงทอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
117 430042 นาย นิพนธ์ ใจปลื�ม 367 ม.1 ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
118 430043 นาย สมศักดิ� คําปลิว 117/256 หมู่บ้านบัวทอง 9/5/ตลิ�งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
119 430044 นาง ศรีสมร ดวงกมล 243 ม.1 แสงสูง/พหลโยธิน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
120 430045 นางสาว พรทิพย์ ตันติวงศ์ 779/263 ถ. ประชาราษฎร์บําเพ็ญ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
121 430046 นาย ศิระ วงศิอิทธิกุล วข.สุพรรณบุรี450 ม.6 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท สามชุก สุพรรณบุรี 72130
122 430047 นาย คมสันต์ อํานวยสิทธิ� 52/9 ม.7 บ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก 65000
123 430016 นาย คะนึง เจริญผล 244/241 ม.9 ตลาดบางเขน ดอนเมือง กรุงเทพ
124 430017 นาย สมภพ เพชรรัตน์ บ้านพักศูนย์กลางราชมงคล ธัญบุรี ปทุมธานี
125 430018 นาย ประพันธ์ วิชาศิลป์ 91/233/1 พิชยนันท์26/ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี
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126 430019 ผศ. วิเชียร อุ่นเรือน วข.ปทุมธานี ประชาธิปปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
127 430020 ผศ. ประไพ นวลแสง 206/1 23/ลาดพร้าว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
128 430021 นาย วิรัช โหตระไวศยะ บ้านพัก ศรม. คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี
129 430022 นาง สายพิณ เพชรรัตน์ บ้านพัก ศรม.
130 430023 ผศ. ศรีเรือน โชติสว่าง 2/65 ม. อยู่เจริญ พหลโยธิน40 จตุจักร ปทุมธานี 12110
131 430024 นาง นฤมล ล้อสุริยนต์ 39/62 ม.1 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 12110
132 430025 ผศ. อาภรณ์ บางเจริญพรพงศ์ 454/13 ลาดพร้าว87 วังทองหลาง กรุงเทพ
133 430026 นาย นิวัตร จารุวาระกูล 90/442  หมู่บ้านวงสุข วงศ์สว่าง19/วงศ์สว่าง บางซื�อ กรุงเทพ 10800
134 430027 นาย ณรงค์ เรืองศรี 42/106 ม.6 ถ.พระยาสุเรนทร์ บางชัน บางซื�อ กรุงเทพ 10800
135 430028 ผศ. สุธีรา สร้อยเพ็ชร์ 168/13 ม.3 ซ.วัดด่าน สําโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ
136 430029 นางสาว นรากานต์ สุคันธารุณ 404 ซ. 24 ถ. เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
137 430030 นาย ศรีศักดิ� น้อยไร่ภูมิ 162/89 ถ.ติวานนท์ ท่าทราย เมือง นนทบุรี
138 430031 นางสาว ปวีณา แม้นมินทร์ 19/16 บ้านพักอาจารย์วข.วาสุกรี
139 430001 รศ. วินิจ โชติสว่าง 2/65 หมู่บ้านอยู่เจริญ พหลโยธิน40 จตุจักร กรุงเทพ 10900
140 430002 ผศ. นํายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ 16/178 เสือใหญ่อิศ/รัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพ 10900
141 430003 นาย ชาญวุฒิ แก่นจันดา 466 ซ.ถนนจรัญฯ46 บางยี�ขัน บางพลัด กรุงเทพ 10700
142 430004 นาย สมควร อานามวัฒน์ บ้านพักวิทยาเขตจันทบุรี
143 430005 นาย ปิยศักดิ� ตัณฑ์เจริญรัตน์ 41/1 ม.7 ไม้งาม เมือง ตาก 63000
145 430006 รศ. วิฑูรย์ พลาวุฑฒ์ 133 ม.5 ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
146 430007 นาย โพยม กลิ�นประทุม 2/5 ม.2 คลองสระบัว อยุธยา วาสุกรี อยุธยา
147 430008 รศ. สุรชัย มัจฉาชีพ บ้านพักวิทยาเขตพิษณุโลก
148 430009 นาย ไพเลิศ สุมานนท์ 97/49 เอกชัย45 บางบอน บางบอน กรุงเทพ
149 430010 นาย ประทวน กลิ�นจําปา ถ.นางลิ�นจี� ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ 10120
150 430011 นาย อัศดา จิตต์ปรารพ 158/9 ม.1 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่

TELEPHONE 

SEQ
U

EN
CE

STATUS NAME LASTNAME



รายชื�อสมาชิกตลอดชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล //หน้าที� 7

STUDENT ADDRESS1 ADDRESS2 ADDRESS3 ADDRESS4 PROVINCE ZIP
NUMBER บ้านเลขที� / หมู่ที� ซอย / ถนน แขวง / ตําบล เขต / อําเภอ จังหวัด CODE

151 430012 นาย เจริญ ใหม่ด้วง ถ.ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา
152 430013 ผศ. อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ 940/118 เชลียง7/บางนา-ตราด กรุงเทพ
153 430014 ผศ. พูนสุข โชติยานนท์ ซ. ประดิพัทธ พญาไท กรุงเทพ 10400
154 430015 นาย ณัฐจักร ณ เชียงใหม่ 39/1(45) ถ. เทอดไท19 บางยี�เรือ ธนบุรี กรุงเทพ 10600
155 440539 นาย สมาน ดีฉนวน 93/183 หมุ่บ้านปั�นทอง3 ถ.รามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ
156 440540 นาง เสาวนีย์ มีสุข 22 ซ.อัมพร8/พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 532-2596
157 440541 นาย สุรศักดิ� กนกกช 28 ถ. ชัยมงคล เมือง สงขลา 047-440-579
158 440542 นางสาว อมรวรรณ แจ่มศรี 89/4 รอดอนันต์3/สุขาภิบาล2 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
159 440543 นาย อภัย นาคคง สวยอภัย ม.7 บ้านท่าม่วง คู้ยายหมี สนามชัยเข ฉะเชิงเทรา 24160
160 440544 นาง อุไรวรรณ ภวภูตานนท์ 80  ถ.มหาชัย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000

ณ มหาสารคาม
161 440545 นาย อุดม พูลศรี 60 ม.5 บ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก 65000
162 440546 นางสาว อุบล คล้ายทับทิม 20/23 ม.5 ถ.พิบูลสงคราม สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 11000
163 440547 นาง อนุรักษ์ เลิศลํ�า 25 ม.4 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
164 440524 นาง นพมาศ ฉัตรศุภกุล 126 มงคลนิเทศน์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
165 440525 นาง บุญพิศ วรพนพิพัฒน์ 204/114หมู่บ้านชัยพฤษ์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย บางบัวทอง นนทบุรี 11110
166 440526 นาย บุญยงค์ เสมามิ�ง ถ. บายพาสหัวคู กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 0-1601-3440
167 440527 นาง เบญจรัตน์ อาภาภิรม 15/8 ม. เกษตรนิเวศน์ พิทักษ์/แจ้งวัฒะ 14 หลักสี� กรุงเทพ 10210 573-4777,573-6186
168 440528 นาง ประชุมศรี หุตะยานนท์ 313 ประชาชื�น30/ประชาชื�น บางซื�อ กรุงเทพ 10800 586-8356
169 440529 นาย ประนัย สวัสดิรัตน์ 305 ม.10 พระลับ เมือง ขอนแก่น 40000 043-227-453
170 440530 นาย ประเสริฐ เทพรักษา 176 ซ.2/มหาชัย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
171 440531 นาง พูนสิน จรรยา 68 บ้านหัวแหลม บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท
172 440532 นาย เมธี ทิมกุล ซ.2/ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา 074-324-683
173 440533 นาย รณจรส พูนสิทธ์ ถ. นเรศวร หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 035-246-060
174 440534 นาย วินัย พันธ์วิชัย 29 ถ.ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา 074-322-906
175 440535 นาย วิจิตร เทพบริรักษ์ 32/46 ลาดพร้าว23 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 511-0498,930-06666-7
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176 440536 นาย สีระ เลรามัญ 46/2 มิตรภาพ/สามเสน ดุสิต กรุงเทพ 10300
177 440537 นาง สมบัติ เวทยาวงศ์ 53 ม.2 ซ.นิธิ บางเขน เมือง นนทบุรี 11000 588-3305
178 440538 นาง สําเนียง คงคา 287 หลังวัดสุทธจินดา/ราชดําเนินนอก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
179 440509 นาง วนิดา จูรัตน์ 64/2  ช่างเคี�ยน 4/ห้วยแก้ว เมือง เชียงใหม่ 053-892-570
180 440510 นาย วุฒิ บริหาร 274 วงศ์สว่าง21 บางซื�อ ดุสิต กรุงเทพ 10300
181 440511 นาย ศุภชัย สิงหวิลัย 1.   50/2 ม.2 ซ.สุขาภิบาล1 บางไผ่ เมือง นนทบุรี 11000

2.  68/33 ถ.บางลี�-หนองวัลย์เปรียว บางลี� สองพี�น้อง สุพรรณบุรี
182 440512 นาย โสธร สกุลแก้ว ถ.ตลาดล่าง-ปากนํ�า บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ 84000
183 440513 นาย สุบิน คําพุฒ 136 ม.5 ถ.เชียงใหม่ฮอด แม่เหียะ เมือง เชียงใหม่ 053-271-818
184 440514 นาง สุมาลี เหราปัตย์ 20/240 ม.5 ซ.11 หมู่บ้านคันทรีปาร์คเฟส2 ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 20130 038-385-567
185 440515 นาง เสาวภาคย์ ศรีวิจารณ์ 149 เสนานิคม1/พหลโยธิน ลาดยาว บางเขน กรุงเทพ 10900
186 440516 นาง เครือเพ็ญ นาทคัดนานต์นนท์ 94 แยกเกตุนุติ9 ลาดพร้าว64 กรุงเทพ 10310
187 440517 นาย จํารัส ภาศักดี 121 ม.4 ซ.รามอินทรา 19/รามอินทรา อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ 10220
188 440518 นาย เฉลิม สังข์ทอง 25 ถ. ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา 074-321-831
189 440519 นาย ดําริห์ อุ่นใจ 1 ม.5 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 921-5845
190 440520 นาย ดํารง โมลีกุล 2/4 ม.8 บางพรม ตลิ�งชัน กรุงเทพ 10170
191 440521 นาง ทัศนีย์ สุทธิเลิศ 95/120 ม.3 บุญศิริ18/บางนา-สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ 10270 3840669
192 440522 นาย เทอม เมฆฉาย 895 ถ.สืบศิริ เมือง นครราชสีมา 30000
193 440523 นาย ธีระ เธียรพงษ์ 1149/16 ถ.จรัญสนิทวงศ์13 คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
194 440493 นาย พร้อม พรหมภู่ 94 มหาชัย ซ.2 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 044-251-747
195 440494 นาย วิรัตน์ วสะยางกูร 31/16 ซ.งามวงศ์วาน เมือง นนทบุรี 11000 588-4339
196 440495 นาย สุชาติ ถูระเบียบ 37/49 ซ.เรวดี ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
197 440496 นาง นฤมล ล้อสุริยนต์ 39/62 ม.1 ตลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 12110
198 440497 นาย สุรพงษ์ เอมอุดม 39/96 อาภาภิรมย์/รัชดาภิเษก ลาดยาว บางเขน กรุงเทพ
199 440498 นาย ดุษฎี คําปัญญา 107/94 หมู่บ้านบางบัวทอง ถ. ตลิ�งชัน-สุพรรณ บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
200 440499 นาง กานดา ชาญเฉลิม 961ซ.30 การเคหะแห่งชาติ คลองจั�น บางกะปิ กรุงเทพ 377-7631
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201 440500 นาง จริยา อ่อนประไพ 112/53 เรวดี8/ติวานนท์ นนทบุรี 588-1150
202 440501 นาย ชั�น บุตรอํ�า 150/2 ซ. วัดดีดวด วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
203 440502 นาย ณรงค์ จันทรานิมิตร ลานนาวิลล่า/เชียงใหม-่ลําปาง ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 053-215-687
204 440503 นาง นิตยา ภูมิศักดิ� 266 หมู่บ้านโคราชพัฒนา ถ. มิตรภาพ13 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
205 440504 นาง ประทิน อินทรกําแหง 85/2 ม.9 ซ.ภาณุ 19 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 522-1731
206 440505 นาง ปราณี สว่างวัฒน์ 337 ม.2 ซ. สุดสวาท บ้านคลอง เมือง สงขลา 074-321-837
207 440506 นาย พงศ์วิทย์ ภูมิศักดิ� 266 หมู่บ้านโคราชพัฒนา ถ.มิตรภาพ13 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
208 440507 นาย มนตรี อําพันสุข 25 ถ. ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา 074-321-837
209 440508 นาง มัลลิกา วิสุทธิวสุธาร 11-เม.ย. ถ. เทศบาล4 ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 515-464
210 440488 นาย สัญญา เตรีย์ศักดิกุล 305/1 3/สุรานารายณ์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
211 440489 นาง สุพร พิระยะไพโรจน์ 2001 26/สืบศิริ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
212 440490 นาย สุรศักดิ� ทองสุกดี จรัญฯ11/จรัญฯ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
213 440491 นาง สิริกุล กฤษณสุวรรณ 325 ถ. ริมคลองบางกอกใหญ่ คูหาสวรรค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพ
214 440492 นาย สวัสดิ� วรรณรัตน์ 32 ม.1 แม่ทะ แม่ทะ ลําปาง
215 440474 นาย ไพฑูรย์ รักษาทรัพย์ ถ. พลแสน ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
216 440475 นาง พัชรี เรืองเดช 678/4 เนติศึกษา/พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพ 10300
217 440476 นาย ภักดี กฤดิกรัณย์ 40/369 ม.5 ศรีเสถียร/เพชรเกษม ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73160 0-2812-6119
218 440477 นางสาว ภาณีวัลล์ ศุภนิธยารักษ์ 546 ม.6 ซ.สองพี�น้อง สําโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ
219 440478 นาง มาลินี เหมะธุลินทร์ 280/23 กรุงธนพัฒนา/จรัญฯ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพ 10700
220 440479 นาย รังสรรค์ กฤษณมิตร 118/190 ม.8 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
221 440480 นางสาว วิไลลักษณ์ จารุดุล 333  ตากสิน15/ตากสิน กรุงเทพ 10600 0-2438-6221
222 440481 นาย วารินทร์ ศิริเวช 126/44 พหลโยธิน67/พหลโยธิน อนเสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ 10220 0-2972-3587
223 440482 นาง ศุภรา รักษ์กุล 64/1 กม.27/พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
224 440483 นาย ศรีณรงค์ ตู้ทองคํา 118/9 ต้นสน/ประชาอุทิศ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
225 440484 นาย สมนึก ลายลักษณ์ 38/26 ซ.เรวดี เหมราช 2 ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
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226 440485 นาง สมพร สินธพ 179/97 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
227 440486 นาย สง่า ศรีจันทร์วงศ์ 93/88 หมู่บ้านปั�นทอง3 ถ. ลาดปลาเค้า รามอินทรา บางเขน กรุงเทพ 10900
228 440487 นาย เสนอ ส่องศรี 55 ซ.58/สุขาภิบาล คลองจั�น บางกะปิ กรุงเทพ 0-2377-2229
229 440460 นาย ทองหล่อ สว่างโรจน์ 49/2 ม.8 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม่ 50130
230 440461 นาย ธวัช ชัยวิศิษฐ์ 22 มิมานเหมินทร์ ซ.2 เมือง เชียงใหม่ 50000 053-211-994
231 440462 นาย บรรจง ขวัญสุวรรณ 33 ถ.ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา 90000
232 440463 นางสาว บุปผา โกมลเสวิน 559 ช่างนาค/สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพ 0-2437-2860
233 440464 นาย ประวัติ ดําริห์อนันต์ 99/4 ถาวร/กาญจนวานิช เมือง สงขลา 90000
234 440465 นาง ประมัย ทองดี 1160 ถ.สุรนารายณ์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
235 440466 นาง ประภาพรรณ ตัณฑวุฑโฒ 9/159 หมู่บ้านนภาวัลย์ ซ.18/พหลโยธิน สายไหม กรุงเทพ 0-2990-2635
236 440467 นาง ปราณี โยมา 82/73 หมู่บ้านอ่อนนุชนิเวศน์ ถ.ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพ
237 440468 นาง ปองใจ บุญเรือง 4/6 ม.2 นทีทิพย์/งามวงศ์วาน นนทบุรี 0-2589-9506
238 440469 นาง เปรมจิต ศรีสุโร ร้านดินดํา ถ. ราชสีมา-โชคชัย เมือง นครราชสีมา 30000
239 440470 นาย ผดุง สมหวัง 49 ถ. ทุ่งโพธิ� ในเมือง สุรินทร์ 32000
240 440471 นาย วิชัย ประสิทธ์ศาสตร์ ถ.สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11000
241 440472 นาย พิชิตชัย พินิจพิธ 87 ถ. ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา 90000
242 440473 นาย ไพบูลย์ นิลณรงค์ 56/2 ศรีบางซื�อ/ประชาราษฎร์สาย1 บางซื�อ ดุสิต กรุงเทพ 10300
243 440446 นาย มานะ เชื�อทองดี 171 อาลาดิน/พหลโยธิน30 จตุจักร กรุงเทพ 10900 0-2579-2161
244 440447 นาย วัฒนา ภิญโญกุล 10 ซ.7 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10900 0-2300-4624
245 440448 นาย สันต์ ศิริวรินทร์ 1 ถ. เกษตรสมบูรณ์ การฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000 043-811-826
246 440449 นาย สุพรรณ ถึงสุข 441/9 ถ. ริมทางรถไฟเก่า บางนา พระโขนง กรุงเทพ 10260
247 440450 นาย สุรพร จุ่งพิวัฒน์ 141 ม.8 ต้นเปา สันกําแพง เชียงใหม่ 50130
248 440451 นาง สุนีย์ ปิยะเกตุ 38 อินทามระ53/สุทธิสาร กรุงเทพ 10320
249 440452 นาง สุนีติ� เที�ยวประดิษฐ์ 20/3 ม.6 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20210
250 440453 นาย กิจจา สุขัคคานนท์ 16/188 ประชาสามัคคี1/สามัคคี ท่าทราย เมือง นนทบุรี
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251 440454 นาย ขุน ชมภูวงศ์ 1030 สุรนารายณ์ เมือง นครราชสีมา 30000
252 440455 นาย เจือ จันทเสวต 740/1 12/ช้างเผือก เมือง นครราชสีมา 30000
253 440456 นางสาว จุรี สกลรุ่ง 1048/10 ปุณวิถี/สุขุมวิท101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ
254 440457 นาง จํานวน ถนอมกุลบุตร 88/2  ม.3 ท่าอิฐ/รัตนธิเบศร์ เมือง นนทบุรี
255 440458 นาง ฉวีวรรณ วรศรี 56/6 พชรเกษม7/เพชรเกษม วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
256 440459 นาง ไฉยารัตน์ กัลยาณคุปต์ 470/1 สุขุมวิท50/สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพ 10110
257 440432 ว่าที� รต. กําจร โชตินิพัทธ์ 131/933 ถ.พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
258 440433 นางสาว ไขศรี ลิมปนันทน์ 1418 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี บางซื�อ กรุงเทพ 10800
259 440434 นาย วรพจน์ ประจําดี 79 ม.7 สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
260 440435 นางสาว พิสมัย ปโชติการ 77 ปโชติการ/วิภาวดี17 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
261 440436 นาย ชุบ แก่นแก้ว 40/3655 ประชานิเวศน์ 3 ท่าทราย เมือง นนทบุรี
262 440437 นาง บรรจง สัพพะเลข 87/8 หมู่บ้านช่างเคี�ยน สุขาภิบาล 6 เมือง เชียงใหม่ 50000 053-215-674
263 440438 นาย ปรีชา คุณาวุฒิ 104/18 หมู่บ้านโอฬารพัฒนา1 ถ.นวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
264 440439 นาย พันธ์ โกสียรัตน์ 1034 ถ.สุรนารายณ์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
265 440440 นาง พัชรี จิตตสุโภ 257/56 ถ. มหิดล ป่าแดด เมือง เชียงใหม่ 50000 053-276-337
266 440441 นาย พินิจ ตันโช 105/51 ซ. ท่านผู้หญิงพหล/งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพ
267 440442 นาย ไพฑูรย์ เสถียระบุตร์ 99 เทพพนม7/ติวานนท์ เมือง นนทบุรี
268 440443 นาย ไพฑูรย์ ลีลาวรรณกุลศิริ 19/41 ถ. อู่ทอง พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
269 440444 นาย เฟื�อ มีทอง 301/353 การเคหะท่าทราย 32/ประชาชื�น หลักสี� กรุงเทพ 10210
270 440445 นาง ภัทรา เจนพนัส 79 มีสุวรรณ3/สุขุมวิท71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพ
271 440418 นาย สุดเสริม ปานสุวรรณ 100/102 หมู่บ้านอมรรัตน์ เสนานิคม1/พหลโยธิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ
272 440419 นาย สรศักดิ� ณ น่าน 192 ม.4 ถ. น่าน-พะเยา เมือง น่าน
273 440420 นาย อภิสิทธ์ บัวผัน 104/1 2/30 กันยา ในเมือง เมือง นครราชสีมา
274 440421 นาย อุดม จิตต์สวาสดิ� 432/2 8/30  กันยา ในเมือง เมือง นครราชสีมา
275 440422 นาง อุบล ก่อตระกูล 11 ม.3  บ้านนาแขก หนองซุก เมือง ตรัง 0-1447-8434
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276 440423 นาย อุดร สว่างพัฒน์ 337 ม.2 ซ.  วัดสุดสวาสดิ� บ้านคลอง เมือง พิษณุโลก 65000 055-244-558
277 440424 นาง อรุณี ธีระสุนทร ถ. เจริญราษฎร์ วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 50000
278 440425 ว่าที� ร.ต. อรุณี ใจยสิทธิ� 49 ถ. เกษตรสมบุรณ์ กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000
279 440426 นาย บรรจง อภิรติกุล 140/5 ซ.พหลโยธิน1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 0-2279-1031
280 440427 นาย ชาญวุฒิ แก่นจันดา 36/51 ซ. จรัญฯ บางยี�ขัน บางพลัด กรุงเทพ 10700
281 440428 นาย คําแหง โยเหลา 41/15 สมาคมแพทย์/นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10210
282 440429 นาย วรพจน์ รัมพณีนิล 205 ม.2 บ้านหมอสม ปงแสนทอง เมือง ลําปาง 52000
283 440430 นาง ศิวลี อําไพ 150/26 นิ�มนวล/สวนผัก บางขุนนท์ ตลิ�งชัน กรุงเทพ 10170
284 440431 นาง เกศิณี อําพันสุข 7 ถ. ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา 90000
285 440404 นาย ไสว วงษ์กลํ�า 80/23 ม.6 ปราราษฎร/ประชาราษฎร เมือง นนทบุรี 11000
286 440405 นาง สมจิตต์ คงสม 72/2 ถ. เพชรมงคล เมือง สงขลา 074-440-648
287 440406 นางสาว สมจิต สืบเผ่าไทย 38/1 ม.2 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง
288 440407 นาย สมพงษ์ ทิพย์สุวรรณ 151/2 วงศ์สว่าง11 บางซื�อ กรุงเทพ 10800
289 440408 นาย เสถียร สรรค์โสภณ 83 ม.4 หนองบัว เมือง กาญจนบุรี 71000
290 440409 นาย สุวรรณ จันทร์งาม 38/80 ซ. ลาดปลาเค้า4 ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
291 440410 นาย สุเทพ ปุระเตนนท์ 23/32หมู่บ้านเปรมประชา ถ. วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 0-2536-2171
292 440411 นาง สุพิชา รัตนประทุม 284/70 จรัญฯ89/จรัญฯ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพ 10700 423-0675
293 440412 นาง สุมล ฤชุพันธุ์ 671 ซ. ลาดพร้าว48 สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
294 440413 นาย สง่า กล้าหาญ 90/78 หมู่บ้านบางบัวทองแลนด์ ถ. บางกรวย-ไทรน้อย เมือง นนทบุรี 11000
295 440414 นาย สุนทร ศรีสวีสดิ� 79/345 ม5 ถ. บางกรวย-ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150
296 440415 นางสาว สายสุนี มานะกุล 67 ถ. ประดิพันธ์25 สามาเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 0-2279-2911
297 440416 นาย สว่าง สงรักษ์ 44/10 ซ. หลังวัดไผ่เขียว ดอนเมือง กรุงเทพ 0-2983-0525
298 440417 นาย สืบศักดิ� บุญสิทธิ� 58 ม.4 บ้านกลาง เมือง ปทุมธานี 12000 0-2581-5156
299 440390 นาย พนัส สืบชมภู 378 ถ. ตากสิน เมือง ตาก 63000 055-512-297
300 440391 นาง พรรณี จุลทรัพย์ 21 ม.1 ถ. เดชาวุธ (ป่าโทน) ประตูชัย อยุธยา 13000 035-241-359
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301 440392 นาง มาลี สรรพช่าง 22-มี.ค. ถ. ท้ายวัง ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000
302 440393 นาง ยุพา หุตะจูฑะ 62/8 86/ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
303 440394 นาย รอบ จันทศรี 19/22 ม.2 ศูนย์โทรศัพท์เจ็ดยอด/ซูเปอร์ ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300
304 440395 นาง เรณู สุระมานะ 34/167 หมู่บ้านโอษธีส5 ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพ 10230 0-2530-3376
305 440396 นางสาว ลํายอง รัตนอุบล 161 ถ. เจริญรัถ คลองสาน กรุงเทพ 10600 0-2438-3988
306 440397 นาง ลัดดา รัมยาภิวัฒน์กุล 90/252 บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี
307 440398 นาง วาณี คําดี 1909/44 ร่วมพัฒนา/จรัญฯ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพ 10700 0-2424-4500
308 440399 นาง วีระ รัตนไชย บ้านรัตนไชย ม.7 ถ. รัตนไชย คอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110
309 440400 นาง วราภรณ์ พรหมายน 460/9 ภานุรังสี/จรัญฯ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพ 10700 1188 เรียก 630-1899
310 440401 นาง วิไล ดาเสถียร 1909/68 จรัญ65/จรัญฯ บางพลัด กรุงเทพ 10700 0-2881-9938
311 440402 นางสาว วนิดา ผาสุขดี 287 ซ.สันนิบาติเทศบาล ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
312 440403 นาง ศรีฉลวย บรรจงแจ่ม 59/179 หมู่บ้านเมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
313 440376 นางสาว นันทนา เจริญพจน์ 1278 เทศบาลสาย 1 วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพ 10600
314 440378 นางสาว นิเวศน์ สวนานนท์ 6/9 ม.13 โชคชัย4/ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
315 440379 นาย นิพนธ์ โสธรรมมงคล 144/22 ร่มเย็น/ศรีจันทร์ เมือง ขอนแก่น 40000
316 440380 นาย บานเย็น คลังเพ็ชร์ 14/19 ม.8 ลาดพร้าว69/ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพ 10300 0-2530-5395
317 440381 นาง ประทุม คงเสียร 1034 คํ�าคูน3/พหลโยธิน กม.25 บางเขน กรุงเทพ 10220
318 440382 นาง ประสานสุข จินดารัศมี 4/174 ม.สหกรณ์เคหสถาน 4 9/สุขาภิบาล บึงกุ่ม กรุงเทพ 0-2379-7813
319 440383 นาย ประกอบ บํารุงผล 40/107 116/เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพ 0-2420-2680
320 440384 นาย ปรีชา ชมโท 96 ซ .6 เทศบาลนิมิตเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
321 440385 นาย ประยงค์ กลัดเนียม 188/95 หมู่บ้านคุรุสภา ซ. 1/ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด สันนาเม้ง สันทราย เชียงใหม่ 50210
322 440386 นาง ประวิตร เขมะจารีย์กุล 20/43 ม.4 ถ.สนามบินนํ�า ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000
323 440387 นาง เปรมปรี อาตมียะนันท์ 39/156 ถ. พระราม2 ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพ 0-2896-8708
324 440388 นาย ประมวล ประเสริฐวิทยากิจ 13/107 ถ.ป๊อบปูล่า(อาคารT.4)เมืองทอง บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
325 440389 นาย ผึ�งผาย สุนทราภัย 2/180 เมืองทองนิเวศน์1 เชียงคํา14/แจ้งวัฒนะ หลักสี� กรุงเทพ 10210
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326 440362 นาย เจียรพงษ์ เขมะจารีย์กุล 20/43 ม.4 ถ. สนามบินนํ�า ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000
327 440363 นาง จํารูนศรี ทองมาก 237/207ม.ทรายทอง-เปรมฤทัย ทรายทอง/ติวานนท์ ท่าทราย นนทบุรี 11000 0-2588-2785
328 440364 นาง จุไรศรี เพ็ชรพลาย 64/35 ธรินภรณ์วิลล่า/เทิดพระเกียรติ บางกรวย นนทบุรี 11300
329 440365 นาย จรูญ สกุลถาวร 25 ประชานุกุล1/รัชดาภิเษก บางซื�อ บางซื�อ กรุงเทพ
330 440366 นางสาว ฉวีวรรณ สถานดี 98/6 36(นางนอง2)/วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 0-2468-9825,0-2589-7526
331 440367 นางสาว ฉันทนา สมวงษ์อินทร์ 305 วัดโพธินิมิตร/เทอดไท บางยี�เรือ ธนบุรี กรุงเทพ 10600 0-2890-5315
332 440368 นาย ฉลอง จูรัตน์ 64/12 ม.1 ช่างเคี�ยน ซ.4 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300
333 440369 นาย ชาญ โกลิภาพ 53/393 ถ. แจ้งวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
334 440370 นาย ชัยยงค์ แสงฤทธิ� 197 ม.5 หนองจะบก เมือง นครราชสีมา
335 440371 นาย ณฐวร แววภักดี 122 ซ.2/สะเกษ บ่อยาง เมือง สงขลา 90000
336 440372 นาง ดุษณี เลรามัญ 64/2 ซ. มิตรคาม สามเสน ดุสิต กรุงเทพ 10300
337 440373 นาง เตือนใจ สามห้วย 389 ซ.อินทามะระ 41 ดินแดง กรุงเทพ 10310
338 440374 นาย ทวีป จับใจสุข 37/40 ม.1 ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
339 440375 นาย ธีระ สายสูง 36/2 ถ.ราษฎร์อํานวย เมือง น่าน
340 440348 ศ. อมรรัตน์ เจริญชัย 125 ถ.รามอินทรา บางเขน กรุงเทพ 10220
341 440349 นาย เทอดทูล ขําวิลัย 610/2 โพธิ�กลาง ในเมือง นครราชสีมา
342 440350 นาย พิทยา สินธวาลัย 17-มี.ค. ถ.พหลโยธิน35 จตุจักร กรุงเทพ 10900 0-2513-2696,0-1957-9286
343 440351 นาง กิติมา เยอร์เจริญ มิ.ย.-14 ซ.เพชรรัตน์ ลาดโตนด เมือง นนทบุรี 10100
344 440352 นาง กรรณี ดุลยกนิษฐ 215 พหลโยธิน32/แยกซ.ศรีอัมพร จตุจักร กรุงเทพ 10900
345 440353 นาย กิตติ รุกขพันธ์ 99 ถ.ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา 90000
346 440354 นาย กําจัด ศุกร์ดี 35/1 ม.7 ถ.พหลโยธิน เมือง ตาก 63000 055-511-823,512297
347 440355 นาย เกษม ไพโรจน์ 4/10ม.สหกรณ์เคหะสถาน4 ถ.สุขาภิบาล2 บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
348 440356 นาย กมล ทัพคัลไลย รุ่งเรือง/สุทธิสาร สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 0-2277-3527
349 440357 นาย เกื�อจิตต์ วิเชียรกุล ซ.วัดอัมพวา บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ
350 440358 นาย กฤตย์ เวียงอําพล 91/159 ม.11 บึงกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
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351 440359 นาย โกเศส เอี�ยมฐานนท์ 11 ท่านปาน/ราชดําเนินนอก ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000
352 440360 นาย จํานง ถนอม 31 ซ.อินทามะระ20/สุทธิสาร ดินแดง ห้วยขวาง กรุงเทพ
353 440361 นางสาว จุไรรัตน์ สิริจินดา 85 ถ. ราชสีมาโชคชัย ในเมือง เมือง นครราชสีมา
354 440335 นาง สมจิตต์ จุฑารัตน์ 38 สีม่วง/สุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพ 10400
355 440336 นาง โสตถิ�ศรี ทรัพยสาร 1019/4 ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพ 10300
356 440337 นาย อาคม ไทยอุดม 195 ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา
357 440338 นาย อร่าม อนุชปรีดา 335 ม.1 ถ. เชียงใหม่-สันกําแพง ท่าศาลา เมือง เชียงใหม่ 50000
358 440339 นาง อุดร เบญจพร 20-พ.ค. ถ. จรัลสนิทวงศ์34 อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
359 440340 นาง อุไร เสมาเงิน 34/1 ม.3 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
360 440341 นาย อุทัย ณรงค์แสง 63/26 ม.4 ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
361 440342 นาง อินทิรา วิไลหงษ์ 124/1 55(ทองหล่อ)/สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 10110
362 440343 นาง อรสา อังศุสิงห์ 199 สุขุมวิท31/สุขุมวิท กรุงเทพ 10110
363 440344 นาง อัจฉรา คงคะจันทร์ 267/6 ทองหล่อ13/สุขุมวิท55 คลองเตย กรุงเทพ 10110
364 440345 นาง อัมพร ธิบดี 171 ถ. พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 523-6870
365 440346 นาง ฤดี โรจนกิจ 123/982หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 1 ม. ขอนแก่น เมือง ขอนแก่น 40002
366 440347 นาย สวัสดิ� ศรีผ่องงาม 125/77 ซ. ลุ่มพัฒนา1 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130
367 440319 นาง สุธา สัมภวะผล 28 ม.5 15/สุรนารายณ์ บ้านแกะ เมือง นครราชสีมา
368 440320 นาย สุวิทย์ จันทรทิพย์ 208 ม.5 แม่เหี�ย เมือง เชียงใหม่ 50100 273-838
369 440321 นาย สามภพ เชิญธงไชย 8 7/มูลเมือง ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 214-358
370 440322 นาย สามารถ ศิริเวชพันธุ์ 4/พระปกเกล้า พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 52000 278-965
371 440323 นาย สมพงศ์ เกียติเลขา 46/6 เกียรติแก้ว/กาญจนวานิช เขาลูกช้าง เมือง สงขลา 90000 074-333-536
372 440324 นางสาว สมคิด แสนนรินทร์ 136 3/ไทยชนะ ระแหง เมือง ตาก 63000
373 440325 นาย สหัสน์ คีรีรัตน์ 45 ถ. ตากสิน หนองหลวง เมือง ตาก 63000
374 440326 นาง สมพิศ โพธา 571 ถ.รามคําแหง หัวเดียด เมือง ตาก 63000
375 440327 นาย สมศักดิ� อินทรกําแหง ณราชสีมา 226/3 ถ.ประชาสโมสร ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000
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376 440328 นาย สุเทพ ญาณวัฒน์ 39/6 พหลโยธิน63 คลองถนน บางเขน กรุงเทพ 10220
377 440329 นาย สุวรรณ จําเดิม เพชรเกษม4 ท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
378 440330 นาย สุทัศน์ ทองจันทึก 21/2 ม.7 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ
379 440331 นาย สุธัญญะ นุมานิต 940/76 เชลียง7/บางนา-ตราด บางนา พระโขนง กรุงเทพ 393-9186
380 440332 นาง สมหมาย นุมานิต 940/76 เชลียง/บางนา-ตราด บางนา พระโขนง กรุงเทพ 393-9186
381 440333 นาง สมจิต เมธาคุณวุฒิ 285หมู่บ้านมิตรภาพ อ่อนนุช46/สุขุมวิท77 ประเวศ กรุงเทพ 321-0663,321-3535
382 440334 นาง เสาวนีย์ รัตนสุวรรณ 10มงคลนิเวศน์ ถ.วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพ 10900 579-4912,941-0828
383 440303 นางสาว รัตนา หาญจิรกานต์ 580/47 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 บางซื�อ บางซื�อ กรุงเทพ 10800 911-8081
384 440304 นาง รําไพ ลิมานนท์ 70/159 ถ.ประชาชื�น เมือง นนทบุรี 11000
385 440305 นาง ระนอง คําโตนด 211/31 ซ.ติวานนท์22 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
386 440306 นาง รัตนาศิริ มากศิริ 240/3 มิตรสงเคราะห์/งามวงศ์วาน บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
387 440307 นาง ลดาวัลย์ ฤาชัย 41/59 ถ.พหลโยธิน ไม้งาม เมือง ตาก 63000
388 440308 นางสาว วลาวัลย์ เนติโพธิ� 158/1 ธรรมภักดี/กรุงเทพ-นนท์ บางซื�อ ดุสิต กรุงเทพ 10800 587-5959
389 440309 นาย วิวัฒนา มัทยากร 16/69 หมู่บ้านเสียงสน สุขุมวิท68 บางนา พระโขนง กรุงเทพ 393-5665
390 440310 นาย วรศักดิ� พุทธกันยา 64/14 ม.1 ช่างเคี�นนซอย4 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 893-147
391 440311 นาย วีรศักดิ� แสนทวีสุข 91/256 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11100
392 440312 นาย วิศิษฏ์ ศิริคะรินทร์ 111/432 ม.5หมู่บ้านเปี�ยมสุข บางเดื�อ เมือง ปทุมธานี
393 440313 นาง วาสนา นาเลา 1562/42หมู่บ้านพิบูลย์ บางซื�อ กรุงเทพ 10800 587-0673
394 440314 นาย วิลาศ วรศรี 59/6 ซ. เพชรเกษม7 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ
395 440315 นาง ศรีโพยม ศรีพลอย พหลโยธิน26/พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 511-4873
396 440316 นาง ศรีแพร สุวโรจน์วงศ์ 321 เทิอดไท33/เทอดไท บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600 436-9793
397 440317 นาย ศรัณย์ สุรเชษฐพงษ์ โทรคมนาคม/เชียงใหม่-ลําปาง ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 211-835,217-895
398 440318 นาย ส่งเสริม ศรัณยวิชญ์ 387หมู่บ้านบุญนิมิต ถ. รพช.โชคชัย หนองระเวียง หัวทะเล เมือง นครราชสีมา
399 440287 นาง บุญยิ�ง นาคเสวี 22/255 ศตรีวิทยา2/โชคชัย4 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 542-4065
400 440288 นาย บัญฑูร นิจผล 50 อู่เรือ ท้ายช้าง เมือง พังงา 82000 036-412-503
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401 440289 นาง ประไพ สิงห์เจริญ 5/2350 ม.10 หมู่บ้านประชาชื�น/สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
402 440290 นาย ประเวศน์ จันทพันธ์ 100/364 ม11 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง/ซ.11 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพ 368-2314
403 440291 นาย ประดิษฐ์ ปรีชานนท์ 176/19 ม.3 ถ. เชียงใหม่-แม่ริม ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
404 440292 ว่าที� ร.ต. ประยูร ลิ�มตระกูล 65 หมู่บ้านพัฒนา ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
405 440293 นาย ประกิจ ทองขาว 39/2 ถ.เทศบาลดําริห์ ในเวียง เมือง น่าน
406 440294 นาย พิศ เงาเกาะ 482 บึงพญาปราบ/สุรนารายณ์ บ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา
407 440295 นาง ไพลิน ประทุมศรี พินิจไชย/สืบศิริ ในเวียง เมือง นครราชสีมา
408 440296 นาย พัทธ์ บุญไพจิตร 514/11 แอนแนกซ์/พหลโยธิน สายไหม บางเขน กรุงเทพ 532-1818
409 440297 นางสาว พรรณพิตร สุรพงศ์ 100/159 6/กรุงเทพกรีฑา ประเวศ ประเวศ กรุงเทพ 10250
410 440298 นาง เพทาย จุลานนท์ 51/74 ม.13 โชคชัย/ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพ 538-2929
411 440299 นาย ไพรินทร์ เลิศพงษ์ไทย 5/273หมู่บ้านประชานิเวศน์2 26/สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 573-3056
412 440300 นาง พรรณี ธนิตสุขการ 104/28 หมู่บ้านโอฬาร สุขาภิบาล1 บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
413 440301 นาง พรทิพย์ ป้อมเผด็จ 3/349 สุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ 10110 331-4845
414 440302 นาง ภาณี จุฑามณี 62 กิ�งพลู/สาธรใต้ กรุงเทพ 10120
415 440271 นาย ชั�น มาฆะธรรม 1354 ยศศักดิ�นิเวศน์/สุขุมวิท101/1 บางนา พระโขนง กรุงเทพ 10260 393-5170
416 440272 นาย แชวง เพชรสุวรรณ 27/354 ม.3หมู่บ้านนภาลัย ว.5/ถ.สุขุมวิท บางนา พระโขนง กรุงเทพ 10260 745-2679-80
417 440273 นาย ชูชาติ สนธิทรัพย์ 24/21 ถ.พิบูลสงคราม สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 11000 527-1863
418 440274 นางสาว ชะเงื�อม สุขเมือง 314/125 ถ. สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ 566-3827,527-1863
419 440275 นาย ชะลอ กันภัย 3/15 ม.11 สิทธิ/สายบางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพ 410-4390
420 440276 นางสาว ชูศรี บุญญาสัย 1788/18 เศวตโยธิน63/จรัลสนิทวงศ์ บางบําหรุ บางกอกน้อย กรุงเทพ 425-0135
421 440277 นาย ณรงค์ วัชโรดม 51/55 ม.8 ถ. ติวานนท์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
422 440278 นางสาว ดวงใจ คําพุฒ 136 ม.5 ถ. เชียงใหม่ฮอด แม่เหี�ย เมือง เชียงใหม่ 50100 271-812
423 440279 นาย ถาวร จันทธํารงวัฒน์ 18-ม.ค. ราชประสงค์/มหาดไทย ในเวียง เมือง นครราชสีมา
424 440280 นาย ทอง นันตาบุตร 298 ม.3 สันทราย สันทราย เชียงใหม่ 491-316
425 440281 นาย ทะนง รุ่งโรจน์ดี 34 สุทธิพงษ์1/2 จิปดําริห์/สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพ 10310 275-8920
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426 440282 นางสาว ธีลฏี สังโขบล 22 เจริญพร/ประดิพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
427 440283 นาย นิยม ผุยเจริญ 101 ม.13  บ้านสายลมจอย สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
428 440284 นาง นพรัตน์ สงวนพงศ์ 105/17 ม.7 ถ. พิบูลสงคราม สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี
429 440285 นาง นงนารถ เมินทุกข์ 117/113 ชินเขต/งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง บางเขน กรุงเทพ
430 440286 นาย บรรพต เที�ยวประดิษฐ์ 43/40 ม.6 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20210
431 440255 นาง สุนีย์ สีบุญเรือง 364/3 อมร/นางลิ�นจี� ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ 10120 286-4474
432 440256 นางสาว สาวสุนี วิริยาลัย 879/6 เฉลียง7/บางนา-ตราด พระโขนง กรุงเทพ 10260
433 440257 นาง สุคนธ์ พันธวงศ์ 280/9 จันทราสุข/ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพ 538-1233
434 440258 นาย สุวิชช์ ยิ�มสรวล ม.1 ซ.99 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
435 440259 นาง สุภรณ์ หลีละเมียร 44 ซ. จอมพล ลาดพร้าว กรุงเทพ 10900 513-4143
436 440260 นาย เหรียญ เตียงงา 31/1 บ้านขี�ตุ่น ม.2 โคกกลาง ลําปลายมาศ บุรรัมย์ 31130
437 440261 นาย องอาจ รัชเวทย์ 59 ถ. สามล้าน พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 50200
438 440262 นาย อํานวย รังสาคร 99/38 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
439 440263 นางสาว อรุณี มนตรีกุล ณ อยุธยา 1411/13 ถ. ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพ 10600
440 440264 นางสาว อัมพร มานิตยกุล 196 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 29/เพชรเกษม หลักสอง หนองแขม กรุงเทพ
441 440265 นาง นวลแข ปาลิวนิช 1196 41/สุขาภิบาล1 คลองจั�น บางกะปิ กรุงเทพ 10240 377-2984
442 440266 นาง กอบกุล วิจิตรจันทร์ 985 สุรนารายณ์ ซ.7 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
443 440267 นาย เกษม เผ่าพงษ์สวรรค์ 215 ม.9 พระลับ เมือง ขอนแก่น 40000
444 440268 นาย เจริญ พรหมคชสุต 506/5 เกษมสุวรรณ(สุขุมวิท)/สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 332-5100
445 440269 นาย จําเนียร ก้อนพรหม 44/13 ม.6 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20210
446 440271 นาย เจริญ ศักดานุกูล ถ. สุริยากานต์ เมือง สุรินทร์ 044-515-084
447 440239 นาง วิมล อินทร์ชูศรี 23 ถ.ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา 322-588
448 440240 นาง วิเชียรฉาย ศรีอําไพ 39/4 สุจริต1/พระราม5 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพ 10300 241-8028,241-2574
449 440241 นาง ศศิธร สุธรรมชัย 99/45 ม.สินทรัพย์นคร ถ. พุทธมณฑลสาย2 บางแคเหนือ ภาษีเจริญ กรุงเทพ
450 440242 นาง สมถวิล ไพรีพ่ายฤทธิ� 49/47 ท่านผู้หญิงพหลฯ/งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพ 10900

TELEPHONE 

SEQ
U

EN
CE

STATUS NAME LASTNAME



รายชื�อสมาชิกตลอดชีพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล //หน้าที� 19

STUDENT ADDRESS1 ADDRESS2 ADDRESS3 ADDRESS4 PROVINCE ZIP
NUMBER บ้านเลขที� / หมู่ที� ซอย / ถนน แขวง / ตําบล เขต / อําเภอ จังหวัด CODE

451 440243 นาย สมชาย พงศ์สุวรรณ ถ. ใจผาสุข เมือง น่าน 054-710-081
452 440244 นาง สมทรง คุณวัฒน์ สุจริต1/พระราม5 ดุสิต กรุงเทพ 424-7590
453 440245 นาย สมบัติ บรรจงอักษร 109/293 ถ. จรัลสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพ 424-7590
454 440246 นาย มพร เศวตคชกุล 285/102 ซ. งามวงศ์วาน23 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000 589-8600
455 440247 นาย สมคิด นิลแสง ร.ร.บุษบากร444/2-4 ถ.ราชดําเนิน ในเมือง เมือง นครรศรีธรรมราช 80000
456 440248 นาง สมคิด ตํานานจิตร 124/258/1 เรวดี26/ติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000 580-2156,075-220-835
457 440249 นาย สันชัย ศิริบุตร 79/16 สุขาภิบาล11/ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 053-213-079,220-835
458 440250 นาง สุดใจ ศิริเวช 126/44 ซ.พหลโยธิน คลองถนน บางเขน กรุงเทพ 10220 972-3587,552-1149
459 440251 นาย สุรวุธ นิตยสุทธิ� 14/1 ม.2 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180 053-298-057
460 440252 นาย สุภณ เสริมศิริ 57/3 ม.7 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
461 440253 นาย สุธรรม วงศ์สังข์ยะ 99/66 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
462 440254 นางสาว สุปรีดา พรพัฒน์กุล 101 ซ.ยานนาวา 2/บํารุงเมือง เสาชิงช้า กรุงเทพ 10200
463 440223 นาง ไพริน ทองมิตร 3/1 ม.2 วัดแสนสุข/สีหนุรานุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพ 10510 543-7229
464 440224 นาง พฤศจิ กาญจนรัตน์ 74/2 โปร่งใจ/พระราม4 ทุ่งมหาเมฆ สาธร กรุงเทพ 10120
465 440225 นาง เฟื�องลดา ธรรมเจริญ 388 ชัยพฤกษ์65/สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ 392-3707
466 440226 นาย มณี แก้วมณี 24/21 ม.3 เพชรเกษม110 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160 421-3064
467 440227 นาย มณเฑียร คงฟทธิ�ระจัน 70/7 ม.9 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11300 422-1468
468 440228 นางสาว เยาวภา วิทยาศรัย 76 ม.14 6/สุเทพ สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200 053-277-754
469 440229 นาง ยุพา เลขะกุล 132/40 สวนสน2/กาญจนวานิช เมือง สงขลา
470 440230 นาย เริ�ม สงคง 109/7 ม.2 ถ. ถ้าใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
471 440231 นาย เรืองเดช ดุสิตาการ 38/4 ถ.วรวิชัย ในเมือง เมือง น่าน 55000 054-710-832,0-1473-7570
472 440232 นาง ระเบียบ วรสุขสังข์ 8 ม.8 ต้นโพธิ� เมือง สิงห์บุรี 16000 036-520-377
473 440233 นางสาว เรณู กฤษณะสังข์ 22/61 เรือนทองนิเวศน์/สุขาภิบาล2 บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230
474 440234 นาง รุจิรา สีห์โสภณ 16 สวนสน/ราคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 374-5045
475 440235 นาย เลี�ยม ก้านแก้ว 47/3 เทเวศร์2/กรุงเกษม พระนคร กรุงเทพ 12000 281-0834
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476 440236 นาง ละเอียด นาวานุเคราะห์ 70/41 ม.8 71/รามอินทรา คันนายาว บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230 743-4311
477 440237 นาง วราภรณ์ สุขเกษม 1050/16 โพธาราม ราชบุรี 70120
478 440238 นาย วันชัย ช่องดารากุล 38/15 ถ.สนามบิน พิษณุโลก 01-969-6595
479 440208 นาง บุญเนาว์ กสิศิลป์ 152/1 ม.5 อภิรมย์/บางกรวย-ไทรน้อย บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130
480 440209 นาย ปรีชา เพ็ชรรัตน์ 84/5 ราชครู/พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
481 440210 นาง เปรมจิตต์ สิงหวณิช 76 ปโชติการ/วิภาวดี 17 จตุจักร กรุงเทพ 537-8346,537-8615
482 440211 นาง ปิยนาถ มุทราสินธุ์ 128 เทพนม6/ติวานนท์ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000 0-2588-0728,0-25884391
483 440212 นาย ประยงค์ ประทุมรัตน์ 10/20 ม.3 ซ. เพชรเกษม 110 หนองค้าลพลู หนองแขม กรุงเทพ 421-0873,809-0667
484 440213 นางสาว ประเชิญ ครูไพศาล 126/2 บ้านแซ่/เพชรหึงษ์ ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 462-6516
485 440214 นาย ประสาน ศิริพันธุ์ 118/8 ม.5 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
486 440215 นาย ประเทือง ต่วนชะเอม 88/1 ถ. เกษตรสมบูรณ์ กาฬสินธุ์ เมือง กาฬสินธุ์ 46000
487 440216 นาง ประเทือง รุจิณรงค์ 12 ม.9 ตลิ�งชัน กรุงเทพ 10700 880-8496,930-3565
488 440217 นาง ปนัดดา นิพนธ์บูลย์ 682 สุขุมวิท65 พระโขนง กรุงเทพ 10110 391-5859
489 440218 นางสาว พัฒนา ชูเชื�อ 36/48 ม.ชินเขต 2/20-งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กรุงเทพ 10210
490 440219 นางสาว พัฒนา สีมากุล 106/239 ม.ปัฐวิกรณ์ ถ. นวมินทร์ บึงกุ่ม กรุงเทพ 10230 525-0865
491 440220 นาง พยุง จันทรกานต์ 21/39 ถ. ประชาราษฎร์ เมือง นนทบุรี 11000 525-0865
492 440221 นาย พิสิฐ บุญประสม 212/112 อํานวยสุข 2/เพชรเกษม 16 ท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
493 440222 นาง พิมพ์พงศ์ พันธุ์เจริญ 69/18 ซ. ไทยานนท์ ท่าทราย เมือง นนทบุรี 11000 588-4277
494 440191 นาย เฉลิม เลื�อนราม 2/6 ม.2 เขารูปช้าง เมือง สงขลา 324-975
495 440192 นาง เฉลิมศรี สารภัทร 36 เรวดี/พระราม6ริมคลองประปา สามเสน กรุงเทพ 278-0589
496 440193 นาง เชาวนีย์ สุวรรณคีรี ถ. ชายเขา เมือง สงขลา 311-459
497 440194 นาย ชาญชัย จารุจินดา 137/2 ม.9 ม. ภาณุรังษี ภาณ3ุ/บางกรวย-ไทรน้อย นนทบุรี 422-1494
498 440195 นาย ชอบ อินทรประสิทธ์ 158/10 ม.1 ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 053-224-755
499 440196 นาง ชุลี แสวงเวช 406 ประชานิเวศน์ 1 ซ.18/เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 589-5700
500 440197 นาย ดํารง ปัญญาประทีป 89/65 โอฬาร2/สุขาภิบาล1 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 379-2622
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501 440198 นาย แถม เยี�ยมสวัสดิ� 212/10 ม.6 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
502 440199 นาย ถาวร พรหมมาณพ 215/7 พหลโยธิน28/พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
503 440200 นาย ทรัพย์ ชนะ 161/188 ม.อยู่เจริญ อินทรามระ41/สุทธิสาร ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
504 440201 นาง ทรงพรรณ มีเพียร 215/30 เฉลิมสุข/พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพ 511-3758
505 440202 นาย ธวัช ฤทธิสรไกร 100/1224 ถ.ติวานนท์ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
506 440203 นาง นงเยาว์ โพธิ�รุ่ง 15/15 ถ.ป่ามะพร้าว ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
507 440204 นาง นวลศรี ปั�นปิตานุสรณ์ 869/39 สุขุมวิท101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพ 10250
508 440205 นางสาว นิภา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 22 กานต์ประภา/ริมคลองประปา บางซื�อ ดุสิต กรุงเทพ 10800
509 440206 นาง เบญจา สุวัตถี 136 ประชาราษฎร์31/ประชาชื�น บางซื�อ กรุงเทพ 10800 587-3317
510 440207 นาย บุญช่วย เสาวรัจ 215 ม.6 นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 32000
511 440174 นาง สุมาลา ดาวงาม 100/424 รามอินทรานิเวศน์ ถ. รามอินทรา จระเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
512 440175 นาย สุวรรณ ทิพยกุล 57/56 เคหะสถานครูไทย ถ. กาญจนวานิช พะวง เมือง สงขลา
513 440176 นาง สุพัตรา ชัยเสนะบัณฑิต 70/391 ซ.3 ประชานิเวศน์3 ถ.ประชาชื�น ท่าทราย นนทบุรี 574-2981
514 440177 นาง สุมิตรา จารุบุษป์ 21/107 สุขุมวิท62/สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพ 331-4009,331-3991
515 440178 นางสาว สุวณี สุวรรณวัจน์ 322 เทศบาลนิมิตรใต2้2/ประชานิเวศน์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
516 440179 นาย สุธิโรจน์ สุนทโร 210 ม.6 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
517 440180 นาย โสภณ จุลมณีโชติ 23/53 ม.3 บ้านชวนขวัญ เขารูปช้าง เมือง สงขลา
518 440181 นาง อาภรณ์ ทิมวิภาค 30/217 หมู่บ้านเย็นสุข ถ. ลาดพร้าว วังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310
519 440182 นาง อุบลรัตน์ รัตนพงษ์ 17/62 หมู่บ้านชินเขต1/35 ถ. งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กรุงเทพ 10200
520 440183 นาง อําไพ วิเศษสมุน 108/2 ทองปานนิเวศ1/พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
521 440184 นาง อําไพ ไวยภาคา 44/4 ม.1 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
522 440185 นางสาว สมทรง สีตลายัน 30 วัฒนานิเวศน์ 7/สุทธิสาร สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 277-4304
523 440186 นาย สะอาด โพธิ�ปาน 93/50 วังจันทร์ เมือง พิษณุโลก 65000
524 440187 นาย จําแหละ สมจิตต์ 116/22 ม.1 บ้านช่างเคี�ยน ช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 50300 053-892-547
525 440188 นาง จิตติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา 94 ม.9 นํ�าอ้อย หาดใหญ่ สงขลา 447-504
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526 440189 นาง จงจิต หงสกุล 301/239 ม. ท่าทราย ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 5899582
527 440190 นาย จํานง วุฒิพงศ์ 324 22/เทศบาลนิมิตใต้ ลาดยาว กรุงเทพ 10900 589-4245
528 440159 นาง สมศรี อรัญยภูติ 310 ซ. องครักษ์/สามเสน บางกระบือ ดุสิต กรุงเทพ 10300
529 440160 นาง สมปอง ยังน้อย 369 ม.1 สุขอนันต์/พุทธรักษา ท้ายบ้าน เมือง สมุทรปราการ 10280 395-4314
530 440161 นาย สําราญ มีศรเอี�ยม 1. 20/167 ม.5 ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 20000 0-1947-0953
531 440162 นาย สําเริง พันธุ์สนิท 11 ม.10 สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 11000
532 440163 นาง สําเภา เจียรสุมัย 162 ซ.พหลโยธิน47 บางเขน กรุงเทพ
533 440164 นาย สนิท พวงเพชร 530/2 ไชยา/นครสวรรค์ มหานาค ดุสิต กรุงเทพ 10300
534 440165 นาย สนั�น กาศพร้อม 236 ถ. อมรเดช เมือง สมุทรปราการ 10270 395-4462
535 440166 นาย สกุล เวชชกร 76/224 ถ. ติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
536 440167 นาง สกุล ศรัณยวิชญ์ ถ. ศรีเพชร ในเมือง เมือง บุรีรัมย์
537 440168 นาง สิรี วงศ์สวัสดิ� 15/225 ม. สุวรรณนิเวศน์ สุวรรณประสิทธ์/สุขาภิบาล 1 กรุงเทพ 10120
538 440169 นาย สุวิทย์ อภิชัยกุลสุทธิ� เพชรเกษม110/เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10600
539 440170 นางสาว สุพา ทองด้วง 295 ถ. สวรรคโลก กรุงเทพ 10300 2802994
540 440171 นาง สุริยา เสนาพลสิทธิ� 71/2 เสนาทิพ/ติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000 5884737
541 440172 นาง สุนีย์รัตน์ วรรธนะวาสิน 313 ข้างวัดพระศรีมหาธาตุ ซ.53/พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพ 2513270
542 440173 นาย สุทัศน์ จุลชาต 110 แยก15/เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 4210514
543 440142 นาง เพ็ญพรรณ ยาวิราช 257หลังตลาดพระนอน ถ. เชียงใหม่-แม่ริม ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180
544 440143 นาง พเยาว์ ชนะณรงค์ 92/45 เยาวราช/สุขุมวิท71 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพ
545 440144 นาย ภุชงค์ น้อยบัวทิพย์ 55/7 ม.7 ถ.พหลโยธิน ไม้งาม เมือง ตาก 055-512-489
546 440145 นาง มณฑา สวัสดิสิงห์ 29/36 พหลโยธิน28/พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
547 440146 นางสาว มาลี หล่อศิริ 180/47 1/เรวดี เมือง นนทบุรี 11000
548 440147 นาง มาลินี ธีรมาวรรณ ซ. ลาดพร้าว23 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 5135315
549 440148 นาย มานิตย์ กรินพงศ์ 65/6 ชัยวัฒน์/วุฒากาศ จอมทอง กรุงเทพ
550 440149 นาง ยุพิน สมัตถะ 159/4 ม.5 เทศบาล2/พิบูลสงคราม สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 11000
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551 440150 นาย เลิศพงศ์ ชีวพัฒนพันธุ์ 69 ม.2 ถ. พุทธมณฑลสาย1 บางระมาด ตลิ�งชัน กรุงเทพ 10170
552 440151 นาง วัฒนา ศิวรักษ์ 501/4 ซ. ทวีธาภิเศก วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600
553 440152 นาง วาณี อารีเจริญ 21/18 ถ. อู่ทอง ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
554 440153 นาย วิโรจน์ วิสูตรโยธิน ถ. วรนคร ในเวียง เมือง น่าน 55000
555 40154 ว่าที� ร.ต. วิชิต สุพันธุ์วณิช 127/137 ซ. วัดดงมูลเหล็ก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 411-0669
556 440155 นาย ศรีเครือ โพวาทอง 124/5 ถ. จอมทอง บางค้อ จอมทอง กรุงเทพ 10150
557 440156 นาง ศรีสมร คงพันธุ์ 125/5 ซ. 31(ซอยสิริ) อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ 10220
558 440157 นาง ศรีนวล สุทธิเวชกุล 136 ม.4 หมู่บ้านวรเชษฐ์ บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000
559 440158 นาย ศิโรช ศิริผล 20/80 ลาดพร้าว1/ลาดพร้าว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900
560 440125 นาย เชาวลิต เศวตมาลย์ 4 เกษมสําราญ1 10/สุขุมวิท71 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพ 10110 391-0473
561 440126 นาย เฉลิม เลาหะเพ็ญแสง 34 ถ. สิโรรส สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200 278-229
562 440127 นาย เฉลิม บุญเสริม 846 สุขสุวรรณ/สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพ 10200 0-2746-3312
563 440128 นาย ทวี รัชนีกร 70/10 ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กรุงเทพ
564 440129 นาย ธรรมนูญ นิยมภาต 639/12 5/ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพ 10900
565 440130 นาย ธนิต เจริญวิริยะภาพ 205 หมู่บ้านเคหะนคร 1 ซ.อุดมสุข หนองบอน ประเวศ กรุงเทพ 12060
566 440131 นาย นภดล แก้วจรูญ 238/4 ม.1 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
567 440132 นางสาว บังอร พัฒนวิบูลย์ 38/13 วัดราชสิทธาราม/อิสรภาพ โพธิ�สามต้น กรุงเทพ 10600
568 440133 นาง บุญจิตต์ ฉัตรภูติ 25/33 อินทามระ51/สุทธิสาร ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 277-8355
569 440134 นาย บุญช่วย เงินงาม 300 บ้านแสนตอ ม.6 นํ�าแพร่ หางดง เชียงใหม่ 053-426-306
570 440135 นาย ประทีป รังสิโรจน 37 ม.10 ถ. สุเทพ สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50300
571 440136 นาง ประไพศรี อินทรองพล 22/196 ม.13 โชคอนันต์2 โชคชัย 4 ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 538-0346
572 440137 นาย ประสัย โพธิปักษ์ 111/165 ม.5 สุรนารีวิลเลจ ถ. สืบศิริ หนองจะบก นครราชสีมา
573 440138 นาง ปิยา จิตรานนท์ 373/57 ถ. พรานนก บ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
574 440139 นาง ปราณี บุณยาทิษฐาน 2/2 ม.4 พหลโยธิน46/พหลโยธิน จตุจักร จตุจักร กรุงเทพ 10900
575 440140 นาง ปราณี ทัพเป็นไทย 108/8 สถานีดับเพลิง/บางกอกน้อย-ตลิ�งชัน บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
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576 440141 นาย ปลั�ง สายทอง 83 ม.7 ถ. พหลโยธิน ไม้งาม เมือง ตาก 055-511-081
577 440107 นาง พวงผกา คุโรวาท 47 สุขุมวิท42 พระโขนง กรุงเทพ 10110
578 440108 นาง วิลาวัลย์ พิมพ์สิน 4849 ถ.ประชาสงเคราะห์ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10400 2773728
579 440109 นางสาว จรูญศรี พลเวียง 161/4 ซ.วัดประชาระบือธรรม ดุสิต กรุงเทพ
580 440110 นาง อําไพ วงษ์เชษฐา 403 ซ. วงษ์สว่าง7 ดุสิต กรุงเทพ 5859824
581 440111 นาง สาคร ขยันเขียน 262/2 ถ. ทรงธรรม พระประแดง สมุทรปราการ 4625425
582 440112 นาย โสภณ วีระโสภณ 108 ถ. สารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ 10500 0-2252-7439
583 440113 พ.จ.อ.หญิง จิตร ศรีสมวงษ์ 142 ม.3 ซ.แบริ�ง สําโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270 0-2393-2828
584 440114 นาย ประสิทธิ� ตุลยาธร 207/50 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
585 440115 นาง อัมพิกา นพสุวรรณ 206/1 23/ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพ 10900
586 440116 นาง ประภาศรี อมรสิน 49/11 หมู่บ้านเสนานิเวศน์ เสนานิคม1ราชพฤกษ์/พหลโยธิน ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
587 440117 นางสาว วัฒนา ตันกุลรัตน์ 4 ซ. อร่ามศรี พญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
588 440118 นาย เสรี สุขเกษม 509/348 ภาณุรังษ/ีจรัลสนิทวงศ์ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพ
589 440119 นาย อารักษ์ บุญคง 61/3 พิบูลวัฒนา/พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
590 440120 นาง อรนุช มหาเปารยะ 41 ซ. ประภัสสร27/สุขุมวิท กรุงเทพ 10110
591 440121 นาย เจริญ ปุสุรินทร์คํา หมู่บ้านวีไอพี301/1 ถ. มิตรภาพ กรุงเทพ-หนองคาย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000
592 440122 นางสาว จริญญา ศิริเธียร 34/13 ม.7 เพชรเกษม 77 หลักสอง หนองแขม กรุงเทพ
593 440123 นาย แช่ม บุญมี 433 ซ.14 คลองจั�น บางกะปิ กรุงเทพ
594 440124 นาย ชลิต วัฒนเจริญ 20/32 หมู่บ้านปาจารีย์ ม.2 ถ. กาญจนวานิช เขารูปช้าง เมือง สงขลา
595 440089 นาย ประหยัด นิ�มพินิจ 7 ม.1 บางขุนเทียน บางขุนเทียน กรุงเทพ 468-2360
596 440090 นาย เฉลิม สมบุญ 52 ซ. อินทรพทักษ์ บางยี�เรือ ธนบุรี กรุงเทพ 413-2119
597 440091 นาย โสภณ แสงไพโรจน์ 17/45 ถ.สวนผัก ฉิมพลี ตลิ�งชัน กรุงเทพ 10170
598 440092 นาย บุญเลิศ สัตยธรรม ถ.เทิดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพ
599 440093 นาย สําราญ สืบสมาน 285/2 ถ. งามวงศ์วาน เมือง นนทบุรี 11000
600 440094 นาย เสถียร สังข์ศรี 69/1 วุฒนากาศ บางอ้อ บางขุนเทียน กรุงเทพ
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601 440095 นาย บุญ แสงพุทธา โรงเรียนบ้านโรงโป๊ะ ม.6 ถ. สุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150
602 440096 นาย ชวาล เชานสกุล 527/40 ศูนย์การค้าวรัตน์ ทุ่งวัดดอน ยานนาวา กรุงเทพ
603 440097 นาย นนท์ ล้อสุริยนต์ วิทยาเขตปทุมธานี ธัญบุรี ปทุมธานี 12110
604 440098 นาง จริยา ประกาศวุฒิสาร 228/2 ซ. ระนอง1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 279-1791
605 440099 นาย อุดมศักดิ� เวชราภรณ์ 30/155 ชินเขต งามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง กรุงเทพ 5896456
606 440100 นาย เดชะ ลมูลพันธุ์ 551 ซ. ประวิทย์และเพื�อน/ประชาชื�น ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 588-6456
607 440101 นาง กอบแก้ว โพธิ�เงิน 4/1 ม.6 หนองแขม กรุงเทพ 2410934
608 440102 นาง เยาวมาลย์ มณีวัฒนา 182 40 ประชานิเวศ1/เทศบาลนิมิตเหนือ จตุจักร กรุงเทพ 10900
609 440103 นาย ประทีป สาหร่าย 402/9 ซ.พหลโยธิน 32 จตุจักร กรุงเทพ 10900
610 440104 นาย สมปอง สุดเอียด 362/57 74/จรัลสนิทวงศ์ บางอ้อ บางกอกน้อย กรุงเทพ 4243105
611 440105 นาง ประเจียด โอสถานุเคราะห์ 207/21 อ่อนนุช24/สุขุมวิท77 พระโขนง กรุงเทพ
612 440106 นางสาว ชื�นศรี ธรรมประสิทธิ� 42/106 ศรีเสถียร/เพชรเกษม ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210
613 440071 นาย บรรจง พิชัยสนิธ 994 อาคารทุ่งมหาเมฆ/สาย 1ข. ทุ่งมหาเมฆ ยานนาวา กรุงเทพ 10120
614 440072 นาย ประสิทธิ� ตันติบุตร 180/13 ม10 บางบอน พระโขนง กรุงเทพ 10260
615 440073 นาย ประไพศรี สุภา 961/1 7/สุรนารายณ์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 044-258-981
616 440074 นาง เพชราภรณ์ ชํานาญในเมือง 92 บ้านหนองหญ้างาม ถ. ศรีจันทร์ หมื�นไวย เมือง นครราชสีมา 30000 044-243-543
617 440075 นาง เยาวภา อยู่พงษ์พิทักษ์ 6 ซ. พหลโยธิน47 จตุจักร กรุงเทพ 10900 0-2579-2379
618 440076 นาย เถกิง สุวรรณสุข 301 ถ. นิวาสวัฒนกิจ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 044-441-164
619 440077 นาย ดิเรก มานะพงษ์ 101/2 หมู่บ้านมณียา ซ.5 โครงการ3/รัตนิเบศร์ ไทรม้า นนทบุรี
620 440078 นาง ทวีศรี มานะพงษ์ 101/2 หมู่บ้านมณียา ซ.5 โครงการ3/รัตนิเบศร์ ไทรม้า นนทบุรี
621 440079 นาย ณัฎฐพร สังขวาสี 9 1/ศาลาแดง สีลม บางรัก กรุงเทพ 10330
622 440080 นาง สุมล สังขวาสี 1/ศาลาแดง สีลม บางรัก กรุงเทพ 10330
623 440081 นาย วิสิฎฐ์ มานีมาน 22 ถ. ยะลา เมือง สงขลา
624 440082 นาย ชรินทร์ พรหมสาลี ถ. ราชดําเนินนอก เมือง สงขลา
625 440083 นางสาว ดวงพร ศิริวงศ์ ถ. นครใน เมือง สงขลา
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626 440084 นาย ชะลอ โพธา 571 ถ. รามคําแหง หัวเดียด เมือง ตาก 63000 511223
627 440085 นาย ปัญญา หอมจันทร์ 171/1 ถ. มหาไทยบํารุง ระแหง เมือง ตาก 63000 511302
628 440086 นาย สมพงษ์ อุมวะนะ 537/3 ถ. รามคําแหง หัวเดียด เมือง ตาก 63000 513213
629 440087 นาง วันทนา เกษมสรวล 28 ร่วมพัฒนา/ประชาสงเคราะห์ ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 2754248
630 440088 นาง รสสุคนธ์ ศาสตร์สาระ 192 ลาดพร้าว71 วังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพ 10310
631 440055 นาย นิพนธ์ สกุลวัฒนา 479 ม.7 บ้านจําเนียร นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 044-514771
632 440056 นาย สุนทร จันทรน้อย 19 64/1/สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพ 3311821
633 440057 นาย ยง สุทธิเวชกุล 136 ม.4 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
634 440058 นาง อาภรณ์ ลาวรรณ 600/756 หมู่บ้านสีวลี 3/3/พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี
635 440059 นางสาว ขวัญศรี ศุภนิธยารักษ์ 546 ม.1 ซ.สองพี�น้อง สําโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270
636 440060 นาย ศุวภัทร์ จีรพันธ์ มีสุวรรณ3/สุขุมวิท71 พระโขนง กรุงเทพ 10110
637 440061 นาย จรัล วรรณรัตน์ 323/13 ถ.พุทธบูชา บางมด ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140
638 440062 นาย สมพร พัฒนกําจร ห้างทองศรีสุข28-30 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
639 440063 นาย อํานวย แสงจันทร์ 45/1 แยก 1 นภาศัพท์/สุขุมวิท36 พระโขนง กรุงเทพ 10110
640 440064 นาย ศิริ รอดบุญธรรม 40/2752 ประชานิเวศน์ 3ส่วน1 35/ประชานิเวศน์ เมือง นนทบุรี 11000
641 440065 นาย ธงชัย ลาวรรณ 600/956 หมู่บ้านสีวลี ซ 3/3 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130
642 440066 นาย บุญเลิศ จักษุรัตน์ ซ.5/ถ. มันทราราม เมือง เชียงใหม่ 50000
643 440067 นาง อุไร ศิริถาพร 26 ประชานิเวศน์1/เทศบาลนิมิตใต้ ลาดยาว บางบอน กรุงเทพ 10900
644 440068 นาง วิภา กาญจนกันติ 4 หมู่บ้านเกษมสําราญ2 5/สุขุมวิท71 พระโขนง พระโขนง กรุงเทพ 10110
645 440069 นาย จํารัส จําปาวัลย์ 231 หมู่บ้านรัชดานิแวศน์ ถ.ประชาราษฎร์บําเพ็ญ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ
646 440070 นาง มงคล ลิ�มคุณากูล 32/343ม.สหกรณ์การบินไทย ถ.แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 5741113
647 440037 นางสาว ปราณี แก้วละออ 919/1 พหลโยธิน สนามเป้า กรุงเทพ 2792926
648 440038 นาย ทวี เจนขจร 86/22 ผ่องพรสุข/พชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 4571648
649 440039 นาง พิศวง ไพฑูรย์ 58 ม.7 เพชรเกษม54/เพชรเกษม บางด้วน กรุงเทพ 10160 4541199
650 440040 นาง อุบล สังข์ศรี 69/1 ริมคลองด่าน บางค้อ บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 4688742
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651 440041 นาย มนตรี ยอดบางเตย ซ.อพยพ 2 บางค้อ บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
652 440042 นางสาว นําภา หน่อสุวรรณ 11 สุวรรณสวัสดิ�/พระราม4 ทุ่งมหาเมฆ สาธร กรุงเทพ 10120
653 440043 นางสาว มณี สุวรรณผ่อง 16/27 ม.9 ซ. โชคชัย4/ลาดพร้าว บางกะปิ กรุงเทพ 10310
654 440044 นาย สุพจน์ สัมภวะผล 28 ม.5 ซ .15 บ้านเกาะ เมือง นครราชสีมา 255515
655 440045 นาย ปัญญา ยาวิราช 100/633 หมู่บ้านลานทอง ถ. ติวานนท์ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
656 440046 นางสาว มลุลี เลาหไพบูลย์ 9/1 ม.1 สามแยกหนองหอย ถ. เชียงใหม่-ลําพูน หนองหอย เมือง เชียงใหม่ 50000 279880
567 440047 นาย บุญเอี�ยม วุ่นสน 68 ถ. ชัยมงคล บ่อยาง เมือง สงขลา
568 440048 นาย มงคล สนับบุญ 277/2 ถ.ไทยชนะ ระแหง เมือง ตาก 63000 513299
569 440049 นางสาว ลออ วงษ์พานิช 44 หัวเดียด เมือง ตาก 63000 511100
570 440050 นาย สุทธิศักดิ� เดชะวงษ์ 159 ถ. ไทยชนะ ระแหง เมือง ตาก 63000 512111
571 440051 นาย ภิรมย์ สิทธิเดชะ 36/183 ม.6   ม.จันทิมาธานี บางรักพัฒนาธานี บางบัวทอง นนทบุรี
572 440052 นาย ประสิทธ์ โหรา 50/40 ม.5 พัฒนาการ/นนทบุรี1 บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000
573 440053 นาย โฉม ปาลา วัดเสียมราษฎร์บํารุง/วงศ์สว่าง บางซื�อ กรุงเทพ
574 440054 นาย สัณหจิตต์ ฐาปนะดิลก 31/770 หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ ถ. พหลโยธิน คลองหนึ�ง คลองหลวง ปทุมธานี
575 440018 นาย จรูญ บุญยุบล 20/21 ถ. สนามบินนํ�า ท่าทราย เมือง นนทบุรี
576 440019 นาย ปลอบ สุวรรณพิพัฒน์ 52/68 หมู่บ้านเกศลดา ถ. ภูมิเวท ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
577 440020 นาย สกนธ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 80 2/มหาชัย ในเมือง เมือง นครราชสีมา
578 440021 นางสาว พิศ จํานงนุช 5/206 หมู่บ้านสหกรณ์ สุขาภิบาล 2 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
579 440022 นาง จันทรา ณ ลําพูน 68/3 ร่วมมิตร/ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ
580 440023 นาย เฉลิม สุกปลั�ง 1/2 ม.10 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพ
581 440024 นาง ประเทือง ทัศนารมย์ 156 สวนใหญ่ เมือง นนทบุรี 525-2675
582 440025 นาง วารีรัตน์ ธรรมวรากุล 99/6 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ�14 บางมด จอมทอง กรุงเทพ 10300 4767660
583 440026 นาย อุทัย สมกิจ 10/123 ถ. สุขาภิบาล2 คลองจั�น บางกะปิ กรุงเทพ 3777796
584 440027 นาย เชื�อชาย เกรียงศักดานุกูล 44/2 110/เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160 5872657
585 440028 นาย เชาวน์ ศรีสมวงษ์ 151/100 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ. บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160 5872657
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586 440029 นาง สมพร ฤทธิ�เรืองเดช 1462/12 ต้นไทร/เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพ 10600 4372297
587 440030 นางสาว รัตนา ตันติวัฒน์ 1375 ถ. เจริญนคร บางลําภูล่าง คลองสาน กรุงเทพ
588 440031 นาย ชํานาญ สุขพงษ์ 527/43 39/จรัลสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
589 440032 นาย จิรศักดิ� กัลยาณวุฒิ 82/2 ซ.เพชรเกษม22 ปากคลอง ภาษีเจริญ กรุงเทพ 10160
590 440033 นาง เจริญลักษณ์ สงคะกุล 1774/32 จรัลสนิทวงศ์63 บางพลัด กรุงเทพ 4240809
591 440034 นาง เพ็ญประภา ไรปิ�น 14 จันทิมา1/ลาดพร้าว80 วังทองหลาง บางกะปิ กรุงเทพ 5142656
592 440035 นางสาว สุภรณ์ พจน์มณี 200/1 ดําเนินกลางใต้/มหาชัย กรุงเทพ
593 440036 นาง วันดี ณ สงขลา 108 เทพพนม7/ติวานนท์ เมือง นนทบุรี 11000
594 440001 นาง ลมัย ซึงทอง 41/5 ม.2 ถ. จอมทอง จอมทอง จอมทอง กรุงเทพ 10150 4771588
595 440002 นาย อุตสาห์ จิรากร พรรณ(ีวิภาวดี17)/วิภาวดี ลาดยาว บางเขน กรุงเทพ 10240
596 440003 นาง อุดมรัตน์ จิรชัยประวิตร 89/5 รอดอนันต์3/สุขาภิบาล2 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
597 440004 นาง สํารวย ฮาซันนาลี ถ.บริพัตร บ้านบาตร ป้อมปราบ กรุงเทพ 10100
598 440005 ร.ต. สมชาย จินดานนท์ 311 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพ 10600
599 440006 นาย ไพบูรย์ ศรียุกตสุทธ 71 ประสานมิตร วัดใหญ่ศรีสุพรรณ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพ 10600
600 440007 นาย ประพันธ์ นิลดํา 189/19 ถ.ประชาชื�น บางซื�อ ดุสิต กรุงเทพ 10800
601 440008 นาง จงกลนี เศวตเลข 72 ถ.อํานวยสงคราม บางกระบือ ดุสิต กรุงเทพ 10300
602 440009 นาง นงนุช บํารุงกิจ 220/26 หมู่บ้านไพโรจน/์บางนา-ตราด บางนา พระโขนง กรุงเทพ 10260
603 440010 นาย ประเวทย์ มุสิกรักษ์ 4/870 39 หมู่บ้านสหกรณ์คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพ 10300
604 440011 นาย เมี�ยน สามห้วย 35 อินทามระ41/สุทธิสาร สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
605 440012 นาย บุญเลิศ สุวรรณ 341/26 ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพ
606 440013 นาย อัธยา ไทยะจิตต์ 11/309 หมู่บ้านอยู่เจริญ11 2/สุขาภิบาล1 ลาดพร้าว กรุงเทพ
607 440014 นาย กําจัด วิสุทธารมณ์ 116/3 ม.2 บ้านใหม่ เมือง ปทุมธานี
608 440015 นาย ปราโมทย์ อ่อนประไพ 112/53 เรวดี8/ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี 11000
609 440016 นาย สมคิด เพ็ชรช้าง 154 สุขศรีเฉลิมพจน/์กรุงเทพ-นนท์ บางซื�อ บางซื�อ กรุงเทพ 10800
610 440017 นาย ประจวบ รสานนท์ 26 ซ. ยิ�มประยูร บางซื�อ ดุสิต กรุงเทพ
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