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1 นางสาว Areeluck Phankhian 081 8832380
2 นาง กนกพร พวงสมบติั 39/59  ซอยสุขาภบิาล 5 ซอย 75 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. 089 111 7157
3 นาง กรณ์นภสัสร์ มอไธสง 602/99หมู่บา้นอารียา ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 097 2423636

4 นาย กรณัฏฐ์ สุขปาน 89/169 หมู่บา้นเศรษฐสิริ ถนนชัยพฤกษ ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 089 5138949
5 นางสาว กรวรรณ ส่องศิริ 5 ซ.จรัลสนทิวงศ์73 ถ.จรัลสนทิวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 098 4540419
6 นาง กลฤดี แกว้สุวรรณ 14 หมู่ 6 ต.บางกอบวั อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 081 8283064
7 นาย กติติคุณ ไชยบรุุษ 347/16 ซ.พหลโยธิน1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 080 9009024
8 นาย กติติชัยชนะ ชนะอธิิพล 39/155 ถ.ลาดปลาเค้า ซ.ลาดปลาเค้า60 แขวงอนสุาวร่ิย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 098 4090402
9 นาง กณุฑลี เสียงสกลุ 189 ถ. โชคชัย แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลางกรุงเทพฯ 10310
10 นางสาว เกศกญัญา โชติวุฒิ 348 ซอยลาซาล 20 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 086 5115058
11 นางสาว เกษร ค าดุ้ง 14/1799 หมู่ 13 ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 085 1448101
12 นางสาว เขมขวัญ ปงุคานนท์ 1511/24 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 084 6807728
13 นาย จอมภพ สวัสดิรักษ์ 099 4698242
14 นาง จันทพ์สุิทธ์ ศักด์ิเจริญ 399/54 ซอยพงษเ์พชรนเิวศน ์ถนนประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 086 5126490
15 นางสาว จันทราทพิย์ พฒันนวิาสน์ 48/87 ซอยสรรพวุธ2 ถนนสรรพวุธ บางนา กทม. 094 3566424
16 นางสาว จันษกร ไชยถา 159/37 ม.4 ต.หว้ยใหญ่ อ. บางละมงุ จ.ชลบรีุ 20150 092 4285565
17 นางสาว จารุณี อดุมศรี 5-6 ถ.โภคานสุรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมอืง จ.อดุรธานี 41000 088 2926965
18 นางสาว จารุวรรณ ชนบท 99 ม.1 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 081 8907544
19 นาง จ าเนยีร เอี่ยมเที่ยง 7 ซ.นนทบรีุ 8 ต.บางกระสอ อ.เมอืง นนทบรีุ 11000 089 5197909
20 นาง จิรภทัร กลุเสวต 081 6955585
21 นาย จุมพล ทพัไชย 174/1 ซอยประชาราษฎร์บ าเพญ็6 หว้ยขวาง หว้ยขวาง กทม. 10310 089 1532563
22 นาย ฉัตรชัย ลาวัณย์เลิศสกลุ 3/7 ถ.รางน้ า แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 090 9617942
23 นาย เฉลิมพล สรรค์วงศ์ 20/2 หมู่ 1 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบรีุ 086 8992944
24 นางสาว ชนดิา มฤคทตั 160/149 หมู่บา้นเทพประทาน ถ.บางกรวย ต.บางกรวย ต.บางกรวย จ.นนทบรีุ 11130 083 4426519
25 นาง ชวลี มิ่งสมบติั 91 ซอยรามค าแหง 64 (ธารทพิย์ 2) แขวงหว้ยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 02 3745079
26 นาย ชัชชัย ต้ังสุวรรณ์ 081 3494184
27 นาย ชัชวาล อนิทร์ขันธ์ 1504 พระรามที่ 2 ซอย 43 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 094 9541694
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28 นาย ชัยณรงค์ คุณวุฒิฤทธิรณ 34 เจริญนคร 27 แขวงบางล าภลู่าง เขตคลองสาน กรุงเพทฯ 10600 083 0639818
29 นาย ชัยวัฒน์ โกชุม 119/59 แมบ่า้น ภทัรสรณ์ ถนน นครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 090 9813158
30 นาย ชาคร จรัสบษุราคัม พฤกษา 12/1 ซ.8 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทมุธานี 086 3216589
31 นาย ชาตรี วาปถีา 209 ชุมชนร่มเกล้า แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 064 1051417
32 นาย ชิตณัฏฐ์ บตุรสุด 110/1-4 (DPU Place) ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 086 3655383
33 นางสาว ชุติมา ไชยมติุ 095 4741614
34 นาง ชุติมา เปล่ียนรัศมี 9 ซอยพงษส์วัสด์ิ 17 ต.ทา่ทราย อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 086 5057443
35 นางสาว ชุลีรัตน์ ไชยสุวกลุ 3678/7 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม. 10110 081 5608813
36 นางสาว โชคดี วรสินวัฒนา 2011/33ถนนประชาสงเคราะห ์ เขตดินแดง กทม. 10400 093 3959979
37 นาย โชคดี รุ่งแจ้ง 110 ซอย แฉล้มนมิติร5 แยก3 ถ.แฉล้มนมิติร แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม กทม. 10120 089 1423046
38 นางสาว ฐิฌาภรณ์ บ ารุงวัด 165/40 โครงการเมอืงทองบางนา ตึก C1 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.18ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมทุรปราการ 10540 089 8912704
39 นาง ฐิติณัฐนนัท์ เยาวรัตน์ 73/197 หมู่ 17 ต.คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 082 9140993
40 นาง ณฐมน ชุมมงุ 094 5710003
41 นาง ณัฐธิดา ทองรอด 17 รังสิต-ปทมุธาน ี14 ซอย 18 ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบรีุ จ.ปทมุธานี 095 3156106
42 นางสาว ณัฐพชัร์ โคศิริผลอดุม 59/41 ม.4 ต.บางแกว้ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 099 6261935
43 นางสาว ณัฐมนต์ จันทรลาวัณย์ 083 0186815
44 นางสาว ณิภา วรสินวัฒนา 2011/33 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กทม. 10400 093 395 9979
45 นางสาว ดรุณี เล็กพกุ 99/125 ต.บางพลับ ปากเกร็ด นนทบรีุ 089 4426225
46 นางสาว ดวงสุดา จินดาดวง 294/1 ถ.มอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 10250 098 8265495
47 นาง ทพิวรรณ เอื้ออารีอารยะ 28 ซ.ตลาดศรทพิย์ ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 092 2465533
48 นาง ทพิวรรณ ยินดี 89/183 หมุ่ 8 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ
49 นางสาว ทพิา วีระพนัธ์ 39 ม.1 บ.ดงบงั ต.ดงบงั อ.ลืออ านาจ จ.อ านาจเจริญ 37120 082 1561438
50 นาย ธนกฤต เรืองโรจน์ 33 แยกลาดพร้าววังหนิ80 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม 10230  094 8869623
51 นาง ธนษิฐา พรีคุปต์ 29 ซ.เพชรเกษม 20 (แยก4) ถ.เพชรเกษม แขวงปากคลองภาษเีจริญเขตภาษเีจริญ กทม 10160 082 6165599
52 นาง ธัญญรัศม์ เหลืองอมรพศิาล123/726 หมู่บา้นนนัทนา 2 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 089 8332990
53 นาง ธาดา วาณิชการ 096 8902782
54 นางสาว นงนชุ จุฑาทวีวรรณ 161/545 ถ.จรัญสนทิวงศ์ เขตบางกอกนอ้ยกรุงเทพ 10700 081 3414599
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55 นางสาว นงลักษณ์ นาคมั่น 10/323 หมู่บา้นดาวเรือง หมุ่ 3 ถ.รังสิต-ปทมุธานีต.สวนพริกไทย อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 12000 081 6165396
56 นางสาว นภวรรณ เรืองไทย 426 ซ.เพชรเกษม48 แขวงบางด้าน เขตภาษเีจริญ กรุงเทพฯ 10160 087 9937144
57 นางสาว นรัศม์ บรรเจิดถาวร 9/209 ชิขากร2 ซอย 15 ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 11140 087 6871840
58 นางสาว นฤมล ไชยวงษ์ 348 ซอยลาซาล 20 ถ.ลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 089 1496994
59 นาง นวลประภสัสร เมธะพนธ์ 086 7583789
60 นาง นนัทนิี บวัจันทร์ 324/63 เคหะร่มเกล้า37 แขวงคลองสองต้นนุ่นเขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 081 6258153
61 นาง น าพร ล้ีกลุ 85 ถนนเอกชัย42 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 1015 0982641185,  0879886819
62 นางสาว นติย์นรี เลาหพนูรังษี 099 2264145
63 นาง นติยา เนติประวัติ 133/7 หมุ่ 9 ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 081 9031142
64 นางสาว นติา หาญสมทุร 1836 ซ.เจริญนคร 65 แขวงบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 086 3778070
65 นาย นติิพงษ์ ทองคงเหย้า หมู่บา้น indy(1) เลขที่ 888/19 หมู่ 2 ซ.ประชาอทุศิ90 ถ.ประชาอทุศิ ต.บา้นคลองสวน อ.พระสมทุรเจดีย์ จ.สมทุรปราการ 10290 092 2686494
66 นาย บญุเตียม โทแกว้ 344 มบ.ผาสุก ซอยพฒันาการ 63 ประเวศ กรุงเทพฯ 10250 097 358 0281
67 นางสาว บษุกร นธิิเชิดชู 89/569 ม.8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 099 6629156
68 ร้อยโท บรูณศักด์ิ เกษมอทิธิมงคล 100/707 ถ.รามค าแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240 0820254973 , 0902799810
69 นางสาว เบญจพร พนมยงค์ 88/91 หมู่บา้นเดอะแกรนด์ ซ.ประชาอทุศิ 76 ทุ่งครุ กทม. 10140 063 4144440
70 นาง ปณชญา กติติสุทธิเปรม 26 ม 2 ต บางเตย อ สามโคก จ ปทมุธานี 856252428
71 นาง ปทติตา รังสีสัจจะ 102/170 ม.โฮมเพลสรัตนาธิเบศร์ ซอย 9 ถ.บางกรวย-ไทนนอ้ยต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 11140 081 6224376
72 คุณ ประดิษฐ์ ดวงดี 2 หมู่ 1 ต.บางโพเหนอื อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 12160 089 8972729
73 นาง ประทนิพร แรมวัลย์ 30 ซ.อนิทามระ47 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 081 6978967
74 นาย ประเทอืง แกว้มงคล 1358/15 ซอยประชาชื่น 43 ถ.ประชาชื่น แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800 080 2008870
75 นาย ประยูร โรจนเพญ็กลุ 8/1 ซ. นาคนวิาส 57 ถ.นาคนวิาส เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กทม. 10230 081 8395192
76 นางสาว ปราณี แสงอรุณ 95/70 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 094 1876982
77 นาง ปรานอม เหมอืนมิ่ง 118/158 หมุ่ 9 ต.บางรักพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 081 4988935
78 นาย ปยิชนน์ วิวัฒนพ์นชาติ 425 นวมนิทร์ 27 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 094 3348555
79 นาย ปยิพงศ์ ชุติการมงคล 083 2285892
80 นางสาว ปญุญลักษณ์ ศรีฟา้ 1/102 หมู่บา้นชาวฟา้ ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 081 6431611
81 นาย พงศธร เกี่ยวศรีกลุ 38/33 ถ.บา้งกรวย-ไทรนอ้ย ต.บางกร่าง อ.เมอืงนนทบรีุ จ.นนทบรีุ 11000 083 0170833
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82 คุณ พจนกร นธิิเชิดชู 89/569 ม.8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 084 6166551
83 นาย พรชัย จรัญญากรณ์ 131 ม.6 ต.บางเด่ือ อ.เมอืง ปทมุธานี 12000 089 0680815
84 นางสาว พรพรรณ ธนสารสุทธิพงษ์ 26/109 ซอยพระยาสุเรนทร์ 3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม 10230 080 4294494
85 คุณ พรรณธนา พนัธรักษร์าชเดช666/1 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช 80000 095 6416142
86 นางสาว พวงรัตน์ นนัทศรี 25/100 ซอยพ่ึงม ี50/33 แขวงบางจาก เขตพระขโนง กทม 10260 061 6326014
87 นางสาว พนักร ร่งธรรมนนท์ 35/1-2 ถนนนนทบรีุ 42 ต าบลทา่ทราย อ าเภอเมอืง นนทบรีุ 11000 081 356 4570
88 นางสาว พสัวี ธนเหลืองอร่าม 250/156 หมู่บา้นกลางเมอืง โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กทม. 10230 081 3098741
89 พมิพป์ญา รัตนเสนยี์ 15 ซ.รามอนิทรา 42 แยก 4 ถ.รามอนิทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม 081 6946245
90 นางสาว เพยีงใจ พนิทพุรีโกวิท 12 จรัญสนทิวงศ์ 96/3 บางออ้ บางพลัด กรุงเทพฯ 089 6886282
91 นาง ไพรพรรณ ไชยสมบติั 92 หมู่บา้นสวนปาล์ม ซ.ออ่นนชุ66 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 061 5414635
92 นางสาว ภรภทัร ยิ้มเยื้อน 18 ซ. ลาดปลาเค้า 1 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230  061 3944644
93 นางสาว ภทัรา จันทราวิสุทธิ์ 39 ซ.ศาสนา 2  ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 087 0690080
94 นางสาว มนสิรา ปยิาวัตร์ 29/344 หมู่บา้น บก.ทหารสูงสุด ถ.รามอนิทรา แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กทม 10230 095 9752453
95 นาย เมธ เมธาจิตต์ 528 ถ.ประชาราษฎร์บ าเพญ็ หว้ยขวาง สามเสนนอก กรุงเทพ 10310 063 6424922
96 นาง รจนา รอดจั่น 117/7 หมุ่ 2 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 11130 089 8929212
97 นาย รณรงค์ สุหงษา 25/100 ซ.พึ่งม ี50/33 แขวงบางจาก เขตพระโขยง กรุงเทพฯ 10260 089 2217149
98 นาย รณรงค์ ไชยสมบติั 92 หมู่บา้นสวนปาล์ม ซ.ออ่นนชุ66 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 062 549 2651
99 นางสาว รตนพร แกว้เกตุ 200/339 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 095 6547338
100 นาง รมย์ณินญา รัตนกรรุ่งเรือง 19 สาทร 15 แยก 2 สาทรใต้ ยานนาวา กทม 10120 098 9698914
101 นาง ลัดดา ส าเภาทอง 50/180 หมู่ 4 ต าบลบงึค าพร้อม อ าเภอล าลูกกา ปทมุธานี 12150 083 0623869
102 นาง ลัดดา แปลกมาก 123/192 หมู่บา้นนนัทนาการ์เด้นส์ 2 ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 095 1635264
103 นางสาว ลีนา วงษท์องตระกลู 101/65 ถ.วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600 098 1054689
104 นางสาว วรรณนะคริน แสงพรหมรินทร์ 95/70 ม.4 หมู่บา้นทานตะวัน ทา่อฐิ  (ติดสะพานพระนั่งเกล้า)ต.บางรักนอ้ย อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 081 4509974
105 นางสาว วันดี สุขรุ่งโรจนกลุ 9 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
106 นางสาว วิยะดา โล่หจ์ินดา 83/111 หมู่บา้นดีไลท ์ถ.รัตนาธิเบศธ์ ต.ทา่อฐิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 086 5174374
107 ศศิธร เริงทยั 209 ซ.จรัลสนทิวงศ์95/1 เขตบางออ้ กรุงเทพฯ 10700 081 4410921
108 นางสาว ศุภมาศ ตัณฑสุทธิ์ 3/158 คอนโดฯตึก ซี 2 หมู่บา้นเมอืงทองธาน ี3 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 064 5186621
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109 นาย สมชาย เสริมทรัพย์ 189/53 หมู่ 3 หมู่บา้นเพชรธาน ีซ.บางศรีเมอืง 57ต.บางศรีเมอืง อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 093 2466493
110 นาย สมชาย พมิพดี์ 165/40 โครงการเมอืงทองบางนา ตึก C1 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.18ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 10540 089 7991681
111 นางสาว สรัลพร ศรีมาลานนท์ 14/1799 หมู่ 13 ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 083 1774762
112 นาย สุจินต์ แสนทวีสุข 145 หมู่ 8 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ชัยภมูิ 094 5415874
113 นาย สุชาติ พงศธรคุโณปการ50/121 ซอยบรมราชชนน ี72/2 แขวงศาลาธรรมสพน ์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 081 8174205
114 นางสาว สุธีรา สุเมธวราภา 228 ซ รุ่งเรือง หว้ยขวาง กทม 081 8673044
115 นาย สุนนัท์ อิ่มยิ้ม 81 ซ.ประชาร่วมใจ13 แขวงทรายกองดินใต้แขตคลองสามวากรุงเทพฯ 091 7133949
116 นางสาว สุนทิรา พุ่มแจ้ง 087 4096395
117 นาง สุนยี์ มว่งงาม 11 ซอยเรือนทอง แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 084 103 9110
118 นางสาว สุมนทพิย์ ชื่นจิตร 2 ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 081 8118492
119 นางสาว สุมาลี ชาลผล 2 ซอยวิาวดี 22 (ทองหล่อ 2) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 089 9254006
120 นาง สุรภา หาญสมทุร 1836 ซ.เจริญ65 แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเพทฯ 10700 081 8275281
121 นาง สุรัญชนา ขัตตินานนท์ 55 ม.8 ต.ทา่ตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 081 9192997
122 นางสาว สุวรรณนา โต๊ะบริุนทร์ 14 หมุ่ 21 ต.สระส่ีมมุ อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 085 0649625
123 นางสาว สุวรรณา แซ่ด่าน 35/9 ถนนสามคัคี ซอย 2 ต าบลทา่ทราย อ าเภอเมอืง จังหวัดนนทบรีุ 092 2546542
124 คุณ สุวรรณี บญุประภาส 089 8459909
125 นางสาว เสาวณีย์ มะไฟ 70 ม.3 ต.ตาดาว อ.หนองหนิ จ.เลย 094 1026328
126 นาง เสาวณีย์ มะโนรัตน์ 182 ซ.อนิทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพ  061 7689714
127 คุณ เสาวนยี์ พวงเพชร 235/62 ซิต้ีล้ิงค์ คอนโด ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.นครราชสีมา 30000 089 8459909
128 นาย อนชุิต ซ่อมประดิษฐ 92-94 หมู่บา้นชัยมงคล เขตบางแค กรุงเทพฯ 087 0555250
129 นางสาว อมรา ดาวไธสง 50/54 รีเจ้นโฮมคอนโด ซ.สรรพาวุธ 2 ถ.สรรพาวุธแขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 092 6295142
130 นาง อรวีณ์ จุลศิริวัฒนวงศ์ 43/833 ซ.5/5 มบ.ปากเกร็ดวิลเลจ ถ.ติวานนท ์ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 081 6942633
131 นางสาว อริยา ศิลานนัท์ 50/864 หมู่บา้นชัยพฤก เสมาฟา้คราม ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทมุธานี 12130 081 5560909
132 นางสาว อลิณรัศมิ์ ต้ังวิทยานกุลู 42/6 ถ.นมิมานเหมนิทร์ ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชียงใหม่ 50200 065 0469645
133 นาง อจัฉรา เอื้ออารีอารยะ 9/209  หมู่บา้นชิชากร 2 ซอย 15 ต.บางมว่ง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 11140 087 1114368
134 นาง อจัฉรี ธัญธนาพงศ์ 60/2 ถ.กรุงเทพนนทบรีุ ต.บางเขน อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 089 1492246
135 นางสาว อญัชวิดา เจริญรัตน์ 5 ซอยนนทบรีุ ถ.นนทบรีุ1 ต.บางกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 086 6682246
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136 นางสาว อมัพกิา เสือเดช 062 5566649
137 นางสาว อาภาภรณ์ จันทรประเทศ 26/80  ม.4 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมทุรปราการ 10130 084 1131162
138 นาง อารดาวัณย์ ธรรมรัชต์เจริญ 79/5 หมุ่ 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 095 6416142
139 นางสาว อารี สุทธิวงศ์กลู 154/242  หมู2่  ถ.ราษฎร์อทุศิ แขวงแสนแสบ เขตมนีบรีุ กรุงเทพ 10510 081 3388813
140 นาง อารีย์ เกี่ยวศรีกลุ 38/33 มบ.กสัโต้ ราชพฤกษ์-พระรามหา้ ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ยต.บางกร่าง อ.เมอืง จ.นนทบรีุ 11000 065 1191883
141 นางสาว อษุณีญ์ เอื้องอดุม 1 บรมราชชนนี50 ตล่ิงชัน ฉิมพลี กทม 10170 099 2867833


