
ล าดับที่ ค าน าหน้านาม ชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู่ แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอรม์ือถือ

1 น.ส. กนกพร ภัทรงานดีเด่น 084 0749690
2 นาง กนกภรณ์ กาญจนาคม 109/2 หมู ่5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
3 น.ส. กนกรัตน์ ประภามณฑล 99/3 ลุมพินี ปทุมวนั กทม. 10300 096 5423694
4 นาง กมลชนก ม่วงแก้ว
5 น.ส. กรรณิกา แซ่อุน่
6 น.ส. กรวรรณ ส่องศิริ 5 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 73 ถ.จรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 098 4540419
7 นาย กรานต์ชัย ศรีจันทร์ 84 ตรอกข้าวสาร แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กทม. 10800 091 0522881
8 นาย กฤษดา เหง่าทอง 34 หมู ่5 เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น
9 น.ส. กัญจน์พร โบวศิ์ริกุลเดชา 10/62 ถ.แจ้งวฒันะ ทุง่สองห้อง หลักส่ี กทม.
10 น.ส. กัญญาณิฐ ศรีแจ่ม 27 หมู ่6 สวนพริกไทย เมือง ปทุมธานี
11 นาง กัญญาถัค กาวลิะพรรณ์ 249 พร้อมพรรณอพาร์ทเม้นท์ ซ.ประขาสงเคราะห์ 14 ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 094 7045629
12 น.ส. เกณิกา แย้มโกสุมภ์ 49 อินทามระ 29 แยก 3  ถ.สุทธสิาร แขวงสามเสนใน พญาไท กทม. 10400 061 7466888
13 นาย เกรียงไกร กล่ินเกษร 4095/25-26 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 062 9282495
14 น.ส. ขวญัประชา ภูผา 15/5 หมู ่6 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
15 น.ส. คีย์ตา เศษสุวรรณ 157/3  ประชาสงเคราะห์ 45 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 088 2162136
16 น.ส. จริยา นิยมเดชา
17 น.ส. จิตตา เม่นหรุ่ม 269/133 หมู ่6 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี
18 น.ส. จิตตานันท์ อ้นวงษ์ 71/2 บางปรอท เมือง ปทุมธานี
19 นาง จินดา จักรมานนท์ 306/25 ซ.ทับสุวรรณ ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 093 8245846
20 นาย จิรวฒัน์ ป้าดีเหนือ 1787 ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 098 3488740
21 น.ส. จิราพัช สุขสบาย 49 ราชปรารภ ราชเทวี กทม. 094 2675194
22 น.ส. จีน่า เทีย่วประดิษฐ์ 399/128 หมู ่2 ม.รุ่งเรืองควอลิต้ีเฮ้าส์ เฟส 2 ซ.3 ต.หนองจ๋อม อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 081 7925888
23 น.ส. ชญาน์นันท์ สุพักต์จินดา ตึกสมนึกบ้านเช่า 2/35 ซ.เปรมสมบัติ ถ. ประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 091 7159897
24 น.ส. ชลลิชา ศิริฉววีรรณ
25 นาย ชาคริส ศิริปี 24/4 หมู ่1 ท่าทราย เมือง นนทบุรี
26 น.ส. ชุตินันท์ แซ่วอ่ง  47/8/1 หมู ่2 บางเขน เมือง นนทบุรี
27 นาง ชุติมา เปล่ียนรัศมี 9 ซ.พงษฺสวสัด์ิ 17 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 086 5057443
28 น.ส. ณพรบงกช บัวอุไร 16 รามค าแหง 69/1 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 945476027
29 น.ส. ณัฐณิชา กิจเจริญวงศ์ 11/837 หมู ่1 หมูบ่้านนริศรา ซอย 29-31 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 11) ต.บึงน้ ารักษ์  อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธาน ี  12110 095 5952870
30 น.ส. ดวงพร เกตุกัณฑร 387/241 ถ.เตชะวณิช แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 089 4781414
31 น.ส. เต็มดวง การะเกษร 63/625 หมู ่7 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
32 นาง ทิพย์พาพร ทาเจริญ 75/108 หมู ่15 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี
33 น.ส. ทิพวรรณ โพธิข์ี 28 ซ.โกสุมร่วมใจ35 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง. กทม. 098 5187567
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34 นาย เทพรักษ์ แก้วใหม่ 11/1/1-4 ซ.วฒันโยธนิ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 061 4525266
35 นาย เทวนิทร์ อิน่อ้าย 109/159 หมู ่4 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี
36 นาย ธนกฤต เรืองโรจน์ 33 แยกลาดพร้าววงัหิน 80 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กทม 10230 094 8869623
37 น.ส. นงลักษณ์ นาคมัน่ 10/323 หมูบ่้านดาวเรือง หมู ่3 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 081 6165396
38 นาง น้ าฝน อินทแสง 16/9 หมู ่5 บางกะดี เมือง ปทุมธานี
39 นาง น าพร ล้ีกุล 85 ถนนเอกชัย 42 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 098 2641185, 0879886819
40 นาง บัว เจียมวงษ์ 160/235 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทยน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 085 9940735
41 น.ส. เบญญาภา สระทองแยง 39/457 หมู ่3 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
42 น.ส. ประภาพร คงโนนกอก 218 หมู ่6 มาบกราด พระทองค า นครราชสีมา
43 น.ส. ปราณี วงษ์นิยม 084 1039110
44 นาง ปราณี เจิมศรี 39/14 หมูบ่้านออมธนา แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 097 1215796
45 นาย ปิยะ แสงภู่      420/894      ถ.ก าแพงเพชร 6 ทุง่สองห้อง ดอนเมือง กทม.
46 นาย ปิยะราช พงษ์ศรี 387/241 ถนนเตชะวณิช บางซ่ือ บางซ่ือ กทม. 10800 082 0511241
47 น.ส. ปิยะวรรณ จิตรีมิตร 6/60 หมู ่9 วชิิต เมือง ภูเก็ต
48 น.ส. พรทิพย์ วรรณพงษ์ 47/1 อินทะมะระ 44 ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 083 0981015
49 นาย พรเทพ ทิพย์มณี 67/177 หมู ่5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
50 น.ส. พรพิมล นาคะวโิรจน์ 22/35 ปัญญาอพาร์ทเม้นท์ ห้อง 316 หมู ่2 ถ.วภิาวดีรังสิต 60 ตลาดบางเขน หลักส่ี กทม. 10210 098 4852964
51 น.ส. พรรณธพิา สุวรรณไตรย์ 9/66 แอล เฮส  เค อพาร์ทเม้นท์ ประชาสงเคราะห์ 47 ดินแดง กทม. 10400 084 7190003
52 น.ส. พัชรินทร์ เสือเพ็ชร 80 หมู ่3 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
53 น.ส. พัทธนันท์ เทีย่งธรรม 12/25 หมู ่2 ท่าทราย เมือง นนทบุรี
54 นาง พัทธยิา เรืองรุ่ง
55 น.ส. พันธท์ิพย์ วนัเพ็ญ 238 หมู ่4 โนนสูง เมือง อุดรธานี
56 นาย พิชัย สุธนกุล 497 ซ.สามัคคี 28 ท่าทราย เมือง นนทบุรี
57 นาย พิเชษฐ์ ขาวเป็นใย 123 หมู ่11 ศรีส าราญ สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 093 0206280
58 น.ส. พิมพ์จิตร เพชรค า 189/355 The mark คอนโด มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400 098 4724958
59 น.ส. ภัทรวดี ศิริอาจ เดอลุกซ์ แมนชั่น 999 ซ.รัชดา 3 ห้อง 309 ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 092 9541788
60 นาย ภูริทัต ดาวกระจ่าง
61 นาย มาณิจ จบหิมเวศน์ 126/1280 หมู ่5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
62 นาง มุจลินท์ ผาติชล 61/121 หมู ่6 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี
63 น.ส. เมธนิี ปัญญา 49/1040 หมู ่5 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
64 นาย ยิง่ยส ปาสาทิกา 76/90 หมู ่5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
65 นาย ยุทธนา สุบิน 210/98 หมู ่1 ทุง่สองห้อง หลักส่ี กทม.
66 นาง รมย์ณินญา รัตนกรรุ่งเรือง 19 สาทร 15 แยก 2 สาทรใต้ ยานนาวา กทม 10120 098 9698914
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67 น.ส. ราตรี พันธส์วสัด์ิ
68 น.ส. รุ่งอรุณ คงดี 68 ซ.สุขาภิบาลบ 5 ซ.5 แยก 13 ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 089 7785429
69 นาย ลานบุญ วฒุฑกุล สุริยะอพาร์ทเม้นท์ 195/2 หมุ ่13 ซ.วเิชียรรังสิต ถ.พหลโยธนิ 85 ต.คูคต อ.ล าลูกกา ปทุมธานี 12130 084 1129727
70 น.ส. ล าพึง แก้วดี
71 น.ส. วนิดา สายสุข
72 น.ส. วรรณกนก แสงกระจ่าง 64/1 ซ.เทพประทับ ถ.อ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300 094 4198956
73 น.ส. วรรณนะคริน แสงพรหมรินทร์ 95/70 ม.4 หมูบ่้านทานตะวนั ท่าอิฐ (ติดสะพานพระนัง่เกล้า) ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 081 4509974
74 น.ส. วรรณรดา เทพสิงห์ 2000/13 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 091 0753391
75 น.ส. วรรณา  ศรีบง 33/ช หมุ ่1 ต.โป่งผา อ.แม่สาบ จ.เชียงราย 085 3298777
76 น.ส. วรัญญา เจ๊ะใบ๊ 75/1 หมู ่6 ท่าอิฐ เมือง นนทบุรี
77 น.ส. วริศา อิทธพิัฒนวงศ์ 80/1 ม 3 ต.วงัไก่เถือ่น อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 061 7712061
78 นาง วนัเพ็ญ ชัยภูมิ 65/23 หมู ่2 บางเด่ือ เมือง ปทุมธานี
79 น.ส. วางแผน พลไธสง ห้อง 311 2/35 สมนึกบ้านเช่า ซ.เปรมสมบัติ ห้วยขวาง ดินแดง กทม 10400 063 6246538
80 นาง วมิาลา นันต๊ะวงค์
81 นางสาว วยิะดา โล่ห์จินดา 83/111 หมูบ่้านดีไลท์ ถ.รัตนาธเิบศธ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 086 5174374
82 น.ส. วไิลพร ณ บัณฑิต 28 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวทิ64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 098 8964262
83 น.ส. ศิริกุล บุตรศรี 11/837  หมู ่1 หมูบ่้านนริศรา ซอย 29-31 ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 11 ต.บึงน้ ารักษ์  อ.ธญับุรี  จ.ปทุมธาน ี  12110 088 6399415
84 น.ส. ศิริพร กุลแดง 204 หมู ่2 บางขะแยง เมือง ปทุมธานี
85 น.ส. ศุภมาส ยืนยิง่ 54 ซ.รังสิต-นครนายก 10 ถ.ประชาธปิัตย์ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12130 093 4489977
86 นาง สงกรานต์ สุวรรณเทศ 8/161 หมู ่4 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
87 นาย สมชาย โชคอัมพุ 3 ถ.ติวานนท์ ท่าทราย เมือง นนทบุรี
88 น.ส. สรสวรรค์ โทน้อย 81 หมู ่7 ช าผักแพว แก่งคอย สระบุรี
89 นาง สร้อย หมืน่สา 49/3 หมู ่4 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี
90 น.ส. สาธติา มลิวลัย์ 509/96 ถ.ริมทางรถไฟสายแปดร้ิว แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400 097 2971761
91 น.ส. สายฝน โชติยา 502/209 ซ.เลิซแก้ว ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 083 9878615
92 นาง สารินี คลังช านาญ 14/37 ม.1 ต.คลองส่ี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 084 11625723
93 นาย สิทธกิร สุขส าราญ 7 ประชานิเวศน์ 3 ซ.29 ต.ท่าทราย อ.เมือง นนทบุรี 084 0246578
94 น.ส. สิมิลัน เหมือนมิตร 268/1 หมู ่9 อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์
95 นาง สิริการย์ ภิรมย์วสุวรกุล 75/1108 ถ.พระราม 6 แขวงทุง่พญาไท เขตรสชเทวี กทม. 10400 093 4437744
96 น.ส. สิริมนต์ ขจรศิริพงษ์ 48/1547 หมูบ่้านดีเค ซอย17 ถนนกาญจนาภิเษก บางบอน กทม 081 8902101
97 นาง สุกัญญา เพชรสน 12/1 หมู ่8 ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุยา
98 นาง สุพัตรา โสภณ 297/242 ม.ชัยววิฒัน์ 3 ซ.วดับัวขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 089 8221694
99 น.ส. สุธยี์มาศ สิงห์ภักดี
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100 น.ส. สุนีย์ สุวรรณวงค์ 1420 ซ.ชานเมือง ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 098 2580297
101 นาง สุนีย์ ม่วงงาม 11 ซอยเรือนทอง แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 084 103 9110
102 น.ส. สุปราณี วรรณสิงห์ 682 อพาร์ทเม้นฟลุเฮาท์ ซ.ชานเมือง 2 รัชดา ซ.7 แขวงดินแเดง เขตห้วยขวาง กทม. 10800 095 0491414
103 น.ส. สุภาณี ชยันตีวงศ์ 43/48 หมูบ่้านปากเกร็ดวลิเล็จ ถนนติวานนท์ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 095 8517097
104 น.ส. สุมาลี ต่อนี 354/2 ใบทองแมนชั่น พระราม๙ บางกะปิ กทม. 10310 081 6668486
105 นาง สุริน เทพสิงห์ 2000/13 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 089 6920692
106 น.ส. สุวรรณา แซ่ด่าน 35/9 ถนนสามัคคี ซ.2 ต.ท่าทราย อ าเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000 092 2546542
107 นาง เสวยีน นีระพันธ์ 123 ถ.พหลโยธนิ ต.ประชาธปิัตย์ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 098 2641687
108 น.ส. โสระวี อ าพันแสงพรสิน
109 น.ส. หงส์ จันทร์โคตร์ 99/70 ถ.แจ้งวฒันะ ทุง่สองห้อง หลักส่ี กทม.
110 น.ส. หนูนา 99/9 หมู ่7 อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์
111 นาย หรรษทาน อนุรักษ์ 4110 ซ.โบสภ์แม่พระฟาติมาอโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 095 9154146
112 นาง หฤทัย อุทัยชิน 296/151 แฟมมิล่ีรัชดาคอนโด ซ.อินทามระ 41 ถ.สุทธสิาร ดินแดง ดินแดง กทม. 10400 089 7716275
113 นาง หวานเมือง ช่องป่า
114 นาย อธเิมศร์ อริยะกรอนันต์ 096 1419142
115 น.ส. อริศรา กุลบุตร 67/91 หมู ่3 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี
116 น.ส. อายรดา ไชยา 123/190 หมุบ่้าน เดอะดิลเลอร์ ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 098 7579515
117 น.ส. อิศราภรณ์ รัชตะสิทธเิวทย์ 5/210 ลุมพินีเพลส ถ.ศรีนครินทร์ สวนหลวง กทม. 10250 085 9362477
118 น.ส. อุมาพร พูนสุขสมบัติ 45/9 หมู ่3 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี 090 1522311
119 คุณ สมศักด์ิ ลายเงิน 089 0666355
120 นาง กุณฑลี เสียงสกุล 189 ซ.9 ถ.โชคชัย 4 แขวงสะพาน 2 เขตวงัทองหลาง กทม 10310 096 6462419
121 นาง อัจฉรา เอือ้อารีอารยะ 087 1114368
122 นาง อริยา ศิลานันท์ 081 5560909
123 น.ส. ณัฐปัณฑ์ เรืองข า 065 5948746
124 คุณ อินทิรา พึงยา 087 5481117
125 น.ส. ลีนา วงษ์ทองตระกูล 101/65 ซ.วฒุากาศ 13  ถ.วฒุากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กทม 10600 098 1054689
126 น.ส. ชุติมันต์ ด ารงจรัสทิพย์ 091 8821092
127 น.ส. สิริลักษณ์ กุลศิริ 095 4651969
128 น.ส. พัณณ์ชิตา วรพันธก์ิตติกุล 092 24924655
129 น.ส. อาริสา ทีปสน 37/91 ม.1 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 085 6855858
130 คุณ ธวชัชัย ทองตา 083 0567476
131 คุณ บรรชิด สารักษ์ 098 6643914
132 คุณ อิทธพิงษ์ นันหมืน่ 084 6842130
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133 คุณ ปัญจพร มีพรปัญญาเงิศ 083 8354086
134 คุณ นารีรัตน์ แตงเพ็ชร 095 5275222
135 คุณ พรนภา ด้วงค าจันทร์ 094 5482517
136 คุณ ณธชั ปิตินันทกล 099 5602410
137 คุณ ทศกร ค าภิไสย 099 3840539
138 คุณ นิรุจน์ จาร์รี 082 3288355
139 คุณ ชาคริต เกตเลขา 097 2411081
140 คุณ สิตานัน สิทธกิิจ 092 3561424
141 คุณ อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ 063 9132541
142 คุณ นาฏศิลป์ ศรีเสง่ียม 084 6589365
143 คุณ วรรณเพ็ญ เสร็จสมบูรณ์ 062 1694536
144 คุณ อารยา เจ๊ะหลง 082 2625562
145 คุณ ณับนภัทร ลิขิส าราญ 089 8898755


