
ล าดบัที่ ค าน าหน้านาม ชือ่ นามสกุล ทีอ่ยู่ แขวง/ต าบล เขต/อ าเภอ จังหวัด รหสัไปรษณยี์ เบอรม์อืถือ

1 น.ส. กนกพร ชินาภริมย์ 221 ซ.พระราม2 ซอย25 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 0843882677

2 นาง กุณฑลี เสียงสกุล 189 ซอย9 ถนนโชคชัย4 แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ 10310 096 6462419

3 นาง กุสุมา พระสวา่ง 97/861 ม.1 ซ.19 ม.ซ่ือตรง-คลอง3 ธญัญะ ต.บงึยี่โถ อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี 12130 0829508941

4 น.ส. กุหลาบ พนูสุข 11 หมู่ที่7 ต าบลเขาใหญ่ อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบรีุ 76120 086-1763985

5 น.ส. เกศรา บตัเลอ 311/18 ม.1 ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา จังหวดักระบี่ 81150 0936685005

6 นาง เกษร ตุลยธ ารงกิจ 85 ถนนเอกชัย42 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150 0896964448

7 น.ส. ขัติยาภรณ์ วเิศษธนาพนัธ์ 601/106 ถ.ประชาอุทิศ สามเสนนอก หว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 0621593916

8 น.ส. จงรัก เกตุมี 134/31 ม.3 ต.หนองปา่คร่ัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 0932624256

9 น.ส. จารุวรรณ ชนบท 99 ม.1 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 0818907544

10 นาง จิรัชญา เอกปญัญพงศ์ 26/103 ซ.พระยาสุเรนทร์ 3 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230 0877163916

11 น.ส. จุฑาทิพย์ พทุธสอน 88 หมู่ที่3 ต าบลวงัแดง อ าเภอท่าเรือ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 13130 061-9083017

12 นาย จุมพล ทัพไชย 174/1 ซ.ประชาราษฎร์บ าเพญ็6 หว้ยขวาง หว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 0891532563

13 น.ส. ชมภนูุช สุภรารมณ์ 182/9 บา้นเอื้ออาทรบางใหญ(่พระเงิน) ม.4 ถ.กาญจนาภเิษก ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 11130 0972259524

14 น.ส. ชุลีรัตน์ ไชยสุวกุล 3678/7 ถนนพระราม4 เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 0815608813

15 นาง โชติกา ยางงาม 319/6 ซ.อิสรภาพ33  แขวงวดัอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600 0853801442

16 น.ส. ญาณพทัธิ์ ฉัตรระพี 98/128 ม.1 หมู่บา้นเดอะภทัรทาวน์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 0826525757

17 น.ส. ดวงเด่น นิลศรี 21/183 ถนนคลองเทียน ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบรีุ 76120 099-2300754

18 นาง บวั เจียมวงษ์ 160/235 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทยน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 11130 085 9940735
19 น.ส. ดุษยา รัตนอุทัยพร 50/85 ดี3 บา้นใหม่ ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 0957567805

20 นาย ทววีทิย์ สินการุณวบิลู 23/2 ซ.สุขุมวทิ 13 ถ.สุขุมวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 0957084238

21 นาย ธนกฤต เรืองโรจน์ 33 แยกลาดพร้าววงัหนิ80 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 0948869623

22 น.ส. นงนุช จุฑาทววีรรณ 161/545 ถ.จรัญสนิทวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 0813414599

23 น.ส. นรัศม์ บรรเจิดถาวร 9/209 ชิขากร2ซอย15 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 11140 0876871840

24 น.ส. นวลศรี ทองโสภา 6 หมู่ที่1 ต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 34170 0950104005

25 นาง น าพร ล้ีกุล 85 ถนนเอกชัย42 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 0982641185, 0879886819

26 น.ส. นิภา เต็มกษาปน์ 377 ซอยท่าดินแดง16 ถนนท่าดินแดง เขตคลองสาน กทม 10600 0910120760

27 น.ส. บษุกร นิธเิชิดชู 89/569 ม.8 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 0996629156

28 น.ส. เบญจมาภรณ์ โบขุนทด 0958497629

29 น.ส. ปรางฉาย ปรัตคจริยา 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ 72150 0836955649

30 น.ส. ปาญดา วรรณเสน 200 ซ.สุนทรศิริ แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 0924798792

31 น.ส. ปญุญลักษณ์ ศรีฟา้ 1/102 หมู่บา้นชาวฟา้ ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 0816431611

32 น.ส. พชัญ์สิตา โชติหรัิญศักย์ 123/199 หมู่3 ซอยบางปลา2 ถนนเทพารักษ ์ ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 0819278754

33 น.ส. พสัว ี ธนเหลืองอร่าม 250/156 ม.กลางเมือง โชคชัย4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 0813098741

34 น.ส. พชิิญา อึ้งอร่าม 3 ซ.สรงประภา1แยก1 ถ.สรงประภาแขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 0844545565

35 น.ส. พมิพน์รา ล้อเรืองสิน 3 ซ.สรงประภา1แยก1 ถ.สรงประภาแขวงสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ 10210 0844545565

36 น.ส. พนูสุข รังสฤษด์ิปกรณ์ 21/100 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 086-056-2058

รายชือ่ผู้ทีเ่ขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารหลักสูตร "แมบ่า้นมอือาชพี"

วันที ่5-7 มนีาคม 2561 ณ หอ้งประชมุสนม สุทธิพิทกัษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย์
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37 น.ส. มนิฏฐา กอหมั่นศิลป์ 69/165 ม.2 ต าบลท้ายบา้น อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทรปราการ 10280 094 8942929

38 น.ส. ยุพา สมศรี 800/48 ถ.ประชาอุทิศริมคลองลาดพร้าว เเขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 10310 087-831-3556

39 น.ส. รจิตร วฒันากวเีมธกีุล 502/451 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 0814015127

40 นาง รสรินทร์ ทรงเกียรติธนา 168/11 ม.7 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0819330636

41 น.ส. ลัดดา ยอดดี 21/100 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 089-891-4638

42 น.ส. วนิดา คลองพบสุข 427/12 ถ.สาธปุระดิษฐ์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ 10120 0814508555

43 นาย วสันต์ กานต์วรรัตน์ 39 หมู่บา้นรางบวัวลิล์ ถนนเทอดไท ซอยเทอดไท77แยก5 บางหวา้ ภาษเีจริญ กรุงเทพ 10160 0898110565

44 น.ส. วยิะดา โล่หจ์ินดา 83/111 หมู่บา้นดีไล้ ถ.รัตนาธเิบศธ ์ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 0865174374

45 น.ส. ศวติา ศรีทหาร 127 ม.1 ต.ส าราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ 46180 0953762667

46 นาย สงวนศักด์ิ มังหย่า 300/3 ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 0863207344

47 น.ส. สายฝน นาสุริวงค์ 53/26 ซ.สุภาร่วม แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 086-3659698

48 น.ส. สุกัญญา ขจรกิจโกศล 737 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150 0831888939

49 นาง สุกัญญา มานุวงศ์ 82/697 หมู่บา้นซีเมนต์ไทย ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 0890348347

50 น.ส. สุจริต พรมสุรินทร์ 42 ซ.เจ้าจอง57 ต.ประชาธปิตัย์ อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี 12130 02 9965177

51 นาย สุเทพ สมบรูณ์ยิ่ง 63/160 ซ.ราษฎร์พฒันา5 แขวงราษฎพ์ฒันา เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240 0924322756

52 นาง สุนีย์ ม่วงงาม 11 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 0841039110

53 น.ส. สุพรรณี ศรีละออง ซี เอส อพาร์ทเมนท์ ซ.พฒันเวศม์2 ถ.ปรีดีพนมยงค์26 แขวงพระขโนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 0972327690

54 น.ส. สุวรรณนา โต๊ะบริุนทร์ 14 หมู่21 ต.สระส่ีมุม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0850649625

55 น.ส. สุวรรณา แซ่ด่าน 35/9 ถนนสามัคคีซอย2 อ าเภอเมือง จังหวดันนทบรีุ 11000 0922546542

56 นาง เสาวณีย์ มะโนรัตน์ 182 ซ.อินทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ 10310 0617689714

57 น.ส. อภญิญา พนัธุ์ภกัดี 50/119 ม.ทวลีาภ บางบอน3 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพ 10150 0805916619

58 น.ส. อริยา ศิลานันท์ 50/864 หมู่บา้นชัยพฤก เสมาฟา้คราม ต.คูคต อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 0815560909

59 นาง อัจฉรา เอื้ออารีอารยะ 9/209 ม.ชิชากร2 ซอย15 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 11140 0871114368

60 น.ส. อาริสา ทีปสน 37/91 ม.1 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 0856855858

61 น.ส. อิศราภรณ์ รัชตะสิทธเิวทย์ 5/210 ลุมพนิีเพลส ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250 0859362477

62 น.ส. วรรณิศา ผาสุก 307/20 ซ.3 ท่าทราย เมือง จ.นนทบรีุ 11000 064 7616549

63 น.ส. โสภาพรรณ  น้อยประสิทธิ์ 44/16 ซ.ประชาชื่น-นนทบรีุ3 ต.บางเขน เมือง จ.นนทบรีุ 11000 095 7423906

64 นาง พยงค์  ร่วมธรรม 12 ซ.ติวานนท์ 46/1 ต.ท่าทราย เมือง จ.นนทบรีุ 11000

65 น.ส. อัสมายา  จันทะมาศ 084 9443371

66 น.ส. นัทธช์นัน เกตุน้ าเที่ยง 089 6790295

67 น.ส. สีดา  กัญญาพนัธ์ 065 4941975

68 น.ส. วชิญาภทัร  คอบแก้ว 098 3843654

69 นาง บญุโฮม  เชียวสด 306/15 ท่าทราย เมือง จ.นนทบรีุ 11000 063 3899681

70 นาง ทองสุข ประเสริฐ 76/41 ซ.สามัคคี ม.พิง้ค์อ าพรคอนโด ต.ท่าทราย เมือง จ.นนทุบรี 11000 065 7374344

71 น.ส.  กฤษณา ค ายัง 085 2114721

72 น.ส. วารุณี  พนูจาด 082 5971473
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73 น.ส.  เต็มดวง น้อมจันทึก 064 8507963

74 นาง  สุขใจ พึง้ชุม 062 8961955

75 นาง อุบล  ผลท ามา 080 2966283

76 น.ส. บวัพนิ  ยอดวงค์ 12 หมู่6 ต.สันมะเก็ด อ.พน จ.เชียงราย 081 4830377

77 นาง สมพงษ ์ สมภกัดี 098 0862024

78 น.ส. สังวาล  ฟาวสันเทียะ 410/36 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย เมือง จ.นนทบรีุ 11000 086 1054379

79 นาง ปราณี  พลีรักษ์ 080 5527916

80 นาง ศรีวไิล ปานทอง 128/81 เคหะรามอินทรา สุเหร่าคลอง1 082 6403729

81 นาง สุภ ี อุปนิ 097 1051085

82 นาง นงลักษณ์  มีทอง 7/3 ซ.เพิม่สิน24/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 086 8972587

83 น.ส.  ยุพนิ ประโคถากัง 1 หมู่4 ต.ทุ่งจันหนั อ.โนนสุวรรณ จ.บรีุรัมย์ 31110 094 5653130

84 นาง องุ่น เครือแตง 089 6918210

85 น.ส. รุจิราพร สุวรรณวงศ์ 098 5715168

86 นาย จอหน์สัน  ศรีจันทร์ 088 7252515

87 นาง ศศรักษ ์ ทรัพย์เจริญ 1214 ซ.พหลโยธนิ69/1 ถ.พหลโยธนิ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10770 093 9924092

88 น.ส. สมใจ  แซ่ตัน 111 ต าบลประสงค์ อ าเภอท่าชะ จังหวดัสุราษฎร์ธานี 091 8708739

89 นาง ขนิษ  เปร้ียวจันทึก 52/16 ซ.สามัคคี61 อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 086 0596076

90 นาง นัยนา  ดวงแปง 6/5 ซ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 085 120982

91 นาง ทองอยู่ สวา่งศรี 085 5695421

92 นาง มนธดิา จันทร 064 1897225

93 น.ส. มลิวรรณ ปรุะพรม 065 2942846

94 นาง เอมอร โทแสง 095 1089959

95 น.ส. ปรารถนา เสือโรจน์ 31/19 ถ.สุคนธสวสัด์ิ แขวงลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 099 9380512

96 น.ส. กมลชนก โอทอง 8/6 ม.3 ต.หว้ยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบรีุ 72180

97 น.ส. ขวญัชนก กุลวงศ์ 303 ม.2 ต.ม่วง อ.บา้นม่วง จ.สกลนคร 47140 084 6388268

98 นาย สมบติั  มะลิซ้อน 60/2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทุบรี 11000 095 2355268

99 น.ส.  ทิพย์ธดิา บตุตะสี 092 8173428

100 น.ส. นิลุบล เสาศิริ 88 ซอยสุขุมวทิ81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 0873005577

101 น.ส. โสรยา ทองหลอม 88 ซอยสุขุมวทิ81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 0933543201

102 น.ส. นัทธมน เผ่ือนอารีย์ 109/48 ดีดีแมนชั่นหอ้ง509 ซ.แจ้งวฒันะ-ปากเกร็ด ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 0873417489

103 น.ส. ธญัยธรณ์ ตาอุดม 109/48 ดีดีแมนชั่นหอ้ง509 ซ.แจ้งวฒันะ-ปากเกร็ด ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 0949985649

104 นาง อรยา อินทรมะณี 100/104 สวทีโฮมปาร์ค บางบวัทอง บางบวัทอง นนทบรีุ 11110 065 5361363

105 น.ส. ศุภมาศ  พลรัฐ 3 หมู่1 บา้นดอนหนั ต.ด่านช้าง อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 082 9828473

106 น.ส. นิตยา ชัยงาม 094 8945205

107 น.ส. วนัเพญ็ พึง่กระจ่าง 47/601 ม.6 แยก12 ถ.งามวงค์วาน ทุ่งสองหอ้ง หลักส่ี กรุงเทพ 10210 090 2144901

108 นาย สุรพล หมิะคุณ 152 ม.6 อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 095 5810869
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109 น.ส. กนกวรรณ ชุ่มสูงเนิน 2/6 ซ.51 ถ.พระราม2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10180 090 408 9629
110 นาย กรกฎ ไชยค า 29/1737 ม.2 ซ.1/1 หมู่บา้นวรรักษ ์ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 092 924 1873
111 นาย อรรณพ พาหา 6 หมู่ที่ 4 ต.คลองตาด โพธาราม
112 น.ส. กัญญารัตน์ บญุน า 27 ม.6 ต.นาแว อ.ฉลาง จ.นครศรีธรรมราช 80260 061 661 3000
113 นาย กันตินันท์ อ่ าบางยุง 1362/569 คอนโดลุมพนิีวลิล์พงษเ์พชร ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สวา่ง 062 569 3223
114 น.ส. กาญจนา บญุอาจ 40/2738-9 หมู่บา้นประชานิเวศน์3 ซ.12 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 085 900 8918
115 น.ส. เกวลิน ผะกาเกศ 91/9 ซ.ท่านผู้หญิงพหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 096 203 6620
116 นาย เขตต์ วฒันาวณิชศาสตร์ 99/293 ซ.วดัพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบรีุ 11190 089 261 1364
117 น.ส. จิราภา พรมทองดี 19/86 DDแมนชั่น1 ซ.จุฬาเกษม อ.เมือง นนทบรีุ 11000 095 091 4941
118 น.ส. จุฬาลักษณ์ อัมสมเสพย์ 80 ม.5 ถนนพรหมพริาบ อ.พรหมพริาม จ.พษิณุโลก 65150 082 407 6596
119 น.ส. ชนิตา ทับทิม 52/1 ม.1 ต.ละหาร อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 088 924 1448
120 นาย ชยกร สมบติัอมรสกุล 47/22 ม.5 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง นนทบรีุ 11120 088 597 9881
121 น.ส. ชุดาวรรณ โตอินทร์ 13/7 ม.7 ถนนกาญจนาภเิษก หมู่บา้นส าเร็จวลิล์1 ต.มหาสวส้ด์ิ อ.บางกรวย นนทบรีุ  11130 083 103 8409
122 น.ส. ชุตินันท์ ไชยารัมย์ 36/6 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120
123 น.ส. ฐิติญา สุดเจริญ 126/307 ม.5 ซ.8 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบรีุ 11120 095 117 6809
124 นาย ฐิติพงศ์ ศรีพณิ 25/6/9 หมู่บา้นเจริญรัตน์ แยก2 ต.ตลาดขวญั อ.เมือง นนทบรีุ 11000 092 416 6332
125 น.ส. ฐิติยา ปากวเิศษ 102/158 ริมทางรถไฟบางซ่ือ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 098 572 2602
126 น.ส. ณฐพร เเก้วเกษ 117/109 ม.1 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง นนทบรีุ 11000 080 553 1157
127 น.ส. ณฐมณ วารีสมบรูณ์ 92/21 ม.1 ซ.จิตรวสุิทธิ1์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 095 468 0398
128 นาย ณัฐพงศ์ วรรณกูล 1 ม.16 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร  86110 098 278 2203
129 นาย ณัฐพงษ์ บญุมี 79/165 ซ.กฤติกา6 ม.7 ถ.สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 095 173 5551
130 น.ส. ณัฐพร สิทธปิระสงค์ 7 ม.4 ต.สวนหลวง  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 092 205 6877
131 นาย ณัฐพล ศรีทอง 111/85 หมู่บา้นอยู่เจริญ1 ซ.16 ถ.พระองค์เจ้าราย ต.บงึยี่โถ อ.ธญับรีุ จ.ปทุมธานี 12130 091 876 0664
132 น.ส. ณัฐวรา เจียมสง่า 20/14 ซ.งามวงศ์วาน59 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
133 นาย โตมร ศรีวงษา 123/127 หมู่บา้นประภาทรัพย์5 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 088 009 6507
134 น.ส. ทิพรัตน์ สุวรรณรัตน์ 33 ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 080 223 9837
135 น.ส. ธณาภรณ์ หอวฒันกุลไกร 111/136 หมู่บา้นมนวดีกรีนพาร์ค ซ.7 ต.พมิลราช อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110
136 นาย ธนกร สิมะก าธรณ์ 121/2 ถ.มหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 098 289 3229
137 นาย ธวุวชิ ล ายองพนัธ์ 212/119 ถ.นครอินทร์พระราม5 ต.บางไผ่ อ.เมือง นนทบรีุ 11000 081 855 6063
138 น.ส. นภสิา พลูฤทธิ์ 24/6 ม.9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ  11120 083 063 5491
139 น.ส. นฤมล นามพรม 93/10 ซ.ประชาชื่น7 อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11400 094 785 3259
140 น.ส. นัฐกานต์ คุ้มจันอัด 307/41 ถ.เจริญพฒันา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 096 823 6042
141 น.ส. นัทธช์นัน พลมีศักด์ิ 195/134 หมู่บา้นซิต้ีเซน ซ.เล่ียงเมืองนนทบรีุ13 ต.บางกรวย อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 092 393 0302
142 น.ส. นิรชา ตินตะโมระ 18/14 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 086 412 6621
143 น.ส. นิอร เชิญผ้ึง 4/6 ม.3 ต.บางบวัทอง อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 095 578 2794
144 น.ส. เนฐิตา วารเสถียร 17/705 คอนโดเมืองทองธานี T6 ชั้น 11 หอ้ง11/61 ถ.ปอ๊ปปลู่า ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11120 085 903 9716
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145 น.ส. ปนิสา มาเปง้ 302/8 หมู่บา้นการเคหะท่าทราย ถ.ประชาชื่น เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 082 887 5399
146 น.ส. ประดิษฐา ดอกกาหลง 39/1062 ซ.102 ต.หนองแก อ.หวัหนิ จ.ประจวบฯ 77110 083 080 3165
147 น.ส. ปณัณิกา มธรุส 23/71 T+K court ซ.งามวงศ์วาน 43 แยก 2-21 งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 090 704 4484
148 น.ส. ปาริชาติ กัญชารี 15/15 ม.2 ถ.งามวงศ์วาน ซ.23แยก5 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 095 916 4553
149 น.ส. ปยิะมาศ ภนูากรม 69/98 การเคหะหลักส่ีอาคาร9 ถ.แจ้งวฒันะ ซ.5 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 098 642 5424
150 นาย พนาศักด์ิ ปัน้ชูศรี 80 ม.1 ต.ส านักปนุเณ อ.ดงเจริญ จ.พจิิตร  66120 091 813 8879
151 น.ส. พลอยไพลิน ธรรมกิจไพโรจน์ 122/190 หมู่บา้นเจ้าพระยาทาวน์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบรีุ 1100 084 357 1758
152 น.ส. พชิชาพร เลิศอนันต์ 33/2 ม.3 ต.เสาธงหนิ อ.บางใหญ่ จ.นนทบรีุ 11140 088 597 9881
153 น.ส. แพรพลอย ร่ินเรณู 15/35 ม.2 ซ.สามัคคี3 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 084 018 4121
154 นาย ภาคภมูิ ใจแสน 34/1 ซ.2 ต.วดัส าโรง อ.บางมูลราก จ.พจิิตร 66120 093 224 4464
155 น.ส. มัลลิกา ยอดบญุ 2001885 กรมชลประทาน ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ 11110 082 523 4510
156 นาย รพกีวรัีฐ เลิศกิตติภมูิภพ 24/55 ถ.พระราม2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150 086 523 4510
157 นาย ระพพีฒัน์ เชื้อวงษบ์ญุ 117/a3 เคหะดอนเมือง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 089 982 7425
158 น.ส. รัชนก สีทาเผือก 1564/143 ซ.14 หมู่บา้นพบิลูบางซ่ือ ถ.ประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 087 002 0223
159 น.ส. รัตติกาล มะโนชัย 104 ม.11 ต.เชียงเหว อ.กุมภวาป ี จ.อุดรธานี 41110 098 729 9077
160 น.ส. รัตน์ตะวนั บวัลิวนั 307/103 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 095 574 6092
161 น.ส. รุจยาวณัณ์ มีมุ้ย
162 น.ส. วรทิพย์ แสงนิกร 33/4 ม.2 ต.คลองหลวง อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 11150 097 206 9932
163 น.ส. วรัญญา แพช้ัยภมูิ 106/15 ถ.พหลโยธนิ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 080 930 8707
164 น.ส. วรวลัญช์ ทัดไชยวนั 56/15 ม.เดอะคอนเนค14 ถ.ทรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 090 260 1042
165 นาย วทิยา มณ๊น้อย 10 ซ.เจริญทรัพย์ ถ.ไมตรีจิตร ต.นาสาร อ.บา้นนาสาร สุราษฎรธานี 84120 088 268 6525
166 น.ส. วลิาสิณี เหหาสุข 1/254 คอนโดศุภาลัยปาร์คชั้น 18 ถ.พหลโยธนิ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 090 251 3402
167 น.ส. วลิาสิณี อาจหาญ 110/36 หอพกัสตรีพาสุขสวสัด์ิ ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210
168 น.ส. ศรินทร์ประภา เล้ียงอยู่ 207/10 ถ.พระราม 3 ซ.9 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 091 495 4569
169 น.ส. ศศิวมิล นาคแก้ว 79/308 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบรีุ 11150 084 736 4870
170 น.ส. ศิริพร ทวศีรี 24/190 ซ.วดัประดู่ ถ.ประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 061 106 3398
171 น.ส. ศิวพร อยู่เกตุ 29/1737 ม.2 ซ.1/1 หมู่บา้นวรรักษ ์ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 094 558 4951
172 นาย ศุภชัย แก้วแกมจันทร์ 69/1 ม.3 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240 097 268 1390
173 น.ส. ศุภลักษณ์ ธนกิจนิรันดร์ 29/128 ซ.แจ้งวฒันะ14 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 089 770 1610
174 นาย สยมพร กล้างาน 212/67 ถ.นครอินท์ พระราม 5 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 098 670 1909
175 น.ส. สวติตา ศรีหะรัญ 28/12 ถ.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พทัลุง 93000 084 748 4480
176 น.ส. สาวติรี พรมภกัดี 448/245 ซ.งามวงศ์วาน25 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 088 829 7038
177 น.ส. สิรการณ์ สกุลการะเวก 49/22 ถ.แนบเคหาสน์ อ.หวัหนิ จ.ประจวบฯ 77110 098 450 8185
178 น.ส. สิริวรรณ ยี่จอหอ 661 ราชวถิ2ี1 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700 090 227 0572
179 น.ส. สิริอาภรณ์ เผ่าประเสริฐ 67/183 ซ.ประชาชื่น33 ถ.ประชาชื่น แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซ่ือ กรุงเทพ 10800 087 682 1888
180 น.ส. สุดาพร แพทย์มด 88/26 ม.1 ซ.ประชาชื่นนนทบรีุ 7 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 086 372 6670
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181 น.ส. สุวมิณ วรชัยอนันต์ 142 ซ.ท่าข้าม ถ.พระราม2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 097 158 6123
182 น.ส. อนัญญา ไชยโชติ 2/126 ซ.2/2 ม.พฤกษาวลิล์ 48 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 085 509 7445
183 น.ส. อนุตตรีย์ เชิดครบรีุ 30/160 ซ.ชินเขต 2/3 ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 094 664 8732
184 น.ส. อรญา คณิตชรางกูร 69/4 ม.8 ต.บางคูเวยีง อ.บางกรวย จ.นนทบรีุ 11130 084 973 8895
185 น.ส. อรอนงค์ สายราม 29/100 หอพกัดวงเดือนอพาร์ทเม้นต์ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 065 937 7274
186 น.ส. อัญญาฎา ถนิมวาสน์ 50/542 พฤกษา3 ซ.63 ต.บางคูวดั อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110 064 316 2686
187 น.ส. อาริยา จกสาร 110/5 ม.6 ถ.ประชาชื่น จ.นนทบรีุ 063 169 9389
188 นาย ธนชัย อังสุวร 096 145 8262
189 นาง พวงพยอม ศรีมังกร 47/10 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์ 092 9841619

190 นาง  บวัเงิน เมสังค์ 31 ม.4 ต.หนองแสน อ.วาปปีทุม จ.มหาสารคาม 936183917

191 นาง สุพตัรา โสภณ 297/242 ม.ชัยววิฒัน์ 3 ซ.วดับวัขวญั อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 081 4289969
192 น.ส. สุมนทิพย์ ชื่นจิตร 2 ซอยเพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 081 8118492

193 น.ส. จีราวรรณ ภคูาจารย์ 87/46 หมู่บา้นภทัรนิเวศน์พิง้ค์อัมพร ถ.สามัคคี อ.เมือง จ.นนทบรีุ 094 6565217

194 น.ส. โสภยี์ กรองใจ 5 ม.2 ต.โพธิ์ไทรงาม อ.บงึนาราง จ.พจิิตร 095 3610040

195 น.ส. ภาวณีิ มะลิวลัย์ ม.3 ต.บา้นหมด อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 093 7566450

196 น.ส. ปทัธวกิาล ดุลย์ชาติ 125/1 ถ.งามวงศ์วาน อ.บางกระสอ จ.นนทบรีุ 11000 099 9812280

197 น.ส. รัตนากร ศรีจันทร์ 165 หมู่ 4 ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภมูิ 091 7427245

198 น.ส. สาคร งามสาย 190 หมุ่ 3 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 094 3259124

199 น.ส. อาริญา เอกสรรค์ 174 ม.4 ต.กุดจิม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 098 2707650

200 น.ส. สุพรรณณษา สงวนศักด์ิ 64/3 ม.3 ต.เชาน้อย อ.ล าสนธิ จ.ลพบรีุ 063 2414299

201 คุณ ณัฐพร การภกัดี 107/103 ถ.ประชาชื่น 12 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 085 6684141

202 น.ส. วนัเพญ็ ยอดเพชร 17 หมู่ 10 ต.หนองหวัช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีษะเกษ 064 8311504

203 คุณ สภาพร หาสูง 192 ม.7 ต.โคกสะอาด อ.ล าปลายมาศ บรีุรัมย์ 31130 088 3527170

204 น.ส. สุชานุช ค าสา 89 ม.1 บา้นวารีอุดม อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 098 2923085

205 น.ส. อัมพร บญุจันทร์ 45/48 ม.6 ชินเขต 2/25 ทุ่งสองหอ้ง หลักส่ี กรุงเทพ 086 0206028

206 นาง อภษิฎา บญุสวรรค์ 061 1516788

207 นาง ลมุลศรี งอกศรี 095 2140563

208 น.ส. แอ่น สงัดรัมย์ 101 หมุ่ 2 ต.ตาเสา อ.หว้ยราช จ.บรีุรัมย์ 064 8429295

209 น.ส. สมจิตร ตรงดี 093 1213719

210 นาง สมหมาย สุวรรณธร 52/13 ซ.งามวงศ์วาน 38  หอ้ง 101 แขวงทุ่งสองหอ้ เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10120 090 8924954

211 นาง หนูเจียว คบพมิาย 086 7757645

212 น.ส. รัศมี การงาน 098 6148022

213 น.ส. พมิพน์ิภา สุดถา 934263191

214 น.ส. รัตนา ทิพมล 79 ม.5 สามแยก ต.แพด อ.ค าตากล้า จ.สกลนคร 098 2987140
215 นาง มาลัย ธรรมมารักษ์ 11/2 ม.3 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110 806329394
216 น.ส. รมณดา โคตะเสนา 11/2 ม.3 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110 038-311068
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217 น.ส. กิ่งเทียน จันดี 11/2 ม.3 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์  ต.สุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 20110 038-311068
218 น.ส. ลักษกิา กัญญาสันติพนัธุ์ 308/40 ม.6 ถ.ประชาชื่น เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210 092 8485274

219 น.ส. ญาณี เวสุวรรณณี 83/2 ชินเขต 1/8 แขวงทุ่งสองหอ้ง เขต หลักส่ี กรุงเทพ 092 9954867

220 นาง พชัรี แช่มชื่น 061 7064796

221 นาง บญุญาพร กล้วยตาณีร์ 092 3863707

222 นาง แอ๊ด จันทร์ศรี 092 5538988

223 น.ส. บญุล้ า มาละ 087 9334357

224 น.ส. สุพศิ แดงดี 092 8439748

225 น.ส. เขมขวญั ปงุคานนท์ 1511/24 ถ พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 846807728
226 น.ส. นิตติญาภรณ์ จูงศิริ 063 6057019

227 นาง ญานิกศา กฐินเทศ 133/120 บ.ภทัรนิเวศอุทยาน 1 อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 098 8271725

228 น.ส. อนงค์ จ าปาเทศ 8 ม.3 ต.หว้ยขมิ้น อ.ด่านชัย จ.สุพรรณบรีุ

229 นาย สุวฒัน์  หอมสุคนธ์ 89 ม.1 อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธานี 092 8271725

230 นาง หนูแดง  บญุนฤทธิ์ 061 4141328

231 นาง พฒัรี กันยาสาย 120 ม.16 ต.หว้ยข่า อ.บณุฑริก จ.อุบลราชธานี 092 7182701

232 น.ส. เบญจพร มหาจันทร์ 29/2 ม.22 ต.เทพนคร อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 084 3795199

233 น.ส. ขจร มูลบตุร 3 ซ.สามัคคี 58/22 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบรีุ 11000 095 8825035

234 นาง มาลี เทียนทอง 179 ม.3 ต.บา้นทราย อ.บา้นหมี่ จ.ลพบรีุ 099 6177502

235 นาง นงลักษณ์  กระจ่างโรจน์ 99 ม.2 ล าต้อยต่ิง หนองจอก กรุงเทพ 096 3259681

236 นาง นงลักษณ์  เย็นฉ่ า 778/14 ถ.เจริญพฒันา แขวงบางขัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 097 9745454

237 น.ส. สมคิด รัตนจุล 74 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เชียงค า จ.พะเยา 061 0131020

238 คุณ วไิล พวงิพงษ์ 74/20 ซ.สามัคคี จ.นนทบรีุ 085 1411587

239 นาง บญุมี จันทร์เขื่อง 93/7 ถ.ประชาชื่น 97 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ


