
Easting_X Northing_Y
1 นายปรีชา  เจ๊ะสะเฮาะ กรุงเทพมหานคร    702285 1530730
2 นายประเสริฐ  สุขถาวร กรุงเทพมหานคร    705412 1531869
3 นายววิฒัน์  นุ่มก าเนิด กรุงเทพมหานคร    701179 1541537
4 นายชัยณรงค์ มานยาชิ กรุงเทพมหานคร    089-7746993 698996 1529768
5 นายเชาวฤทธิ ์พรมดี กรุงเทพมหานคร   081-0194090 704073 1521551
6 นายประดิษฐ์  ดีมิน กรุงเทพมหานคร    692403 1527520
7 นายไสว  ทองสัมฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร    086-9021907 687980 1520404
8 นายรัก  ศรีอยู่ กรุงเทพมหานคร    698372 1521792
9 นายประมวล  ดีอ่อน กรุงเทพมหานคร    701671 1519666
10 นางอัมพร จาติกุล กรุงเทพมหานคร    086-9840335 654176 1520821
11 นายไวพจน์  นิตทมิ กรุงเทพมหานคร    652806 1520408
12 นายวรียุทธ มงคลการ กรุงเทพมหานคร   085-1082747 654643 1514075
13 นางสาวยุพนิ  สุวรรณรัตน์ กรุงเทพมหานคร    653158 1519496
14 นายพยุง  หนูแย้ม กรุงเทพมหานคร    647646 1512093
15 นางอัจฉราวดี  เอี่ยมอินทร์ กรุงเทพมหานคร   087-1094535 645698 1515969
16 นายสันต์  เกตุทองเรือง กรุงเทพมหานคร    661512 1511080
17 นางสาวกุลวดี  ทองปาน กรุงเทพมหานคร    656278 1514635
18 นายสวรรค์ จันทร์ม่วง กรุงเทพมหานคร    660673 1512590
19 นายดอกบวั  พลับแจ้ง กรุงเทพมหานคร    651775 1518022
20 นายประกิต  ครุฑธนสาร กรุงเทพมหานคร    651751 1513425
21 นายอนันต์  นามวงษ์ กรุงเทพมหานคร    680684 1536085
22 นายเงิน ปรีสง่า กรุงเทพมหานคร    682424 1530445
23 นายณรงค์ บวัศรี กรุงเทพมหานคร    02-7358795 684278 1520976
24 นายบญุรอด เนียมปาน กรุงเทพมหานคร    682766 1537371
25 นายยงยุทธ  เทยีนรุ่งเรือง กรุงเทพมหานคร   089-8882099 686844 1537068
26 นายอาทติย์  เสริมทรัพย์ กรุงเทพมหานคร    646527 1522377
27 นายชอบ แสงสวา่ง กรุงเทพมหานคร   02-8850473 651502 1524728
28 นายอ าพล  ขวญับวั กรุงเทพมหานคร    659783 1506858
29 นายนรินทร์  น้อยรักษา กรุงเทพมหานคร    649245 1511297
30 นายสมโภช  เหมือนสิงห์ จ.กระบี่ อ.อ่าวลึก ต.นาเหนือ 0 470380 944450
31 นายสมศักด์ิ  ชมญาติ จ.กระบี่ อ.ปลายพระยา ต.คีรีวง 0 474719 934687
32 นายยุทธกิจ  กันตะวงษ์ จ.กระบี่ อ.อ่าวลึก ต.คลองยา 0 484750 927950
33 นายปรีชา  นวลเสน จ.กระบี่ อ.อ่าวลึก ต.บา้นกลาง 0 479552 924262
34 นายวชิัย จันทราทพิย์ จ.กระบี่ อ.เขาพนม ต.เขาดิน 0 504865 916997
35 นายจ าเนียร  ศรีจันทร์ จ.กระบี่ อ.เขาพนม ต.เขาดิน 0 507030 923736
36 นายประเวศ  บญุส่ง จ.กระบี่ อ.อ่าวลึก ต.คลองหนิ 0 477975 915085
37 นายบญุส่ง  ไชยพงษ์ จ.กระบี่ อ.เขาพนม ต.พรุเตียว 0 511229 915024
38 นายสุวทิย์  ต้อตานา จ.กระบี่ อ.เมืองกระบี่ ต.กระบีน่้อย 0 497812 909566
39 นายปรีชา  โภชนา จ.กระบี่ อ.เขาพนม ต.โคกหาร 0 521399 908591
40 นายบญุแก้ว  ทพิย์รงค์ จ.กระบี่ อ.เหนือคลอง ต.หว้ยยูง 0 500210 895470
41 นางจันทน์ิภา  ทวานสนิท จ.กระบี่ อ.ล าทบั ต.ดินอุดม 0 538924 897548
42 นายประวติั  คลองร้ัว จ.กระบี่ อ.เมืองกระบี่ ต.คลองประสงค์ 0 492954 889789
43 นายพชิิต  ชูมณี จ.กระบี่ อ.เหนือคลอง ต.ปกาสัย 0 503031 888365
44 นายสุเมศ  บนิราหมี จ.กระบี่ อ.เหนือคลอง ต.คลองขนาน 0 500835 882802
45 นายสุทศิ  กล้าจงยิ่ง จ.กระบี่ อ.คลองทอ่ม ต.คลองทอ่มเหนือ 0 527818 879428
46 นายประดิษฐ์  ขนานใต้ จ.กระบี่ อ.คลองทอ่ม ต.คลองทอ่มใต้ 0 515188 879536
47 นายด้า  เหลนเพช็ร จ.กระบี่ อ.คลองทอ่ม ต.หว้ยน้ าขาว 0 512779 872914
48 นายมโน  คงรงค์ จ.กระบี่ อ.ปลายพระยา ต.เขาต่อ 0 474000 957300
49 นางสาวจันญา  พระแทน่ จ.กาญจนบรีุ อ.ทา่มะกา ต.พระแทน่  585099 1549457
50 นายบญุส่ง  ก้านเหลือง จ.กาญจนบรีุ อ.เมืองกาญจนบรีุ ต.หนองหญ้า  552100 1540600
51 นายสมชัย ตันติแก้วประโยชน์ จ.กาญจนบรีุ อ.ทา่ม่วง ต.วงัศาลา 807885390 574713 1543765
52 นายเสกศักด์ิ  ศรีประเสริฐ จ.กาญจนบรีุ อ.เมืองกาญจนบรีุ ต.บา้นเก่า 085-4255894 527067 1534772
53 นายปญัญา  ประจงตุ้ม จ.กาญจนบรีุ อ.เมืองกาญจนบรีุ ต.บา้นเก่า 081-0167768 520547 1540254
54 นางนิจ สนตุ่น จ.กาญจนบรีุ อ.ทา่ม่วง ต.วงัขนาย 086-5106667 572218 1543857
55 นายสมาน  นาคพฒัน์ จ.กาญจนบรีุ อ.เมืองกาญจนบรีุ ต.วงัเย็น  544173 1540780
56 นายบวร  สุริวนัทอง จ.กาญจนบรีุ อ.เมืองกาญจนบรีุ ต.วงัเย็น 091-2866937 546166 1541365
57 นายสุวทิย์  เทยีนเฮง จ.กาญจนบรีุ อ.ทา่มะกา ต.ทา่มะกา  584150 1538550
58 นายชาญ  จันทร์ทอง จ.กาญจนบรีุ อ.ด่านมะขามเต้ีย ต.กลอนโด 089-5287075 552500 1535900
59 นายขวญัชัย  ทองอ่อน จ.กาญจนบรีุ อ.ทา่มะกา ต.ทา่ไม้ 092-7939009 586152 1537925
60 นายบญุมี  เนตรสวา่ง จ.กาญจนบรีุ อ.ทา่มะกา ต.เขาสามสิบหาบ  576843 1532123
61 นายสุธ ี พยัคสุวรรณ์ จ.กาญจนบรีุ อ.ทา่มะกา ต.เขาสามสิบหาบ 087-9898539 579471 1532569
62 นายศักด์ิชัย  เชี่ยวชาญ จ.กาญจนบรีุ อ.ทา่มะกา ต.ทา่เสา 083-6147802 586533 1533464
63 นายชุม  สังข์ทอง จ.กาญจนบรีุ อ.ทา่ม่วง ต.หนองตากยา 084-8759109 559222 1524669
64 นายสัญชัย  ปฐมโอสถ จ.กาญจนบรีุ อ.เลาขวญั ต.หนองนกแก้ว 089-5495205 571310 1602737
65 นายจตุพล  อวชัย จ.กาญจนบรีุ อ.ไทรโยค ต.ไทรโยค 081-5269210 483200 1599290
66 นายส าเนา  เจริญเกตุ จ.กาญจนบรีุ อ.ไทรโยค ต.ไทรโยค 087-1512957 483120 1599937
67 นายสุมล  จันทร์ค า จ.กาญจนบรีุ อ.ศรีสวสัด์ิ ต.ทา่กระดาน  507700 1592400
68 นายเสนาะ  อุตขุจันทร์ จ.กาญจนบรีุ อ.ศรีสวสัด์ิ ต.ทา่กระดาน  507900 1592800
69 นายวฒันา  เพญ็ปญัญา จ.กาญจนบรีุ อ.หว้ยกระเจา ต.หว้ยกระเจา 086-0644902 569755 1588774
70 นายประยุทธ จ านงกุล จ.กาญจนบรีุ อ.บอ่พลอย ต.บอ่พลอย 089-8292338 547579 1585151
71 นายเสน่ห ์ ญาติเนียม จ.กาญจนบรีุ อ.ไทรโยค ต.วงักระแจะ  505474 1565846
72 นายเอนก  บวัดี จ.กาญจนบรีุ อ.หว้ยกระเจา ต.ดอนแสลบ  585121 1578248
73 นางวงเดือน  จันทร์ค า จ.กาญจนบรีุ อ.บอ่พลอย ต.หนองกุ่ม  552734 1574641
74 นายนิพนธ ์ พลูสมบติั จ.กาญจนบรีุ อ.บอ่พลอย ต.หนองกุ่ม  552666 1574778
75 นายสมนึก แลเพช็ร จ.กาญจนบรีุ อ.พนมทวน ต.รางหวาย 086-8029975 581620 1569419
76 นายบญุมา  ภมุรินทร์ จ.กาญจนบรีุ อ.พนมทวน ต.ดอนตาเพชร 081-8541885 577095 1566292
77 นายฉาย  เปรมปรีด์ จ.กาญจนบรีุ อ.พนมทวน ต.หนองโรง  569260 1560620
78 นางระเบยีบ บญุส่ง จ.กาญจนบรีุ อ.พนมทวน ต.พงัตรุ 086-7941185 580925 1561419
79 ด.ต.กมล  จันทะเอ จ.กาญจนบรีุ อ.ไทรโยค ต.ลุ่มสุ่ม 081-8011870 509663 1558306
80 นายธญัญะ  แสงอรุณ จ.กาญจนบรีุ อ.พนมทวน ต.พนมทวน 081-1997845 576100 1561882
81 นางน้ าค้าง  บญุแต่ง จ.กาญจนบรีุ อ.พนมทวน ต.ดอนเจดีย์ 086-6233787 572718 1552944
82 นายอ่อน ชั่งกุล จ.กาญจนบรีุ อ.พนมทวน ต.ทุง่สมอ 081-2982333 573063 1556514
83 นางทวิาพร  ศรีวรกุล จ.กาญจนบรีุ อ.เมืองกาญจนบรีุ ต.ทา่มะขาม 034-624284 552200 1553200
84 นายเรือง  ปลงจิตร จ.กาญจนบรีุ อ.ทองผาภมูิ ต.หว้ยเขย่ง  455763 1617963
85 นายพนม ล้อมวงษ์ จ.กาญจนบรีุ อ.เลาขวญั ต.หนองฝ้าย 081-9958622 570129 1622105
86 นายอ านวย  ชูศรีจันทร์ จ.กาญจนบรีุ อ.เลาขวญั ต.ทุง่กระบ่ า 081-6510948 574347 1611458
87 นายเพลิน  บญุปลูก จ.กาญจนบรีุ อ.ทองผาภมูิ ต.หนิดาด 086-1733131 468745 1616559
88 นายสมจิตร  เปรมบ ารุง จ.กาญจนบรีุ อ.หนองปรือ ต.หนองปลาไหล 082-2546087 553920 1619014
89 นายพรีพฒัน์  เจริญสินพฒันะ จ.กาญจนบรีุ อ.บอ่พลอย ต.หนองรี  534850 1621412
90 นายพนม  พลายละหาร จ.กาญจนบรีุ อ.เลาขวญั ต.หนองโสน  582878 1622708
91 นายฉลอง  บญุเกิด จ.กาญจนบรีุ อ.เลาขวญั ต.หนองโสน  582898 1622712
92 นายมัน พนัสี จ.กาญจนบรีุ อ.เลาขวญั ต.เลาขวญั 085-7034351 579025 1608651
93 นายวเิชียร  บญุพทิกัษ์ จ.กาญจนบรีุ อ.ทองผาภมูิ ต.ล่ินถิ่น 089-8369186 473110 1608779
94 นายศิริชัย  ค้ าชู จ.กาญจนบรีุ อ.ทองผาภมูิ ต.ล่ินถิ่น  469110 1611254
95 นายเสนาะ  ศรีเสริฐ จ.กาญจนบรีุ อ.บอ่พลอย ต.หลุมรัง 085-8308388 549300 1605603
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96 นายสมาน  พมิพลิา จ.กาญจนบรีุ อ.สังขละบรีุ ต.ปรังเผล  459849 1652637
97 นายโชติ  นาคทองค า จ.กาญจนบรีุ อ.สังขละบรีุ ต.หนองลู  435200 1692235
98 นางฉววีรรณ  สอนเครือ จ.กาญจนบรีุ อ.ทองผาภมูิ ต.ชะแล  464607 1649349
99 นายทว ี ภคูงค า จ.กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด ต.หวังัว  330439 1807808
100 นายพทิกัษ์  นิระราช จ.กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย ต.กมลาไสย  345682 1802578
101 นายประสิทธิ ์ศรีโยธี จ.กาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย ต.เจ้าทา่  353543 1792442
102 นายศุกิจ  ใจสู้ศึก จ.กาฬสินธุ์ อ.เขาวง ต.หนองผือ  402932 1853550
103 นายเข็มพร  ดิษฐ์เนตร จ.กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี ต.หนองบวั  338355 1849067
104 นางสมพศิ  ปดัสุรีย์ จ.กาฬสินธุ์ อ.เขาวง ต.สระพงัทอง  399243 1849797
105 นายวศัิกด์ิ  อารมณ์สวะ จ.กาฬสินธุ์ อ.เขาวง ต.คุ้มเก่า  409128 1843090
106 นายอุทยั  นนทะพพิา จ.กาฬสินธุ์ อ.สหสัขันธ์ ต.โนนน้ าเกล้ียง  341898 1843321
107 นางร าเพย  ลีนาลาด จ.กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ ต.เหล่าใหญ่  394304 1838063
108 นายล าปาง  ศรีแก้วใส จ.กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี ต.ล าหนองแสน  315876 1845479
109 นายสัมฤทธิ ์ ศรีทวกีาส จ.กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ ต.หนองหา้ง  402367 1835618
110 นายทองค า  พนัธเ์สถียร จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ ต.นาจารย์  353493 1827510
111 นายโกงใจ ภพูนันา จ.กาฬสินธุ์ อ.หว้ยเม็ก ต.หวัหนิ  323967 1835500
112 นางสีสุพนั  อุทรักษ์ จ.กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ ต.กุดหวา้  410048 1824768
113 นายค านึง  โชคศิริ จ.กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด ต.โนนสูง  312146 1823615
114 นายกิตติเดช  ศรีเนตรภทัร์ จ.กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด ต.หวันาค า  955227 1820090
115 นางสาวสมจันทร์  ดอนสินพลู จ.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธ์ ต.หว้ยโพธิ์  348692 1811514
116 นายค าพอง  โสภาพฒัน์ จ.กาฬสินธุ์ อ.ค าม่วง ต.นาทนั  348012 1884932
117 นายค าเภา   ปนัทะนนท์ จ.กาฬสินธุ์ อ.ค าม่วง ต.ทุง่คลอง  356374 1872270
118 นายประยงค์  กองชา จ.กาฬสินธุ์ อ.ฆ้องชัยพฒันา ต.โคกสะอาด  331373 1799451
119 นายเอ๋ ก้านศรี จ.กาฬสินธุ์ อ.ทา่คันโท ต.ยางอู้ม  318060 1871150
120 นายวเิศษ  ศรล้อม จ.กาฬสินธุ์ อ.นาคู ต.บอ่แก้ว  391965 1857470
121 นายสวสัด์ิ  พมิมะโส จ.กาฬสินธุ์ อ.สามชัย ต.ค าสร้างเทีย่ง  344211 1859268
122 นายปญัญา   วฒัโน จ.กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี ต.โคกเครือ  320853 1849354
123 นายทองบาล  ยะตะโคตร จ.กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ ต.หมูม่น  363012 1855051
124 นายบนั  ภคูะเณร จ.กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี ต.หนองบวั  329663 1846600
125 นายมังกร  ฟองเนตร จ.กาฬสินธุ์ อ.หว้ยผ้ึง ต.นิคมหว้ยผ้ึง  381050 1844210
126 นายพรมมา  สุวรรณศรี จ.กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ ต.หนองแวง  359472 1843807
127 นายสุรศักด์ิ  สีลา จ.กาฬสินธุ์ อ.กุฉินารายณ์ ต.เหล่าใหญ่  395339 1840771
128 นางบญุยืน  ค าดี จ.กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี ต.เสาเล้า  328980 1842560
129 นายณรงค์  ฉายแม้น จ.กาฬสินธุ์ อ.นามน ต.หลักเหล่ียม  374703 1832985
130 นายพชิิต    ศิริเมือง จ.กาฬสินธุ์ อ.ดอนจาน ต.สะอาดไชยศรี  368847 1818245
131 นายประสงค์  จิตชัย จ.กาฬสินธุ์ อ.ดอนจาน ต.ม่วงนา  356675 1824152
132 นายกฤษ์ชัย ภตู้องใจ จ.กาฬสินธุ์ อ.สามชัย ต.ส าราญ  343021 1870850
133  จ.กาฬสินธุ์ อ.สมเด็จ ต.แซงบาดาล  366725 1862319
134  จ.กาฬสินธุ์ อ.ทา่คันโท ต.กุดจิก  301254 1868441
135 นางสาวภคมน  พมิพา จ.ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม ต.พานทอง 089-5592074 591026 1813448
136 นายสมควร  เสาร์สุด จ.ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร ต.อ่างทอง  552473 1799997
137 นายเฉลิม  พรีี จ.ก าแพงเพชร อ.บงึสามัคคี ต.บงึสามัคคี 089-5670591 606346 1802417
138 นายสาคร    วรแพง จ.ก าแพงเพชร อ.คลองขลุง ต.ทา่มะเขือ 086-0585991 578818 1799408
139 นายอดุลย์  แก้วบตุรดี จ.ก าแพงเพชร อ.บงึสามัคคี ต.วงัชะโอน  608492 1789693
140 นายประยุทธ  สังข์ทอง จ.ก าแพงเพชร อ.บงึสามัคคี ต.เทพนิมิต  598320 1787753
141 นายประสิทธิ ์ เส็งม่วง จ.ก าแพงเพชร อ.บงึสามัคคี ต.เทพนิมิต  600390 1792329
142 นายจรัญ  โกนขุดทด จ.ก าแพงเพชร อ.คลองลาน ต.คลองลานพฒันา  539850 1782435
143 นายเสรี     บญุหนา จ.ก าแพงเพชร อ.ปางศิลาทอง ต.ปางตาไว  540200 1768500
144 นางนิ่มนวล ค าสอาด จ.ก าแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบรีุ ต.ดอนแตง  578335 1777754
145 นายประเสริฐ หนองหลวง จ.ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย ต.ถ้ ากระต่ายทอง  561643 1846499
146 นายสมหมาย  สร้อยเงิน จ.ก าแพงเพชร อ.พรานกระต่าย ต.วงัตะแบก 089 033 1762 576673 1845544
147 นายสี  แปน้จันทร์ จ.ก าแพงเพชร อ.ลานกระบอื ต.หนองหลวง 087 200 9013 583791 1843472
148 นายคอย  พรมศิลป์ จ.ก าแพงเพชร อ.โกสัมพนีคร ต.ลานดอกไม้ตก  547131 1832940
149 นางอรพนิธุ ์ พลึิก จ.ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม ต.ไทรงาม  596100 1825510
150 นายรุ่งโรจน์  แสนทาวงษ์ จ.ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร ต.นาบอ่ค า  526703 1822437
151 นายชินวฒัน์  ผ่องใส จ.ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม ต.หนองไม้กอง 089 193 0645 602090 1824115
152 นายชุบ  วเิศษสังข์ จ.ก าแพงเพชร อ.ไทรงาม ต.หนองไม้กอง 055-731090 601503 1817050
153 นายจ าเริญ  ค าแก้ว จ.ก าแพงเพชร อ.เมืองก าแพงเพชร ต.เทพนคร  571876 1817524
154 นายบญุจันทร์  มาบา้นโส้ง จ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ ต.ยางค า  233618 1816631
155 นายประหยัด  ช านาญลบ จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.นาหนองทุม่  818487 1848301
156 นายอ านวย  สุณวรรณ จ.ขอนแก่น อ.โนนศิลา ต.โนนศิลา  251404 1765349
157 นายประสิทธิ ์ บญุทนั จ.ขอนแก่น อ.แวงใหญ่ ต.แวงใหญ่  236492 1765816
158 นายหนูกาล  วรุิณละพนัธุ์ จ.ขอนแก่น อ.แวงใหญ่ ต.แวงใหญ่  236937 1762129
159 นายสมศรี  ค าละมูล จ.ขอนแก่น อ.ชนบท ต.ปอแดง  240592 1766416
160 นายเอกชัย  ตรีเนตร จ.ขอนแก่น อ.แวงใหญ่ ต.โนนทอง  219584 1760514
161 นายทองสุข โคตรปลาบู่ จ.ขอนแก่น อ.พล ต.โสกนกเต็น  252886 1754902
162 นายเจ๊ก  อุตเสนา จ.ขอนแก่น อ.หนองสองหอ้ง ต.ส าโรง  259002 1754111
163 นายเล่ือน  ศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น อ.หนองสองหอ้ง ต.ส าโรง  259115 1754211
164 นายชัยยพร  หรัิญอร จ.ขอนแก่น อ.หนองสองหอ้ง ต.คึมชาด  260566 1746872
165 นายบญุชั้น  บญุเรืองศรี จ.ขอนแก่น อ.แวงน้อย ต.แวงน้อย  224550 1751972
166 นายวรวทิย์  บญุสร้าง จ.ขอนแก่น อ.หนองสองหอ้ง ต.หนองไผ่ล้อม  267292 1742116
167 นายสวสัด์ิ  ทองนา จ.ขอนแก่น อ.พล ต.หนองแวงโสกพระ  249207 1743510
168 นายวฒันพงษ์ แสนแก้ว จ.ขอนแก่น อ.พล ต.หนองแวงโสกพระ  240103 1739361
169 นายวสิิฎญ์  อาจชมพู จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.บา้นหวา้  256305 1812736
170 นางประมวณ  สูงแข็ง จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.บา้นหวา้  256291 1812722
171 สิบเอกบณัฑิต  ไชยเสน จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.บา้นหวา้  256304 1812735
172 นายถาวร  ในอรชร จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.บา้นหวา้  256284 1812715
173 นายดาวเรือง  วดัเวยีงค า จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น ต.เมืองเก่า  261284 1815117
174 นายวจิิตร  โกธศิรี จ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.ค าแคน  231249 1800038
175 นายทองม้วน  เงาะปก จ.ขอนแก่น อ.พระยืน ต.หนองแวง  255759 1806440
176 นายสไกร  นารี จ.ขอนแก่น อ.พระยืน ต.บา้นโต้น  254659 1802587
177 นายบญุทา  เขียงถุ่ง จ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.นางาม  226592 1787717
178 นายบญุส่วน  แก้วไพฑูรย์ จ.ขอนแก่น อ.บา้นแฮ ต.บา้นแฮด  259143 1792067
179 นายประสิทธิ ์ หาญสีนาจ จ.ขอนแก่น อ.มัญจาคีรี ต.หนองแปน  244887 1788533
180 นายสมจิตร  ช านิงาน จ.ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ ต.บา้นโคก  218989 1786523
181 นายสิงห ์ จ าปาวงษ์ จ.ขอนแก่น อ.ชนบท ต.โนนพะยอม  232557 1780304
182 นายวฒุศักด์ิ  ศิริเกตุ จ.ขอนแก่น อ.บา้นไผ่ ต.หนิต้ัง  262397 1776048
183 นายประสงค์  ประจุดทะเน จ.ขอนแก่น อ.โคกโพธิ์ ต.โพธิไ์ชย  217980 1775215
184 นางสังวาลย์  โจมทา จ.ขอนแก่น อ.บา้นไผ่ ต.หนองน้ าใส  259907 1774021
185 นายบญุมี  โสมะเกตุ จ.ขอนแก่น อ.โนนศิลา ต.เปอืยใหญ่  249689 1772214
186 นายสุบรรณ์  สะเดา จ.ขอนแก่น อ.ชนบท ต.วงัแสง  231169 1776002
187 นายชม แปน้อย จ.ขอนแก่น อ.โนนศิลา ต.โนนแดง  253611 1770883
188 นายสมศรี  จิตตรไธสงค์ จ.ขอนแก่น อ.โนนศิลา ต.หนองปลาหมอ  246435 1769914
189 นายสุวทิย์  อายุคง จ.ขอนแก่น อ.ชนบท ต.บา้นแทน่  241592 1768416
190 นายสุพจน์  พมิพสิาร จ.ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง ต.ดงเมืองแอม  259713 1870297
191 นายทองแดง  โหห้นู จ.ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง ต.ดงเมืองแอม  265306 1863716
192 นายสุรพล  ปญัญานุชิต จ.ขอนแก่น อ.กระนวน ต.หว้ยยาง  294807 1864135
193 นายจันทร์เพญ็ เบา้รัตน์ จ.ขอนแก่น อ.กระนวน ต.หว้ยยาง  296002 1864804
194 นายนวม  บญุกวา้ง จ.ขอนแก่น อ.หนองนา ต.กุดธาตุ  207746 1865997
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195 นายชื่น  คลังกลาง จ.ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง ต.ค าม่วง  272472 1862061
196 นายบญุมาก  ชุมพล จ.ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง ต.ค าม่วง  272472 1862061
197 นายธานี  เดชชัยภมูิ จ.ขอนแก่น อ.น้ าพอง ต.บวัเงิน  284080 1850249
198 นายกฤษณ์ พโิสรัมย์ จ.ขอนแก่น อ.สีชมพู ต.วงัเพิม่  199484 1858616
199 นายปฐมพงษ์ ประวนัตัง จ.ขอนแก่น อ.น้ าพอง ต.พงัทยุ  278008 1852486
200 นายส าเร็จ  ช่วงชิต จ.ขอนแก่น อ.น้ าพอง ต.สะอาด  264738 1858175
201 นายอ่อนศรี  เทศสนั่น จ.ขอนแก่น อ.หนองนา ต.บา้นโคก  214027 1856999
202 นายบญุค้ า  ศิลาพล จ.ขอนแก่น อ.หนองนา ต.ขนวน  219084 1855116
203 นายอุทยั  สะตะ จ.ขอนแก่น อ.น้ าพอง ต.น้ าพอง  267517 1853751
204 นายเชาวลิต  โสสวสัด์ิ จ.ขอนแก่น อ.สีชมพู ต.บา้นใหม่  187798 1851349
205 นายสมาน ศรีสุวอ จ.ขอนแก่น อ.กระนวน ต.หนองโก  295199 1848080
206 นายน้อย  บดุดีดา จ.ขอนแก่น อ.ภเูวยีง ต.นาหวา้  237584 1844516
207 นายประดิษฐ์  ศิริธรรมจักร จ.ขอนแก่น อ.ภเูวยีง ต.นาหวา้  237584 1844516
208 นายสุนัน  ตาดนอก จ.ขอนแก่น อ.น้ าพอง ต.กุดน้ าใส  260648 1847591
209 นายสมบรูณ์  ดวงค าจันทร์ จ.ขอนแก่น อ.ภเูวยีง ต.บา้นเรือ  219366 1848203
210 นางล าไพ บญุไตรย์ จ.ขอนแก่น อ.ภเูวยีง ต.หนองกุงธนสาร  225584 1843816
211 นายประเขต  สมภาร จ.ขอนแก่น อ.กระนวน ต.หนองกุงใหญ่  297052 1839938
212 นายบญุเสิง  หม้อปลัดชัย จ.ขอนแก่น อ.เวยีงเก่า ต.เมืองเก่าพฒันา  214778 1844552
213 นายสมร  กุฎจอมศรี จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.วงัหนิลาด  187608 1841235
214 นายสนั่น  สังฆธรรม จ.ขอนแก่น อ.ซ าสูง ต.ค าแมด  299515 1835787
215 นายผัน  อ่อนพวย จ.ขอนแก่น อ.ภเูวยีง ต.นาชุมแสง  217683 1836614
216 นายประสิทธิ ์ ศรีตัน จ.ขอนแก่น อ.ภเูวยีง ต.กุดขอนแก่น  233562 1833786
217 นายทวศัีกด์ิ กอสุข จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.ขัวเรียง  201661 1833511
218 นายค ามัย  ตาแหวน จ.ขอนแก่น อ.หนองเรือ ต.บา้นกง  234125 1826113
219 นายจ าลอง  อรรคฮาต จ.ขอนแก่น อ.ซ าสูง ต.คูค า  287436 1827632
220 นายสมหมาย ศรีดาคุณ จ.ขอนแก่น อ.บา้นฝาง ต.หนองบวั  245873 1821569
221 นายสุเทพ  ทนทาน จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.ไชยสอ  194584 1829416
222 นายค าเบง็  สรสมุทร จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.ไชยสอ  194584 1829416
223 นายสมภาร  บรุาณ จ.ขอนแก่น อ.บา้นฝาง ต.บา้นฝาง  246726 1820432
224 นายวรัิตน์  นวลบญุมา จ.ขอนแก่น อ.บา้นฝาง ต.โนนฆ้อง  242396 1815216
225 นายมนตรี  ชุมพงษ์ศักด์ิ จ.ขอนแก่น อ.บา้นฝาง ต.บา้นเหล่า  247884 1815014
226 นายจันทร์โท หลอดค า จ.ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง ต.โนนสมบรูณ์  261384 1881216
227 นายบญุธรรม  แหวนแก้ว จ.ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง ต.นาง้ิว  265640 1875810
228 นายวนินา  ศรีสงคราม จ.จันทบรีุ อ.สอยดาว ต.ทบัช้าง  195736 1470001
229 นายพรุิฬ  เชื้อแขก จ.จันทบรีุ อ.แก่งหางแมว ต.ขุนซ่อง  087-8347821 815129 1447194
230 นายยันต์  วรรณราด จ.จันทบรีุ อ.สอยดาว ต.ทุง่ขนาน 081-7620839 207048 1465560
231 นายนพดล  ฉิมฉวี จ.จันทบรีุ อ.แก่งหางแมว ต.พวา  806639 1445353
232 นายสุชิน  กระจ่างศรี จ.จันทบรีุ อ.สอยดาว ต.ปะตง 096-8908456 194379 1459703
233 นายบญุยัง  วานค า จ.จันทบรีุ อ.สอยดาว ต.สะตอน 089-8162830 208805 1454439
234 น.ส.วชินีย์  สุขทวี จ.จันทบรีุ อ.เขาคิชฌกูฏ ต.จันทเขลม 089-9333780 183322 1444022
235 นายสมชัย  ล้วนดี จ.จันทบรีุ อ.โปง่น้ าร้อน ต.เทพนิมิต 090-3954496 219490 1447926
236 นายปริญญา  ชูมิตร จ.จันทบรีุ อ.โปง่น้ าร้อน ต.ทบัไทร 080-6306931 203558 1441756
237 นายอนงค์  สมคิด จ.จันทบรีุ อ.แก่งหางแมว ต.สามพีน่้อง 098-22638593 808522 1433380
238 นางเพญ็ศรี  โกฮวดเฮง จ.จันทบรีุ อ.เขาคิชฌกูฏ ต.คลองพลู 086-1415368 176920 1433250
239 นายอัมพร ศิลามาศ จ.จันทบรีุ อ.ทา่ใหม่ ต.เขาแก้ว 087-1399813 814640 1422360
240 นายทองอ่อน  ดาศรี จ.จันทบรีุ อ.ทา่ใหม่ ต.เขาแก้ว 087-1393448 812480 1428599
241 นายกาหลง  สุขโข จ.จันทบรีุ อ.เขาคิชฌกูฏ ต.พลวง  182512 1422555
242 นายรักเทา่ชีวติ  สุขโชคกุศล(เปล่ียน จ.จันทบรีุ อ.ทา่ใหม่ ต.ทุง่เบญจา 084-7127762 818944 1413212
243 นายประวทิย์  หนูเชื้อเรียง จ.จันทบรีุ อ.เขาคิชฌกูฏ ต.ชากไทย 089-8038213 184048 1411276
244 นายธนู  เบญจมาศ จ.จันทบรีุ อ.มะขาม ต.ปถัวี 087-1286538 202567 1402665
245 นายประสาน  ปราบไพรินทร์ จ.จันทบรีุ อ.เมืองจันทบรีุ ต.แสลง 087-1359533 187973 1406018
246 นายมาลัย  ประหยัดการ จ.จันทบรีุ อ.นายายอาม ต.ช้างข้าม 087-0620262 806395 1406654
247 นายบญุเกื้อ  พน้ร้อน จ.จันทบรีุ อ.มะขาม ต.ทา่หลวง 080-6315252 191595 1405657
248 นางเอี้ยง  งามนิตย์ จ.จันทบรีุ อ.มะขาม ต.มะขาม  086-1409773 196092 1409773
249 นายสายธาร  ศรีทองค า จ.จันทบรีุ อ.นายายอาม ต.สนามไชย  813923 1399157
250 นายขิม  พาทชีอบ จ.จันทบรีุ อ.นายายอาม ต.กระแจะ 089-5442852 811360 1401104
251 นายภริมย์  แก้ววเิชียร จ.จันทบรีุ อ.นายายอาม ต.วงัโตนด 085-2788035 819175 1404031
252 นางสาวยุพนิ  เกตุโกศล จ.จันทบรีุ อ.ขลุง ต.ตกพรม 080-0980161 214715 1395107
253 นางมัณยภา  อิ่มผ่อง จ.จันทบรีุ อ.มะขาม ต.อ่างคีรี 085-6982705 200116 1401735
254 นายอรัญ  เวชกรรม จ.จันทบรีุ อ.ขลุง ต.มาบไพ 080-0939174 204350 1393543
255 นายปรีชา  ปยิารมณ์ จ.จันทบรีุ อ.เมืองจันทบรีุ ต.พลับพลา 081-8602491 192306 1394252
256 นางกุหลาบ  ม้าจีน จ.จันทบรีุ อ.เมืองจันทบรีุ ต.คลองนารายณ์ 084-8678772 189515 1392880
257 นางประยงค์  งามร่ืน จ.จันทบรีุ อ.ทา่ใหม่ ต.สีพยา 094-1916563 178526 1393299
258 นายจรูญ  แก้วงาม จ.จันทบรีุ อ.เมืองจันทบรีุ ต.เกาะขวาง  061-3950073 187004 1392340
259 นายสนั่น  ชูเวช จ.จันทบรีุ อ.เมืองจันทบรีุ ต.หนองบวั 087-1329319 186963 1386375
260 นายบญุเลิศ ไฃยธรรม จ.จันทบรีุ อ.เมืองจันทบรีุ ต.หนองบวั  188583 1388160
261 นายต๊ิด  พลูผล จ.จันทบรีุ อ.แหลมสิงห์ ต.คลองน้ าเค็ม 087-0216736 188275 1384879
262 นายชลอ  ปรุะณะ จ.จันทบรีุ อ.ขลุง ต.ตะปอน 085-2779115 193085 1380597
263 นายสมร  เผ่ือนภษูิต จ.จันทบรีุ อ.ขลุง ต.ซ้ึง 084-7823366 203693 1382312
264 นายสุกฤต  แก้วเกตุ จ.จันทบรีุ อ.แหลมสิงห์ ต.หนองชิ่ม  191733 1374742
265 นายณรงค์  ไมตรีจิต จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ต.ทา่สะอ้าน 081-1525759 715118 1498075
266 นางเรณู  ภูท่วี จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ต.เขาดิน 085-2246967 720448 1494168
267 นายทรงศิลป ์ โกลายุทธ์ จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ต.บางปะกง 089-5735775 710274 1491802
268 นายสุภาพ  โนรีวงค์ จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ าเปร้ียว ต.ดอนเกาะกา 080-1471868 716512 1539747
269 นายอาลี   มะลูลีม จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ าเปร้ียว ต.โยธะกา  087-6169829 731151 1539450
270 นายมานิตย์   จุลไชย จ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.หนองยาว 089-5049940 755636 1524479
271 นายสมัย  พมิพส์วสัด์ิ จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ าเปร้ียว ต.โพรงอากาศ 084-6742505 726319 1526752
272 นายดนัย  ซ้ิมส่ือ จ.ฉะเชิงเทรา อ.คลองเขื่อน ต.บางโรง  733500 1527500
273 นายรชต   สิงหป์ี จ.ฉะเชิงเทรา อ.คลองเขื่อน ต.คลองเขื่อน 089-5041442 736897 1521700
274 นายบญุยืน   คงรัตน์ จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า ต.ปากน้ า  087-0140801 740593 1523338
275 นายทองใบ  พวงมาลัยทอง จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.บางแก้ว 089-9399697 727121 1522268
276 นายพชิจ์ณัฐฎ ์ พลายด้วง จ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.เกาะขนุน 085-8177455 760322 1511512
277 นายจ านง  พาชีชีพ จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.บางเตย 087-0140801 716637 1516621
278 นายสมฤทธิ ์ประดิษฐาน จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า ต.บางสวน 081-7581823 734500 1515500
279 นายเข้า  นพกาล จ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม ต.หนองแหน 081-2530739 751044 1513489
280 นายสุขุม  คงส าราญ จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา ต.โสธร 081-2787678 719534 1513485
281 นายสมนึก  สุขส าราญ จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า ต.เสม็ดเหนือ 081-4597913 739293 1511633
282 นางบานเย็น  เข็มลาย จ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต ต.คู้ยายหมี  087-1273417 763314 1510924
283 นายวรัิช  ฉิมแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว ต.หวัส าโรง 081-9105810 750048 1509978
284 นางชิ้น เจียมตน จ.ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว ต.แปลงยาว 089-4016635 751195 1502721
285 นางสาวน้ าอ้อย  มั่นศรีจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต ต.ลาดกระทงิ 084-3518428 765305 1505774
286 นายถวลิ  หาญณรงค์ จ.ฉะเชิงเทรา อ.บา้นโพธิ์ ต.คลองขุด 086-8341028 733375 1508546
287 นางยุพนิ  บญุสุข จ.ฉะเชิงเทรา อ.บา้นโพธิ์ ต.หนองตีนนก 083-4974203 726738 1500368
288 นายพเิชษฐ์  พงษ์แจ่ม จ.ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว ต.วงัเย็น 089-0610908 753421 1499594
289 นายบญัชา  ศรีสวสัด์ิ จ.ชลบรีุ อ.พานทอง ต.บางหกั 081-7918456 723521 1498563
290 พ.จ.อ.ศุภชัย  เกิดเจริญพร จ.ชลบรีุ อ.พานทอง ต.หน้าประดู่  081-9402668 725987 1491786
291 นางละม่อม  ใบงาม จ.ชลบรีุ อ.พานทอง ต.หน้าประดู่  727186 1493861
292 นายดิลก  พวงภู่ จ.ชลบรีุ อ.พนัสนิคม ต.หนองปรือ  738094 1493552
293 นายจารึก แน่นหนา จ.ชลบรีุ อ.พนัสนิคม ต.วดัโบสถ์  732495 1493262
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294 นายสมรัก ค าวงษ์ จ.ชลบรีุ อ.พนัสนิคม ต.ไร่หลักทอง 083-1150081 737199 1492257
295 นางโสดา  อเนก จ.ชลบรีุ อ.พนัสนิคม ต.หนองเหยีง 082-7102576 740970 1492888
296 นายท านนท ์ แช่ล้ี จ.ชลบรีุ อ.พนัสนิคม ต.หนองเหยีง  749908 1494032
297 นางวรรณา  ลอออรรถพงค์ จ.ชลบรีุ อ.พานทอง ต.บางนาง  722446 1493205
298 นายชูชีพ  บงึบรูพสกุล จ.ชลบรีุ อ.เกาะจันทร์ ต.เกาะจันทร์  083-1126582 754734 1486294
299 นางวนิดา  พว่งชิงงาม จ.ชลบรีุ อ.เมืองชลบรีุ ต.คลองต าหรุ  715856 1487216
300 นายฟรังโก้  ไมอ๊อคซิ จ.ชลบรีุ อ.เกาะจันทร์ ต.ทา่บญุมี  751138 1478908
301 น.ส.สมพศิ  บษุบา จ.ชลบรีุ อ.พนัสนิคม ต.นาเริก 080-0936929 743427 1480803
302 นายค าสอน  กองทอง จ.ชลบรีุ อ.พนัสนิคม ต.หนองขยาด  731590 1482591
303 นายสถิตย์  ทองรบ จ.ชลบรีุ อ.เมืองชลบรีุ ต.นาปา่ 084-1291395 720021 1480632
304 นายถนอม  ขันตรี จ.ชลบรีุ อ.บอ่ทอง ต.เกษตรสุวรรณ  776402 1471955
305 ดาบต ารวจอ่อง  เนื่องจ านงค์ จ.ชลบรีุ อ.เมืองชลบรีุ ต.บา้นสวน 081-8657908 715003 1475013
306 นายวทิยา  ด าจับ จ.ชลบรีุ อ.บา้นบงึ ต.หนองบอนแดง 081-5589528 736483 1475727
307 นางจันทร์พร  อารียวฒัน์ จ.ชลบรีุ อ.บอ่ทอง ต.วดัสุวรรณ  761351 1478359
308 นายสมจิตต์  บชูาพนัธ์ จ.ชลบรีุ อ.บา้นบงึ ต.หนองอิรุณ  740101 1469730
309 นายสุรสิทธิ ์ ปญัจะ จ.ชลบรีุ อ.บอ่ทอง ต.บอ่กวางทอง  747541 1474329
310 นายตุ๋ย  ล้ิมประเสริฐ จ.ชลบรีุ อ.เมืองชลบรีุ ต.หว้ยกะปิ  714243 1471381
311 นายยืนยงค์   มงคลแก้ว จ.ชลบรีุ อ.บา้นบงึ ต.หนองชาก  736467 1472670
312 นายจ ารัส   ปุย๋กระโทก จ.ชลบรีุ อ.บอ่ทอง ต.พลวงทอง 086-1532607 782503 1461713
313 นายอภเิดช  ด ารงอนุชาติ จ.ชลบรีุ อ.บอ่ทอง ต.พลวงทอง 083-1195137 778625 1461720
314 นายสมบติั  กาญจนา จ.ชลบรีุ อ.บา้นบงึ ต.คลองกิ่ว  733627 1461952
315 นายบญุจวร  รามณู จ.ชลบรีุ อ.หนองใหญ่ ต.หา้งสูง  751515 1466279
316 นายบญุยืน วชิรเติมศักด์ิ จ.ชลบรีุ อ.ศรีราชา ต.บางพระ 081-3847920 717896 1464941
317 นายอ านวย  อภชิัยกุล จ.ชลบรีุ อ.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่  081-2748296 756531 1452178
318 นางวนัเพญ็  พงษ์ศิริ จ.ชลบรีุ อ.ศรีราชา ต.หนองขาม 081-8616462 714200 1451499
319 นายอ านวยศักด์ิ  สุขสวสัด์ิ จ.ชลบรีุ อ.หนองใหญ่ ต.หนองเสือช้าง 086-1409879 748640 1450610
320 นายพล  นาคแจ่มใส จ.ชลบรีุ อ.ศรีราชา ต.เขาคันทรง  728737 1449423
321 นายสุพฒัน์  เจนจิรวฒันา จ.ชลบรีุ อ.หนองใหญ่ ต.คลองพลู  768116 1451381
322 นายทองหล่อ  ก้อนทองค า จ.ชลบรีุ อ.ศรีราชา ต.บอ่วนิ  721128 1444227
323 นายสายชล  ใจชื่อ จ.ชลบรีุ อ.บางละมุง ต.ตะเคียนเต้ีย  081-9824658 713784 1443124
324 นายพรีพงษ์ สืบแก้ว จ.ชลบรีุ อ.บางละมุง ต.นาเกลือ  708176 1435770
325 นายทวฤีทธิ ์ จุฑาเพชร จ.ชลบรีุ อ.บางละมุง ต.เขาไม้แก้ว  725698 1434001
326 นายสันต์  ส าอางเอม จ.ชลบรีุ อ.บางละมุง ต.หว้ยใหญ่  712286 1413757
327 นางสาวปวณีา  สุภาผล จ.ชลบรีุ อ.บางละมุง ต.หว้ยใหญ่ 089-4080114 712125 1416494
328 นายบญุล้อม  ดีประดับ จ.ชลบรีุ อ.บางละมุง ต.หว้ยใหญ่  715796 1422715
329 นายพล  พลูเจริญ จ.ชลบรีุ อ.สัตหบี ต.พลูตาหลวง  713106 1403274
330 นางสาวทวชิา  ประทมุบวัโต จ.ชลบรีุ อ.สัตหบี ต.สัตหบี 081-4517144 706083 1403602
331 นายหยุด  น้อยระแหง จ.ชัยนาท อ.วดัสิงห์ ต.หนองน้อย  082-1711254 609339 1678715
332 นายจ ารัส  ทดัทอง จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ทา่ชัย 087-20000581 619574 1680950
333 นายสมพงษ์ วงศ์ก่อ จ.ชัยนาท อ.สรรพยา ต.บางหลวง 081-2816786 631577 1677932
334 นายบญุธรรม  เดชคุ้ม จ.ชัยนาท อ.สรรพยา ต.บางหลวง  629221 1676796
335 นายธรรมรัตน์  มากุล จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.นางลือ 084-1809021 612682 1673667
336 นายสมพงษ์  ม่วงช้าง จ.ชัยนาท อ.สรรพยา ต.สรรพยา  632139 1677102
337 นายรุ่งกิจ สมัญสาริกิจ จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ต.ชัยนาท 089-4395613 623216 1674070
338 นายประสิทธิ ์ กันทดั จ.ชัยนาท อ.เนินขาม ต.กะบกเต้ีย 086-2009493 588779 1664229
339 นายสมศักด์ิ  สีหะ จ.ชัยนาท อ.สรรพยา ต.โพนางด าออก  056-432185, 638849 1669228
340 นายสุนทร มณฑา จ.ชัยนาท อ.สรรคบรีุ ต.หว้ยกรด 081-1812304 629423 1668474
341 นายทพิย์  พฒุเหมือน จ.ชัยนาท อ.สรรคบรีุ ต.เทีย่งแท้  625361 1666506
342 นางสุทพิย์  ศรีทอง จ.ชัยนาท อ.สรรคบรีุ ต.แพรกศรีราชา  619041 1662087
343 นางสาวไสว  ม่วงศรีจันทร์ จ.ชัยนาท อ.หนัคา ต.สามง่ามทา่โบสถ์ 087-1996416 611300 1667036
344 นายขวญัชัย  แตงทอง จ.ชัยนาท อ.หนัคา ต.สามง่ามทา่โบสถ์  610170 1667055
345 นายวเิชียร  สอนปาน จ.ชัยนาท อ.สรรคบรีุ ต.หว้ยกรดพฒันา  081-0467596 633462 1665986
346 นายบวัเพชร  ใจแสน จ.ชัยนาท อ.หนัคา ต.วงัไก่เถื่อน  081-2841766 616011 1659851
347 นายรุ่งรัตน์  เซ่ียงกอ จ.ชัยนาท อ.เนินขาม ต.เนินขาม  594271 1657214
348 นางมาลัย  เบญ็จวร จ.ชัยนาท อ.สรรคบรีุ ต.ดงคอน  623710 1657962
349 นายบญุชู  ชั่งหรก จ.ชัยนาท อ.มโนรมย์ ต.ทา่ฉนวน  087-8597224 619622 1703322
350 นายสะอาด  แตงเส็ง จ.ชัยนาท อ.มโนรมย์ ต.ศิลาดาน  618338 1696457
351 นายเสวก  คุ้มเขตต์ จ.ชัยนาท อ.หนองมะโมง ต.วงัตะเคียน 087-0354688 581737 1687124
352 นายอนันต์  บวัลอย จ.ชัยนาท อ.วดัสิงห์ ต.หนองบวั  606590 1691666
353 นายวชิาญ  ทบัฤทธิ์ จ.ชัยนาท อ.มโนรมย์ ต.อู่ตะเภา 088-8563678 630532 1690139
354 นายพสิิฐ สวนบอ่แร่ จ.ชัยนาท อ.หนองมะโมง ต.กุดจอก 089-8605114 599407 1685004
355 นายสมชาติ  เถกิงสรคันธุ์ จ.ชัยนาท อ.หนองมะโมง ต.กุดจอก  086-1190101 598810 1686088
356 นายสมเชาว ์สวนบอ่แร่ จ.ชัยนาท อ.หนองมะโมง ต.หนองมะโมง 081-0445612 591411 1685964
357 นายทองอยู่  โหมดเทศ จ.ชัยนาท อ.วดัสิงห์ ต.มะขามเฒ่า 084-3344451 612691 1684910
358 นายบญุเรือง  ชัยมีแรง จ.ชัยภมูิ อ.ซับใหญ่ ต.ตะโกทอง  785488 1723530
359 นายทองใส  พรมค าภา จ.ชัยภมูิ อ.ซับใหญ่ ต.ตะโกทอง  783440 1725244
360 นายสมจิตต์ ถอนพมิโจน จ.ชัยภมูิ อ.บ าเหน็จณรงค์ ต.โคกเพชรพฒันา  780034 1707738
361 นายนิคม  คงพนัธ์ จ.ชัยภมูิ อ.เทพสถิต ต.วะตะแบก  761209 1707539
362 นายโกมิน  สุนา จ.ชัยภมูิ อ.บ าเหน็จณรงค์ ต.บา้นตาล  796884 1712856
363 นายอาจณรงค์ ทบศรี จ.ชัยภมูิ อ.บ าเหน็จณรงค์ ต.เกาะมะนาว  780461 1715165
364 นายสมภาร เส่ียงบญุ จ.ชัยภมูิ อ.จัตุรัส ต.บา้นขาม 089-5934156 798522 1716657
365 นายหวาน หาญณรงค์ จ.ชัยภมูิ อ.บ าเหน็จณรงค์ ต.หวัทะเล 080-1726625 795965 1711633
366 นายประสาท กุลพมิล จ.ชัยภมูิ อ.คอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ 087-3991439 216808 1760696
367 นายเสริม ช านาญนาค จ.ชัยภมูิ อ.บา้นเขวา้ ต.ภแูลนคา  802203 1760720
368 นายสุนทร  อ านาจ จ.ชัยภมูิ อ.หนองบวัระเหว ต.วงัตะเฆ่  783817 1750202
369 นายแสวง สุสมบรูณ์ จ.ชัยภมูิ อ.คอนสวรรค์ ต.บา้นโสก 089-2841307 206410 1761369
370 นายวฑูิรย์ บานดี จ.ชัยภมูิ อ.เมืองชัยภมูิ ต.โคกสูง  819340 1752754
371 นายถนอม  นาคค า จ.ชัยภมูิ อ.คอนสวรรค์ ต.ยางหวาย  854507 1761657
372 นายอินเขียน  ศรีจ าปา จ.ชัยภมูิ อ.เมืองชัยภมูิ ต.หว้ยบง  196268 1753937
373 นายมนตรี  บรรหาร จ.ชัยภมูิ อ.เทพสถิต ต.โปง่นก  763232 1752738
374 นายเจียม จารนัย จ.ชัยภมูิ อ.บา้นเขวา้ ต.ตลาดแร้ง 089-2118646 810277 1752754
375 นายวเิชียร  หาญมรรคา จ.ชัยภมูิ อ.เมืองชัยภมูิ ต.กุดตุ้ม 081-3893283 193218 1745983
376 นายมงคล  มณีธรรม จ.ชัยภมูิ อ.เมืองชัยภมูิ ต.ชีลอง 085-2265185 821209 1745207
377 นายบดุศรี ปะนัดดา จ.ชัยภมูิ อ.หนองบวัระเหว ต.โสกปลาดุก  792992 1735335
378 นายอนันต์  อภยันอก จ.ชัยภมูิ อ.เทพสถิต ต.นายางกลัก 086-2071513 775373 1732234
379 นายชูชีพ  กล่ันสุวรรณ จ.ชัยภมูิ อ.บา้นเขวา้ ต.ลุ่มล าชี  813434 1735534
380 นายส าเนียง  พนูประสิทธิ์ จ.ชัยภมูิ อ.จัตุรัส ต.หนองบวับาน 087-2423974 809360 1734878
381 นายสุชาติ ชัยมีแรง จ.ชัยภมูิ อ.ซับใหญ่ ต.ทา่กูบ 089-9175213 783718 1732976
382 นายอุทยั  ลาภเกิด จ.ชัยภมูิ อ.จัตุรัส ต.กุดน้ าใส  793807 1730904
383 นายก้อน  ย้อยฉิมพลี จ.ชัยภมูิ อ.จัตุรัส ต.บา้นกอก  802871 1731193
384 นายบญุรัตน์ ยอดปรางค์ จ.ชัยภมูิ อ.เนินสง่า ต.หนองฉิม  176195 1721325
385 นายสุทศัน์  น าบณัฑิตย์ จ.ชัยภมูิ อ.เนินสง่า ต.หนองฉิม 086-8747525 819720 1722231
386 นายหนูจันทร์  ไฮงาม จ.ชัยภมูิ อ.หนองบวัแดง ต.หนองบวัแดง  803764 1776529
387 นายบญุเส็ง  หาญค าจันทร์ จ.ชัยภมูิ อ.หนองบวัแดง ต.หนองบวัแดง  798525 1777814
388 นายบญุมี  ช านาญ จ.ชัยภมูิ อ.บา้นแทน่ ต.บา้นเต่า 080-1913166 219540 1809241
389 นางหนูสอน  ฤาชา จ.ชัยภมูิ อ.เกษตรสมบรูณ์ ต.บา้นหนั 094-1755929 182468 1807953
390 นายอดุลย์ หล่าค า จ.ชัยภมูิ อ.เกษตรสมบรูณ์ ต.กุดเลาะ 083-3345698 811159 1803577
391 นายพะยอม หมั่นจิตร จ.ชัยภมูิ อ.บา้นแทน่ ต.หนองคู 089-5741522 862557 1801916
392 นายวลิาศ  โกจารย์ศรี จ.ชัยภมูิ อ.แก้งคร้อ ต.บา้นแก้ง 088-0344072 211633 1786945



Easting_X Northing_Y
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด อ าเภอ ต าบล เบอรโ์ทร

393 นายสัน  กระพนัธเ์ขียว จ.ชัยภมูิ อ.เกษตรสมบรูณ์ ต.หนองข่า  803934 1781935
394 นายบญุทา  บวัภา จ.ชัยภมูิ อ.แก้งคร้อ ต.หนองขาม  201097 1788868
395 นายบวั  หดัรักไทย จ.ชัยภมูิ อ.เกษตรสมบรูณ์ ต.โนนกอก 090-8363511 815295 1793959
396 นายลิขิต  สีไพ จ.ชัยภมูิ อ.หนองบวัแดง ต.ถ้ าววัแดง 085-4688935 770393 1771839
397 นายสวสัด์ิ  รองจ านงค์ จ.ชัยภมูิ อ.แก้งคร้อ ต.หนองไผ่  208583 1784191
398 นายไพศาล  แดงพะยนต์ จ.ชัยภมูิ อ.หนองบวัแดง ต.วงัชมภู  778112 1781428
399 นางประนอม  ลาสา จ.ชัยภมูิ อ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ 084-8329224 205128 1780484
400 นายประมวล  ตรีเมืองสอง จ.ชัยภมูิ อ.แก้งคร้อ ต.โคกกุง  197685 1785657
401 นายคม  โพธิจ์ันทร์ จ.ชัยภมูิ อ.แก้งคร้อ ต.เก่าย่าดี 085-6582813 188739 1778860
402 นายอ านวย มาตรสงคราม จ.ชัยภมูิ อ.หนองบวัแดง ต.ทา่ใหญ่  780271 1771710
403 นายสมศักด์ิ  ดอกไม้งาม จ.ชัยภมูิ อ.ภกัดีชุมพล ต.แหลมทอง  763744 1770214
404 นายสัมฤทธิ ์  ลาปละ จ.ชัยภมูิ อ.ภกัดีชุมพล ต.แหลมทอง  758028 1775744
405 นายอวยชัย  นาไพรวลัย์ จ.ชัยภมูิ อ.คอนสาร ต.ทุง่พระ  807914 1842403
406 นายสาโรจน์  กมลรัตน์ จ.ชัยภมูิ อ.คอนสาร ต.ทุง่ลุยลาย 085-1053009 791840 1826332
407 นายโสนา  ฉากงาม จ.ชัยภมูิ อ.บา้นแทน่ ต.สามสวน  212793 1815331
408 นางมณฑา  ลีลาศ จ.ชัยภมูิ อ.ภเูขียว ต.บา้นแก้ง  820208 1815697
409 นายวลัลพ เพชรภกัดี จ.ชัยภมูิ อ.ภเูขียว ต.กุดยม 044-025076 842593 1819409
410 นายหลวง  ถูระพี จ.ชัยภมูิ อ.หนองบวัแดง ต.นางแดด  765569 1796902
411 นายคมศักด์ิ เดชสุรินทร์ จ.ชุมพร อ.ทา่แซะ ต.สลุย 0 525500 1201010
412 นายสวา่งรัตน์   ประสารวฒิุ จ.ชุมพร อ.ทา่แซะ ต.ทา่ข้าม 0 510924 1169202
413 นายวจิิตร  ขาวสง่า จ.ชุมพร อ.ทา่แซะ ต.หนิแก้ว 0 503800 1167900
414 นายสายันต์  ชนะแดง จ.ชุมพร อ.ทา่แซะ ต.นากระตาม 0 517852 1170983
415 นายจารึก  ผลจันทร์ จ.ชุมพร อ.ปะทวิ ต.สะพลี 0 529150 1174950
416 นายมนตรี  ค าจีน จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.วงัใหม่ 0 492501 1159480
417 นายด ารง  ทนันาเขตต์ จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.บา้นนา 0 504600 1156600
418 นายสมชาย  แสงสวา่ง จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.ทุง่คา 0 511430 1151260
419 นางอุทยัวรรณ  พฒัน์ทอง จ.ชุมพร อ.เมืองชุมพร ต.วสัิยเหนือ 0 512443 1142710
420 นางสาวสุพร  ทนส่งผล จ.ชุมพร อ.สวี ต.ครน 0 497820 1142821
421 นายธรรมนูญ หว้ยหอ้ง จ.ชุมพร อ.สวี ต.นาโพธิ์ 0 509700 1130150
422 นายสุวรรณ   องอาจ จ.ชุมพร อ.ทุง่ตะโก ต.ทุง่ตะไคร 0 511710 1117919
423 นายสมบรูณ์  ศรีสุบติั จ.ชุมพร อ.ทุง่ตะโก ต.ช่องไม้แก้ว 0 504353 1115726
424 นายทมุพร  พทุธรัตน์ จ.ชุมพร อ.ทุง่ตะโก เทศบาลต าบลทุง่ตะโก 0 515164 1116632
425 นายสมมิตร  นุ้ยสุข จ.ชุมพร อ.ทุง่ตะโก ต.ตะโก 0 507000 1111000
426 นายโสภณ     ข าจิตร จ.ชุมพร อ.หลังสวน ต.แหลมทราย 0 513224 1100591
427 นายไพฑูรย์   พนัคง จ.ชุมพร อ.พะโต๊ะ ต.พระรักษ์ 0 492498 1090340
428 นายสุวชิชา  วอสุวรรณ จ.ชุมพร อ.พะโต๊ะ ต.พระรักษ์ 0 490770 1093859
429 นายองอาจ  คชสีห์ จ.ชุมพร อ.หลังสวน ต.บา้นควน 0 507100 1092800
430 นายทองหมาย  ต่างประเทศ จ.ชุมพร อ.พะโต๊ะ ต.ปากทรง 0 466200 1083650
431 นายวฒันา  ซุ้มบญุเรือง จ.ชุมพร อ.ละแม ต.ทุง่หลวง 0 509727 1080670
432 นายประยูร  บญุจันทร์ จ.ชุมพร อ.ละแม ต.ละแม 0 512816 1080086
433 นายประโยชน์ นิลรัตน์ จ.ชุมพร อ.ละแม ต.ละแม 0 494047 1081577
434 นายจเร   หมื่นสวสัด์ิ จ.ชุมพร อ.ละแม ต.ทุง่คาวดั 0 497037 1080638
435 นายเทพ  มัฆวาลย์ จ.เชียงราย อ.เทงิ ต.ปล้อง 085-1520614 613577 2171885
436 นายเสวยีน อินทวี จ.เชียงราย อ.แม่สรวย ต.แม่พริก  553730 2170673
437 นางพรรณี อินต๋ัน จ.เชียงราย อ.เทงิ ต.แม่ลอย 085-7248775 610045 2165233
438 นายต๊ิบ  ศรีวงค์วรรณ จ.เชียงราย อ.เทงิ ต.แม่ลอย 087-1745055 609520 2165528
439 นายพชิิตชัย สมศักด์ิ จ.เชียงราย อ.พาน ต.ปา่หุง่ 089-63425720 573568 2160664
440 นายจรัส  วงศ์ยาชัย จ.เชียงราย อ.พาน ต.สันติสุข 081-9048791 581235 2164549
441 นายสวสัด์ิ ชัยเชษ จ.เชียงราย อ.ปา่แดด ต.ปา่แดด 093-2950102 605545 2154918
442 นายเฉลิม  พลูค า จ.เชียงราย อ.เวยีงปา่เปา้ ต.แม่เจดีย์ 082-1955497 553562 2121959
443 นายอุดร ฉิมสุข จ.เชียงราย อ.แม่สาย ต.ศรีเมืองชุม 081-3664351 600982 2252133
444 นายบญุรัตน์  แสงเพชร จ.เชียงราย อ.เชียงของ ต.เวยีง  646720 2239216
445 นายจอมใจ  ทาแกง จ.เชียงราย อ.เชียงแสน ต.ปา่สัก 089-8514595 605194 2245685
446 นายสนัด  กันธพิร้าว จ.เชียงราย อ.แม่จัน ต.จันจวา้ใต้ 080-4970857 596960 2238122
447 นายเกียรติศักด์ิ  ออนตะไคร้ จ.เชียงราย อ.ดอยหลวง ต.ปงน้อย 081-0209892 607290 2223272
448 นางสุพนิ พรมจันทร์ จ.เชียงราย อ.เชียงของ ต.หว้ยซอ  639025 2224418
449 นายนิกร  ธะนาค า จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย ต.บา้นดู่ 082-0276669 587361 2208331
450 นายอิ่นแก้ว  วนัดี จ.เชียงราย อ.เวยีงเชียงรุ้ง ต.ทุง่ก่อ  611807 2213280
451 นายสวสัด์ิ รักปา่ จ.เชียงราย อ.พญาเม็งราย ต.แม่เปา 081-0278022 616764 2203227
452 นายเกษม กันธยิะ จ.เชียงราย อ.เวยีงชัย ต.เมืองชุม 084-4845016 602192 2202540
453 นายสมชาย   จรรยา จ.เชียงราย อ.เวยีงชัย ต.เวยีงชัย 081-0267208 597567 2195531
454 นายสวย  เหล็กแก้ว จ.เชียงราย อ.ขุนตาล ต.ปา่ตาล 087-0027081 631218 2197476
455 นายทบั ภริะบรรณ์ จ.เชียงราย อ.เทงิ ต.ตับเต่า 084-4868069 643185 2192389
456 นายศักด์ิ    กึกกอง จ.เชียงราย อ.แม่ลาว ต.ดงมะดะ 089-5187020 565725 2183150
457 นายพนม  ชุมพล จ.เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวฒันา ต.แจ่มหลวง 085-6536778 418851 2095924
458 นายสุจินต์  เรืองกิติเศรษฐ์ จ.เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวฒันา ต.แม่แดด  439918 2090971
459 นายพทิกัษ์  พรหมนุชานนท์ จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม ต.แม่ศึก 053-331792, 412726 2069897
460 นางพมิพา  กาพย์ไชย จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเค่ิง  433431 2045375
461 นายวรัิตน์ หลักมั่น จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม ต.ทา่ผา  433595 2039480
462 นายเนียม สมยศ จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม ต.ทา่ผา  437551 2045523
463 นายปกรณ์  กันทะจันทร์ จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม ต.กองแขก 924939947 431629 2034732
464 นายแสน  ยอดเมืองแสง จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม ต.กองแขก  - 431420 2034916
465 นายพรหม  ค าแก้ว จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย ต.แม่ต่ืน 089-5597718 444079 1922069
466 นายเอนก  สุภาใจ จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง ต.แม่สอย 089-5606243 461899 2022332
467 นายสม  ค าไทย จ.เชียงใหม่ อ.ฮอด ต.หางดง  458720 2009060
468 นายณฐวรพร  อุปละ จ.เชียงใหม่ อ.ฮอด ต.บา้นตาล  470462 2005644
469 นายจ าลอง  รินทา จ.เชียงใหม่ อ.ฮอด ต.นาคอเรือ 811668591 450893 1987736
470 นายสมเกียรติ  ใสสวา่ง จ.เชียงใหม่ อ.ฮอด ต.นาคอเรือ 080-8494855 451388 1997774
471 นายชูฉันท ์ สิทธิ จ.เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า ต.โปงทุง่ 895595282 470332 1973612
472 นายดี  ค าวนิ จ.เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า ต.โปงทุง่  480122 1984437
473 นายค าปนั  ใจน้อย จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย ต.นาเกียน  418597 1974998
474 นายชนะชัย ฤทธิน์รกานต์ จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย ต.ยางเปยีง 090-4722750 429867 1963466
475 นายสุค า  ค าต๋อ จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย ต.ยางเปยีง  445688 1965895
476 นายสนอง  ธรรมลังกา จ.เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น  512654 2179039
477 นายดวงต๊ิบ  สันนิถา จ.เชียงใหม่ อ.เวยีงแหง ต.เมืองแหง  459434 2165093
478 นายอินชัย  ปานันท์ จ.เชียงใหม่ อ.เวยีงแหง ต.แสนไห  460982 2170522
479 นายแดง  ปนี้อย จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.ปงิโค้ง 086-1904424 504305 2150721
480 นายประเสริฐ    ยิ่งเจริญ จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว ต.สันทราย  053-474547, 520332 2146464
481 นายธนบรรณ  สภาจุชาต จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว ต.เวยีง 857051308 521820 2141750
482 นายศรีเพชร  ภาระวงศ์ จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ  496500 2132000
483 นายสมาน  บนัชัยทศิ จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว ต.แม่ปัง๋ 819525110 519812 2124350
484 นายทว ี ทองซ้ า จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง ต.บา้นเปา้ 884112738 500259 2123463
485 นายสมจิตร  อัตรา จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง ต.แม่หอพระ  505201 2115245
486 นายอดุลย์  อาสนะ จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง ต.สันมหาพน  495009 2112749
487 นางสาวประทมุ  สุริยา จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง ต.ขี้เหล็ก  089-2644189, 486991 2105451
488 นายวเิชียร  ไชยเลิศ จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง ต.ขี้เหล็ก 081-9510820 492569 2107024
489 นายพรหม  ใจเมคา จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.แม่แฝกใหม่  497363 2098763
490 นายสะอาด  จันทร์มี จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.แม่แฝกใหม่ 813668703 504825 2101430
491 นายดวงทพิย์  เมธา จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ  474000 2093000
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492 นายสุขแก้ว     ไชยค า จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง ต.แม่สาบ  465808 2095991
493 นายมูล     ชัยเทพ จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง ต.ยั้งเมิน  056-8545842 454807 2099677
494 นายสม  ขันเทีย่ง จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม ต.ขี้เหล็ก  494831 2099803
495 นายแสวง  ระหงษ์ จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.ปา่ไผ่  507608 2087675
496 นายวทิยา  นาระต๊ะ จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง ต.บอ่แก้ว  454365 2082078
497 นายนรภทัร  ประเสริฐ จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้  471929 2081808
498 นายนิรันดร์      สุเปง็ จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง ต.สะเมิงใต้  085-7219419 467340 2084662
499 นายเจริญ  ยกค าจู จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย  514979 2088238
500 นายไชยพล  ไพอารมณ์ จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.หนองแหย่ง 089-4322003 512366 2088485
501 นายบญุมา  ภคู าศักด์ิ จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม ต.โปง่แยง 896345361 477999 2089465
502 นายสกุลพนัธ ์ วรรณทอง จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน ต.บา้นสหกรณ์  525405 2078741
503 นายอุ่นเรือน  อิ่นปญัญา จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน ต.บา้นสหกรณ์ 089-5537477 529689 2083013
504 นางศิริลักษณ์  ศิริมโน จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว 089-5523770 498405 2086571
505 นายพร้อมพงษ์ สุพรรณ จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.สันทรายน้อย 084-1739587 504755 2082839
506 นายสมพร  วงศ์แสง จ.เชียงใหม่ อ.สันทราย ต.สันทรายน้อย 890598270 504826 2082915
507 นายดวงฤทธิ ์ จักร์แก้ว จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ต.ส าราญราษฎร์  053-386641, 510995 2078848
508 นายสุนทร  ดาวแก้ว จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่ฮ้อยเงิน  517149 2079328
509 นางสาวณัฐสา  อินตา จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองปา่คร่ัง 866720420 503176 2077034
510 นางคนึงนิจ  ดอกเข็ม จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หนองปา่คร่ัง 082-3812722 503417 2077337
511 นายเจริญ  ศิริเปง็ จ.เชียงใหม่ อ.แม่วาง ต.แม่วนิ 084-7414516 463906 2064767
512 นายพชัระ  ญาวฒิุ จ.เชียงใหม่ อ.หางดง ต.น้ าแพร่ 053-426480 489035 2064657
513 นายไสว  สุระเดช จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน ต.ออนกลาง 850368534 525189 2073075
514 นายบญุยืน อินตา จ.เชียงใหม่ อ.สันก าแพง ต.สันก าแพง 083-1524240 510199 2072954
515 นายบญุทรง  ยุติธรรม จ.เชียงใหม่ อ.สันก าแพง ต.ร้องววัแดง  518218 2073066
516 นางเทยีมตา  ปาลี จ.เชียงใหม่ อ.สันก าแพง ต.ร้องววัแดง  517546 2071892
517 นายอินโถ  สิงหอ์ูป จ.เชียงใหม่ อ.สันก าแพง ต.ร้องววัแดง 861887423 522912 2071900
518 นายประเสริฐ  ฑิซาว จ.เชียงใหม่ อ.แม่วาง ต.ดอนเปา  476520 2066345
519 นายไพบลูย์  จันทร์ตา จ.เชียงใหม่ อ.หางดง ต.หนองแก๋ว  493045 2063704
520 นายเลิศ  ผักกาด จ.เชียงใหม่ อ.หางดง ต.หนองแก๋ว 829383958 492447 2065948
521 นายชม บญุเมือง จ.เชียงใหม่ อ.หางดง ต.หารแก้ว  494050 2060620
522 นายกมล  เรือนทพิย์ จ.เชียงใหม่ อ.สันปา่ตอง ต.บา้นแม  483441 2058576
523 นายก าจัด  อะติถะ จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน ต.แม่ทา  087-1759670 528304 2055474
524 นายประสิทธิ ์ เทพศิริ จ.เชียงใหม่ อ.หางดง ต.หนองตอง  493902 2058944
525 นายบรรจง  จันตาสิงห์ จ.เชียงใหม่ อ.หางดง ต.หนองตอง 087-7899856 494328 2059353
526 นายไพบลูย์  บญุเปง็แก้ว จ.เชียงใหม่ อ.แม่วาง ต.ทุง่ปี้  480983 2054779
527 นายจันทร์ต๊ิบ ศรีวชิัย จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ ต.สันติสุข  482547 2047826
528 นายสมบติั  ต๋าไหล จ.เชียงใหม่ อ.สันปา่ตอง ต.ทุง่สะโตก 081-0298353 483333 2057855
529 นายปรีชา  ศรีวชิัย จ.เชียงใหม่ อ.สันปา่ตอง ต.บา้นกลาง  490013 2050126
530 นายสมบรูณ์  พทุธมิา จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง ต.บา้นหลวง  466106 2036647
531 นายสุทศัน์  จันทมา จ.เชียงใหม่ อ.สันปา่ตอง ต.แม่ก๊า 089-7130704 493982 2053818
532 นายเกียรติศักด์ิ  ไชยชนะ จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ ต.ยางคราม 086-1962162 481606 2050548
533 นายวลัลพ  ใจพนะทอง จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ  475947 2040217
534 นายเสง่ียม  รัตนา จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ  475830 2043977
535 นายชัย  เขียวสา จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง ต.ดอยแก้ว 848031845 451732 2034276
536 นายนจันทร์แก้ว  กาอินทร์ จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย ต.แม่อาย  528645 2214002
537 นายวลัย์  วงค์ษา จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย ต.แม่อาย  533908 2215577
538 นายมานิตย์  หมื่นจรรยา จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย ต.แม่สาว  524814 2210090
539 นายศรีวรรณ์  บญุตัน จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย ต.บา้นหลวง  531008 2200265
540 นายจรูญ  ชัยทะนง จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง ต.ทา่กวา้ง  515367 2198966
541 นายมนัส  ใจมูล จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง ต.แม่งอน  086-1907405 516066 2189726
542 นายก้านเพชร  ชัยยะสุ จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง ต.แม่คะ  514973 2193984
543 นายสงกรานต์  ตรีกุล จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง ต.แม่คะ 082-3812722 524076 2194305
544 นายสมบรูณ์  กันทา จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.แม่นะ 089-2640369 485500 2181456
545 นายแสวง  ใจด้วง จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว ต.แม่นะ 810344598 489814 2182952
546 นายทองวนั  กิติแก้ว จ.เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ต.หนองบวั 081-1109417 513569 2181323
547 นายธนยศปรีชา  ยาสมุทร จ.เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ต.แม่ทะลบ  084-9492215 519830 2181245
548 นายอนุสรณ์  ค าอ้าย จ.เชียงใหม่ อ.เวยีงแหง ต.เปยีงหลวง  462277 2172014
549 นายประเสริฐ  ศิริรัตน์ จ.ตรัง อ.ปะเหลียน ต.บา้นนา  580366 805632
550 นายประทิน่  ยิ่งขจร จ.ตรัง อ.หาดส าราญ ต.หาดส าราญ  563229 799165
551 นายจรัส  บวชชุม จ.ตรัง อ.ปะเหลียน ต.สุโสะ 084-7460760 579104 799615
552 นายสมาน  ทองดี จ.ตรัง อ.ปะเหลียน ต.ลิพงั  587529 792261
553 นายบตุร จันทร์เกตุ จ.ตรัง อ.หาดส าราญ ต.ตะเสะ  564712 795187
554 นายเสนอ คงเลิศ จ.ตรัง อ.หาดส าราญ ต.ตะเสะ  564537 796795
555 นายศุภพงษ์ภทัร  ธรรมกิจ จ.ตรัง อ.รัษฎา ต.ควนเมา  568554 879887
556 นายยศพนธ ์ วงศ์มาลามาศ จ.ตรัง อ.รัษฎา ต.เขาไพร  572024 879174
557 นายธวชั บญุจันทร์ จ.ตรัง อ.รัษฎา ต.หนองปรือ 081-10897961 572776 878112
558 นายประดิษฐ์  บญุฤทธิ์ จ.ตรัง อ.วงัวเิศษ ต.อ่าวตง 081-5972182 538776 867665
559 นายแฉล้ม ประมวลศิลป์ จ.ตรัง อ.หว้ยยอด ต.บางกุ้ง  551669 855083
560 นายจิตร  บญุเล่ือง จ.ตรัง อ.วงัวเิศษ ต.วงัมะปรางเหนือ  545036 855739
561 นายจ ารัส  โชติรัตน์ จ.ตรัง อ.หว้ยยอด ต.ปากแจ่ม  576852 852376
562 นายกมลศิลป ์ ศีรีรัตน์ จ.ตรัง อ.วงัวเิศษ ต.เขาวเิศษ 086-2824088 548012 839014
563 นายสุพฤติ  ปทัมรุจ จ.ตรัง อ.วงัวเิศษ ต.เขาวเิศษ  550967 846124
564 นายณรงค์  เพชรสวสัด์ิ จ.ตรัง อ.วงัวเิศษ ต.เขาวเิศษ  548743 847781
565 นายสมบรูณ์ เข็มทอง จ.ตรัง อ.วงัวเิศษ ต.เขาวเิศษ 084-8512974 550272 848533
566 นายพนม สงนพรัตน์ จ.ตรัง อ.สิเกา ต.เขาไม้แก้ว  535527 844858
567 นายเชื่อง  เพชรเล็ก จ.ตรัง อ.เมืองตรัง ต.หนองตรุด 084-3070249 553876 841644
568 นายประจิตร  นาวาแก้ว จ.ตรัง อ.สิเกา ต.บอ่หนิ  543419 837150
569 นายชวน  ปัน้ทอง จ.ตรัง อ.นาโยง ต.นาหมื่นศรี  575737 840001
570 นายบญุชุบ สมมี จ.ตรัง อ.เมืองตรัง ต.บา้นโพธิ์ 080-8139050 572357 836975
571 นายกมล  สามหว้ย จ.ตรัง อ.เมืองตรัง ต.นาโต๊ะหมิง  556371 835254
572 นายประกิจ  จิตรใจภกัด์ิ จ.ตรัง อ.นาโยง ต.นาโยงเหนือ 084-7450341 576124 837931
573 นายสมศักด์ิ อ่อนน้อม จ.ตรัง อ.สิเกา ต.ไม้ฝาด 080-05381400 537998 828223
574 นายเชี่ยว  ชัยเพชร จ.ตรัง อ.นาโยง ต.นาข้าวเสีย  579750 832956
575 นางกันยา คชรัตน์ จ.ตรัง อ.เมืองตรัง ต.ควนปริง 087-3958562 566758 828790
576 นายกระดังงา  อ่อนไทรแก้ว จ.ตรัง อ.กันตัง ต.ควนธานี  560744 828654
577 นายวโิรจน์  แก้วประชุม จ.ตรัง อ.นาโยง ต.โคกสะบา้  580303 827715
578 นายวเิชียร เชยผอม จ.ตรัง อ.ย่านตาขาว ต.ทุง่ค่าย  570016 823450
579 นายไม  ไกรสุทธิ์ จ.ตรัง อ.ย่านตาขาว ต.นาชุมเหด็  584838 827419
580 นายสมนึก  ทองปรุง จ.ตรัง อ.กันตัง ต.คลองลุ  557040 828705
581 นางอัญชลี  จันตะเฆ่ จ.ตรัง อ.กันตัง ต.คลองลุ  556278 829418
582 นายศรี  แก้วลาย จ.ตรัง อ.กันตัง ต.บางหมาก  081-2723901 562459 823876
583 นางสาวกัลยา  นิ่มละมัย จ.ตรัง อ.ย่านตาขาว ต.เกาะเปยีะ  576224 824892
584 นายเอียบ  โพชสาลี จ.ตรัง อ.ย่านตาขาว ต.โพรงจระเข้ 087-3909205 587080 819557
585 นายกรอบแก้ว เชื้อเพชร จ.ตรัง อ.กันตัง ต.บางเปา้ 080-7242482 559820 817259
586 นายสุดใจ เมฆเกตุ จ.ตรัง อ.ย่านตาขาว ต.หนองบอ่ 083-6574963 576415 818675
587 นายบณัฑิต  กูลพฤกษี จ.ตราด อ.เขาสมิง ต.เขาสมิง  223705 1361507
588 นางส ารวย อนันต์ จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.ตะกาง 084-8660543 893777 1354714
589 นายมานิจ  พมิพว์ริิยะ จ.ตราด อ.แหลมงอบ ต.คลองใหญ่ 081-1487620 207814 1348932
590 นายสาธร  งาเจือ จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.หนองโสน  225024 1350349
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591 นายสกลธ ์ รัตนเศรียร จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.ช าราก  248256 1344796
592 นายสัญชัย  นามธรรม จ.ตราด อ.แหลมงอบ ต.น้ าเชี่ยว  221849 1351071
593 นางเพยีงพศิ  เขียวขจี จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.หนองคันทรง 089-4037652 232405 1348014
594 นายสมชาย  หมายหาทรัพย์ จ.ตราด อ.แหลมงอบ ต.แหลมงอบ  221198 1346822
595 นายจเร  เขียวขจี จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.หว้งน้ าขาว 088-2017649 887217 1343455
596 นายสมโภชน์  ทศัมากร จ.ตราด อ.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง 086-1440775 211303 1340042
597 นางปราโมทย์  พทุธเจริญ จ.ตราด อ.บอ่ไร่ ต.หนองบอน  224102 1403923
598 นายจ าเปน็  สายสังข์ จ.ตราด อ.บอ่ไร่ ต.ช้างทนู 092-3459232 224278 1393352
599 นายประเสริฐ  หรทกึ จ.ตราด อ.บอ่ไร่ ต.บอ่พลอย  230966 1390078
600 นายอรรถพล  โฉมเฉิด จ.ตราด อ.เขาสมิง ต.สะตอ  220700 1390191
601 นายชิน  เสนาะดนตรี จ.ตราด อ.บอ่ไร่ ต.นนทรีย์ 085-4371064 231929 1386004
602 นางส ารวม  มณีรส จ.ตราด อ.เขาสมิง ต.ประณีต 089-2504020 210130 1389687
603 นายสุรินทร์  ปาทะคุณ จ.ตราด อ.บอ่ไร่ ต.ด่านชุมพล  239347 1379074
604 นายธวชั  จันทเลิศ จ.ตราด อ.เขาสมิง ต.เทพนิมิต  219686 1382148
605 นายสุกรีย์  ชูภู่ จ.ตราด อ.เขาสมิง ต.แสนตุ้ง  218386 1374867
606 นายนิยม  อภบิาลศรี จ.ตราด อ.เมืองตราด ต.ทา่กุ่ม  240728 1358144
607 นางอ าภา  สุขปอ้ม จ.ตาก อ.อุ้มผาง ต.แม่กลอง 081-0216457 483687 1775729
608 นายถวลิ  วงษ์พานิช จ.ตาก อ.วงัเจ้า ต.ประดาง 087-1978251 523356 1850857
609 นายอมร  นันตา จ.ตาก อ.แม่สอด ต.แม่กุ 086-2098347 455072 1842262
610 นายปนั  วงค์ขัด จ.ตาก อ.แม่สอด ต.มหาวนั 084 895 4382 456171 1834954
611 นายประสิทธิ ์ ศรีน้อย จ.ตาก อ.พบพระ ต.ช่องแคบ 082-3956105 468198 1828021
612 นายสมัคร  ข าส าเภา จ.ตาก อ.พบพระ ต.รวมไทยพฒันา 081 740 3629 478451 1812632
613 นายณรงค์ศักด์ิ  คงโพธิ์ จ.ตาก อ.บา้นตาก ต.แม่สลิด 082-2251725 508813 1892508
614 นางสาวพชิชาภา  ยามา จ.ตาก อ.สามเงา ต.วงัจันทร์ 087-0355785 509582 1907325
615 นายสวอง  หนูใจหาญ จ.ตาก อ.สามเงา ต.วงัหมัน 084 597 2495 514213 1902169
616 นายยงยุต  สีนิ้วงาม จ.ตาก อ.แม่ระมาด ต.แม่จะเรา 084-4908266 451580 1874021
617 นายจันหล้า  วนัสุภา จ.ตาก อ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด 087 847 5422 453172 1879677
618 นายวรัิตน์ คงชุ่ม จ.นครนายก อ.บา้นนา ต.เขาเพิม่ 083-6968659 725108 1585805
619 นายประทปี  พรหมหอม จ.นครนายก อ.บา้นนา ต.บา้นพริก  720328 1582509
620 นายบญุเชิด เอี่ยมศรี จ.นครนายก อ.บา้นนา ต.ศรีกะอาง 086-0848411 726966 1580076
621 นายลมัย  เจริญนา จ.นครนายก อ.บา้นนา ต.พกิุลออก  717973 1575350
622 นายด ารงค์  บปุผาชาติ จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก ต.ศรีนาวา  745234 1571179
623 นายเจริญ บญุเคล้ิม จ.นครนายก อ.ปากพลี ต.หนองแสง 086-0656721 748711 1572388
624 นางพรหมจิตต์  มูลจันทร์ จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก ต.ดงละคร  734349 1560582
625 นางเพญ็รุ่ง กร่ิมใจ จ.นครนายก อ.เมืองนครนายก ต.ดงละคร 085-3876431 733617 1563690
626 น.ส.บญุรุ่ง  ละออ จ.นครนายก อ.ปากพลี ต.ปากพลี  749530 1558572
627 นายส าราญ  สีใส จ.นครนายก อ.ปากพลี ต.ทา่เรือ  745184 1560740
628 นายวรัิช  โพธสิาร จ.นครนายก อ.องครักษ์ ต.บงึศาล  706933 1551578
629 นายสัมพนัธ ์ ศรีอ่อน จ.นครนายก อ.องครักษ์ ต.ศีรษะกระบอื  717776 1551805
630 นายเวณิ  พทุฎิ จ.นครปฐม อ.ก าแพงแสน ต.รางพกิุล  600906 1547791
631 นายสุธรรม  จันทร์อ่อน จ.นครปฐม อ.ก าแพงแสน ต.ทุง่ขวาง  603723 1541640
632 นางนกน้อย ศรีนวลมาก จ.นครปฐม อ.บางเลน ต.ล าพญา 081-8907595 631635 1544797
633 นายธนวนิ  อุณหพงศา จ.นครปฐม อ.ดอนตูม ต.ดอนพทุรา  621235 1542282
634 นายสงคราม เสือกล่ิน จ.นครปฐม อ.ก าแพงแสน ต.หว้ยขวาง 081-0120079 610554 1535690
635 นายโกมล  อ่อนสด จ.นครปฐม อ.ก าแพงแสน ต.หว้ยขวาง 085-3789535 610271 1539644
636 นายหาญ  ผิวแก้วดี จ.นครปฐม อ.ดอนตูม ต.หว้ยพระ  614819 1539325
637 นายประยุทธ  ทองแสง จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.หนองงูเหลือม  601049 1536811
638 นายอิทธพิทัธ ์เปล่ียนสุวรรณ จ.นครปฐม อ.ดอนตูม ต.บา้นหลวง 089-0649678 623663 1538507
639 นายบญุเชิด  คงประจักษ์ จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี ต.บางพระ  630632 1535340
640 นายดิเรก   กรียินดี จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี ต.บางแก้วฟา้ 085-1804367 634142 1536570
641 นายบญุเรือง วนัดี จ.นครปฐม อ.ดอนตูม ต.ดอนรวก 089-2169181 622256 1535508
642 นายพรภริมย์  อ่อนสัมพนัธุ์ จ.นครปฐม อ.พทุธมณฑล ต.คลองโยง  638508 1529503
643 นายบญุมี  สุขสถาพรเลิศ จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี ต.แหลมบวั  624866 1529397
644 นายมานะ  โชติประวทิย์ จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.หนองปากโลง  609718 1528545
645 นางนันทา ประสารวงษ์ จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี ต.ลานตากฟา้ 086-9002295 636018 1530038
646 น.ส.จิติมา   กล่ าเข็ม จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.นครปฐม 081-9814549 612572 1533114
647 นายมงคล  เทยีมหงษ์ จ.นครปฐม อ.พทุธมณฑล ต.ศาลายา 081-0147796 639876 1528713
648 นายวนัชัย  สวสัด์ิแดง จ.นครปฐม อ.พทุธมณฑล ต.มหาสวสัด์ิ  637847 1527170
649 นายปญัญา  สร้อยทอง จ.นครปฐม อ.นครชัยศรี ต.บางแก้ว 089-0905843 625742 1520545
650 นายประหยัด  พทุธโคตร จ.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม ต.ดอนยายหอม 088-6115737 615862 1519220
651 นายธนัฑ์สพฒัน์  ธรรมธนจิตต์ จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.ยายชา  633862 1518483
652 นายฌาญา   ปานเจริญ จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.บางช้าง 081-3038556 629605 1515196
653 นางนารี ปอ้มงาม จ.นครปฐม อ.สามพราน ต.บา้นใหม่ 081-8193147 633764 1512851
654 นางลัดดา  จึงมีผลบญุ จ.นครปฐม อ.บางเลน ต.บางหลวง 086-1617352 620450 1562195
655 นางเฉลียว สุขสวสัด์ิ จ.นครปฐม อ.ก าแพงแสน ต.กระตีบ 081-0071614 602320 1560115
656 นายสมจิตร ทองไผ่ใหญ่ จ.นครปฐม อ.บางเลน ต.ไผ่หชู้าง 032-846936 614339 1551605
657 นายวชิาญ ธรรมเทีย่งธรรม จ.นครปฐม อ.บางเลน ต.ไผ่หชู้าง 081-4538360 620663 1554551
658 นายสมนึก  จงใจ จ.นครพนม อ.ธาตุพนม ต.อุ่มเหม้า  467480 1857209
659 นายสมมึ่ง  เดโช จ.นครพนม อ.เมืองนครพนม ต.บา้นผ้ึง  461723 1919204
660 นางจันทพร  เทีย่งธรรม จ.นครพนม อ.เมืองนครพนม ต.กุรุคุ 087 235 9246 449909 1912773
661 นายดุลพทิกัษ์ พทิกัวาปี จ.นครพนม อ.เมืองนครพนม ต.กุรุคุ  - 454630 1914792
662 นายสุรกาต์  แพงโสม จ.นครพนม อ.เมืองนครพนม ต.หนองญาติ 084-9520793 472747 1919359
663 นายธนภทัร  สีเมฆ จ.นครพนม อ.เมืองนครพนม ต.ทา่ค้อ  476109 1913042
664 นายนาค   ปากดี จ.นครพนม อ.ปลาปาก ต.นามะเขือ 084-3933380 460679 1908674
665 นายสมฤทธิ ์ ไชยฮัง จ.นครพนม อ.ปลาปาก ต.โคกสูง  438543 1897232
666 นางฉววีรรณ  อุทาสี จ.นครพนม อ.เมืองนครพนม ต.ดงขวาง 086-2191787 477537 1901903
667 นายเหลือ  แสงผา จ.นครพนม อ.ปลาปาก ต.หนองฮี  - 457866 1889668
668 นายศูณ  เสนาด า จ.นครพนม อ.วงัยาง ต.วงัยาง  438542 1882262
669 นายปญัญา   ยะตะโคตร จ.นครพนม อ.วงัยาง ต.โคกสี  089-8184812 436152 1885518
670 นายยงยุทธ  ราชชมภู จ.นครพนม อ.เรณูนคร ต.เรณู 086-8847427 461735 1887336
671 นายน้อย  แจ้วสาธร จ.นครพนม อ.ธาตุพนม ต.กุดฉิม 083-3442006 470917 1883912
672 นายสถาน  ตุ้มอ่อน จ.นครพนม อ.เรณูนคร ต.เรณูใต้  464834 1883777
673 นายทองใส  วงษ์ชาชม จ.นครพนม อ.นาแก ต.สีชมพู  083-3328721 455079 1870097
674 นายคันโท  ไตรยราช จ.นครพนม อ.นาแก ต.นาแก 081 592 2701 450172 1871242
675 นายสันติ  ไชยศล จ.นครพนม อ.บา้นแพง ต.หนองแวง 085 464 9280 420830 1968048
676 นายสนั่น ดะปญัญา จ.นครพนม อ.ศรีสงคราม ต.บา้นข่า  - 406581 1950873
677 นายสนั่น  สุภาทอง จ.นครพนม อ.ศรีสงคราม ต.ทา่บอ่สงคราม  409605 1947683
678 นายประชน  จันทพรม จ.นครพนม อ.ทา่อุเทน ต.ทา่จ าปา 085 746 0773 448326 1945292
679 นายไสว  จันทะถู จ.นครพนม อ.ศรีสงคราม ต.บา้นเอื้อง 098 650 2124 419819 1940079
680 นายราชัย  เสนจันทร์ธไิชย จ.นครพนม อ.ทา่อุเทน ต.โนนตาล  458877 1938863
681 นายบ ี เสวลัิย จ.นครพนม อ.โพนสวรรค์ ต.นาขมิ้น  446020 1934646
682 นายเอนก   เอกพนัธ์ จ.นครพนม อ.ทา่อุเทน ต.เวนิพระบาท  085-6443530 469748 1934345
683 นายชินวฒิุ  โยลัย จ.นครพนม อ.โพนสวรรค์ ต.นาหวับอ่ 088 537 1289 436321 1929932
684 นายอนงค์  วะชุม จ.นครพนม อ.นาหวา้ ต.ทา่เรือ 086-8645217 400765 1933693
685 นายแกะ  ปญัญาวธุ จ.นครพนม อ.โพนสวรรค์ ต.โพนสวรรค์ 080-1869737 448871 1930733
686 นายจ าลอง  สัพโส จ.นครพนม อ.นาหวา้ ต.นาคูณใหญ่ 084 786 7968 409671 1934735
687 นายเทดิศักด์ิ  กรสันเทยีะ จ.นครราชสีมา อ.วงัน้ าเขียว ต.วงัน้ าเขียว  804262 1601724
688 นายทองด า  ผลผาเลิศ จ.นครราชสีมา อ.เสิงสาง ต.บา้นราษฎร์  225658 1587229
689 นายมานะ  ปกีกระโทก จ.นครราชสีมา อ.โชคชัย ต.ละลมใหม่พฒันา  200669 1640728
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690 จสอ.ส ารวม  งามสุวรรณ จ.นครราชสีมา อ.ปกัธงชัย ต.ตะคุ 086-0334456 821338 1631526
691 นายบญุธรรม  หนุนกระโทก จ.นครราชสีมา อ.หนองบญุมาก ต.บา้นใหม่  217916 1633757
692 นายสุทนิ เร่งพมิาย จ.นครราชสีมา อ.วงัน้ าเขียว ต.ระเริง 082-8629289 792727 1611316
693 นายพรีะยุทธ  หาญสุด จ.นครราชสีมา อ.ครบรีุ ต.มาบตะโกเอน  214299 1610019
694 นายค าพา จันวงษา จ.นครราชสีมา อ.เสิงสาง ต.สุขไพบลูย์  226050 1612140
695 นายนัสธวชั  นวลจันทร์ จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง ต.โปง่ตาลอง  784915 1597308
696 นายอุดร  ปานทองหลาง จ.นครราชสีมา อ.โนนไทย ต.บา้นวงั 089-6258771 813400 1677040
697 นายเคน  จุลลา จ.นครราชสีมา อ.พมิาย ต.นิคมสร้างตนเอง 089-2567076 232959 1673259
698 ร.ต.เสรี  มะเริงสิทธิ์ จ.นครราชสีมา อ.เมือง ต.หนองไข่น้ า 082-3781401 194179 1671674
699 นายวลัิย  แหลมทองหลาง จ.นครราชสีมา อ.หว้ยแถลง ต.ง้ิว 083-3665562 256062 1668518
700 นายดี พณิศิริ จ.นครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองงูเหลือม 044-207510 203680 1666782
701 นายแก้ว  พชืทองหลาง จ.นครราชสีมา อ.จักราช ต.ทองหลาง 080-1619502 217190 1666074
702 นายส าเนียง  พรจันทกึ จ.นครราชสีมา อ.สีค้ิว ต.หนองบวัน้อย  790623 1660734
703 นายแม่น  โพธิสู์งเนิน จ.นครราชสีมา อ.เมือง ต.สีมุม 084-8289727 820618 1660832
704 นายไพรัช  แก้วก าเนิด จ.นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ ต.โปง่แดง 083-3778596 814605 1655037
705 นายแย้ม  บรรจงปรุ จ.นครราชสีมา อ.หว้ยแถลง ต.หว้ยแถลง 087-2581587 247394 1658492
706 นายเปล้ือง  สุวรรณกลาง จ.นครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ ต.ขามทะเลสอ 085-7755843 820852 1658043
707 นายสุรัตน์  สังข์วสัิย จ.นครราชสีมา อ.สูงเนิน ต.บุง่ขี้เหล็ก 087-4423876 806940 1651339
708 นายวรายุทธ แฉ่งสูงเนิน จ.นครราชสีมา อ.สูงเนิน ต.สูงเนิน 081-3891221 807781 1642848
709 นายอุทศิ  ไชยบรีุ จ.นครราชสีมา อ.บวัใหญ่ ต.โนนทองหลาง  215300 1716866
710 นางสุภาพ  ขอบการ จ.นครราชสีมา อ.สีดา ต.โนนประดู่  233613 1718918
711 นายเฉลิม  ถึงนอก จ.นครราชสีมา อ.โนนแดง ต.วงัหนิ 086-8033769 239847 1715646
712 นายน้อม  โพธิเ์ข็ม จ.นครราชสีมา อ.เมืองยาง ต.ละหานปลาค้าว 089-5090707 272176 1715205
713 นายสุรศักด์ิ  โพธจิักร จ.นครราชสีมา อ.ประทาย ต.ดอนมัน 080-1574816 262547 1712206
714 นายค ากอง  ครีทา จ.นครราชสีมา อ.คง ต.เมืองคง 081-9767018 214576 1715670
715 นายเบา้  ชัยบรัุมย์ จ.นครราชสีมา อ.พระทองค า ต.ทพัร้ัง  817036 1709044
716 นายรวสุิต  ผลาทพิย์ จ.นครราชสีมา อ.ชุมพวง ต.หนองหลัก 084-8281961 256957 1703994
717 นายสบาย  ศรีแสดง จ.นครราชสีมา อ.ล าทะเมนชัย ต.ขุย 083-3655703 271469 1699524
718 นายสุชาติ  กล่อมจอหอ จ.นครราชสีมา อ.ขามสะแกแสง ต.ชีวกึ 086-1029431 186045 1699516
719 นายสม  หวงันากลาง จ.นครราชสีมา อ.เทพารัษ์ ต.วงัยายทอง  769148 1699046
720 นายบญุเลือก กระแสอินทร์ จ.นครราชสีมา อ.โนนไทย ต.ถนนโพธิ์ 081-6471917 836443 1689351
721 นายสมาน จุขุนทด จ.นครราชสีมา อ.โนนไทย ต.บลัลังก์ 089-5088394 809353 1684310
722 นายรุ่งขจร  อ้อยอินทรนิล จ.นครราชสีมา อ.ชุมพวง ต.ตลาดไทร 081-0648959 262389 1675152
723 นายสมศักด์ิ จันทะดวง จ.นครราชสีมา อ.แก้งสนามนาง ต.โนนส าราญ  213378 1743472
724 นายหลวง ไชยดวงศรี จ.นครราชสีมา อ.แก้งสนามนาง ต.แก้งสนามนาง 088-1088433 204868 1740789
725 นายสุริยะ  เหล่ียมจันทร์ จ.นครราชสีมา อ.แก้งสนามนาง ต.สีสุก 087-8798099 195529 1735276
726 นายไสว  ดวงกลาง จ.นครราชสีมา อ.แก้งสนามนาง ต.สีสุก 086-7843046 195829 1735276
727 นายสุดใจ  ค าภเูงิน จ.นครราชสีมา อ.บวัลาย ต.เมืองพะไล  235253 1729751
728 นายอาจ  สูหา จ.นครราชสีมา อ.บวัใหญ่ ต.ด่านช้าง 090-1819926 221377 1733396
729 นายนิคม  ทรัพยาสาร จ.นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี ต.ทอนหงส์ 0 586686 949729
730 นางมลิวรรณ  จันมณี จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.ปากพนู 0 606000 942000
731 นายนาม  ประสงค์ จ.นครศรีธรรมราช อ.พปินู ต.พปินู 0 568379 944093
732 นายสุดใจ  สุทธพินัธ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ทา่ศาลา ต.ดอนตะโก 0 595575 946112
733 นายบ ารุง  กุณฑล จ.นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี ต.อินคีรี 0 597898 944493
734 นายวเิชียร บญุช่วย จ.นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี ต.บา้นเกาะ 0 596028 943038
735 นายกิตกร  จรรยา จ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ต.นาแว 0 556125 942733
736 นายอรุณ บริุนทร์โกษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี ต.นาเรียง 0 594567 938487
737 ร.ต.ต.ประสิทธิ ์น้ าจันทร์ จ.นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี ต.พรหมโลก 0 590092 939486
738 นายสุชาติ  สิริ จ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ต.ละอาย 0 565571 931526
739 นายสุวรรณ  นนทฤทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ถ้ าพรรณรา ต.ดุสิต 0 539186 936377
740 นายบรรเทา  สุดใจ จ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ต.ไสหร้า 0 557896 932209
741 นายสุนทร ธราพร จ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ต.ไสหร้า 0 560772 928870
742 นายจบ ตลึงจิตร จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา ต.ก าโลน 0 588057 927885
743 นายอนันต์  สุวรรณโน จ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ต.ไม้เรียง 0 550339 936194
744 นายลิขิต  ชัยสิทธ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ถ้ าพรรณรา ต.ถ้ าพรรณรา 0 541667 930775
745 พ.ท.จรัญ  หนูเนียม จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา ต.ทา่ดี 0 593000 929900
746 นางอ านวย  ศรีแฉล้ม จ.นครศรีธรรมราช อ.ช้างกลาง ต.สวนขัน 0 567190 929491
747 นายสถิตย์  แก้วประสม จ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ต.นากะชะ 0 553865 928412
748 นายวชัรี  สุวรรณ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.ก าแพงเซา 0 597533 929867
749 นายสนั่น  ทพิย์สุราษฎร์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ช้างกลาง ต.ช้างกลาง 0 573864 923296
750 นายโกวทิย์ พรหมพนัธ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา ต.เขาแก้ว 0 583949 924338
751 นายปาน ชูพนัธ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.บางจาก 0 618347 922356
752 นายอิมรอน  แสงวมิาน จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง ต.คลองน้อย 0 619684 922646
753 นายสุทนิ  ผลย้อย จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช ต.ไชยมนตรี 0 600172 929062
754 นายธรรมนูญ  ศรีสุกใส จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่ใหญ่ ต.ทุง่ใหญ่ 0 545541 920656
755 นายเต้ือน  กลักดวงจิตร์ จ.นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม ต.นาสาร 0 601002 924596
756 นายอาภาโส บญุรักษ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม ต.นาสาร 0 604913 926712
757 นายสร้วง  ด าพรัด จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง ต.ปากพนังฝ่ังตะวนัตก 0 629191 923038
758 นายวโิรจน์  สังข์วศิิษฐ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ช้างกลาง ต.หลักช้าง 0 558781 922139
759 นายช่วง  สิงโหพล จ.นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม ต.ช้างซ้าย 0 604228 921427
760 นายอ านวย  มาศเมฆ จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา ต.ขุนทะเล 0 595004 922044
761 นายปวริศว ์ ไชยสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่ใหญ่ ต.ปริก 0 551110 917744
762 นายประทิน่ แรกจ านงค์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา ต.ลานสกา 0 586570 921173
763 นายช่วน  ศรีวงั จ.นครศรีธรรมราช อ.นาบอน ต.แก้วแสน 0 554660 911368
764 นายสมพงษ์  นรากรณ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.นาบอน ต.แก้วแสน 0 559880 917516
765 นายวนิัย  ทองประเสริฐ จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง ต.ชะเมา 0 616150 919690
766 นายธรรมนูญ  โกกิฬะ จ.นครศรีธรรมราช อ.พระพรหม ต.ทา้ยส าเภา 0 597012 917689
767 นายไพฑูรย์  แซ่หลี จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิลูย์ ต.หนิตก 0 594720 914536
768 นายประยูร  จันทร์ทอง จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิลูย์ ต.เสาธง 0 601872 910484
769 นายจรูญ  แดงขาว จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง ต.ปา่ระก า 811135894 623236 909474
770 นายเล่ือน  แปน้คง จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่ใหญ่ ต.กรุงหยัน 0 545502 909276
771 นายสุทนต์  คงเกิด จ.นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ดอนตรอ 0 614514 905113
772 นางประคอง  ชื่นสะ จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง ต.ขนาบนาก 0 635775 910897
773 นางสาวอารีย์  สังขกุล จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิลูย์ ต.ร่อนพบิลูย์ 0 590576 900668
774 นายประหยัด  สงประสพ จ.นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.เชียรเขา 0 615647 903560
775 นายถวลิ  รักช้าง จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.เขาขาว 0 550887 904693
776 นางล ายอง  รัตนคช จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.หนองหงส์ 0 567142 904048
777 นายชนสรณ์  จุมปสูม จ.นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ ต.เชียรใหญ่ 0 621055 907241
778 นางโสพติ  ด าทอง จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิลูย์ ต.ควนชุม 0 601738 902354
779 นางชะอ้อน  สิงด่านจาก จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิลูย์ ต.ควนพงั 0 603522 908001
780 นายปยิวฒัน์  จริตงาม จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.ชะมาย 0 572790 906188
781 นางเนาวรัตน์  ชูเสือหงึ จ.นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ ต.เสือหงึ 0 633817 900876
782 นายภเิชษฐ  สงประสพ จ.นครศรีธรรมราช อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง 0 616942 898285
783 นายวชิัย  ธนาวฒิุ จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.ควนกรด 0 562426 902333
784 นายสมบติั  เกือชู้ จ.นครศรีธรรมราช อ.หวัไทร ต.เกาะเพชร 853861160 639924 899448
785 นายนพดล จุ้ยซุ่ม จ.นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ ต.ทา่ขนาน 0 628054 898167
786 นายจรูญ ชนะฤทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพบิลูย์ ต.ควนเกย 0 598742 898645
787 นายสวาท  แก้วไทย จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.นาไม้ไผ่ 0 567372 898968
788 นายดิเรก  ทองเกล้ียง จ.นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ ต.ทุง่โพธิ์ 0 587750 897650
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789  จ.นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ ต.ทุง่โพธิ์ 0 590521 892863
790 นายพร้อม  ธานีรัตน์ จ.นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ ต.ควนหนองควา้ 0 604198 895122
791 นายเสนอ  ไชยสุวรรณ จ.นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ ต.ควนหนองควา้ 0 601902 895383
792 นางหนูฟอง หนูทอง จ.นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ ต.เขาพระบาท 0 630917 890132
793 นายวชิิต  ทองบญุยัง จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ต.บา้นตูล 0 611435 892883
794 นายสุทนิ  ทองนุ่น จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ต.บา้นตูล 0 614317 894225
795 นายสุทศัน์  สงเกิดทอง จ.นครศรีธรรมราช อ.หวัไทร ต.บา้นราม 0 637335 894496
796 นายจ าเนียร  พรหมเรือง จ.นครศรีธรรมราช อ.หวัไทร ต.บา้นราม 0 637500 894500
797 นายวารินทร์  ใจเกล้ียง จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.เขาโร 0 568868 889978
798 นายยวง ไชยรัตน์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.เขาโร 0 564700 891600
799 นายโพธสิิทธิ ์ รักษาชาติ จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.เขาโร 0 563110 886805
800 นายชีพ  รัตนคช จ.นครศรีธรรมราช อ.บางขัน ต.บา้นล านาว 0 549202 886913
801 นายสถิตย์  ไกรสุวรรณ จ.นครศรีธรรมราช อ.จุฬาภรณ์ ต.นาหมอบญุ 0 594893 889698
802 นายยุทธชาติ  มุณีโน จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.น้ าตก 089-7268744 581123 869547
803 นายเสรี  มณีฉาย จ.นครศรีธรรมราช อ.ทุง่สง ต.กะปาง 0 571234 889306
804 นายวรีะนันท ์ จันทร์นุ่น จ.นครศรีธรรมราช อ.หวัไทร ต.แหลม 0 630721 882872
805 นายวารินทร์  เจริญสุข จ.นครศรีธรรมราช อ.หวัไทร ต.เขาพงัไกร 0 638139 883788
806 นายสมบติั  บริพนัธ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.บางขัน ต.บา้นนิคม 0 556417 874770
807 นายพเิชษฐ์  นุ่นนา จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ต.วงัอ่าง 0 591791 880714
808 นายวนิิจ  ไชยรุตม์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ต.ทา่เสม็ด 0 608500 877500
809 นายสมจิตต์  นาคเกล้ียง จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ต.เกาะขันธ์ 0 597820 872061
810 นายประยงค์  หนูบญุคง จ.นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด ต.ขอนหาด 0 614000 868000
811 นายพวั ศรศรี จ.นครศรีธรรมราช อ.ขนอม ต.ขนอม 0 593552 1014002
812 นายสุวรรณ  ด าเนินผล จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล ต.ทุง่ใส 0 598349 1000086
813 นางรัชฏาภรณ์  ศิริพนัธ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล ต.ทุง่ปรัง 0 592869 990819
814 นายวเิชียร  จันทรลอย จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล ต.เขาน้อย 0 589011 990858
815 นายฉลาด  จักรา จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล ต.ฉลอง 0 586240 981720
816 นายสุพจน์  เกตุแก้ว จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล ต.ฉลอง 0 591021 987314
817 นายเดโช  ศิริสุข จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล ต.เสาเภา 0 600429 983419
818 นายฉลอง   เพชรชู จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล ต.เทพราช 0 591412 980728
819 นายเจริญ  วตัตา จ.นครศรีธรรมราช อ.ทา่ศาลา ต.สระแก้ว 0 601967 970492
820 นายสมบรูณ์  ศรีแก้ว จ.นครศรีธรรมราช อ.ทา่ศาลา ต.ทา่ขึ้น 0 593332 962997
821 นายธนวฒัน์ เจริญสืบสกุล จ.นครศรีธรรมราช อ.ทา่ศาลา ต.ทา่ขึ้น 0 597726 963996
822 นายส าราญ  เวทยาวงศ์ จ.นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า ต.กะหรอ 0 592675 960334
823 นายวรุิง  ทองสุข จ.นครศรีธรรมราช อ.พปินู ต.กะทนู 0 559581 948957
824 นายอภสิิทธิ ์ ส้มแปน้ จ.นครศรีธรรมราช อ.นบพติ า ต.นาเหรง 0 583389 954985
825 นายเรศวร์  ฤทธิจ์ันทร์ จ.นครศรีธรรมราช อ.ทา่ศาลา ต.ไทยบรีุ 0 594908 959035
826 นายวจิิตร  สุขศรีใส จ.นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง ต.หว้ยปริก 0 552694 947615
827 นายโชติ เหมือนนิล จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี ต.พรหมนิมิต 088 016 5901 655131 1674508
828 นางสาวกอบกุล สุดใจ จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี ต.สร้อยทอง 080-4317769 647627 1677962
829 นายจเร  ปตุิยะ จ.นครสวรรค์ อ.โกรกพระ ต.บางมะฝ่อ 056-320313 617715 1723650
830 นางบญุเพลิน เชิญขวญัมา จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี ต.ย่านมัทรี 089 439 5460 619504 1712058
831 น.ส.เฉลียว  ทองค าเขียว จ.นครสวรรค์ อ.พยุหะคีรี ต.นิคมเขาบอ่แก้ว 089-2729726 632951 1709844
832 นางอารีรัตน์ ราชประสิทธิ์ จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ต.ตะคร้อ  685363 1710269
833 นายมนตรี บวัสุวรรณ จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ ต.พนุกยูง 081-2974500 654472 1705100
834 นางศุภรดา พนัหลง จ.นครสวรรค์ อ.ตากฟา้ ต.ล าพยนต์ 087 319 9328 669170 1697290
835 นางสมบติั  น้อยมหาพรหม จ.นครสวรรค์ อ.ตาคลี ต.หนองหม้อ 081-770-2959 643564 1681484
836 นางวารีรัตน์ โพธิเ์อี่ยม จ.นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย ต.บา้นแดน 877687036 594316 1763433
837 นายเสวต ใจอินทร์ จ.นครสวรรค์ อ.เก้าเล้ียว ต.หนองเต่า 087 1342757 622234 1758322
838 นายล าพงึ  โคมณี จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง ต.หนองกระเจา 087-2011450 645902 1759789
839 นายโผน  หว้ยจันทร์ จ.นครสวรรค์ อ.แม่วงก์ ต.แม่เล่ย์ 082-8808901 549451 1745269
840 นายส่ง  บวัขัน จ.นครสวรรค์ อ.หนองบวั ต.หว้ยร่วม 086-2164495 658821 1758856
841 นายหวล  เล็กประดิษฐ์ จ.นครสวรรค์ อ.ทา่ตะโก ต.วงัใหญ่ 087-8481830 652174 1746043
842 นายจุน  แพขันทอง จ.นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ต.นาขอม 087-2011450 691922 1735238
843 นายถ่าย ปานศิลา จ.นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ต.วงัม้า 093 138 6560 594348 1731531
844 นายสุชาติ เกล็ดจีน จ.นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ ต.แควใหญ่  626323 1738710
845 นายนิกร   เสือพณิ จ.นครสวรรค์ อ.ชุมตาบง ต.ชุมตาบง 087-2019840 563032 1730102
846 นางวนัค า  เทศแสดง จ.นครสวรรค์ อ.บรรพตพสัิย ต.ด่านช้าง 087-2077801 609833 1774681
847 นายสมชาย ฟกัเขียว จ.นนทบรีุ อ.ไทรน้อย ต.ขุนศรี 02-9224054 637348 1546833
848 นายสอาด  เมี้ยนแม้น จ.นนทบรีุ อ.บางบวัทอง ต.ละหาร  655527 1540292
849 นายสุเทพ  สะเลมัน จ.นนทบรีุ อ.บางบวัทอง ต.บางบวัทอง 085-1747977 647785 1545572
850 นางอุบล ชูพทุธพงศ์ จ.นนทบรีุ อ.บางบวัทอง ต.ล าโพ 089-2110385 653224 1545715
851 นางสุดใจ  มะเล็งลอย จ.นนทบรีุ อ.ไทรน้อย ต.ทววีฒันา  645749 1541519
852 นายทว ี สีด่อน จ.นนทบรีุ อ.ไทรน้อย ต.ทววีฒันา  643303 1541165
853 นายสมศักด์ิ  จุ้ยนาม จ.นนทบรีุ อ.ไทรน้อย ต.ทววีฒันา  640859 1541287
854 นายราชัญ  เย็นมี จ.นนทบรีุ อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์  661181 1540011
855 นายอัมพร  จันทร์เกิด จ.นนทบรีุ อ.ไทรน้อย ต.หนองเพรางาย  641420 1535402
856 นายทองสุข  อาจหยุด จ.นนทบรีุ อ.บางบวัทอง ต.บางคูรัด  644672 1538214
857 นายพรีพฒัน์  ยันต์แดง จ.นนทบรีุ อ.ปากเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด  657831 1539160
858 นางศรียงค์  วมิลสรกิจ จ.นนทบรีุ อ.ปากเกร็ด ต.ทา่อิฐ  081-6968358 657896 1537245
859 นายสุรินทร์  เสนกองแก้ว จ.นนทบรีุ อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหนิ  649559 1535879
860 นางสมหมาย จีนแจ้ง จ.นนทบรีุ อ.บางบวัทอง ต.บางรักใหญ่ 089-4927858 656174 1535975
861 นางสาวสมฤทยั  เสือปาน จ.นนทบรีุ อ.เมืองนนทบรีุ ต.ไทรม้า 081-9141649 659335 1534604
862 นายชัยนาท  ทมิค า จ.นนทบรีุ อ.เมืองนนทบรีุ ต.ไทรม้า  660019 1535658
863 นางสาวทศิา เข็มใหญ่ จ.นนทบรีุ อ.บางใหญ่ ต.บางใหญ่ 081-3136262 644615 1530028
864 นายประหยัด  อ้นสวา่ง จ.นนทบรีุ อ.เมืองนนทบรีุ ต.บางไผ่  660583 1529925
865 นายจักรวทิย์  มันฐะนานนณ์ จ.นนทบรีุ อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง 089-0859699 655593 1528130
866 นายบญุลือ เรืองฉาย จ.นนทบรีุ อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง 087-0860506 644907 1526960
867 นายสมยศ  ชมไพบลูย์ จ.นนทบรีุ อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง  645870 1527216
868 นายไพโรจน์ มาแจ้ง จ.นนทบรีุ อ.บางกรวย ต.บางขนุน 085-8218162 657296 1527135
869 นางสาวมลิ  คล้ายมณี จ.นนทบรีุ อ.บางกรวย ต.มหาสวสัด์ิ  657911 1525884
870 นายปราโมทย์  บตุรรัก จ.นนทบรีุ อ.ไทรน้อย ต.ไทรใหญ่  089-9881604 640558 1553700
871 นายยวง  เขียวนิล จ.นนทบรีุ อ.ไทรน้อย ต.ราษฎร์นิยม  643402 1557730
872 นายนิรัตน์  เพช็รพลู จ.นราธวิาส อ.เมืองนราธวิาส ต.โคกเคียน  081-7988941 808402 716383
873 นายสตาดิง โต๊ะมา จ.นราธวิาส อ.บาเจาะ ต.บาเจาะ  793130 720980
874 นายรอมือลี  ปตูะมะ จ.นราธวิาส อ.ยี่งอ ต.ตะปอเยาะ  798869 715328
875 นายมาหามะ อับแดเสาะ จ.นราธวิาส อ.รือเสาะ ต.สาวอ  774600 712500
876 นายสมบรูณ์ บกสี จ.นราธวิาส อ.เมืองนราธวิาส ต.กะลุวอเหนือ  815888 709091
877 นางคอลีเยาะ ติสมานิ จ.นราธวิาส อ.ยี่งอ ต.ลุโบะบายะ  795683 711522
878 นายมะรีเปง็  อาแว จ.นราธวิาส อ.ยี่งอ ต.ละหาร  802500 708000
879 นายสุทวิสั  สุธางศ์รัตน์ จ.นราธวิาส อ.รือเสาะ ต.บาตง  773000 704200
880 นายสวงิ  เพช็รด า จ.นราธวิาส อ.ระแงะ ต.ตันหยงลิมอ  805199 694838
881 นายสุวทิย์  เพชรเกล้ียง จ.นราธวิาส อ.ตากใบ ต.ศาลาใหม่  834300 694500
882 นายอาแซ สะบดิูง จ.นราธวิาส อ.ระแงะ ต.กาลิซา  797403 691482
883 นายอร่าม  น้ าทพิย์ จ.นราธวิาส อ.ศรีสาคร ต.ซากอ  781000 687300
884 นายมูหะมะยูโซ๊ะ  หนินะ จ.นราธวิาส อ.เจาะไอร้อง ต.บกูิต 084-9687069 811532 686620
885 นายลอย สุวรรณน้อย จ.นราธวิาส อ.ศรีสาคร ต.ศรีบรรพต  782547 678887
886 นายอดุลชัย  มีนา จ.นราธวิาส อ.จะแนะ ต.ผดุงมาตร  803730 677508
887 นายสมมิตร  จันทร์กลม จ.นราธวิาส อ.ตากใบ ต.นานาค 087-6332951 841500 681500
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888 นายอันวา ยูโซ๊ะ จ.นราธวิาส อ.สุไหงปาดี ต.โต๊ะเด็ง 084-3967470 816032 676369
889 นายอับดุลรอแม มะมิง จ.นราธวิาส อ.จะแนะ ต.จะแนะ  799314 678280
890 นายดือเลาะ  มะนาวี จ.นราธวิาส อ.จะแนะ ต.ช้างเผือก  788132 667889
891 นายฮัมเซาะ  เจ๊ะโก๊ะ จ.นราธวิาส อ.สุไหงปาดี ต.กาวะ  822300 667300
892 นายซารี  เจ๊ะโด จ.นราธวิาส อ.สุไหงปาดี ต.สากอ  814500 666300
893 นายเมธ ีบญุรักษ์ จ.นราธวิาส อ.สุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก  826827 665771
894 นายแดง  สุขส าราญ จ.นราธวิาส อ.สุคิริน ต.สุคิริน  799425 656333
895 นายสุลกิปลี อาแซ จ.นราธวิาส อ.แวง้ ต.เอรวณั 087-2932378 815177 660540
896 นายวรีะศักด์ิ  ยาลี จ.นราธวิาส อ.แวง้ ต.แม่ดง  819300 652025
897 นายบญุชัย  มาลาธร จ.นราธวิาส อ.แวง้ ต.โละจูด  818500 649400
898 นายสมศักด์ิ ศรีนุ่น จ.นราธวิาส อ.สุคิริน ต.ภเูขาทอง  799226 644776
899 นายสุชาติ  จันทร์ต๊ะวงค์ จ.น่าน อ.นาน้อย ต.นาน้อย 080-0334801 678725 2025370
900 นางผ่องนภา ศรีนะ จ.น่าน อ.นาน้อย ต.นาน้อย 085-7061238 675414 2028926
901 นายสนอง  ทองค า จ.น่าน อ.นาน้อย ต.สันทะ 086-1965515 669666 2025604
902 นายหลุด ติสระ จ.น่าน อ.นาน้อย ต.สถาน 086-8959632 679834 2014952
903 นายอภนิันท ์ขัตริยะ จ.น่าน อ.นาหมื่น ต.เมืองลี 086-1965248 660788 2015511
904 นายพเิชษฐ ก่อเกิด จ.น่าน อ.ทุง่ช้าง ต.ปอน 086-1878693 701966 2159605
905 นายไพศาล หอมดอก จ.น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หว้ยโก๋น 084-9133100 711666 2165105
906 นายสุริชัย กันทา จ.น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ขุนน่าน 088-4173821 732314 2158460
907 นายทอน เพทจันตา จ.น่าน อ.ทุง่ช้าง ต.งอบ 086-1182946 697929 2153517
908 นายนุคม ขุนวดั จ.น่าน อ.สองแคว ต.ชนแดน 084-7345067 676908 2148553
909 นายภริมย์  ทองสุข จ.น่าน อ.สองแคว ต.นาไร่หลวง 084-7391474 679976 2138181
910 นายทองค า ใจน้อย จ.น่าน อ.เชียงกลาง ต.เปอื 081-7964120 696066 2139805
911 นายเจริญศักด์ิ  เลิศวรายุทธ์ จ.น่าน อ.ทา่วงัผา ต.ผาทอง  672783 2129947
912 นายสายัณห ์เทพสุคนธ์ จ.น่าน อ.เชียงกลาง ต.พระพทุธบาท  693527 2133344
913 นายอินเขียน อินสองใจ จ.น่าน อ.เชียงกลาง ต.เชียงคาน 089-5611864 693629 2128515
914 นายปาน สุวงกฏ จ.น่าน อ.ปวั ต.ปวั 086-9232416 699443 2122381
915 นางสมใจ  ธรุะชน จ.น่าน อ.ปวั ต.ศิลาแลง 054-792017 704001 2118047
916 นายคะนอง ปะทิ จ.น่าน อ.ทา่วงัผา ต.จอมพระ 087-1916192 694611 2112466
917 นายเหรียญ ค าหวา่ง จ.น่าน อ.ปวั ต.อวน 086-0754199 703766 2102204
918 นายเหรียญ ค าแควน่ จ.น่าน อ.บอ่เกลือ ต.ภฟูา้ 082-8983830 730646 2103686
919 นายสนั่น สถานเขื่อน จ.น่าน อ.เมืองน่าน ต.สะเนียน 089-9998423 674722 2084726
920 นายส่อง สุดใจ จ.น่าน อ.ภเูพยีง ต.เมืองจัง 086-9931515 691792 2085680
921 นายประเสริฐ สอิ้งแก้ว จ.น่าน อ.เมืองน่าน ต.ผาสิงห์ 084-6142830 685040 2091144
922 นายพงษ์สนิท  ใหม่ธมิา จ.น่าน อ.บา้นหลวง ต.ปา่คาหลวง 054-761259 652174 2084932
923 นายจ าเนียร กัจนา จ.น่าน อ.ภเูพยีง ต.ฝายแก้ว 080-0334801 688699 2077005
924 นายสัมพนัธ ์ ณ น่าน จ.น่าน อ.เมืองน่าน ต.ถืมตอง 081-2550093 679479 2080157
925 นายธนพงษ์  อนาวงค์ จ.น่าน อ.เมืองน่าน ต.ไชยสถาน 054-708204 681572 2076723
926 นายเนตร ลมล่ืน จ.น่าน อ.เมืองน่าน ต.เรือง 086-1882199 677066 2075704
927 นายสุรพล วงค์ลังกา จ.น่าน อ.เมืองน่าน ต.บอ่สวก 085-7101294 678154 2071532
928 นายหวนั ซาวจ าปา จ.น่าน อ.เมืองน่าน ต.นาซาว 084-9488390 679385 2070578
929 นายวชัระพนัธ ์ค านินทะ จ.น่าน อ.ภเูพยีง ต.นาปงั 089-5613815 690653 2069007
930 นายบญุรวย บญุตา จ.น่าน อ.เวยีงสา ต.ทุง่ศรีทอง 087-6600276 677019 2064226
931 นายมนัส น ายศ จ.น่าน อ.เวยีงสา ต.ตาลชุม 084-4835084 686266 2060504
932 นายมานพ  กติยา จ.น่าน อ.เวยีงสา ต.กลางเวยีง 089-4322931 685213 2053854
933 นายยุทธ สีเขียว จ.น่าน อ.เวยีงสา ต.ขึ่ง 081-7656696 688456 2051084
934 นายศรัณย์พล อัคระกรโภคิน จ.น่าน อ.เวยีงสา ต.แม่สา 081-7964841 677666 2054504
935 นายใจ๋ ปรารมภ์ จ.น่าน อ.เวยีงสา ต.อ่ายนาไลย 083-3219461 667494 2051084
936 นายพทิกัษ์ ศรีนะอินทร์ จ.น่าน อ.เวยีงสา ต.ส้าน  684686 2051559
937 นายวรพล  พรมหาญ จ.บงึกาฬ อ.โซ่พสัิย ต.บวัตูม  959440 2006380
938 นายสมัย สีใส จ.บงึกาฬ อ.พรเจริญ ต.พรเจริญ  999550 2000500
939 นายจันทร์ดี  วลิาผาย จ.บงึกาฬ อ.พรเจริญ ต.พรเจริญ  999520 2001640
940 นายบญุธง คุณาคม จ.บงึกาฬ อ.เซกา ต.เซกา  1028900 1986181
941 นายบญุลม  ภธูร จ.บงึกาฬ อ.เซกา ต.เซกา  393000 1979000
942 นายพงษ์  จันปลิว จ.บงึกาฬ อ.บงึโขงหลง ต.โพธิห์มากแข้ง  402144 1981525
943 นายสุชาติ  แซ่ฮ่อ จ.บงึกาฬ อ.ปากคาด ต.โนนศิลา  321561 2024016
944 นายสุพรรณ  จันพายับ จ.บรีุรัมย์ อ.ปะค า ต.ปะค า 087-4586205 254037 1597508
945 นายอุทยั  ทพัชัย จ.บรีุรัมย์ อ.บา้นกรวด ต.สายตะกู  307582 1592735
946 นายสมหวงั  อาจปรุ จ.บรีุรัมย์ อ.ปะค า ต.หนองบวั  249664 1596944
947 นายอุดร  ซ้อนรัมย์ จ.บรีุรัมย์ อ.ละหานทราย ต.ละหานทราย  269020 1592493
948 นายนวล  อินทสุข จ.บรีุรัมย์ อ.ละหานทราย ต.หนองตระครอง  262176 1589156
949 นายสมพร  ประจิมนอก จ.บรีุรัมย์ อ.หนองกี่ ต.โคกสูง  235504 1637667
950 นายถวลิ  ใจกล้า จ.บรีุรัมย์ อ.ประโคนชัย ต.บา้นไทร 081-7801611 291062 1629035
951 นายโท  ทอ่ชุ จ.บรีุรัมย์ อ.หนองกี่ ต.ทุง่กระเต็น  243304 1622858
952 นายมนตรี  พยัฆคา จ.บรีุรัมย์ อ.นางรอง ต.นางรอง  263366 1621155
953 นายวภิาส  เกิดไทย จ.บรีุรัมย์ อ.ประโคนชัย ต.ละเวีย้ 089-4272551 305278 1617897
954 นายจักรพงษ์ เจริญธรรมรงค์ จ.บรีุรัมย์ อ.สตึก ต.ชุมแสง 088-1274873 325623 1672910
955 นายเทยีนชัย  พร้ิงเพราะ จ.บรีุรัมย์ อ.เมืองบรีุรัมย์ ต.พระครู 807477759 290686 1667150
956 นายจ าเริญ  มะโนบาล จ.บรีุรัมย์ อ.เมืองบรีุรัมย์ ต.บวัทอง 085-4146976 299026 1664861
957 นายเปรย  เชิดกาย จ.บรีุรัมย์ อ.กระสัง ต.ชุมแสง  085-4473926 323599 1658562
958 นายพฒันะภมูิ  อนันต์นพชัย จ.บรีุรัมย์ อ.กระสัง ต.กระสัง 089-6265529 322241 1649403
959 นายมานะศักด์ิ  กุลโต จ.บรีุรัมย์ อ.คูเมือง ต.หนองขมาร 081-4575310 282558 1697187
960 นายค ามี ชิณภา จ.บรีุรัมย์ อ.สตึก ต.ดอนมนต์ 089-9478444 305193 1679543
961 นายอดุลย์  ตุ่มงาม จ.บรีุรัมย์ อ.นาโพธิ์ ต.บา้นดู่ 081-8788566 283138 1735149
962 นายประทวน  ศรีภา จ.บรีุรัมย์ อ.นาโพธิ์ ต.ศรีสวา่ง  283730 1730838
963 นายอุดม  ภกัดีบญุมา จ.บรีุรัมย์ อ.พทุไธสง ต.บา้นแวง  282927 1722435
964 นายวเิชต  สวนดอกไม้ จ.บรีุรัมย์ อ.โนนดินแดง ต.ส้มปอ่ย 088-1145142 259113 1588484
965 นางหวัน่  เพยีรโคตร จ.บรีุรัมย์ อ.ช านิ ต.ช านิ  265783 1634223
966 นายเสง่ียม  หนิประโคน จ.บรีุรัมย์ อ.พลับพลาชัย ต.ส าโรง 085-1430359 296546 1634986
967 นายสมพร  ค าสอน จ.บรีุรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.อีสานเขต 089-6082521 275251 1620121
968 นายสังเวยีร  ศรีสืบมา จ.บรีุรัมย์ อ.โนนสุวรรณ ต.ทุง่จังหนั  236661 1617152
969 นายประสาน สันกระโทก จ.บรีุรัมย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ตาเปก๊ 087-8793904 275457 1613330
970 นายประสาท  เกษี จ.บรีุรัมย์ อ.โนนสุวรรณ ต.โนนสุวรรณ  240841 1612705
971 นายหมอง  อินส าราญ จ.บรีุรัมย์ อ.บา้นด่าน ต.วงัเหนือ 089-9931141 308763 1675388
972 นายบญุจันทร์  โสดก จ.บรีุรัมย์ อ.บา้นด่าน ต.บา้นด่าน 087-8738437 300844 1673790
973 นายเพิม่   ฉิวรัมย์ จ.บรีุรัมย์ อ.หว้ยราช ต.บา้นตะโก  309960 1655112
974 นายสุรัติ  นพรัตน์ จ.บรีุรัมย์ อ.หว้ยราช ต.หว้ยราช 087-3369501 304311 1654552
975 นายลัด  ขอยุทธกลาง จ.บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ ต.เสาเดียว 084-8324276 245779 1650894
976 นายสง่า  พลอ่อน จ.บรีุรัมย์ อ.หนองหงส์ ต.หว้ยหนิ 088-4652430 243133 1646412
977 นายทองดี  ปริโต จ.บรีุรัมย์ อ.ช านิ ต.ช่อผกา  265084 1640228
978 นายไว  พมิพา จ.บรีุรัมย์ อ.บา้นใหม่ไชยพจน์ ต.กู่สวนแตง  272966 1717909
979 นายแพ  ประดับศรี จ.บรีุรัมย์ อ.แคนดง ต.ดงพลอง 089-2838606 301974 1694016
980 นายบญุจันทร์  บญุสุข จ.บรีุรัมย์ อ.แคนดง ต.หวัฝาย 086-2547262 305788 1691041
981 นายสมศักด์ิ  วเิชียรสมุทร จ.ปทมุธานี อ.ธญับรีุ ต.ล าผักกูด  690180 1552445
982 นายจ าป ียืนยง จ.ปทมุธานี อ.สามโคก ต.บางโพธิเ์หนือ 089-4394796 662846 1552702
983 นายสมนึก  รุ่งแจ่ม จ.ปทมุธานี อ.เมือง ต.สวนพริกไทย  671930 1550217
984 นายส าราญ  อินทร จ.ปทมุธานี อ.ล าลูกกา ต.ล าลูกกา 089-0033312 693886 1547415
985 นายธวชัชัย ถนอมลิขิต จ.ปทมุธานี อ.เมือง ต.บางหลวง 081-6410590 662434 1548538
986 นายประกิต โฉมพระกลับ จ.ปทมุธานี อ.ล าลูกกา ต.บงึค าพร้อย 02-5771922 684444 1546403
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987 นายทรัพย์  ละอองแก้ว จ.ปทมุธานี อ.เมือง ต.บางพนู  02-9597697 669867 1546590
988 นายธรีสิญจ์  อยู่ยืน จ.ปทมุธานี อ.เมือง ต.บางคูวดั  661172 1544432
989 นายสุวรรณ  ปานปนู จ.ปทมุธานี อ.เมือง ต.บางคูวดั 081-7680389 658630 1546120
990 นายประสิทธิ ์รูปเอี่ยม จ.ปทมุธานี อ.เมือง ต.บางคูวดั 089-8968837 662340 1546485
991 นางปราณี  เหลืองสวสัด์ิ จ.ปทมุธานี อ.เมือง ต.หลักหก 081-6289082 673382 1542718
992 นายทศั  ช้างเยาว์ จ.ปทมุธานี อ.หนองเสือ ต.นพรัตน์  702902 1570862
993 นายเล็ก  พวงต้น จ.ปทมุธานี อ.หนองเสือ ต.บงึกาสาม 089-5681572 694321 1570953
994 นายสมร แตงอ่อน จ.ปทมุธานี อ.หนองเสือ ต.บงึช าอ้อ 083-7559180 693020 1567653
995 วา่ที ่รต.สุวรรณ  สลักค า จ.ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองเจ็ด 086-5394558 688254 1571122
996 นายจ านัน  วงษ์จ าปา จ.ปทมุธานี อ.คลองหลวง ต.คลองส่ี 081-8694923 682422 1562374
997 นายสนอง  ข าประดิษฐ์ จ.ปทมุธานี อ.หนองเสือ ต.หนองสามวงั  701968 1566785
998 นายเทยีน คล้ายนุช จ.ปทมุธานี อ.หนองเสือ ต.บงึบอน 089-7832572 694340 1555152
999 นายถวลิ  เสียงแจ๋ว จ.ปทมุธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.บอ่เงิน 085-1756131 651864 1559140
1000 นายประเสริฐ  เหมือนนาค จ.ปทมุธานี อ.สามโคก ต.บางกระบอื  665865 1558704
1001 นายทองค า  แสงจันทร์ จ.ปทมุธานี อ.สามโคก ต.คลองควาย  - 662271 1557434
1002 นายเดชา  เครือโชติ จ.ปทมุธานี อ.สามโคก ต.คลองควาย  084-8098859 662014 1557923
1003 นายสุรินทร์  แขกแพ จ.ปทมุธานี อ.ธญับรีุ ต.บงึน้ ารักษ์  704181 1557454
1004 นายมานะ หอ่ผล จ.ปทมุธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.หน้าไม้ 087-3248161 646186 1553091
1005 นางก าไล  ช่างยิ้ม จ.ปทมุธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.ระแหง  648463 1558017
1006 นายเงิน ลาวเนือง จ.ปทมุธานี อ.สามโคก ต.บา้นปทมุ 086-0118664 667318 1555937
1007 นายส ารวย  เกาะแก้ว จ.ปทมุธานี อ.ลาดหลุมแก้ว ต.คูบางหลวง 087-9704422 658730 1554122
1008 นายเนื่อง  เจริญจันทร์ จ.ปทมุธานี อ.ธญับรีุ ต.บงึสนั่น  696995 1552556
1009 นายสมจิตร  พุม่ฉัตร จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด ต.ศิลาลอย  595756 1357564
1010 นายทองยุ้ย  จันทร์ชูกล่ิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด ต.ไร่เก่า 032-689438 595554 1350299
1011 นายบญุเรือน  สืบพนัธโ์กย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.สามร้อยยอด ต.ไร่เก่า  584925 1355513
1012 นายส าลี  โพธมิณี จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบรีุ ต.หาดขาม  587473 1337651
1013 นายยงยุทธ  เจียมตน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบรีุ ต.สามกระทาย  594472 1346459
1014 นายสมอน  เดชประสาท จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.บอ่นอก 089-8061093 584005 1327295
1015 นายสุเทพ  น้อยช่อ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ต.หว้ยทราย  569975 1291092
1016 นายนะไม  ทอดสนิท จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทบัสะแก ต.หว้ยยาง  567762 1286456
1017 นายวทิยา สันติสุขไพบลูย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทบัสะแก ต.ทบัสะแก 081-5729665 568666 1272613
1018 นายฉลวย มีศักด์ิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทบัสะแก ต.ทบัสะแก 081-1919070 566636 1273677
1019 นายขวญัชัย  โค้วปรีชา จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทบัสะแก ต.อ่างทอง  552879 1265098
1020 นายประจวบ  ปัน้ไพบลูย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ต.ชัยเกษม  555991 1255995
1021 นายสนอง ยังเจริญ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ต.ก าเนิดนพคุณ 089-2122653 556099 1244673
1022 นายเอี่ยม  แสนสบาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ต.ทองมงคล  546012 1239377
1023 นายประสิทธิ ์เหมือนวงค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ต.พงศ์ประศาสน์ 087-2643827 554726 1238514
1024 นายบญุเลิศ  คงรอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย ต.บางสะพาน  548513 1225920
1025 นายธานี  เชื้อทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย ต.ไชยราช  537675 1216975
1026 นายยงยุทธ คงสมัคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย ต.ทรายทอง 089-0674685 550340 1219120
1027 นายไฉน  อินทรีย์ยงค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หวัหนิ ต.หนิเหล็กไฟ 089-4128466 590943 1390234
1028 นายจันทร์  ขุนประเสริฐ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หวัหนิ ต.ทบัใต้ 089-1572715 597260 1381311
1029 นายทลู ทองแผ่น จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หวัหนิ ต.ทบัใต้ 085-2658799 586849 1391245
1030 นางวาสนา ตันติเชวงฐกูร จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบรีุ ต.หนองตาแต้ม 080-6697361 590087 1365621
1031 นายทองพนู  โหลแก้ว จ.ปราจีนบรีุ อ.ประจันตคาม ต.บา้นหอย  777928 1547796
1032 นางวจิินต์  บางไผ่ (เปล่ียนชื่อชลภสั จ.ปราจีนบรีุ อ.ศรีมหาโพธิ ต.บา้นทาม  774342 1547335
1033 นายชาญ  อึ้งโพธิ จ.ปราจีนบรีุ อ.ศรีมหาโพธิ ต.ดงกระทงยาม  764719 1545364
1034 นายปรีชา  พนัมาก จ.ปราจีนบรีุ อ.ศรีมหาโพธิ ต.ทา่ตูม 081-2572529 774610 1543530
1035 นายณรงค์  ทองค า จ.ปราจีนบรีุ อ.บา้นสร้าง ต.บางยาง  739620 1539882
1036 นายสมควร  โฉมยงค์ จ.ปราจีนบรีุ อ.บา้นสร้าง ต.บางปลาร้า 081-6644899 750595 1539526
1037 นายสมาน  จัตุรัส จ.ปราจีนบรีุ อ.ศรีมโหสถ ต.คู้ล าพนั 081-1500805 760337 1540839
1038 นายโกวทิย์  ทองรบ จ.ปราจีนบรีุ อ.ศรีมหาโพธิ ต.หวัหวา้  763503 1538633
1039 นายสมศักด์ิ  โกภตัรา จ.ปราจีนบรีุ อ.บา้นสร้าง ต.บางขาม  744220 1536829
1040 นางสุนีย์  ศรีวงษา จ.ปราจีนบรีุ อ.กบนิทร์บรีุ ต.วงัทา่ช้าง  815724 1515487
1041 นายจ าลอง  ชะตางาม จ.ปราจีนบรีุ อ.ประจันตคาม ต.บฝุ้าย  776415 1561835
1042 นายสมบติั  แก้วพวง จ.ปราจีนบรีุ อ.เมืองปราจีนบรีุ ต.เนินหอม  754890 1567745
1043 นายสัญญา  เล่หสิ์งห์ จ.ปราจีนบรีุ อ.นาดี ต.แก่งดินสอ  824392 1555857
1044 นายวชิัย  ขุนเณร จ.ปราจีนบรีุ อ.ประจันตคาม ต.หนองแก้ว  775166 1560773
1045 นายภมูิศักด์ิ  บญุธรรม จ.ปราจีนบรีุ อ.ประจันตคาม ต.ค าโตนด  783254 1562367
1046 นายมนัส  ฮวดจึง จ.ปราจีนบรีุ อ.เมืองปราจีนบรีุ ต.บา้นพระ  086-1441092 760295 1563294
1047 นางวนัเพญ็  สนลอย จ.ปราจีนบรีุ อ.เมืองปราจีนบรีุ ต.บา้นพระ  752870 1561272
1048 นายยิ้ม  พนัทอง จ.ปราจีนบรีุ อ.กบนิทร์บรีุ ต.หนองกี่ 086-0740253 806949 1553083
1049 นายบญุสืบ  เดชสอน จ.ปราจีนบรีุ อ.เมืองปราจีนบรีุ ต.ดงพระราม  760595 1557882
1050 นายดอเลาะ  ยูโซะ จ.ปตัตานี อ.ปะนาเระ ต.ปะนาเระ  773148 759620
1051 นายมงคล  สังข์สร จ.ปตัตานี อ.หนองจิก ต.ดอนรัก  743755 755850
1052 นายสการียา สูลง จ.ปตัตานี อ.ปะนาเระ ต.บา้นน้ าบอ่  785033 751541
1053 นายฮามะ เจะอามะ จ.ปตัตานี อ.ยะหร่ิง ต.ราตาปนัยัง  758160 754700
1054 นายอภเิดช มีแต จ.ปตัตานี อ.ยะหร่ิง ต.ราตาปนัยัง 087-2944475 761138 756038
1055 นายต่วนอัสลัม ดาตู จ.ปตัตานี อ.เมืองปตัตานี ต.บาราเฮาะ 089-8796637 752874 756044
1056 นายไซดอามะ ไซดอูเซ็ง จ.ปตัตานี อ.หนองจิก ต.เกาะเปาะ 081-0968260 743805 753105
1057 นางณัฐภทัร รัตน์เรืองศรี จ.ปตัตานี อ.ปะนาเระ ต.ดอน 080-8704989 773496 750784
1058 นางสาว สุภาวณีิ สุขสุวรรณ จ.ปตัตานี อ.ยะรัง ต.ยะรัง 089-6501254 754750 747088
1059 อับดุลเลาะ อาแว จ.ปตัตานี อ.ยะหร่ิง ต.ปลุากง  764078 748713
1060 นายมะลาเซน มะลี จ.ปตัตานี อ.ยะรัง ต.ระแวง้ 086-2928251 756203 748875
1061 นายเฉลิม  อินทรกาญจน์ จ.ปตัตานี อ.โคกโพธิ์ ต.นาเกตุ  736300 745200
1062 นางครวญ หนูคง จ.ปตัตานี อ.สายบรีุ ต.แปน้ 081-7981066 782565 745296
1063 นายอาแด เฮงปยิา จ.ปตัตานี อ.มายอ ต.สาคอบน 081-0975093 759332 748460
1064 นายธนโชติ   สารพร จ.ปตัตานี อ.โคกโพธิ์ ต.บางโกระ  731530 747070
1065 นายอภสิิทธิ ์ดอเลาะ จ.ปตัตานี อ.ยะรัง ต.วดั 082-2672757 754645 746150
1066 นายอาเซ็ม  โตะหะ จ.ปตัตานี อ.มายอ ต.มายอ 087-2939382 768200 741850
1067 นายอุเซ็ง   วาเยะ จ.ปตัตานี อ.ยะรัง ต.กอล า  756473 739342
1068 นายซาการียา  สตอปา จ.ปตัตานี อ.ทุง่ยางแดง ต.พเิทน  773350 739620
1069 นายสมควร ตันวเิศษ จ.ปตัตานี อ.โคกโพธิ์ ต.ช้างใหต้ก 081-0960103 728326 737689
1070 นายสาวา    ดือราแม จ.ปตัตานี อ.สายบรีุ ต.ละหาร  081-7981053 790850 736750
1071 นายบญุ  แก้วงาย จ.ปตัตานี อ.ไม้แก่น ต.ดอนทราย 081-0945578 798452 729778
1072 นายอับดุลฮามิด วาบา จ.ปตัตานี อ.กะพอ้ ต.ตะโละดือรามัน  783359 729956
1073 นายเช้า  เข้มแข็ง จ.พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช ต.บา้นใหม่  662053 1607100
1074 นายสมชาย  สัมพนัธป์ระทปี จ.พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช ต.หวัไผ่  663284 1606186
1075 นายไพโรจน์  ขุนปกัสี จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ต.หน้าโคก  647268 1602884
1076 นายปฐพ ี พวงสุวรรณ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ต.นาคู  638011 1599224
1077 นายโสภณ  ลุนใต้ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ผักไห่ ต.ลาดน้ าเค็ม  649626 1602323
1078 นายสมปอง  บงัเกิดฤทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะหนั ต.บางนางร้า  664779 1601210
1079 นายวนัเดิม  นาคเปีย่ม จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง ต.บา้นชุ้ง  675893 1599696
1080 นายสมเวยีง  สุขสมพชื จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ภาชี ต.ภาชี  687083 1595647
1081 นายชุมพล จันทร์โส จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล ต.บางหกั 080-0194919 655794 1596773
1082 นางรัตนาภรณ์  ดีเลิศ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล ต.ไทรน้อย 082-2390444 660561 1593110
1083 นายซ้อย  เอี่ยมพชิัย จ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง ต.บอ่โพง  674217 1592232
1084 นายปราโมทย์  คงสัมฤทธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทยั ต.หนองไม้ซุง  689716 1588255
1085 นายจรัญ สรรเสริญทมิ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ต.สวนพริก 081-9477806 667183 1591075
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1086 นายทว ี วงษ์ศล จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล ต.วดัยม  659356 1591550
1087 นางละมุน พรหมบตุร จ.พระนครศรีอยุธยา อ.อุทยั ต.อุทยั 086-1261463 678490 1588569
1088 นายอุบล ฉายจันทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา ต.ลาดงา  647024 1590464
1089 นางณิชาภทัร  พวัศิริมิตร จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางบาล ต.ทางช้าง  654801 1589970
1090 นายมานะ  โพธิสุ์ทธิ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา ต.หวัเวยีง  651560 1589442
1091 นายปรีชา รัตนกนก จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย ต.เต่าเล่า 083-5596208 644023 1584040
1092 นายส าอางค์  เผือกหอม จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางซ้าย ต.บางซ้าย  639615 1583116
1093 นายสิทธพิงค์  ประสิทธเิดช จ.พระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา ต.ปากกราน  663648 1582840
1094 นายอนงค์ มีหลาย จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.หน้าไม้ 081-7269692 657336 1581864
1095 นายสวัน่  ทองโชติ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วงัน้อย ต.ชะแมบ  690677 1579101
1096 นายสวสัด์ิ  อรรถอินทรีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.หอ่หมก  656488 1576193
1097 นายมานพ ภูส่ละ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วงัน้อย ต.วงัจุฬา 086-1305073 693233 1573788
1098 นางศรีปทมุ  มีสัตย์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.วงัน้อย ต.บอ่ตาโล่  680166 1576574
1099 นายน้อม จิตระโภชน์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.ช้างน้อย 083-4327373 660386 1575938
1100 นายบญุเร่ิม   โกมุติบาล จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.บา้นแปง้ 086-5370454 661061 1572756
1101 นางสุนีรัตน์ นกอินทรีย์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน ต.คลองจิก 089-8190349 674526 1572439
1102 นายพสิน  พรสูร จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบวัหลวง ต.คู้สลอด 085-3703123 647722 1567858
1103 นายประมาณ  สวา่งญาติ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร ต.ราชคราม  663850 1567143
1104 นายวเิชียร  โชติ เฉลิมพงษ์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ลาดบวัหลวง ต.สิงหนาท  651570 1564643
1105 นายบญุรอด  หน่อทอง จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บา้นแพรก ต.คลองน้อย  084-7148641 666458 1618311
1106 นายสุรินทร์  รัตสิงห์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บา้นแพรก ต.บา้นใหม่  671502 1620636
1107 นางสาวนันทา เกิดกิจ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บา้นแพรก ต.บา้นแพรก  669500 1620169
1108 นายพฒิุพงษ์  นันโท จ.พระนครศรีอยุธยา อ.มหาราช ต.โรงช้าง  668483 1614132
1109 นายทองเร่ิม  เฟือ่งอารมณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ทา่เรือ ต.ทา่เจ้าสนุก  684884 1606649
1110 นายบญุเรือง จอมค า จ.พะเยา อ.ภซูาง ต.เชียงแรง 083-5779682 635022 2168369
1111 นายโสพล  สักแกแก้ว จ.พะเยา อ.ภซูาง ต.ปา่สัก  639212 2167917
1112 นายบญุสิน    กัณหาจันทร์ จ.พะเยา อ.เชียงค า ต.อ่างทอง 085-7088144 626342 2165670
1113 นายบญุส่ง  ดวงแก้วปัน๋ จ.พะเยา อ.ภซูาง ต.สบบง 080-79213129 639565 2165180
1114 นายปัน๋แก้ว    บวัหลวง จ.พะเยา อ.จุน ต.หงส์หนิ 087-1935741 617752 2157039
1115 นายยงยุทธ    ยอดพนม จ.พะเยา อ.จุน ต.ทุง่รวงทอง 080-61351456 621992 2148065
1116 นายประยูร  ค ามา จ.พะเยา อ.เชียงค า ต.ทุง่ผาสุข  636481 2154095
1117 นายสันทดั ไกลถิ่น จ.พะเยา อ.เชียงค า ต.ฝายกวาง 081-0295261 635942 2145199
1118 นายสงคราม    มาไกล จ.พะเยา อ.เชียงค า ต.ฝายกวาง 089-1910296 641437 2153291
1119 นายอินปัน๋    ไทยใหม่ จ.พะเยา อ.เชียงค า ต.แม่ลาว 089-5604855 643857 2148065
1120 นายอุดม  หายโศรก จ.พะเยา อ.เชียงค า ต.แม่ลาว 082-8982005 656721 2148276
1121 นายสมบญั    ปญัจุรี จ.พะเยา อ.ดอกค าใต้ ต.หว้ยลาน 084-8109794 609339 2135495
1122 นายเส็ง     อิงออน จ.พะเยา อ.ภกูามยาว ต.หว้ยแก้ว 081-3872415 605377 2131543
1123 นายสิงหห์า  ไชยพรม จ.พะเยา อ.ภกูามยาว ต.หว้ยแก้ว 089-5612235 602632 2132815
1124 นายเกรียงศักด์ิ  แก้วน ามา จ.พะเยา อ.แม่ใจ ต.เจริญราษฎร์ 085-1060388 580703 2146196
1125 นายสมพร  ใจค า จ.พะเยา อ.จุน ต.หว้ยยางขาม  621939 2143439
1126 นายเปล่ียน    ไชยกุล จ.พะเยา อ.ภกูามยาว ต.ดงเจน 089-2626686 598953 2132596
1127 นายดอน    พทุธวงค์ จ.พะเยา อ.ปง ต.งิม  639506 2133611
1128 นายมณูญ  การะเวก จ.พะเยา อ.จุน ต.หว้ยข้าวก่ า 087-3029245 617908 2137180
1129 นายอินสม    จันทร์ขอด จ.พะเยา อ.แม่ใจ ต.ศรีถ้อย 080-1217413 583215 2140301
1130 นายสมศักด์ิ   ค้าโค จ.พะเยา อ.แม่ใจ ต.แม่ใจ 083-9963062 589083 2137344
1131 นายค ามูล  อินถา จ.พะเยา อ.ปง ต.ออย  637911 2130752
1132 นายอิทธพิงศ์  ศรีธนะ จ.พะเยา อ.จุน ต.พระธาตุขิงแกง 082-1952280 625221 2133541
1133 นางแสงจันทร์ ปนัแก้ว จ.พะเยา อ.ดอกค าใต้ ต.ดงสุวรรณ 086-1175532 610361 2127245
1134 นายเล็ก อุปมา จ.พะเยา อ.ปง ต.นาปรัง 084-8117465 633868 2119736
1135 นายค า  ต๊ะวงค์ จ.พะเยา อ.ดอกค าใต้ ต.สวา่งอารมณ์ 080-1355843 603856 2123557
1136 นายเจริญ  ไชยลังกา จ.พะเยา อ.ปง ต.ปง 090-2074768 631040 2104405
1137 นายสมนึก  วงค์รักษา จ.พะเยา อ.ดอกค าใต้ ต.ดอนศรีชุม  607415 2116301
1138 นายสมบรูณ์  นักไร่ จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา ต.บา้นสาง 085-1313349 587870 2120238
1139 นายจ านงค์    นาคประดับ จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา ต.บา้นตุ่น 083-2011073 587687 2117586
1140 นางนงคราญ  กันยานะ จ.พะเยา อ.ดอกค าใต้ ต.บญุเกิด 082-1831778 603807 2117910
1141 นายปรีดา วชิัยโน จ.พะเยา อ.เมืองพะเยา ต.แม่นาเรือ 087-1755128 590028 2114204
1142 นายธนัช  มังคะราช จ.พะเยา อ.เชียงม่วน ต.สระ 081-1635088 634091 2102130
1143 นายเส่ง  ค าบญุเรือง จ.พะเยา อ.เชียงม่วน ต.บา้นมาง 086-0950385 634525 2084650
1144 นายธรีศักด์ิ วงศ์ตุ้ย จ.พะเยา อ.เชียงม่วน ต.บา้นมาง 904687125 625686 2088563
1145 นายส่ิน  วงศ์ใหญ่ จ.พะเยา อ.เชียงม่วน ต.บา้นมาง 087-1117236 634525 2089591
1146 นายผล  มีศรี จ.พะเยา อ.ภซูาง ต.ภซูาง 087-1749928 642291 2173052
1147 นายสุทศัน์  กาละสังข์ จ.พงังา อ.ทา้ยเหมือง ต.ล าภี 0 430291 946261
1148 นายดุสิต  บูท่อง จ.พงังา อ.เมืองพงังา ต.นบปริง 0 447449 938789
1149 นายสมศักด์ิ ขลิกค า จ.พงังา อ.ทบัปดุ ต.โคกเจริญ 0 460655 946393
1150 นายบัน่เช่ง  แซ่อ๋อง จ.พงังา อ.ทบัปดุ ต.ทบัปดุ 0 462200 939466
1151 นายประทวน  พลรบ จ.พงังา อ.เมืองพงังา ต.บางเตย 0 453662 932606
1152 นายประมูง  จรุงการ จ.พงังา อ.ทา้ยเหมือง ต.ทา้ยเหมือง 0 422040 939603
1153 นายเชื้อ  หนักแน่น จ.พงังา อ.ทา้ยเหมือง ต.บางทอง 0 430872 934515
1154 นายจีระพล  ผลทวี จ.พงังา อ.ทบัปดุ ต.มะรุ่ย 0 461965 936720
1155 นายไพบลูย์   คุ้มพร้อม จ.พงังา อ.ตะกั่วทุง่ ต.กะไหล 0 435535 917260
1156 นายจรวย  เชาวลิต จ.พงังา อ.ตะกั่วทุง่ ต.กะไหล 0 433230 924525
1157 นายพนัธ ์ เอี่ยมสะอาด จ.พงังา อ.ตะกั่วทุง่ ต.หล่อยูง 0 428641 912746
1158 นายอมรศักด์ิ  มัจฉาเวช จ.พงังา อ.ตะกั่วทุง่ ต.คลองเคียน 0 439945 909031
1159 นายนพ พชืการ จ.พงังา อ.เกาะยาว ต.เกาะยาวน้อย 0 455283 897479
1160 นายประดิษฐ์  พึง่ถิ่น จ.พงังา อ.เกาะยาว ต.เกาะยาวใหญ่ 0 454988 890891
1161 นายสันทดั  จัดสวนววั จ.พงังา อ.เกาะยาว ต.พรุใน 0 455429 878482
1162 นายชินวฒิุ  จันทร์แจ่ม จ.พงังา อ.คุระบรีุ ต.คุระ 0 435348 1029299
1163 นายประดิษฐ์  ยิ่งเจริญภกัดี จ.พงังา อ.คุระบรีุ ต.บางวนั 0 433307 1007005
1164 นายอนุรัตน์  ช่วยนคร จ.พงังา อ.กะปง ต.รมณีย์ 0 444428 977341
1165 นายสมยศ  วริิยะนรอนันต์ จ.พงังา อ.ตะกั่วปา่ ต.บางม่วง 0 420232 975880
1166  จ.พงังา อ.ตะกั่วปา่ ต.ต าตัว 0 430397 972132
1167 นายสมพล  กัลยาณศิริ จ.พงังา อ.กะปง ต.เหมาะ 0 433169 957171
1168 นายหา้บีดี่น  วาหะรักษ์ จ.พงังา อ.ทา้ยเหมือง ต.ล าแก่น 0 415977 941244
1169 นายปรากรม  มีรุ่งเรือง จ.พทัลุง อ.ปากพะยูน ต.เกาะนางค า 089-5988306 652300 811900
1170 นายปราโมทย์  เกตุมาก จ.พทัลุง อ.ปา่บอน ต.ปา่บอน 087-2854514 631550 811950
1171 นายสุนทร  ขวญัด า จ.พทัลุง อ.ตะโหมด ต.ตะโหมด  618488 807941
1172 นายพเิชษฐ์ ศรีชูทอง จ.พทัลุง อ.ปา่บอน ต.วงัใหม่ 086-2965546 629223 804902
1173 นายพร  พรหมทอง จ.พทัลุง อ.ปา่บอน ต.หนองธง  623950 800950
1174 นายระโหด  หมัดหมาน จ.พทัลุง อ.ปา่บอน ต.หนองธง  624300 802450
1175 นายวชิิต  สุมามาน จ.พทัลุง อ.ปากพะยูน ต.หารเทา 087-6112753 641180 806603
1176 นายสมบญุ  เต่าจันทร์ จ.พทัลุง อ.ปากพะยูน ต.ดอนประดู่  639350 802410
1177 นายบญุยงค์  ทองศรีจันทร์ จ.พทัลุง อ.ปา่บอน ต.โคกทราย  634628 795279
1178 นายสุภาพ  มูสิกะศิริ จ.พทัลุง อ.ปากพะยูน ต.ดอนทราย  647215 802316
1179 นายบญุชู  เพชรรักษ์ จ.พทัลุง อ.ปา่พยอม ต.ปา่พะยอม 086-6534047 602351 867835
1180 นายปล้ืม  จันทงุ จ.พทัลุง อ.ปา่พยอม ต.เกาะเต่า  591924 858862
1181 นายสมพล  แกล้วทนงค์ จ.พทัลุง อ.ปา่พยอม ต.บา้นพร้าว  602413 865266
1182 นายกฤษณา จิตต์รัตนพงศ์ จ.พทัลุง อ.ควนขนุน ต.ชะมวง 086-9622861 607214 859195
1183 นายสมโชค  ตุดเกื้อ จ.พทัลุง อ.ควนขนุน ต.ควนขนุน  614376 857963
1184 นายปฏพินัธ ์ ไหมศรีขาว จ.พทัลุง อ.ศรีบรรพต ต.เขาปู่  594332 852685
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1185 นายประทมุ  บญุสร้าง จ.พทัลุง อ.เมืองพทัลุง ต.ชัยบรีุ  617350 850640
1186 นางชิ้น  จันฑฆาต จ.พทัลุง อ.เมืองพทัลุง ต.ชัยบรีุ  622591 852582
1187 นายเฉลิม  เรืองเพง็ จ.พทัลุง อ.ควนขนุน ต.นาขยาด 089-9770783 602133 851385
1188 นายสุขุม  ทองขุนด า จ.พทัลุง อ.ควนขนุน ต.นาขยาด  602208 852106
1189 นายถนัด  ด านุ้ย จ.พทัลุง อ.ควนขนุน ต.พนมวงัก์ 084-7553125 609850 848064
1190 นายชาญชัย  ไชยเพชร จ.พทัลุง อ.ควนขนุน ต.พนมวงัก์ 090-1059194 610894 850551
1191 นางอโนชา  ชูเกล้ียง จ.พทัลุง อ.เมืองพทัลุง ต.ปรางหมู่ 082-8251578 616265 845322
1192 นายวโรดม  รักจันทร์ จ.พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ ต.บา้นนา  595579 838335
1193 นายชะอ้อน นิลพนัธ์ จ.พทัลุง อ.เมืองพทัลุง ต.ร่มเมือง  609746 834452
1194 นายจรงค์  เกื้อคลัง จ.พทัลุง อ.เขาชัยสน ต.หานโพธิ์  625015 830437
1195 นายประสิทธิ ์ ด าคง จ.พทัลุง อ.เขาชัยสน ต.หานโพธิ์  629235 831568
1196 นายวราคม  ชูแสง จ.พทัลุง อ.เขาชัยสน ต.หานโพธิ์  629601 832956
1197 นายวโิรจน์  สวา่งรัตน์ จ.พทัลุง อ.ศรีนครินทร์ ต.อ่างทอง  607766 833389
1198 นายครรชิต เจริญวริิยภาพ จ.พทัลุง อ.กงหรา ต.สมหวงั 081-2756337 612016 831246
1199 ด.ต.เจือ  บญุปลอด จ.พทัลุง อ.เมืองพทัลุง ต.นาโหนด  617609 828973
1200 นายสุชาติ  นาลพรม จ.พทัลุง อ.กงหรา ต.กงหรา  603488 826015
1201 นายค่ิน  คงทอง จ.พทัลุง อ.เขาชัยสน ต.จองถนน  629650 828500
1202 นายก้อหลัด  บญุมี จ.พทัลุง อ.กงหรา ต.ชะรัด  609965 827374
1203 นายเต้ียน  ศรีหนูสุด จ.พทัลุง อ.เขาชัยสน ต.โคกม่วง  614521 815741
1204 นายประเทอืง  อนันตทพิย์ จ.พทัลุง อ.บางแก้ว ต.นาปะขอ 089-8783773 631850 821430
1205 นางวนิดา  รักทอง จ.พทัลุง อ.บางแก้ว ต.ทา่มะเด่ือ  625450 821550
1206 นายมานะนท ี สียานเก็ม จ.พทัลุง อ.กงหรา ต.คลองทรายขาว 081-0923260 604250 819550
1207 นายอารีย์  เหยะหมัน จ.พทัลุง อ.กงหรา ต.คลองเฉลิม  609159 823179
1208 นายใจ  สุวรรณกิจ จ.พทัลุง อ.ปากพะยูน ต.ฝาละมี  633369 817053
1209 นายอภวิฒัน์  เดชเดชะ(เปล่ียนชื่อ) จ.พทัลุง อ.บางแก้ว ต.โคกสัก  628600 819500
1210 นายจรูญ  เกษหอม จ.พจิิตร อ.บางมูลนาก ต.วงัส าโรง 085-6051235 650664 1767226
1211 นายบรรพต  ไม้เล้ียง จ.พจิิตร อ.ดงเจริญ ต.หว้ยร่วม 084-9794117 668029 1769944
1212 นายเหมือน  นวลแตง จ.พจิิตร อ.เมืองพจิิตร ต.โรงช้าง 087-5734273 638256 1816779
1213 นายพาน  ศรีทศัน์ จ.พจิิตร อ.สามง่าม ต.เนินปอ  624916 1814552
1214 นายค ามนัน  มิสกรถา จ.พจิิตร อ.วงัทรายพนู ต.หนองพระ  666738 1808133
1215 นายสมศักด์ิ เพช็รชุมพล จ.พจิิตร อ.โพธิป์ระทบัช้าง ต.ไผ่รอบ 872112864 615561 1808493
1216 นายสมร  จตุเทน จ.พจิิตร อ.วงัทรายพนู ต.หนองปล้อง  662633 1809851
1217 นายแวว  คลังเพชร จ.พจิิตร อ.โพธิป์ระทบัช้าง ต.โพธิป์ระทบัช้าง  640060 1802434
1218 นายอุดม  ระดาสิทธิ์ จ.พจิิตร อ.โพธิป์ระทบัช้าง ต.ทุง่ใหญ่  618137 1799534
1219 นายณัฐภทัร  พงษ์จินดา จ.พจิิตร อ.ตะพานหนิ ต.หว้ยเกตุ  649591 1796119
1220 นายบญุชู  ศึกษา จ.พจิิตร อ.โพธิป์ระทบัช้าง ต.ดงเสือเหลือง 089-5652922 624396 1796981
1221 นายผดุง  เคือบษุผา จ.พจิิตร อ.ตะพานหนิ ต.วงัหวา้  646458 1792883
1222 นายพนัธ ์ สายแขม จ.พจิิตร อ.ทบัคล้อ ต.เขาทราย  676602 1797253
1223 นายมนูญ  มณีโชติ จ.พจิิตร อ.บงึนาราง ต.บางลาย  633520 1790856
1224 นายพชิิต คงวชิา จ.พจิิตร อ.ทบัคล้อ ต.ทบัคล้อ 878494132 669220 1791378
1225 นายวชิัย กันอาสา จ.พจิิตร อ.ตะพานหนิ ต.ไผ่หลวง 899073088 649253 1788502
1226 นายพนิิจ  รัตนพนัธมณี จ.พจิิตร อ.โพทะเล ต.วดัขวาง  636769 1785938
1227 นายบญุโฮม  กองสินแก้ว จ.พจิิตร อ.บงึนาราง ต.หว้ยแก้ว 087-0063695 616697 1786762
1228 นายเสน่ห ์ อินอารีย์ จ.พจิิตร อ.โพทะเล ต.ทา่บวั 089-5664408 640436 1776759
1229 นายชิต ปานพลอย จ.พจิิตร อ.บางมูลนาก ต.วงัตะกู 836256589 664986 1777282
1230 นางทกัษิณา นุชเทยีน จ.พจิิตร อ.ดงเจริญ ต.ส านักขุนเณร 872119057 667655 1772933
1231 นายเส กล่อมก าเนิด จ.พจิิตร อ.โพทะเล ต.ทา่ขมิ้น 872078727 628317 1771988
1232 นายฉลอง  หยวกเดช จ.พจิิตร อ.โพทะเล ต.บางคลาน  636485 1771210
1233 นายสระ  ประทมุมาตร์ จ.พจิิตร อ.บางมูลนาก ต.วงักรด  659452 1769353
1234 นายประเสริฐ เกิดแพร จ.พจิิตร อ.สามง่าม ต.ก าแพงดิน 814363427 627215 1830832
1235 นายธานินทร์ สิงหว์ี จ.พจิิตร อ.วชิรบารมี ต.วงัโมกข์ 831651087 615658 1831547
1236 นางสาวณัฎฐะว ี มังคะตะ จ.พจิิตร อ.เมืองพจิิตร ต.ปา่มะคาบ  649131 1826500
1237 นายสุวทิย์   ทองรวย จ.พจิิตร อ.วชิรบารมี ต.บงึบวั 087-8487749 612988 1828330
1238 นายประเชิญ   ทดัทอง จ.พจิิตร อ.สากเหล็ก ต.ทา่เยี่ยม  663814 1827183
1239 นายสุริยะ  เมฆด ารงศรี จ.พจิิตร อ.สากเหล็ก ต.ทา่เยี่ยม  666386 1827358
1240 นายประมวล ยิ้มฤทธิ์ จ.พจิิตร อ.เมืองพจิิตร ต.ไผ่ขวาง 856019688 639436 1826679
1241 นางปราณี กุญชร จ.พจิิตร อ.วงัทรายพนู ต.หนองปลาไหล 898285309 661694 1818605
1242 นายยืน ม่วงปราง จ.พจิิตร อ.สามง่าม ต.รังนก 084-8182354 628637 1816378
1243 นายปราโมทย์ แสงโสดา จ.พษิณุโลก อ.เนินมะปราง ต.วงัโพรง 888186096 681897 1815441
1244 นายมังกร  เบีย้จั่น จ.พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก ต.หวัรอ  635338 1865528
1245 นายนวล     เต่าทองค า จ.พษิณุโลก อ.เมืองพษิณุโลก ต.หวัรอ 081-6700058 635024 1865872
1246 นายเฉลา  บดีรัฐ จ.พษิณุโลก อ.บางระก า ต.ชุมแสงสงคราม  606200 1857000
1247 นายสมอน  วริะปงิ จ.พษิณุโลก อ.เนินมะปราง ต.ชมพู  677029 1851005
1248 นายจ าลอง  ทองเชื้อ จ.พษิณุโลก อ.บางระก า ต.บางระก า  613437 1850772
1249 นายบญุชู ศิดสันเทยีระ จ.พษิณุโลก อ.วงัทอง ต.หนองพระ 850512501 655783 1842198
1250 นางล าภ ู พงัมาลี จ.พษิณุโลก อ.บางระก า ต.บอ่ทอง  621269 1840289
1251 นายบญุยัง      สุทธพินัธ์ จ.พษิณุโลก อ.วงัทอง ต.พนัชาลี 087-1481825 661097 1833967
1252 นายส าเริง  ประทมุมาศ จ.พษิณุโลก อ.บางกระทุม่ ต.นครปา่หมาก  649975 1839917
1253 นายค าต้าน     สุทธิ จ.พษิณุโลก อ.เนินมะปราง ต.เนินมะปราง 087-3164808 676011 1835972
1254 นายเฉลิม  รัตนะภานุกูลพนัธ์ จ.พษิณุโลก อ.บางกระทุม่ ต.บา้นไร่  635741 1836255
1255 นายสุนทร  สดใส จ.พษิณุโลก อ.บางกระทุม่ ต.ไผ่ล้อม 869292682 643046 1831384
1256 นายจันทรี  พฤกตาล จ.พษิณุโลก อ.เนินมะปราง ต.ไทรย้อย  675070 1822670
1257 นายทว ี สีดารักษ์ จ.พษิณุโลก อ.นครไทย ต.นาบวั  697564 1903745
1258 นายลี       จันทะคุณ จ.พษิณุโลก อ.ชาติตระการ ต.ปา่แดง  665739 1908780
1259 นายเวยีง  ต๊ิบนา จ.พษิณุโลก อ.ชาติตระการ ต.ปา่แดง  660703 1912581
1260 นายนิด  พทุธรักษ์ จ.พษิณุโลก อ.ชาติตระการ ต.ทา่สะแก  676000 1905400
1261 นายบญุเสริม ค าภาพนัธ์ จ.พษิณุโลก อ.พรหมพริาม ต.ตลุกเทยีม 834868519 604621 1894318
1262 นายเงิน จอมพล จ.พษิณุโลก อ.พรหมพริาม ต.ศรีภริมย์  606125 1889628
1263 นายดิเรก  ทรงเอี่ยม จ.พษิณุโลก อ.พรหมพริาม ต.วงฆ้อง  619197 1893216
1264 นายสมส่าห ์เรืองสุข จ.พษิณุโลก อ.นครไทย ต.เนินเพิม่ 895639732 704556 1895835
1265 นายแถม      ชุนพุม่ จ.พษิณุโลก อ.พรหมพริาม ต.มะต้อง  621105 1888012
1266 นายทเุรียน  สมนา จ.พษิณุโลก อ.ชาติตระการ ต.บอ่ภาค 828791496 687860 1923489
1267 นายสธน  สมานมิตร จ.เพชรบรีุ อ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง  573850 1463000
1268 นายสุมิตร  ทบัทอง จ.เพชรบรีุ อ.หนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง  573800 1463850
1269 นางสุภาวดี  ปยินุสรณ์ จ.เพชรบรีุ อ.เขาย้อย ต.บางเค็ม  590484 1469937
1270 นางสมคิด  ยิ้มแย้มศรี จ.เพชรบรีุ อ.เขาย้อย ต.เขาย้อย  592540 1463757
1271 นายจวน   เสน่หติ์บงั จ.เพชรบรีุ อ.หนองหญ้าปล้อง ต.ยางน้ ากลัดเหนือ 080-6598762 570240 1457138
1272 นายเมี้ยน  คงจุติ จ.เพชรบรีุ อ.บา้นแหลม ต.บางครก  598505 1461961
1273 น.ส.บญุมา     เติมจอม จ.เพชรบรีุ อ.เขาย้อย ต.หนองปรง 032-446466 590715 1455516
1274 นายไพบลูย์  แดงประดับ จ.เพชรบรีุ อ.บา้นแหลม ต.ทา่แร้ง  603700 1453600
1275 นายบญุสม  เขียมเจริญ จ.เพชรบรีุ อ.บา้นแหลม ต.ทา่แร้ง  605000 1455000
1276 นายสมนึก  นิลใบ จ.เพชรบรีุ อ.บา้นแหลม ต.ทา่แร้ง 083-6218825 606503 1456567
1277 นายจัมมิล  เติมพลู จ.เพชรบรีุ อ.เขาย้อย ต.หว้ยทา่ช้าง 084-1307839 590012 1453086
1278 นายอนันต์     แสงแก้ว จ.เพชรบรีุ อ.บา้นแหลม ต.บางแก้ว 089-9162565 613585 1451509
1279 นายมาโนช  มั่นหมาย จ.เพชรบรีุ อ.เมืองเพชรบรีุ ต.หนองพลับ 085-2629093 608630 1442578
1280 นายชาติชาย  พุม่พวง จ.เพชรบรีุ อ.แก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน  572251 1431804
1281 นายสุเวต  พรมมีเดช จ.เพชรบรีุ อ.บา้นลาด ต.ทา่เสน  601800 1443180
1282 นายสง่า    ศรีแจ้ จ.เพชรบรีุ อ.บา้นลาด ต.ไร่สะทอ้น 089-0620715 592146 1438793
1283 นายส่าน  นาคข า จ.เพชรบรีุ อ.แก่งกระจาน ต.พสุวรรค์  580066 1435820
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1284 นายสุดใจ   เรืองศิลป์ จ.เพชรบรีุ อ.เมืองเพชรบรีุ ต.หนองขนาน 084-1465458 610562 1438728
1285 นางสาวโชติรส  เสาวดีย์ จ.เพชรบรีุ อ.บา้นลาด ต.หนองกระเจ็ด 085-2955977 603542 1437465
1286 นายเชิดชัย  บญุฤทร์ จ.เพชรบรีุ อ.ทา่ยาง ต.ทา่ยาง  598093 1434670
1287 นายพา  สุกสวา่ง จ.เพชรบรีุ อ.ทา่ยาง ต.มาบปลาเค้า  600982 1436250
1288 นายบญุธรรม  ศรีเสม จ.เพชรบรีุ อ.แก่งกระจาน ต.วงัจันทร์ 081-1907654 581874 1429536
1289 นายปา  นวมนิ่ม จ.เพชรบรีุ อ.ทา่ยาง ต.ทา่คอย 087-9837327 594796 1423992
1290 นายบญุสืบ  พราหมณ์ชื่น จ.เพชรบรีุ อ.แก่งกระจาน ต.สองพีน่้อง 081-9036168 565432 1425000
1291 นายจรรยา  นิลเขียว จ.เพชรบรีุ อ.ชะอ า ต.นายาง 080-8366798 600896 1424387
1292 นายแอ๊ว  ลักษณะภู จ.เพชรบรีุ อ.ชะอ า ต.ดอนขุนหว้ย  594339 1421738
1293 นายเขียน  สร้อยสม จ.เพชรบรีุ อ.ชะอ า ต.ชะอ า 089-9138721 602751 1405985
1294 นายส ารอง  แตงพลับ จ.เพชรบรีุ อ.ชะอ า ต.ไร่ใหม่พฒันา  589379 1399152
1295 นายประเทอืง แผนพงษ์ จ.เพชรบรูณ์ อ.ศรีเทพ ต.หนองย่างทอย 857263964 738389 1707681
1296 นายบญุช่วย จันชม จ.เพชรบรูณ์ อ.ศรีเทพ ต.โคกสะอาด  719469 1710969
1297 น.ส.รจนา สอนชา จ.เพชรบรูณ์ อ.ศรีเทพ ต.ประดู่งาม  708951 1707561
1298 นางบญุหลาย  จุลอักษร จ.เพชรบรูณ์ อ.ศรีเทพ ต.คลองกระจัง  731492 1699201
1299 นายสายทอง ก าไรทอง จ.เพชรบรูณ์ อ.หนองไผ่ ต.บา้นโภชน์ 80419959 720156 1758172
1300 นายสมคิด เงินดี จ.เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพนั ต.สระแก้ว 872021002 736661 1755558
1301 นายชูชาติ  หล้าจ้ า จ.เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพนั ต.หนองแจง 086-9355795 717999 1752593
1302 นายสมัย  บญุกมุติ จ.เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพนั ต.กันจุ  729448 1753179
1303 นายสุชัน  ลากั้ง จ.เพชรบรูณ์ อ.วเิชียรบรีุ ต.ยางสาว  742280 1744773
1304 นายค าเปล่ียน  กันต๊ะ จ.เพชรบรูณ์ อ.วเิชียรบรีุ ต.โคกปรง  731507 1743060
1305 นายส าราญ  โพธิพ์นิิจ จ.เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพนั ต.ศรีมงคล  694028 1746638
1306 นายประยุทธ ์พลหนิลาด จ.เพชรบรูณ์ อ.บงึสามพนั ต.วงัพกิุล  700482 1739129
1307 นายมงคล ตางาม จ.เพชรบรูณ์ อ.วเิชียรบรีุ ต.น้ าร้อน 862074155 741270 1735933
1308 นายระเวยีง  พรมแก้วสี จ.เพชรบรูณ์ อ.วเิชียรบรีุ ต.บอ่รัง  734218 1725432
1309 นางกนิกนันต์  เกสสกุล จ.เพชรบรูณ์ อ.วเิชียรบรีุ ต.วงัใหญ่ 087-0402920 711086 1729567
1310 นายทองพลู กัญญาประสิทธิ์ จ.เพชรบรูณ์ อ.วงัโปง่ ต.ซับเปบิ  705400 1807218
1311 นางกฤษณา  จันทร์คล้อย จ.เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน ต.พทุธบาท 087-1948929 696555 1799393
1312 นายมรกต  ภมูิเขต จ.เพชรบรูณ์ อ.เมืองเพชรบรูณ์ ต.วงัชมภู  721589 1800040
1313 นางล าพนิ บญุทรง จ.เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน ต.ชนแดน 867255650 702973 1787504
1314 นายแสวง  พรมเสือ จ.เพชรบรูณ์ อ.ชนแดน ต.ดงขุย 089-9937242 677659 1776165
1315 นายบญุรวม  พรีี จ.เพชรบรูณ์ อ.หนองไผ่ ต.บอ่ไทย 096-916526 738968 1775910
1316 นายสมร  แก้วดอก จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มเก่า ต.หล่มเก่า  738249 1867966
1317 นางสมาน  สุขเกษม จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มเก่า ต.บา้นเนิน  732886 1867103
1318 นายขันมา ผิวผ่อง จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก ต.หว้ยไร่  745656 1859438
1319 นายสุวทิชัย ค าวรีะ จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มเก่า ต.นาแซง  737982 1864329
1320 นายบญุตา  เทยีมเพง็ จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก ต.บา้นต้ิว  745779 1858345
1321 นายชาติชาย  ทรัพย์มาก จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก ต.หนองไขว่ 086-2144200 736501 1855972
1322 นายศรชัย  กัปตพล จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก ต.ปากดุก  740140 1854368
1323 นายประสิทธิ ์ตระการฤทธิ์ จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มสัก ต.บา้นไร่  734974 1837458
1324 นายแดง  ด้วงพลู จ.เพชรบรูณ์ อ.เขาค้อ ต.เขาค้อ  712493 1833995
1325 นายทองกวาว  ยงพฤกษา จ.เพชรบรูณ์ อ.เขาค้อ ต.หนองแม่นา 083-9552096 703432 1832283
1326 นายจ ารอง สีค าจีน จ.เพชรบรูณ์ อ.เมืองเพชรบรูณ์ ต.หว้ยใหญ่ 1881582439 745519 1822337
1327 นายไสว สีอาสา จ.เพชรบรูณ์ อ.เขาค้อ ต.สะเดาะพง  712613 1832283
1328 นายเก้า  ศรีคง จ.เพชรบรูณ์ อ.เขาค้อ ต.ริมสีม่วง  720006 1830015
1329 นายบญุมา  ขวญัมอบ จ.เพชรบรูณ์ อ.เมืองเพชรบรูณ์ ต.นาง่ัว 089-4379336 730947 1827658
1330 นายประยุทธ  ดาวเลิศ จ.เพชรบรูณ์ อ.เมืองเพชรบรูณ์ ต.สะเดียง  732435 1820926
1331 นายขันทอง เปล่ียมฤทธิ์ จ.เพชรบรูณ์ อ.วงัโปง่ ต.วงัหนิ 987814976 682507 1810442
1332 นายเกษม แก้วอ่ า จ.เพชรบรูณ์ อ.หล่มเก่า ต.ศิลา 872052961 741975 1886975
1333 นายสัมพรรณ  กัลยาประสิทธิ์ จ.เพชรบรูณ์ อ.น้ าหนาว ต.วงักวาง  781829 1871050
1334 นายสมศักด์ิ  สุริยา จ.เพชรบรูณ์ อ.น้ าหนาว ต.หลักด่าน  768688 1877614
1335 นายปริญญา ฤาชา จ.เพชรบรูณ์ อ.น้ าหนาว ต.หลักด่าน  768395 1878342
1336 นายชานันท ์ วงค์ษา จ.แพร่ อ.ร้องกวาง ต.แม่ยางตาล  630300 2023600
1337 นายเฉลิม  กวาวสิบสาม จ.แพร่ อ.หนองม่วงไข่ ต.แม่ค ามี  627750 2020350
1338 นายผาบ  กันทะเขียว จ.แพร่ อ.ลอง ต.ต้าผามอก  600918 2007455
1339 นายประยูร  ดอกหอม จ.แพร่ อ.เมืองแพร่ ต.แม่หล่าย 081-4733364 628182 2014866
1340 นายสัมฤทธิ ์ ปราบหงส์ จ.แพร่ อ.เมืองแพร่ ต.แม่หล่าย 089-7570989 624950 2014763
1341 นายสวา่ง  จิตรบญุ จ.แพร่ อ.เมืองแพร่ ต.สวนเขื่อน  626789 2004981
1342 นายทว ีฟุม่เฟอืย จ.แพร่ อ.เมืองแพร่ ต.กาญจนา 086-1880043 626204 2005267
1343 นายนิคม  ประสมสวย จ.แพร่ อ.เมืองแพร่ ต.ช่อแฮ  625715 2000045
1344 นายวฒัน์  สมบติั จ.แพร่ อ.สูงเม่น ต.บา้นเหล่า  621420 1995807
1345 นายปรีชา  รัตนวมิลชัย จ.แพร่ อ.สูงเม่น ต.บา้นเหล่า 085-0292837 623810 1998800
1346 นายเอกนรินทร์ สาใจ จ.แพร่ อ.สูงเม่น ต.พระหลวง 089-99782246 616692 1998589
1347 นายทว ีขยายเสียง จ.แพร่ อ.สูงเม่น ต.สูงเม่น 081-8851797 614302 1996805
1348 นายธาริน เทพปตุิพงศ์ จ.แพร่ อ.เด่นชัย ต.แม่จั๊วะ 087-7880532 614238 1986588
1349 นายประสงค์  นาต๊ะ จ.แพร่ อ.สอง ต.สะเอียบ  631132 2060766
1350 นายสง่า  คชปญัญา จ.แพร่ อ.สอง ต.บา้นกลาง 089-9530604 629370 2042383
1351 นายแก้ว  ขึมจันทร์ จ.แพร่ อ.ร้องกวาง ต.หว้ยโรง 081-1809095 653100 2039100
1352 นายสิงหค์าร ดอนโศรก จ.แพร่ อ.สอง ต.แดนชุมพล 080-1238895 622841 2033323
1353 นายอัคระ  ธติิถาวร จ.ภเูก็ต อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี 0 425056 888852
1354 นายสมาน  คหาปะนะ จ.ภเูก็ต อ.ถลาง ต.เชิงทะเล 0 422884 881590
1355 นายอาคม  ปิน่ชัยศิริ จ.ภเูก็ต อ.ถลาง ต.ศรีสุนทร 0 428050 883053
1356 นายโซแหล่ ลาหมาด จ.ภเูก็ต อ.เมืองภเูก็ต ต.เกาะแก้ว 0 432170 879908
1357 นายสมบรูณ์  เจียมตัว จ.ภเูก็ต อ.กะทู้ ต.กะทู้ 0 426161 876000
1358 นายจ ารัส  ภมูิภถูาวร จ.ภเูก็ต อ.เมืองภเูก็ต ต.รัษฎา 0 434038 873640
1359 นางยวง  อุปตานนท์ จ.ภเูก็ต อ.กะทู้ ต.ปา่ตอง 0 424273 872788
1360 นายอนันต์  อินทร์หอม จ.ภเูก็ต อ.เมืองภเูก็ต ต.กะรน 0 424030 867308
1361 นางสาวยุพา  ยอดพจิิตร จ.ภเูก็ต อ.เมืองภเูก็ต ต.ฉลอง 0 427227 866584
1362 นายหมาดสะอีด  กริชส้ัน จ.ภเูก็ต อ.เมืองภเูก็ต ต.ราไวย์ 0 423037 860200
1363 นายภทัรพล  เกนทาง จ.มหาสารคาม อ.พยัคฆภมูิพสัิย ต.เมืองเตา  967910 1718537
1364 นายอดิศร  เหล่าสะพาน จ.มหาสารคาม อ.กันทรวชิัย ต.ขามเรียง  951134 1802763
1365 นายพรรลี  ค าลือ จ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ต.ทา่สองคอน  942929 1794694
1366 นายนิยม โพธิเ์กตุ จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.เขวาไร่  292969 1753577
1367 นายประสิทธิ ์ พลก าแหง จ.มหาสารคาม อ.วาปปีทมุ ต.หนองแสง  326486 1752858
1368 นายสมาน มีด้วง จ.มหาสารคาม อ.วาปปีทมุ ต.นาข่า  310304 1754060
1369 นางมลิวลัย์  พนิิจรัมย์ จ.มหาสารคาม อ.นาเชือก ต.หนองโพธิ์  300667 1742710
1370 นายสุเวศน์ ปะนะภเูต จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.ดงยาง  314675 1740944
1371 นายภ ู ภคู าศักด์ิ จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.ดงดวน  302891 1740080
1372 นายสมาน  ล่อดงบงั จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.ดงบงั  313202 1734632
1373 นายสนิท  อัยยะ จ.มหาสารคาม อ.ยางสีสุราช ต.หนองบวัสันตุ  302677 1727279
1374 นายบญุใส โพธิท์รัพย์ จ.มหาสารคาม อ.เชียงยืน ต.หนองซอน  296604 1810434
1375 นายอ้วน  ก าแหงพล จ.มหาสารคาม อ.กันทรวชิัย ต.โคกพระ  323537 1806454
1376 นางวเิชียร สิทธเินตร จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพสัิย ต.แก้งแก  296896 1792885
1377 นายบดุดี  อัคษร จ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ต.เขวา  326162 1787292
1378 นายกุน ธรุะท า จ.มหาสารคาม อ.บรบอื ต.บรบอื  303396 1777914
1379 นายบญุนาค  ชินสุธิ จ.มหาสารคาม อ.กุดรัง ต.หว้ยเตย  290364 1780545
1380 นายบญุจันทร์  จ าปามาศ จ.มหาสารคาม อ.บรบอื ต.หนองโก  308449 1776982
1381 นายไสว  ค าดี จ.มหาสารคาม อ.บรบอื ต.วงัใหม่  290150 1772259
1382 นายสะอาด แสนสุข จ.มหาสารคาม อ.บรบอื ต.หนองจิก  302895 1772840
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1383 นายชูชาติ  ไปเจอะ จ.มหาสารคาม อ.แกด า ต.แกด า  328880 1774682
1384 นายสาคร มูลวนัทา จ.มหาสารคาม อ.กุดรัง ต.หนองแวง  278061 1769491
1385 นายไพรสน  ทพิศรีราช จ.มหาสารคาม อ.เมืองมหาสารคาม ต.ดอนหวา่น  320621 1768323
1386 นายประยูร เหล่าภกัดี จ.มหาสารคาม อ.ชื่นชม ต.กุดปลาดุก  300032 1835672
1387 นายทองพลู สมฤทธิ์ จ.มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย ต.โชคชัย 086-7552767 448929 1804144
1388 นายทองดี  เทพโยธา จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล ต.ดอนตาล  490166 1801482
1389 นายโสมสี  ลุนบตุร จ.มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย ต.นาอุดม  456325 1797440
1390 นายลิขิต  นามโพธิไ์ทร จ.มุกดาหาร อ.ดงหลวง ต.กกตูม  412055 1852172
1391 นายสวสัด์ิ  ไชยเพชร จ.มุกดาหาร อ.ดงหลวง ต.ดงหลวง  450823 1859546
1392 นายสีลา  ค ามุงคุณ จ.มุกดาหาร อ.ดงหลวง ต.ชะโนดน้อย  458771 1855964
1393 นายบญุเอื้อม  อาจวชิัย จ.มุกดาหาร อ.วา่นใหญ่ ต.ดงหมู 080 410 2910 467969 1859205
1394 นายอภริมย์  ทะนะจวง จ.มุกดาหาร อ.วา่นใหญ่ ต.ปง่ขาม  472724 1852267
1395 นายสุวฒัน์  แสงสุวรรณ จ.มุกดาหาร อ.วา่นใหญ่ ต.หวา้นใหญ่  473236 1849584
1396 นายกงหนั  หลงมีวงค์ จ.มุกดาหาร อ.วา่นใหญ่ ต.หวา้นใหญ่  470041 1850319
1397 นายวอง  วงค์กระโซ่ จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.ดงมอน 089 862 0754 449083 1843734
1398 นายโฮม  ยืนยั่ง จ.มุกดาหาร อ.ค าชะอี ต.บา้นเหล่า  436147 1839141
1399 นายบญุธรรม  แสนโสม จ.มุกดาหาร อ.ค าชะอี ต.ค าชะอี  432559 1826282
1400 นายเคน  อันเสน จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.โพนทราย  456733 1827853
1401 นายเทยีว  นามบตุร จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.ผ่ึงแดด  445302 1836697
1402 นายราตรี  ปทัวงค์ จ.มุกดาหาร อ.ค าชะอี ต.หนองเอี่ยน 042-636329 441437 1838375
1403 นายเกษ  ผุยค าสิงห์ จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.ค าอาฮวน 085-9274320 464401 1826117
1404 นายศักด์ิสิทธิ ์ น้อยทรง จ.มุกดาหาร อ.หนองสูง ต.โนนยาง 086 219 1033 421746 1821789
1405 นายพรรณนา  ราชิวงศ์ จ.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร ต.นาสีนวน 086-8627369 482261 1817554
1406 นายยศ  คนหาญ จ.มุกดาหาร อ.หนองสูง ต.หนองสูง  089-5332935 432114 1818950
1407 นายพทุโธ  แก้วศรีนวม จ.มุกดาหาร อ.หนองสูง ต.ภวูง  434384 1818258
1408 นายตระกูล ค านนท์ จ.มุกดาหาร อ.หนองสูง ต.บา้นเปา้  428052 1817243
1409 นายเกียรติศักด์ิ  แสงฉาย จ.มุกดาหาร อ.หนองสูง ต.หนองสูงใต้  432857 1813625
1410 นายสมยศ  มุสิกภทัร์ จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล ต.บา้นแก้ง  482226 1814350
1411 นายเมือง  บทุธจิักร์ จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล ต.โพธิไ์ทร  485790 1810135
1412 นายเสวย  ค านนท์ จ.มุกดาหาร อ.นิคมค าสร้อย ต.นากอก  451181 1815086
1413 นายค าก้อน  คนยืน จ.มุกดาหาร อ.ดอนตาล ต.เหล่าหมี 086-5619881 477216 1808692
1414 นายถาพร  ศรีวนัชื่น จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย ต.ทา่ผาปุม้  384591 2023877
1415 นายวทินุ ขยันใหญ่ยิ่ง จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง ต.ปา่แป๋ 871880798 402104 2027787
1416 นายประกอบ หน่อมาลา จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง ต.แม่เหาะ 806789518 402067 2008871
1417 นายมงคล  ค างาม จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง ต.แม่ยวม  385617 2000592
1418 นายทอง ต้าวพรหม จ.แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย ต.แม่คะตวน 53618203 386547 1988689
1419 นายอุดร แก้วค ามูล จ.แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย ต.กองก๋อย 913046746 415380 2000180
1420 นายประเสริฐ  แก้วสุวรรณ จ.แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย ต.สบเมย  386701 1985348
1421 นายยรรยงค์  ยาดี จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย ต.แม่นาเติง  439480 2144135
1422 นายณัฐภมูิ ถามูล จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปาย ต.เวยีงเหนือ 816039752 442383 2142996
1423 นางสุจิตรา  ค ากลาง จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า ต.ถ้ าลอด  425365 2155340
1424 นายนพศร  ศิลปจิตต์ จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.หมอกจ าแป่  089-5582361 390603 2148179
1425 นายสุธ ี ยอดดี จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.หมอกจ าแป่  400431 2155336
1426 นางสาวกาญจนา พานทอง จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.หว้ยปลิูง 910412510 410496 2122341
1427 นายมานพ ไชยสิทธิ์ จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ต.หว้ยโปง่  389590 2104347
1428 นายเกษม  รักคุณ จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม ต.แม่เงา  385233 2080209
1429 นายพชัร  กันทะวงศ์ จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม ต.แม่อูคอ  395031 2083707
1430 นายทศชัย ณ เมืองใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม ต.เมืองปอน  387036 2072807
1431 นายหล้า  คงคาใส จ.แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง ต.แม่คง 053-682297 385897 2009530
1432 นายสิทธชิัย  อาจหาญอุทศิ จ.แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า ต.นาปูป่อ้ม  405712 2170548
1433 นายประดิษฐ์  บญุแล จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย ต.คูเมือง 085 206 2890 409020 1716283
1434 นายค าพนัธ ์  ทวกีัน จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย ต.ผือฮี  424834 1707769
1435 นายค าคูณ ค าดี จ.ยโสธร อ.ค้อวงั ต.กุดน้ าใส  430050 1704500
1436 นายอัครวฒัน์  กระแสสินธุ์ จ.ยโสธร อ.ค้อวงั ต.น้ าอ้อม  421458 1701462
1437 นายสุวรรณ  สิมมา จ.ยโสธร อ.ค้อวงั ต.น้ าอ้อม  425000 1702000
1438 นายเจริญ   ทนิปราณี จ.ยโสธร อ.ค้อวงั ต.ค้อวงั 080 732 0131 428492 1697717
1439 นายไสว  จอมสวรรค์ จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร ต.ทุง่แต้  - 411096 1757592
1440 นางสาวปรชรส  บญุทศ จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร ต.หนองเปด็  426724 1752800
1441 นางสมร  บญุหาญ จ.ยโสธร อ.ปา่ต้ิว ต.โพธิไ์ทร  437922 1753229
1442 นายวเิชียน  กุกุดเรือ จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร ต.ส าราญ  402524 1753165
1443 นายสุดใจ  เวชกามา จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร ต.ตาดทอง  413675 1742780
1444 นายก้านแก้ว  แสวงดี จ.ยโสธร อ.เมืองยโสธร ต.หนองคู  081-7140937 418120 1744148
1445 นายเล่ือน  สวา่งแสง จ.ยโสธร อ.ค าเขื่อนแก้ว ต.ทุง่มน  421536 1739861
1446 นายสายสมร   ไววอ่ง จ.ยโสธร อ.ค าเขื่อนแก้ว ต.ทุง่มน  - 428291 1742054
1447 นายเนาว ์  พนัเดช จ.ยโสธร อ.ค าเขื่อนแก้ว ต.กู่จาน 089 812 7390 433963 1730480
1448 นายสุภาพ  แปนบา้น จ.ยโสธร อ.ค าเขื่อนแก้ว ต.ดงแคนใหญ่  433828 1720199
1449 นายวทิลู  สาธรณ์ จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย ต.บากเรือ  427154 1721252
1450 นายเอี่ยม  สมเพง็ จ.ยโสธร อ.มหาชนะชัย ต.บากเรือ  424049 1722901
1451 นายส ารอง อ าพนพงษ์ จ.ยโสธร อ.เลิงนกทา ต.สามัคคี  444753 1794528
1452 นางเกษมณี  โคตรวชิา จ.ยโสธร อ.เลิงนกทา ต.สามแยก 085-4905197 454326 1789390
1453 นายสมบรูณ์  พลูทวี จ.ยโสธร อ.เลิงนกทา ต.บุง่ค้า  463359 1793284
1454 นายประครอง  พลมาตร จ.ยโสธร อ.ไทยเจริญ ต.ค าเตย 868793654 435189 1778045
1455 นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ จ.ยโสธร อ.กุดชุม ต.ค าน้ าสร้าง  083-3750056 423550 1781610
1456 นายสุนวรี  พรมจันทร์ จ.ยโสธร อ.เลิงนกทา ต.สร้างมิ่ง  450380 1778080
1457 นายประเสริฐ แสนสง่า จ.ยโสธร อ.กุดชุม ต.โพนงาม 082-3011633 411020 1783901
1458 นายทองมา  นนตา จ.ยโสธร อ.ไทยเจริญ ต.ค าไผ่  448650 1775640
1459 นายสมชัย  ศรีสุข จ.ยโสธร อ.ทรายมูล ต.นาเวยีง 086-1240522 408852 1776635
1460 นายค าผอง  สวรรณเพชร จ.ยโสธร อ.กุดชุม ต.โนนเปอืย 093 547 1126 439483 1768545
1461 นายจ าป ี ผลจันทร์ จ.ยโสธร อ.ทรายมูล ต.ดงมะไฟ  408907 1764166
1462 นายสมพงษ์  ชื่นบาล จ.ยโสธร อ.ปา่ต้ิว ต.โคกนาโก  441970 1761150
1463 นายกมล กาลจักร จ.ยโสธร อ.ทรายมูล ต.ทรายมูล 080-1528550 418426 1767828
1464 นายเล็ก  ทองน้อย จ.ยโสธร อ.กุดชุม ต.ก าแมด 087-2468794 434648 1766826
1465 นายสุธ ี ศรีมันตะ จ.ยโสธร อ.ทรายมูล ต.ไผ่  422147 1763591
1466 นายเจ๊ะอารง ดิเย๊าะ จ.ยะลา อ.รามัน ต.ทา่ธง  772000 727700
1467 นายวรีะ บญุสนอง จ.ยะลา อ.รามัน ต.วงัพญา  759747 722379
1468 นางอุร๊ะ เจ๊ะมิง จ.ยะลา อ.รามัน ต.วงัพญา  765635 726764
1469 นายอาหามะ สะยะมิง จ.ยะลา อ.รามัน ต.เนินงาม 086-2921170 759333 718281
1470 นายมะตอเฮ  บอืราเฮง จ.ยะลา อ.เมืองยะลา ต.บดีุ 073-288071 755896 718610
1471 นายดุลบาชิ สาและ จ.ยะลา อ.เมืองยะลา ต.เปาะเส้ง 089-9748038 743991 720539
1472 นายอิสมะแอ อับดุลมานะ จ.ยะลา อ.ยะหา ต.ละแอ 087-9245768 739947 716044
1473 นายสะมะแอ บงูอ จ.ยะลา อ.รามัน ต.บาโงย 086-9562337 759088 715412
1474 นายอิบสมาแอ  มีดี จ.ยะลา อ.กรงปนีัง ต.กรงปนิัง  752394 709957
1475 นายอับดุลตาเล๊ะ บาราหาแม จ.ยะลา อ.ยะหา ต.ปะแต  736559 706021
1476 นายเจริญ  พรหมนิมิตร จ.ยะลา อ.บนันังสตา ต.บาเจาะ  751487 687753
1477 นายสมเกียรติ สูแว จ.ยะลา อ.บนันังสตา ต.บาเจาะ 086-9575614 751704 690332
1478 นายสมพงษ์  มณีสงฆ์ จ.ยะลา อ.ธารโต ต.คีรีเขต  736708 678899
1479 นายสาร สรรพสิทธ์ จ.ยะลา อ.เบตง ต.อัยเยอร์เวง  736341 655459
1480 นายดอรอดะ สามัน จ.ยะลา อ.เบตง ต.ยะรม  736676 640251
1481 นายแสวง มโนลัย จ.ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวสัิย ต.ดงคร่ังน้อย 087-2316806 346747 1719786
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1482 นายอุทยั  ยงยุทธ จ.ร้อยเอ็ด อ.โพนทราย ต.ยางค า 088-5192062 389613 1708711
1483 นายสีทน  บตุรพจิิตร จ.ร้อยเอ็ด อ.เสลภมูิ ต.นางาม 087-8250018 386648 1761880
1484 นายหนูบนั นามไพร จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.แคนใหญ่  357140 1759325
1485 นายเช็พ  ไชยหานาม จ.ร้อยเอ็ด อ.จตุรพกัตรพมิาน ต.เมืองหงส์  334800 1753231
1486 นายปญัญา  ศรีตะวนั จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองสรวง ต.หนองผือ 087-0463427 362512 1747152
1487 นายวชิัย  ทวนิันท์ จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองสรวง ต.หนองผือ  083-3523073 363116 1751362
1488 นายจรรยา สมมาตย์ จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองสรวง ต.เมืองสรวง  369172 1747371
1489 นายจิรวฒัน์  มงคลอินทร์ จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองสรวง ต.เมืองสรวง 084-7929294 365584 1749431
1490 นายจูม  บญุจัด จ.ร้อยเอ็ด อ.จตุรพกัตรพมิาน ต.ดู่น้อย  087-9465716 334762 1741936
1491 นางบวัทอง  เศษโถ จ.ร้อยเอ็ด อ.จตุรพกัตรพมิาน ต.ศรีโคตร 089 098 4398 346412 1742709
1492 นายประดิษฐ์  กุดเปง่ จ.ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวสัิย ต.เหล่าหลวง 089-141036 342800 1740700
1493 นายวรียุทธ  สุวฒัน์ จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ ต.หนองแคน 087-2284796 324776 1737023
1494 นายมูล  เพชรเล่ือน จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ ต.ดอกล้ า  318778 1733757
1495 นายพฒุ  ชวนละคร จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภมูิ ต.หนิกอง 087-9799757 359490 1723337
1496 นางประสาน  พาโคกทม จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ ต.โพนสูง 084-5125404 329636 1729903
1497 นายสอน ดวงสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภมูิ ต.สระคู 082-0488994 373819 1719919
1498 นายเสริม วเิศษดินหวาย จ.ร้อยเอ็ด อ.พนมไพร ต.โคกสวา่ง 087-2228540 399464 1730304
1499 นายจันท ี วเิศษวงษา จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองฮี ต.หนองฮี 087-2340016 393216 1728204
1500 นายเอกณรงค์  ชื่นมณี จ.ร้อยเอ็ด อ.ปทมุรัตต์ ต.โนนสวรรค์ 080- 1007021 333495 1720937
1501 นายอุทยั  จันทะโมสร จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองฮี ต.ดูกอึ่ง 098-6465262 397927 1718699
1502 นายไกรณรงค์ เทพสมบติั จ.ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี ต.ชุมพร  400504 1809204
1503 นายทอง สิงหสุ์ขุม จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก ต.หนองพอก  412707 1806407
1504 นายอาทติย์  ค าทวี จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก ต.กกโพธิ์ 080-4126018 406625 1804261
1505 นายชาญชัย  โชติรส จ.ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง ต.โพธิท์อง 085-6451064 380681 1806662
1506 นายสมพงษ์ เกื้อหนองขุ่น จ.ร้อยเอ็ด อ.หนองพอก ต.รอบเมือง 089-7159248 411577 1800651
1507 นายสมจิต   นนยงค์ จ.ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง ต.วงัสามัคคี 096-1753453 399003 1798803
1508 นายทองค า  ตะวงษ์ จ.ร้อยเอ็ด อ.โพนทอง ต.โนนชัยศรี 093-4851804 388114 1795622
1509 นายไพบลูย์ นาเมืองรักษ์ จ.ร้อยเอ็ด อ.โพธิช์ัย ต.สะอาด 087-2192596 368692 1792153
1510 นายเยี่ยม สารบรรณ จ.ร้อยเอ็ด อ.เสลภมูิ ต.โพธิท์อง 086-2260961 406522 1784940
1511 นายจักร   แก้วขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.สีแก้ว  347800 1778900
1512 นายสีนวล  แผลงฤทธิ์ จ.ร้อยเอ็ด อ.เชียงขวญั ต.พระเจ้า 086-0228702 365592 1783475
1513 นายบรรจง  ยุคลัง จ.ร้อยเอ็ด อ.จังหาร ต.ยางใหญ่ 083-1515234 357939 1782776
1514 นายหนูทศัน์ ค าแพง จ.ร้อยเอ็ด อ.จังหาร ต.ยางใหญ่ 081-0482497 358320 1785321
1515 นายแก้วสวรรค์  สารุณา จ.ร้อยเอ็ด อ.เสลภมูิ ต.ภเูงิน 080-4602356 398463 1775053
1516 นายฉลอง นครไพร จ.ร้อยเอ็ด อ.ธวชับรีุ ต.อุ่มเม้า  373282 1776173
1517 นายถนอม  บตุรสารส จ.ร้อยเอ็ด อ.ธวชับรีุ ต.ทุง่เขาหลวง  - 378924 1775210
1518 นายทว ี แหล่งสนาม จ.ร้อยเอ็ด อ.ทุง่เขาหลวง ต.บงึงาม 089-076794 379605 1767976
1519 นายวโิรจน์  สวสัด์ิผล จ.ร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ ต.บา้นบาก 081-7691751 339831 1766227
1520 นายบญุชู  บญุโท จ.ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด ต.โนนตาล  354718 1766220
1521 นายนิคม  สุทธรัิกษ์ จ.ร้อยเอ็ด อ.ธวชับรีุ ต.เขวาทุง่ 08- 1959672 368847 1761873
1522 นายเจียงศักด์ิ  นิลารัตน์ จ.ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี ต.เมยวดี 080-7410958 415415 1815822
1523 นางอารมณ์  ธนบตัร จ.ระนอง อ.กระบรีุ ต.น้ าจืดน้อย 0 476701 1153161
1524 นายอุดร  สีหาบตุร จ.ระนอง อ.กระบรีุ ต.ล าเลียง 0 485381 1140051
1525 นายสมเดช  ชื่อตรง จ.ระนอง อ.กระบรีุ ต.บางใหญ่ 0 473452 1136571
1526 นายกิตติ  มากเสม จ.ระนอง อ.เมืองระนอง ต.ทรายแดง 0 468307 1121043
1527 นายสนอง  เมตตาจิตร จ.ระนอง อ.ละอุ่น ต.บางพระใต้ 0 470128 1117435
1528 นายพยูร  บญุประกอบ จ.ระนอง อ.ละอุ่น ต.บางพระเหนือ 0 470187 1103337
1529 นายประสิทธิ ์ รุ่นศรี จ.ระนอง อ.เมืองระนอง ต.ปากน้ า 0 460546 1111405
1530 น.ส.สิรินทพิย์  แคนตะ จ.ระนอง อ.ละอุ่น ต.ในวงเหนือ 0 485563 1107853
1531 นายวสุิทธิ ์ ยุทธศิลป์ จ.ระนอง อ.เมืองระนอง ต.หาดส้มแปน้ 0 466624 1102172
1532 นายเวยีน  นามภกัด์ิ จ.ระนอง อ.เมืองระนอง ต.ราชกรูด 0 456336 1077982
1533 นายสมบรูณ์  ศรีปญัญาวญิญู จ.ระนอง อ.เมืองระนอง ต.หงาว 0 448256 1081813
1534 นายวชิัย  ทวยหา จ.ระนอง อ.กะเปอร์ ต.กะเปอร์ 0 461022 1061340
1535 นายสุไลหมาน  สาคร จ.ระนอง อ.กะเปอร์ ต.ม่วงกลาง 0 442954 1062123
1536 นายสุทนิ  บญุกองแก้ว จ.ระนอง อ.กะเปอร์ ต.เชี่ยวเหลือง 0 465991 1057550
1537 นายธวชั  สยมพร จ.ระนอง อ.กะเปอร์ ต.เชี่ยวเหลือง 0 466176 1059793
1538 นายสุนทร  ศรีหะรัญ จ.ระนอง อ.สุขส าราญ ต.นาคา 0 439348 1038187
1539 นายสุชาติ  ดาวเรือง จ.ระนอง อ.สุขส าราญ ต.ก าพวน 0 440006 1034367
1540 นายเกียรติชัย  ดวงผาสุข จ.ระยอง อ.เขาชะเมา ต.หว้ยทบัมอญ  790139 1438585
1541 นายพลัลภ  สีขาว จ.ระยอง อ.เขาชะเมา ต.เขาน้อย 081-1754106 785368 1438452
1542 นายวสิิษฐ  นานาประเสริฐ จ.ระยอง อ.วงัจันทร์ ต.ชุมแสง  767042 1428668
1543 นายหวล  ล้ีกุล จ.ระยอง อ.ปลวกแดง ต.หนองไร่  748729 1440433
1544 นายทนงศักด์ิ  ชุมแสงพนัธ์ จ.ระยอง อ.วงัจันทร์ ต.ปา่ยุบใน 081-9919717 766598 1436691
1545 นายบญุเกิด  เจริญวยั จ.ระยอง อ.ปลวกแดง ต.มาบยางพร  733709 1432648
1546 นายสมศักด์ิ  เดชปาน จ.ระยอง อ.ปลวกแดง ต.ปลวกแดง  743903 1434679
1547 นายทวชิ  สุวรรณ จ.ระยอง อ.บา้นค่าย ต.หนองบวั  086-8020745 761069 1430490
1548 นายถนม  ยั่งยืน จ.ระยอง อ.เขาชะเมา ต.น้ าเปน็  799643 1425905
1549 นายอัชกุล  นิละวลั จ.ระยอง อ.ปลวกแดง ต.แม่น้ าคู้  089-9399259 739367 1430317
1550 นายบญุลือ  ทวคูีณ จ.ระยอง อ.นิคมพฒันา ต.พนานิคม  733102 1426838
1551 นายนิยม  สีดา จ.ระยอง อ.บา้นค่าย ต.บางบตุร  753180 1418087
1552 นายธรรมรงค์  อ่ าศรี จ.ระยอง อ.นิคมพฒันา ต.มะขามคู่  730869 1422499
1553 นายสายชล  บรรจงกิจ จ.ระยอง อ.บา้นค่าย ต.หนองละลอก 086-0449497 747675 1413769
1554 นายลือชา  วงค์พมิ จ.ระยอง อ.วงัจันทร์ ต.วงัจันทร์  779260 1420726
1555 นายดวงทพิย์  ทา้วค า จ.ระยอง อ.วงัจันทร์ ต.วงัจันทร์ 084-7043975 781336 1424709
1556 นายส าราญ  จันทร์ศิริ จ.ระยอง อ.นิคมพฒันา ต.นิคมพฒันา  738880 1422121
1557 นายอ๋า  พรมไธสง จ.ระยอง อ.แกลง ต.ทุง่ควายกิน  793701 1410518
1558 นายพภิพ  กตัญญู จ.ระยอง อ.แกลง ต.ทางเกวยีน 089-9366820 783554 1418489
1559 นายสนิท  ชัยภกัดี จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.ส านักทอง 080-1890604 768314 1413200
1560 นายส าเนียง  ต่างเชื้อ จ.ระยอง อ.นิคมพฒันา ต.มาบข่า  742499 1412570
1561 นายฉลาด  จีนนคร จ.ระยอง อ.บา้นค่าย ต.ชากบก  753073 1413407
1562 นายทอง  สุวรรณชาติ จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.มาบตาพดุ  737429 1402820
1563 นายอาจินต์  พรายละหาร จ.ระยอง อ.บา้นฉาง ต.บา้นฉาง  724592 1411430
1564 นายชัยชนะ  สีเสม จ.ระยอง อ.แกลง ต.คลองปนู  797656 1410853
1565 นายประจวบ  มีบญุสบาย จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.นาตาขวญั 082-2101266 752728 1405739
1566 นางสมควร  ศิริภกัดี จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.บา้นแลง  754079 1403997
1567 นายสมศักด์ิ  เครือวลัย์ จ.ระยอง อ.แกลง ต.ชากโดน  783345 1404940
1568 นายไพโรจน์  ส าเนียง จ.ระยอง อ.บา้นฉาง ต.พลา 081-4498140 722795 1401875
1569 นายพลัลภ  ฉายวมิล จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.เชิงเนิน  751385 1403695
1570 นางพทัธมน  ชูวงษ์ จ.ระยอง อ.เมืองระยอง ต.แกลง  767174 1401759
1571 นายสมชาย  บญุก่อเกื้อ จ.ระยอง อ.แกลง ต.กร่ า 081-3779536 786832 1400187
1572 นางภาคินี  ช่างเขียน จ.ราชบรีุ อ.ด าเนินสะดวก ต.ดอนไผ่  609041 1496104
1573 นายธรณิศ  มุกติกานันทกุล จ.ราชบรีุ อ.สวนผ้ึง ต.ทา่เคย  550469 1497426
1574 นายส าราญ  ศรสิทธิ์ จ.ราชบรีุ อ.เมืองราชบรีุ ต.หว้ยไผ่ 086-1767596 579247 1491839
1575 นายอภยั  เชิดฉาย จ.ราชบรีุ อ.สวนผ้ึง ต.ตะนาวศรี 084-8917510 528108 1480295
1576 นายนพพร  สมัยสมภพ จ.ราชบรีุ อ.เมืองราชบรีุ ต.ดอนตะโก 089-9707967 584421 1492586
1577 นายอ าพล  เจริญวนั จ.ราชบรีุ อ.ปากทอ่ ต.อ่างหนิ  571391 1491742
1578 นายฉัตรชัย  ธนิกกุล จ.ราชบรีุ อ.บา้นคา ต.บา้นคา  544835 1484461
1579 นางสาวสายชล  แซ่ล้อ จ.ราชบรีุ อ.บา้นคา ต.บา้นคา 087-1536613 544772 1484521
1580 นายสมคิด  เพง่พศิ จ.ราชบรีุ อ.วดัเพลง ต.เกาะศาลพระ  594600 1489870
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1581 นายสงคราม  เอื้อนยศ จ.ราชบรีุ อ.ปากทอ่ ต.ทุง่หลวง 081-1929087 572970 1484742
1582 นายบญุมี   คงแคล้ว จ.ราชบรีุ อ.วดัเพลง ต.จอมประทดั  594757 1484527
1583 นายพชิิต  ทบัทมิ จ.ราชบรีุ อ.ปากทอ่ ต.ดอนทราย 081-9435692 586873 1478803
1584 นายสุวจัน์  เออทอ จ.ราชบรีุ อ.ปากทอ่ ต.หว้ยยางโทน 089-9146786 577435 1477245
1585 นายบวั  ทองดี จ.ราชบรีุ อ.บา้นโปง่ ต.ลาดบวัขาว 089-5503566 588787 1531840
1586 นายเอี่ยม  ศรีพนมวรรณ์ จ.ราชบรีุ อ.บา้นโปง่ ต.เขาขลุง  574409 1525717
1587 นายเรวตั  ทองภูน่้อย จ.ราชบรีุ อ.บา้นโปง่ ต.เขาขลุง  570900 1529480
1588 นายจรัญ  อรุณศิริวฒัน์ จ.ราชบรีุ อ.โพธาราม ต.หนองกวาง 084-7224580 564639 1517765
1589 นายพเิชษฐ์  เชื้อสมุทร จ.ราชบรีุ อ.โพธาราม ต.เขาชะงุ้ม 087-1675818 573797 1519973
1590 นายณรงค์  ศรีฉ่ า จ.ราชบรีุ อ.สวนผ้ึง ต.ปา่หวาย 087-8248460 540848 1505411
1591 นายลับ  ตุ้มทบั จ.ราชบรีุ อ.โพธาราม ต.ช าแระ  587259 1520911
1592 นายวสุิทธิ ์ จัดละ จ.ราชบรีุ อ.โพธาราม ต.คลองตาคต 082-0010588 591794 1519297
1593 นายมงคล  ปาวสาร จ.ราชบรีุ อ.บางแพ ต.วงัเย็น 081-7354557 598714 1515458
1594 นายจรัญ  เกาสังข์ จ.ราชบรีุ อ.บางแพ ต.ดอนคา 086-0664399 609366 1512042
1595 นายสุชิน  ค าสีแก้ว จ.ราชบรีุ อ.จอมบงึ ต.จอมบงึ 089-5492888 564850 1501929
1596 นายประทมุ  แก้วสายทบั จ.ราชบรีุ อ.บางแพ ต.วดัแก้ว  601616 1507742
1597 นายสมนึก  บปุผาสุวรรณ จ.ราชบรีุ อ.ด าเนินสะดวก ต.ดอนกรวย 089-9101304 606207 1499460
1598 นายส ารวย  สังข์วเิศษ จ.ลพบรีุ อ.ทา่วุง้ ต.ทา่วุง้  662231 1638852
1599 นายสมพร  เสมอชาติ จ.ลพบรีุ อ.พฒันานิคม ต.ช่องสาริกา  707373 1640429
1600 นายทพิย์  การะเกตุ จ.ลพบรีุ อ.พฒันานิคม ต.ชอนน้อย  714345 1633827
1601 นายสุนทร  เปีย่มจิตต์ จ.ลพบรีุ อ.เมืองลพบรีุ ต.โพธิเ์ก้าต้น 036-656407 673454 1631771
1602 นายสวดิ เนตรสกุล จ.ลพบรีุ อ.ทา่วุง้ ต.ลาดสาล่ี  663836 1634113
1603 นางเครือวลัย์  ก้านล าใย จ.ลพบรีุ อ.เมืองลพบรีุ ต.โพธิต์รุ  664555 1630014
1604 นายสมชาติ  เหมือนเสมา จ.ลพบรีุ อ.เมืองลพบรีุ ต.โคกล าพาน  676458 1632679
1605 นายสุดใจ  วชิัยศร จ.ลพบรีุ อ.เมืองลพบรีุ ต.โก่งธนู  671097 1623367
1606 นายสุเทพ  ฉิมมา จ.ลพบรีุ อ.หนองม่วง ต.ชอนสารเดช 089-0894294 679534 1678855
1607 นายวโิรจน์  สินมั่น จ.ลพบรีุ อ.หนองม่วง ต.ชอนสารเดช  680148 1680484
1608 นายจรูญศักด์ิ  หรุ่นเลิศ จ.ลพบรีุ อ.สระโบสถ์ ต.ทุง่ทา่ช้าง 086-0817879 696305 1679080
1609 นายสมพร ดาวลอย จ.ลพบรีุ อ.บา้นหมี่ ต.หนองเมือง  668838 1674031
1610 นายประสิทธิ ์ เข็มมาก จ.ลพบรีุ อ.โคกส าโรง ต.เกาะแก้ว  684434 1669843
1611 นายปรีชา เพง็บญุ จ.ลพบรีุ อ.โคกส าโรง ต.หนองแขม 087-1211740 682257 1674622
1612 นายประดิษฐ์ บญุประดิษฐ์ จ.ลพบรีุ อ.ทา่หลวง ต.หนองผักแวน่  737056 1673459
1613 นายส าอางค์  หลักเพชร จ.ลพบรีุ อ.โคกส าโรง ต.สะแกราบ  693468 1672338
1614 นายประธาน ธปูเพง็ จ.ลพบรีุ อ.ล าสนธิ ต.เขาน้อย  754278 1670897
1615 นายหอมไกร  โฮมสูงเนิน จ.ลพบรีุ อ.โคกส าโรง ต.วงัจั่น 086-1319359 682549 1669202
1616 นายณปภชั  โพนแก้ว จ.ลพบรีุ อ.บา้นหมี่ ต.หนิปกั  036-471503 669291 1665236
1617 นางสุริยา  เลิศสรานนท์ จ.ลพบรีุ อ.ทา่หลวง ต.หวัล า  744760 1661907
1618 นายพงษ์ศักด์ิ  ภมูิพลับ จ.ลพบรีุ อ.โคกส าโรง ต.ถลุงเหล็ก  681427 1666407
1619 นายสมจิตร  เสาะแสวง จ.ลพบรีุ อ.ทา่หลวง ต.ซับจ าปา  738146 1666468
1620 นายบญุจันทร์  พวงเพชร จ.ลพบรีุ อ.ทา่หลวง ต.แก่งผักกูด  723716 1660332
1621 นายทองอยู่  เกิดศิริ จ.ลพบรีุ อ.บา้นหมี่ ต.สนามแจง  667240 1659402
1622 นายสมเดช  อ่อนฉวี จ.ลพบรีุ อ.บา้นหมี่ ต.สนามแจง  666401 1660650
1623 นายสมคิด ศรีเงิน จ.ลพบรีุ อ.บา้นหมี่ ต.หนองทรายขาว  672761 1660608
1624 นายฉลอง แดงไผ่ จ.ลพบรีุ อ.พฒันานิคม ต.หว้ยขุนราม  744480 1658557
1625 นายทวศัีกด์ิ  วชิรศักดาเดช จ.ลพบรีุ อ.บา้นหมี่ ต.หนองเต่า  665831 1655382
1626 นายองค์  อยู่พนู จ.ลพบรีุ อ.พฒันานิคม ต.ดีลัง  081-7422489 704291 1651868
1627 นาพชิัย  เสมอชาติ จ.ลพบรีุ อ.พฒันานิคม ต.พฒันานิคม  713810 1641005
1628 นายผิน    สิงหะ จ.ลพบรีุ อ.พฒันานิคม ต.หนองบวั 087-7924323 723783 1641277
1629 นายฉลวย  ทบัทมิชื่น จ.ลพบรีุ อ.โคกเจริญ ต.วงัทอง  700092 1706444
1630 นายเฉลิม  แผนสมบรูณ์ จ.ลพบรีุ อ.โคกเจริญ ต.ยางราก  712107 1704264
1631 นายทองค า  สีไว จ.ลพบรีุ อ.โคกเจริญ ต.โคกแสมสาร  089-7407405 690898 1696981
1632 นายสุพจน์  แก่นแจ่ม จ.ลพบรีุ อ.ล าสนธิ ต.ล าสนธิ  752543 1693374
1633 นายนิ่ม  สิทธปิระเสริฐ จ.ลพบรีุ อ.ชัยบาดาล ต.เกาะรัง  089-9054838 743027 1692142
1634 นายอัครชัย  แคนสิงห์ จ.ลพบรีุ อ.ชัยบาดาล ต.เกาะรัง  737977 1690542
1635 นายประยูร สร้อยวงษ์ จ.ลพบรีุ อ.หนองม่วง ต.ชอนสมบรูณ์ 081-7210896 690434 1691257
1636 นายส าเริง  เฉยโพธิ์ จ.ลพบรีุ อ.ล าสนธิ ต.หนองรี  750994 1694745
1637 นายเทพด ารงค์  ดวงราช จ.ลพบรีุ อ.หนองม่วง ต.บอ่ทอง  681322 1692494
1638 นายแสวง พรมโลก จ.ลพบรีุ อ.สระโบสถ์ ต.มหาโพธิ  696164 1690802
1639 นายสมปอง มาเหนี่ยง จ.ลพบรีุ อ.ชัยบาดาล ต.นิคมล านารายณ์  726775 1684802
1640 นายสวดิ  คงแกะ จ.ลพบรีุ อ.ชัยบาดาล ต.บา้นใหม่สามัคคี  713199 1687444
1641 นายพซิิต  ชะบางาม จ.ลพบรีุ อ.ชัยบาดาล ต.นาโสม  746855 1684614
1642 นายณัฐพล  มั่นใจ จ.ลพบรีุ อ.ล าสนธิ ต.ซับสมบรูณ์  751384 1684346
1643 นายพรชัย หว้งทรัพย์ จ.ลพบรีุ อ.บา้นหมี่ ต.ชอนม่วง  670222 1679987
1644 นายไพวลัย์  แจ่มแจ้ง จ.ลพบรีุ อ.บา้นหมี่ ต.ชอนม่วง  675749 1682475
1645 นายเพชร สุระพาล จ.ลพบรีุ อ.ล าสนธิ ต.กุดตาเพชร  749407 1705596
1646 นายจ าลอง  สุทธา จ.ลพบรีุ อ.ล าสนธิ ต.กุดตาเพชร 081-2912667 749322 1705735
1647 นายเกียรติพงศ์  ค ามาวงศ์ จ.ล าปาง อ.เมืองล าปาง ต.กล้วยแพะ 861886559 553398 2014123
1648 นายสมโภช  ปานถม จ.ล าปาง อ.เมืองล าปาง ต.บา้นแลง 087-1768101 568744 2045917
1649 นายศรีธน  กาวริาช จ.ล าปาง อ.เมืองล าปาง ต.ต้นธงชัย  553120 2028392
1650 นายหงวน สมหาญวงศ์ จ.ล าปาง อ.เถิน ต.เวยีงมอก  538000 1935000
1651 นายวนัชัย กันใจ จ.ล าปาง อ.เถิน ต.แม่วะ  525033 1937440
1652 นายพฒุชรัช  ชุมภบูาง จ.ล าปาง อ.แม่พริก ต.พระบาทวงัตวง  514440 1925800
1653 นายไสว  เครือเกี้ยว จ.ล าปาง อ.เสริมงาม ต.เสริมขวา  521313 2004364
1654 นายสุนทร  จอมแปง จ.ล าปาง อ.เกาะคา ต.ใหม่พฒันา 086-4831293 534200 2016000
1655 นายพนิ  ตุงใย จ.ล าปาง อ.เกาะคา ต.ล าปางหลวง  541085 2014425
1656 นางดวงดาว   กูริโอไลไนอาเร็ตต้ี จ.ล าปาง อ.แม่ทะ ต.หวัเสือ  570075 2006998
1657 นายวฑูิรย์  นันตา จ.ล าปาง อ.เกาะคา ต.ไหล่หนิ 857204309 532463 2010936
1658 นายอินปัน๋  ชัยมณี จ.ล าปาง อ.เกาะคา ต.เกาะคา  540234 2012026
1659 นางเหล่ียม  ดวงแก้ว จ.ล าปาง อ.เสริมงาม ต.เสริมกลาง 081-0342471 520950 1995850
1660 นายศรีทน  อุดทา จ.ล าปาง อ.เกาะคา ต.นาแก้ว  530692 1989861
1661 นายจุ่มปี ๋ วงศ์อุ่นใจ จ.ล าปาง อ.แม่ทะ ต.นาครัว  555987 2003417
1662 นายยุทธจักร  สายสีธิ จ.ล าปาง อ.แม่ทะ ต.นาครัว  553445 2004086
1663 นายนิคม  ศรีสุวรรณ จ.ล าปาง อ.แม่ทะ ต.ปา่ตัน 087-1748023 547940 2002170
1664 นายบรรจง  สุริวงศ์ใย จ.ล าปาง อ.แม่ทะ ต.บา้นกิ่ว  553065 2001716
1665 นายณรงค์เดช   ยะชะระ จ.ล าปาง อ.สบปราบ ต.สบปราบ  534440 1976220
1666 นายสัน เรือนหลู่ จ.ล าปาง อ.เถิน ต.แม่ถอด  525440 1962440
1667 นายเสน่ห ์ เมืองมูล จ.ล าปาง อ.เถิน ต.แม่ปะ  524330 1948550
1668 นายปรีชา  เครือค ามูล จ.ล าปาง อ.เถิน ต.แม่ปะ  533330 1954330
1669 นายสายันต์ เต็มตันนา จ.ล าปาง อ.เถิน ต.แม่มอก  540550 1949770
1670 นายเกษตร  เดินอด จ.ล าปาง อ.วงัเหนือ ต.ทุง่ฮ้ัว 877866191 571066 2124145
1671 นายวชิัย  โชญติญาณนนท์ จ.ล าปาง อ.วงัเหนือ ต.วงัเหนือ  565237 2118709
1672 นายต๊ิบ  ใจหวนั จ.ล าปาง อ.วงัเหนือ ต.วงัซ้าย 087-5799135 570091 2119828
1673 นายภราดร    บญุสม จ.ล าปาง อ.งาว ต.บา้นร้อง 089-5625621 595683 2098705
1674 นายบญุเรือง  ตาสาย จ.ล าปาง อ.วงัเหนือ ต.ร่องเคาะ 083-3182368 564351 2092530
1675 นายประพนัธ ์ พงศ์กาสอ จ.ล าปาง อ.แจ้หม่ ต.ทุง่ผ้ึง 862730306 570387 2095515
1676 นายปรีชา  พงศ์กาสอ จ.ล าปาง อ.แจ้หม่ ต.แม่สุก  560332 2082064
1677 นายสมศรี  ศิริมังคลากุล จ.ล าปาง อ.งาว ต.บา้นแหง  607500 2075500
1678 นายผล  ใจเย็น จ.ล าปาง อ.งาว ต.หลวงเหนือ  083-5716332 602925 2076765
1679 นายวชิัย  โตล ามะ จ.ล าปาง อ.เมืองปาน ต.บา้นขอ  551888 2064625
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1680 นายสงกรานต์  วงิวอน จ.ล าปาง อ.แจ้หม่ ต.แจ้หม่  560664 2066815
1681 นายนวย  กาถม จ.ล าปาง อ.งาว ต.บา้นหวด  591444 2045185
1682 นายประดิษฐ  นันตา จ.ล าปาง อ.งาว ต.บา้นหวด 801328978 594513 2054818
1683 นายฝึกหดั  ไวปญัญา จ.ล าปาง อ.แจ้หม่ ต.บา้นสา 086-9161167 557966 2064386
1684 นายบญุช่วย  อินตานวล จ.ล าปาง อ.หา้งฉัตร ต.เวยีงตาล  081-6723692 535350 2024550
1685 นายโยธ ิ ฮาวปนิใจ จ.ล าปาง อ.หา้งฉัตร ต.วอแก้ว  537151 2032661
1686 นายเวศน์  ค ามูล จ.ล าปาง อ.หา้งฉัตร ต.หนองหล่ม  542539 2028300
1687 นายสมชาย แก้วเมือง จ.ล าปาง อ.หา้งฉัตร ต.หา้งฉัตร 081-0290095 537153 2026611
1688 นายสนิท  วญิญาณ จ.ล าพนู อ.บา้นโฮ่ง ต.ปา่พลู  482034 2016750
1689 นายยุทธ  หล้าแก้ว จ.ล าพนู อ.ทุง่หวัช้าง ต.ตะเคียนปม 081-0329766 501620 2002826
1690 นายนิสันต์  ไชยลังกา จ.ล าพนู อ.ทุง่หวัช้าง ต.บา้นปวง  506736 1973664
1691 นายสุรัตน์  รุกขรัตน์ จ.ล าพนู อ.ล้ี ต.ปา่ไผ่  493427 1974764
1692 นายค าหมื่น  กันธมิา จ.ล าพนู อ.ล้ี ต.ล้ี  494019 1968496
1693 นายบรรทม  อุตมี จ.ล าพนู อ.ล้ี ต.แม่ลาน 085-7077091 483060 1963302
1694 นายค ามูล  ไชยแก้วเม จ.ล าพนู อ.ล้ี ต.ก้อ 895299721 478520 1945770
1695 นายบยุรัตน์  สุภาวงศ์ จ.ล าพนู อ.ล้ี ต.ดงด า  089-2612397 503802 1962308
1696 นายณรงค์ชัย  สายเคร่ือง จ.ล าพนู อ.บา้นธิ ต.บา้นธิ 086-1821949, 511813 2061513
1697 นายทองดี  อินต๊ะ จ.ล าพนู อ.เมืองล าพนู ต.ประตูปา่  498022 2059306
1698 นายสม  อินทนนท์ จ.ล าพนู อ.เมืองล าพนู ต.ในเมือง 844829492 501737 2055163
1699 นายพฒัน์  มูลสวสัด์ิ จ.ล าพนู อ.เมืองล าพนู ต.ศรีบวับาน  089-9535450 505541 2040386
1700 นายเกรียงศักด์ิ  นันติ จ.ล าพนู อ.เมืองล าพนู ต.หนองหนาม  497638 2045740
1701 นายอินทอง  หล่อเถิน จ.ล าพนู อ.เมืองล าพนู ต.เหมืองจี้  494682 2039033
1702 นายบญุรัตน์  ใจมา จ.ล าพนู อ.ปา่ซาง ต.ทา่ตุ้ม  089-9550355 487856 2043845
1703 นายปฐม  ร่มปา่ตัน จ.ล าพนู อ.แม่ทา ต.ทาทุง่หลวง  506332 2038495
1704 นายค ารณ  ใจกาศ จ.ล าพนู อ.แม่ทา ต.ทาขุมเงิน  497748 2035252
1705 นายวลิาศ  สุภากาศ จ.ล าพนู อ.แม่ทา ต.ทากาศ  081-3639585, 501799 2035981
1706 นายเสาร์แก้ว   ศรีนันท์ จ.ล าพนู อ.เวยีงหนองล่อง ต.หนองยวง  477966 2037504
1707 นายสมัย  ไชยวงค์ จ.ล าพนู อ.บา้นโฮ่ง ต.เหล่ายาว  479807 2032610
1708 นายณรงศ์  สิทธเิรือง จ.ล าพนู อ.บา้นโฮ่ง ต.ศรีเต้ีย 089-2625209 472998 2032566
1709 นางธดิา  สุขสม จ.ล าพนู อ.บา้นโฮ่ง ต.หนองปลาสวาย  468348 2028122
1710 นายสนั่น เติมสวสัด์ิ จ.เลย อ.นาด้วง ต.ทา่สะอาด 854554469 811344 1939550
1711 นายประยันต์ ค าแก้ว จ.เลย อ.นาแหว้ ต.นาแหว้  720208 1934276
1712 นายกองชุน  จันดาหาร จ.เลย อ.นาแหว้ ต.นาพงึ  717885 1924239
1713 นายศรีภมูิ  โกษาจันทร์ จ.เลย อ.ภเูรือ ต.ทา่ศาลา  756967 1926459
1714 นายสมศักด์ิ ธญัญารักษ์ จ.เลย อ.ภเูรือ ต.ทา่ศาลา 089-9438113 761586 1928862
1715 นายสังวาลย์ ภสูถาน จ.เลย อ.ภเูรือ ต.ร่องจิก 984047245 743979 1919564
1716 นายคิดนนท ์ สนธมิูล จ.เลย อ.เอราวณั ต.เอราวณั  811698 1923904
1717 นายเจียน  แก่งจ าปา จ.เลย อ.เอราวณั ต.ผาอินทร์แปลง  816424 1919650
1718 นายอ าพร อุบล จ.เลย อ.วงัสะพงุ ต.วงัสะพงุ 801929919 793951 1913663
1719 นายตุ่ย  ไชยา จ.เลย อ.วงัสะพงุ ต.ศรีสงคราม 086-2245110 794624 1913426
1720 นายเอกวทิย์  สายแก้วเทศ จ.เลย อ.ด่านซ้าย ต.ด่านซ้าย  728760 1907118
1721 นายค าใหม่ ละหอม จ.เลย อ.เอราวณั ต.ผาสามยอด 850148497 821750 1909897
1722 นายบญุเพง็ แสนสุข จ.เลย อ.ด่านซ้าย ต.วงัยาว  748187 1904097
1723 นายเบา้ สีทาสังข์ จ.เลย อ.ด่านซ้าย ต.วงัยาว 940627907 744710 1909366
1724 นายสมควร  ศิริ จ.เลย อ.ด่านซ้าย ต.อิปุม่  742500 1897200
1725 นายด ารงค์ วรรณโส จ.เลย อ.เอราวณั ต.ทรัพย์ไพวลัย์  819555 1903778
1726 นายตุ๋ย จ าปพีรม จ.เลย อ.ภหูลวง ต.หว้ยสีเสียด 854574478 791445 1895977
1727 นายสุพฒัน์   อักษรเสือ จ.เลย อ.หนองหนิ ต.หนองหนิ  799412 1900061
1728 นายตัน  สุขบวั จ.เลย อ.หนองหนิ ต.ปวนผุ  798212 1889458
1729 นายยนต์มา  ชามนตรี จ.เลย อ.หนองหนิ ต.ปวนผุ  797072 1897136
1730 นายไพบรูณ์ ปาระมี จ.เลย อ.ภหูลวง ต.หนองคัน 081-0600034 785606 1896044
1731 นายนิวราช  ช้อยจอหอ จ.เลย อ.ภหูลวง ต.เลยวงัไสย์  771501 1887530
1732 นายเฉื่อย  โฉมนคร จ.เลย อ.ผาขาว ต.โนนปอแดง  186016 1889290
1733 นายประยูร สุขสบาย จ.เลย อ.ผาขาว ต.ผาขาว 862269879 813041 1884261
1734 นายสะทา้น ชัยภมูิ จ.เลย อ.หนองหนิ ต.ตาดข่า 832958247 805110 1885841
1735 นายเสนาะ  จุลนันท์ จ.เลย อ.ภกูระดึง ต.ศรีฐาน  805515 1868182
1736 นายค าผิว สิงหค์รุฑ จ.เลย อ.ภกูระดึง ต.ผานกเค้า 1905822098 818542 1869276
1737 นายอดุลย์ หวา่นทอง จ.เลย อ.ปากชม ต.หว้ยพชิัย  813703 1990566
1738 นายสถิตย์ สมบติั จ.เลย อ.ปากชม ต.ปากชม 856014166 805900 1982900
1739 นายบญุยู่  รูปสิงห์ จ.เลย อ.ปากชม ต.เชียงกลม  812537 1971051
1740 นายเมตตา  ทมุมาลา จ.เลย อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน  787857 1975204
1741 นายจรัส ค าม่วน จ.เลย อ.เชียงคาน ต.นาซ่าว 885702272 783400 1966800
1742 นายเหรียญทอง  สารมะโน จ.เลย อ.ปากชม ต.หว้ยบอ่ซืน 042-075559 815811 1963130
1743 นายสวน  วงค์พยัคฆ์ จ.เลย อ.เชียงคาน ต.ธาตุ 085-4676545 796614 1963941
1744 นายบนิเด่ียว  มูลหล้า จ.เลย อ.เชียงคาน ต.จอมศรี  790859 1966505
1745 นายไพบลูย์ เกรียงไกร จ.เลย อ.ทา่ล่ี ต.น้ าแคม 833561328 768510 1957870
1746 นายชุมพล  สอนสีดา จ.เลย อ.ทา่ล่ี ต.หนองผือ 087-5733791 758242 1952753
1747 นายปิน่  เทพนาหนิ จ.เลย อ.เมืองเลย ต.น้ าสวย  803393 1941404
1748 นายบญุช่วย แสงขาว จ.เลย อ.เมืองเลย ต.นาแขม  785202 1957958
1749 นายอุดม  สิทธศิรีจันทร์ จ.เลย อ.นาด้วง ต.นาดอกค า  817764 1938997
1750 นายจันดา  แสนพนัศิริ จ.เลย อ.ทา่ล่ี ต.ทา่ล่ี  758003 1949893
1751 นายค าเพยีร โคตรมหา จ.เลย อ.ทา่ล่ี ต.โคกใหญ่  765279 1944836
1752 นายบรรจง จันทบบุผา จ.เลย อ.เมืองเลย ต.เมือง 862281395 787237 1943612
1753 นายประดับ จันทะคุณ จ.เลย อ.นาแหว้ ต.แสงภา 895745433 712300 1934900
1754 นายจุมพล  หอมชาติ จ.ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ ต.ศรีแก้ว 087-8714089 441716 1633054
1755 นางรัตดี  ไชยศรีษะ จ.ศรีสะเกษ อ.ไพรบงึ ต.ไพรบงึ 081-0675493 431873 1633778
1756 นายค าสวย  วงคาขันธ์ จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.สะเดาใหญ่ 089-6293630 425809 1627037
1757 นายสังคม  น้อยสงวน จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.โสน 081-3903764 406030 1624455
1758 นายสุพฒัน์  สิงหชาติ จ.ศรีสะเกษ อ.ขุนหาญ ต.กันทรอม 087-6509491 431759 1612898
1759 นายประทปี  รัตนพนัธ์ จ.ศรีสะเกษ อ.ภสิูงห์ ต.โคกตาล 857646091 418734 1611675
1760 นายเมา  ค าศรี จ.ศรีสะเกษ อ.ภสิูงห์ ต.หว้ยตามอญ 089-8448743 397501 1607087
1761 นางทองดี  ทองเต็ม จ.ศรีสะเกษ อ.ภสิูงห์ ต.ดงรัก 087-0785004 413211 1603200
1762 นายเลิศ  สืบสิงห์ จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ต.หนองบวั 083-1281217 450163 1668421
1763 นายเคน  นัยนิตย์ จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ ต.โพธิ์ .087-8722677 436427 1671601
1764 นายสุรชาติ  แก้วไชยพาน จ.ศรีสะเกษ อ.อุทมุพรพสัิย ต.ขะยูง  - 417586 1670631
1765 นายจิตรส าราญ  ภบูาล จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ ต.หนองแก้ว  - 437666 1672653
1766 นายโชคชัย  คงสิม จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ต.ดูน 086-2507365 453611 1672118
1767 นายถนอม  สุขจันทร์ จ.ศรีสะเกษ อ.หว้ยทบัทนั ต.ปราสาท  396674 1668780
1768 นายบดุสี  โพธิข์าว จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ต.ยาง 098-1657477 447003 1665814
1769 นายถนอม  เหล็กเพชร จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ต.หนองหวัช้าง 088-3452849 462073 1664335
1770 นายทองค า  สุขส่ง จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ ต.ตะดอบ 081-5798124 437224 1663799
1771 นายปติ  ศรีคราม จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองศรีเกษ ต.จาน 086-0581310 434233 1659569
1772 นายสังวาลย์  บญุส่ง จ.ศรีสะเกษ อ.วงัหนิ ต.บอ่แก้ว 085-4821992 424007 1657729
1773 นายประยงค์  ปรุะมาปดิ จ.ศรีสะเกษ อ.น้ าเกล้ียง ต.ตองปดิ  440045 1657271
1774 นายประสิทธิ ์ หนองยาง จ.ศรีสะเกษ อ.พยุห์ ต.ต าแย 081-0680627 437277 1648688
1775 นายสุข  ทราธร จ.ศรีสะเกษ อ.โนนคูณ ต.โพธิ์ 084-3021304 463435 1650278
1776 นายส าเร็จ  แจ้อุบล จ.ศรีสะเกษ อ.วงัหนิ ต.โพนยาง  414872 1649624
1777 นายสรวย  สุนันท์ จ.ศรีสะเกษ อ.พยุห์ ต.หนองค้า 089-2843215 427432 1645601
1778 นายอนุชิต  ม่วงอ่อน จ.ศรีสะเกษ อ.ปรางค์กู่ ต.พมิายเหนือ  089-0861624 397139 1643030
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1779 นายมิตร  แม่นทอง จ.ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ ต.หนองงูเหลือม 087-1683747 470310 1639830
1780 นายสมพงษ์  ยอดจักร จ.ศรีสะเกษ อ.ไพรบงึ ต.ดินแดง 088-1237433 426358 1637339
1781 นายประจักร  มะวงษ์ จ.ศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ ต.สะพงุ  443533 1639033
1782 นายสิริ  แพงมา จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.โคกเพชร 806228848 407007 1639292
1783 นายจ าป ี ไชยคุณ จ.ศรีสะเกษ อ.เบญจลักษ์ ต.เสียว  086-1032694 469104 1637964
1784 นายสุครีพ  สุภาพ จ.ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด ต.กุง 087-8763696 402119 1713470
1785 นายไพจิตร  นากรณ์ จ.ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด ต.โจดม่วง 085-4946230 406071 1710748
1786 นายบญุช่วย  ชมสมบติั จ.ศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด ต.หนองบวัดง 871717697 396717 1708728
1787 นายประถม  แหว้ศรี จ.ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล ต.ดู่ 088-3343884 407162 1702699
1788 นายบญุมี  สระโคตร จ.ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล ต.ดู่ 082-3685152 411427 1707861
1789 นายหร่ัง  ครับกลาง จ.ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล ต.หนองแค 086-2654010 403622 1701756
1790 นายทองใบ  ไกรวเิศษ จ.ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล ต.เมืองแคน 080-1567083 415688 1695816
1791 นายเสาร์  คุ้มครอง จ.ศรีสะเกษ อ.อุทมุพรพสัิย ต.หวัช้าง  409894 1683918
1792 นายเวยีงไชย  ชาติมนตรี จ.ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย ต.บงึบอน 082-1289857 439187 1686823
1793 นายเจริญ  นามภู จ.ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ต.หนองแวง 098-4805875 463418 1677592
1794 นายทองหล่อ บวัพนัธ์ จ.ศรีสะเกษ อ.โพธิศ์รีสุวรรณ ต.โดด 088-3453711 398503 1681809
1795 นายสุพดั  โพธิศ์รีสุข จ.ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย ต.ยางชุมใหญ่  435408 1680646
1796 นายประมวล  สิมลี จ.ศรีสะเกษ อ.อุทมุพรพสัิย ต.แขม  - 410035 1679384
1797 นายปญัญา  แก้วพวง จ.ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย ต.ล้ินฟา้ 087-2551100 439629 1678821
1798 นายส ารวย  ขันติวงษ์ จ.ศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ 852017710 400215 1676080
1799 นายพลไพร  ยืนสุข จ.สกลนคร อ.พงัโคน ต.ต้นผ้ึง  375608 1926302
1800 นายพายับ  สังวรจิต จ.สกลนคร อ.พงัโคน ต.ต้นผ้ึง  374847 1927134
1801 นายท านอง  โทริพนัธ์ จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.โพธไิพศาล  435208 1915802
1802 นายหนุ่ม  ทลูไชย จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.นาโพธิ์  424908 1919302
1803 นายสมรัตน์ กองวงษา จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.นาเพยีง  416000 1919000
1804 นายเฉลิมชัย ขันจ าปา จ.สกลนคร อ.กุสุมาลย์ ต.อุ่มจาน  410408 1922902
1805 นายค ามี ชาหยอง จ.สกลนคร อ.สวา่งแดนดิน ต.หนองหลวง  329108 1923002
1806 นายบญุชวน  วจิารณ์ จ.สกลนคร อ.สวา่งแดนดิน ต.หนองหลวง  329108 1923002
1807 นายเม็ง  สีลา จ.สกลนคร อ.สวา่งแดนดิน ต.หนองหลวง  329108 1923002
1808 นายยศ  ยืนนาน จ.สกลนคร อ.ส่องดาว ต.วฒันา  345708 1918002
1809 นายประทยั  มณีบู่ จ.สกลนคร อ.ส่องดาว ต.ส่องดาว  333008 1918702
1810 นายประพนัธ ์ นิลเขต จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม ต.ช้างมิ่ง  373608 1920802
1811 นายสมชาติ  ระเริงจิตร จ.สกลนคร อ.พรรณานิคม ต.พรรณา  380708 1919702
1812 นายสวสัด์ิ  มุกดา จ.สกลนคร อ.โพนนาแก้ว ต.นาแก้ว  422508 1906202
1813 นายเล่ือน  กองสุข จ.สกลนคร อ.โพนนาแก้ว ต.นาตงวฒันา  426708 1900602
1814 นายค าเพญ็  ข่วงทพิย์ จ.สกลนคร อ.กุดบาก ต.กุดไห  372408 1893502
1815 นายชัยวฒัน์ เภารังค์ จ.สกลนคร อ.โพนนาแก้ว ต.เชียงสือ  430308 1897202
1816 นายวนัชนะ  ไพค านาม จ.สกลนคร อ.นิคมน้ าอูน ต.สุวรรณคาม  364408 1898002
1817 นายสงวน  มูลทาเย็น จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ต.โคกก่อง  424708 1892502
1818 นายปญัญา ประชาชิต จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ต.หว้ยยาง  402908 1888802
1819 นายสมปอง หาญมนตรี จ.สกลนคร อ.เมืองสกลนคร ต.โนนหอม  412808 1887702
1820 นายศรีคูณ เพยีสา จ.สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ ต.แมดนาทม่  428808 1884902
1821 นายอิสระ  ค าศรีพล จ.สกลนคร อ.ภพูาน ต.โคกภู  385508 1879602
1822 นายทว ี ทนค าดี จ.สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ ต.เหล่าโพนค้อ  430508 1878902
1823 นายถนอม  ลาวงศ์เกิด จ.สกลนคร อ.เต่างอย ต.นาตาล  409308 1876502
1824 นายสมพงษ์  ดวงเคน จ.สกลนคร อ.เต่างอย ต.จันทร์เพญ็  411800 1876708
1825 นายณรงค์  อินทนันท์ จ.สกลนคร อ.บา้นม่วง ต.ดงเหนือ  347907 1982402
1826 นายบญุสวน  เชื้อคง จ.สกลนคร อ.ค าตากล้า ต.ค าตากล้า  368208 1975602
1827 นายเขียน พรหมค า จ.สกลนคร อ.บา้นม่วง ต.บอ่แก้ว  350907 1976902
1828 นายจันทร์ทรา ระดาสิทธิ์ จ.สกลนคร อ.บา้นม่วง ต.หว้ยหลัว  332207 1974802
1829 นายอภสิิทธิ ์รูปงาม จ.สกลนคร อ.ค าตากล้า ต.หนองบวัสิม  379208 1972802
1830 นายปา่นชัย  ปริุยะวงศ์ จ.สกลนคร อ.ค าตากล้า ต.แพด  376508 1964202
1831 นายชลอ  ศิริกุล จ.สกลนคร อ.อากาศอ านวย ต.ทา่ก้อน  387508 1962602
1832 นายบญุเสียน  สาริษี จ.สกลนคร อ.อากาศอ านวย ต.โพนงาม  389108 1956802
1833 นายสวาท  ศรีแก่บา้น จ.สกลนคร อ.เจริญศิลป์ ต.หนองแปน  332608 1962602
1834 นายประเสริฐ  แสงสงัด จ.สกลนคร อ.เจริญศิลป์ ต.ทุง่แก  344208 1947102
1835 นายสนม  อุระแสง จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส ต.ขัวก่าย  373795 1946009
1836 นายหนูเตรียม ศรีประทมุ จ.สกลนคร อ.เจริญศิลป์ ต.โคกศิลา  350708 1941302
1837 นายทศิล  ฝ่ายรีย์ จ.สกลนคร อ.อากาศอ านวย ต.โพนแพง  388208 1942402
1838 นายต่ิง  แก้วศรีรัง จ.สกลนคร อ.วานรนิวาส ต.ศรีวชิัย  366208 1941102
1839 นายสุดใจ  รักษาราษฎร์ จ.สกลนคร อ.สวา่งแดนดิน ต.ธาตุทอง  350808 1928102
1840 นายสุเทพ อหงิสโร จ.สงขลา อ.สทงิพระ ต.บอ่แดง 084-9647348 660077 820148
1841 นายธนู จุลมณีโชติ จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.ม่วงงาม 089-8766445 662539 813593
1842 นายอุดม  ทกัขระ จ.สงขลา อ.สิงหนคร ต.ร าแดง  662810 807091
1843 นายเก๊ะหยาบ  เส้นหล๊ะ จ.สงขลา อ.ควนเนียง ต.หว้ยลึก 089-2981720 649850 801500
1844 นายไพบลูย์ นาคราช จ.สงขลา อ.รัตภมูิ ต.ควนรู  644886 796407
1845 นายอาทร ภมูิหงึษ์ จ.สงขลา อ.ควนเนียง ต.รัตภมูิ  654095 794885
1846 นายจรัส เตชะพนัธ์ จ.สงขลา อ.เมืองสงขลา ต.พะวง  677598 782854
1847 นายสุจินต์ พทุธกูล จ.สงขลา อ.รัตภมูิ ต.เขาพระ  633651 780740
1848 นายอับดนหร้อซักส์ จันทการักษ์ จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.ทา่ข้าม 086-2939098 673883 779722
1849 นายสุนิ บญุประการ จ.สงขลา อ.บางกล า่ ต.บา้นหาร  659713 782824
1850 นายสวาด ศรีสวสัด์ิ จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.คลองแห  660435 778285
1851 นายเหล๊าะ  หมัดยูสะ จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ ต.บา้นพรุ 087-2971667 664747 761850
1852 นายสุเบด สอรอโส๊ะ จ.สงขลา อ.เทพา ต.สะกอม  703027 768564
1853 นางมณี โสภารัตน์ จ.สงขลา อ.นาหม่อม ต.ทุง่ขมิ้น  672128 767121
1854 นายวโิช  เพช็รเกล้ียง จ.สงขลา อ.คลองหอยโข่ง ต.คลองหลา  650675 763688
1855 นายประกอบ  สุขเกษม จ.สงขลา อ.คลองหอยโข่ง ต.ทุง่ลาน 087-2874469 658768 762182
1856 นายดนเส๊าะ สังข์รี จ.สงขลา อ.เทพา ต.ปากบาง  723853 754410
1857 นายยูกิฟลี  สามะ จ.สงขลา อ.จะนะ ต.ทา่หมอไทร 089-6555576 693161 750899
1858 นายอุหมาด สีเต็ม จ.สงขลา อ.จะนะ ต.ทา่หมอไทร 087-2861284 691205 758008
1859 นายประยูร แสงแก้ว จ.สงขลา อ.สะเดา ต.ทา่โพธิ์ 081-969316 657435 748858
1860 นายแวฮะมะ  โต๊ะเฮง จ.สงขลา อ.เทพา ต.วงัใหญ่  702289 751285
1861 นายอนินทร์  สังข์ทอง จ.สงขลา อ.เทพา ต.ทา่ม่วง 089-2950341 720252 744310
1862 นายวรวรรณ เจะดาโรจน์ จ.สงขลา อ.เทพา ต.ล าไพล  714909 749643
1863 นายนิคม  อ่องล่ัน จ.สงขลา อ.นาทวี ต.ฉาง  688316 748442
1864 นายสมพร  เพช็รสุวรรณ จ.สงขลา อ.สะเดา ต.ปริก  661672 743886
1865 นายกมลชัย ถาวรยุติธรรม จ.สงขลา อ.นาทวี ต.ปลักหนู  683019 741935
1866 นายอับดุลรอชิด  หะรงค์ จ.สงขลา อ.สะบา้ย้อย ต.สะบา้ย้อย 081-7482546 713125 736029
1867 นายรอเสะ โดยหมะ จ.สงขลา อ.สะบา้ย้อย ต.ทุง่พอ  716009 726349
1868 นายวรีะ ศรีทวปี จ.สงขลา อ.สะบา้ย้อย ต.ธารคีรี  722499 722639
1869 นายไพฑูรย์ หนูจีน จ.สงขลา อ.ระโนด ต.ตะเครียะ  637649 869900
1870 นายคล่อง นวลแก้ว จ.สงขลา อ.ระโนด ต.พงัยาง  650732 852294
1871 นายสมปราชญ์  บวัไหม จ.สงขลา อ.กระแสสินธุ์ ต.โรง 081-5436194 646747 847288
1872 นายจ าเนียน เกื้อหนุน จ.สงขลา อ.กระแสสินธุ์ ต.เชิงแส  648718 840148
1873 นางอ านวย อินทโช จ.สงขลา อ.กระแสสินธุ์ ต.กระแสสินธุ์ 086-2723465 645503 837982
1874 นายอ านวย  รัตนอรุณ จ.สงขลา อ.สทงิพระ ต.ดีหลวง  654921 839741
1875 นายธชัพงษ์  เกล้ียงมาก จ.สตูล อ.ทุง่หวา้ ต.ทุง่หวา้  609850 782960
1876 นางมณี  เศษแอ จ.สตูล อ.ทุง่หวา้ ต.ทุง่หวา้  584700 784400
1877 นายหนูเอียด  ยุจันทร์ จ.สตูล อ.ทุง่หวา้ ต.นาทอน  584880 771780
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1878 นายภาค  เสาด า จ.สตูล อ.ควนกาหลง ต.ควนกาหลง 084-3978698 613205 765490
1879 นายสกล ทอดทิง้ จ.สตูล อ.ทุง่หวา้ ต.ขอนคลาน 089-6589670 575328 774352
1880 นายสมชาย เหมาะแหล่ จ.สตูล อ.ละงู ต.ก าแพง  585006 765745
1881 นายมนัส แส้หมูด จ.สตูล อ.ละงู ต.แหลมสน 083-6564005 576493 766531
1882 นายกิตติโชติ  ชนะหลวง จ.สตูล อ.มะนัง ต.นิคมพฒันา  601490 769501
1883 นายเดช  เกศา จ.สตูล อ.ละงู ต.ละงู  586150 757600
1884 นายก่อเนย์  ปฏมิินทร์ จ.สตูล อ.ละงู ต.ละงู  592800 763650
1885 นายอดิศักด์ิ  มัจฉา จ.สตูล อ.ละงู ต.ปากน้ า 087-9699148 584350 757672
1886 นายเหรน  กาเส็มส๊ะ จ.สตูล อ.ทา่แพ ต.แประ . 084-8622616 601200 757200
1887 นางจันทริา  ตะยีบญุ จ.สตูล อ.ทา่แพ ต.สาคร  599000 746596
1888 นายวาเหตุ  ส าเร จ.สตูล อ.ทา่แพ ต.ทา่แพ  606485 751889
1889 นายสาและ  หมาดปนัเจอร์ จ.สตูล อ.ควนโดน ต.วงัประจัน  626600 748800
1890 นายสมาน  นิยมเดชา จ.สตูล อ.เมืองสตูล ต.ควนโพธิ์  612243 749443
1891 นายหมีด ทิง้ปากถ้ า จ.สตูล อ.เมืองสตูล ต.ควนโพธิ์ 087-2981831 614825 750325
1892 นายหมาด   มาราสา จ.สตูล อ.ควนโดน ต.ย่านซ่ือ  086-2944247 616900 750300
1893 นายกอหนี  เหตุฉูนุ้ย จ.สตูล อ.เมืองสตูล ต.เจ๊ะบลัิง  605300 744500
1894 นายอดินันท ์ สาดีน จ.สตูล อ.เมืองสตูล ต.เกตรี  621873 739912
1895 นายพนิิจ  สุดเหลือ จ.สตูล อ.เมืองสตูล ต.ควนขัน 085-0802537 616700 732700
1896 นายสุรกิจ  ละเอียดดี จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.แหลมฟา้ผ่า 081-5580731 666230 1498561
1897 นางเชาวรัตน์  ทองเรือง จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางปใูหม่ 084-0258223 682433 1495190
1898 นางสาวนกเอี้ยง กิมยงค์ จ.สมุทรปราการ อ.บางบอ่ ต.คลองด่าน 084-1206953 696058 1494203
1899 นายณรงค์  ดีดอกไม้ จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.ศรีษะจรเข้น้อย  695148 1513233
1900 นายสมทรง  รักษาธรรม จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.หนองปรือ  690800 1511412
1901 นายมาลัย  จันทร์โต จ.สมุทรปราการ อ.บางเสาธง ต.บางเสาธง 02-7070298 698040 1508876
1902 นายส าราญ  ขันธกร จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.บางกอบวั  669974 1514547
1903 นายพล จ าเนียร จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี ต.บางพลีใหญ่ 081-4513683 680518 1504800
1904 นายประชุม ลับสวสัด์ิ จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง ต.ทรงคนอง  667730 1511229
1905 นางอุทร  สุขเจริญ จ.สมุทรปราการ อ.บางบอ่ ต.คลองนิยมยาตรา  709682 1508672
1906 นายวตัร์   ฉิมแฉ่ง จ.สมุทรปราการ อ.บางบอ่ ต.บา้นระกาศ  081-8898373 703296 1500913
1907 นางสาวบงัอร กรุดภู่ จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางโปรง 089-6617184 669044 1506371
1908 นางชูศรี  เรืองบญุ จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.บางด้วน  670880 1505756
1909 นายวชิยา นาครินทร์ จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.ในคลองบางปลากด 081-5639543 669120 1502620
1910 นายเทดิศักด์ิ  สอนเสถียร จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ ต.บา้นคลองสวน  658244 1503488
1911 นายดิเรก  เล็กสุวรรณ จ.สมุทรสงคราม อ.บางคนที ต.บางกุ้ง 086-0790680 601840 1486309
1912 นางสาวปทมุ  จูสกุล จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา ต.แควอ้อม 089-8848840 601267 1485367
1913 นายสมบรูณ์  แดงอรุณ จ.สมุทรสงคราม อ.อัมพวา ต.แพรกหนามแดง 082-0588628 594567 1477056
1914 นายมานะ  เทยีมดวงแข จ.สมุทรสงคราม อ.เมืองสมุทรสงคราม ต.คลองโคน 087-1604225 604883 1474044
1915 นายสมชัย  อิศราสุชีพ จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.ทา่ทราย  632251 1499439
1916 นางสาวเกษร  พึง่มาลา จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.โคกขาม 084-1572110 640398 1493612
1917 นายฐาปนพงศ์  จิตรสาคร จ.สมุทรสาคร อ.บา้นแพว้ ต.โรงเข้  613672 1498805
1918 นายธรีะ  ศาลากิจ จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก  637398 1494216
1919 นายสมบติั  ฉิมบญุอยู่ จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.บา้นบอ่ 090-1439709 627152 1494149
1920 นายปราสาท  ส่ือเฉย จ.สมุทรสาคร อ.กระทุม่แบน ต.สวนหลวง  642790 1511540
1921 นายบญุรุ่ง  อ่วมกระทุม่ จ.สมุทรสาคร อ.กระทุม่แบน ต.ทา่ไม้ 089-8167192 633437 1510845
1922 นายเชาวลิต  พุม่เจริญ จ.สมุทรสาคร อ.กระทุม่แบน ต.หนองนกไข่  628046 1513033
1923 นางสาวอุบล  นพคุณ จ.สมุทรสาคร อ.บา้นแพว้ ต.เจ็ดร้ิว  624301 1506317
1924 นางสาวนงลักษณ์  เกตุแก้ว จ.สมุทรสาคร อ.บา้นแพว้ ต.คลองตัน 085-9014958 628096 1508967
1925 นายปฏวิติั  อุ่นเมืองอินทร์ จ.สมุทรสาคร อ.กระทุม่แบน ต.ดอนไก่ดี 084-1162693 636979 1508641
1926 นายจ าเริญ  สุดจิตจูล จ.สมุทรสาคร อ.บา้นแพว้ ต.อ าแพง  629454 1505207
1927 นายวชิัย กอนดี จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร ต.บา้นเกาะ  628676 1500777
1928 นายทว ี สุขเพชรพลอย จ.สมุทรสาคร อ.บา้นแพว้ ต.หลักสาม  625601 1501192
1929 นายเด่น ธงสันเทยีะ จ.สระแก้ว อ.วงัน้ าเย็น ต.วงัน้ าเย็น 085-2131039 192546 1499126
1930 นายพพิฒัน์พงษ์ ประจิมนอก จ.สระแก้ว อ.คลองหาด ต.ซับมะกรูด 082-2843167 200355 1495800
1931 นางบญุเพญ็ เลิศนา จ.สระแก้ว อ.วงัสมบรูณ์ ต.วงัใหม่  183300 1486039
1932 นายสมพร  รานอก จ.สระแก้ว อ.วงัสมบรูณ์ ต.วงัทอง  183043 1479255
1933 นายทองนาค มูลเชื้อ จ.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ต.บา้นแก้ง 081-7041565 178698 1551496
1934 นายปรีชา บวัอนันต์ จ.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ต.หนองบอน 081-2950566 189645 1533496
1935 นายสมัย  สิงหใ์ส จ.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ต.ทา่เกษม 087-1494330 199660 1523495
1936 นายสมศักด์ิ  เล่ียงฮะ จ.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว ต.ทา่เกษม 087-294939 194458 1528709
1937 นายสุพจน์  เขียนโพธิ์ จ.สระแก้ว อ.อรัญประเทศ ต.ปา่ไร่ 085-3884269 237404 1519043
1938 นายมงคล  ลึกลือ จ.สระแก้ว อ.วฒันานคร ต.วฒันานคร 087-1442820 208526 1517662
1939 นายหล่ัน  มูลสภา จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ ต.เขาสามสิบ  084-7018363 193770 1508243
1940 นายสมวย  กลางวถิี จ.สระแก้ว อ.เขาฉกรรจ์ ต.เขาฉกรรจ์ 860000160 185015 1516165
1941 นายจันทร์  โสภา จ.สระแก้ว อ.วงัน้ าเย็น ต.คลองหนิปนู 081-0040972 188747 1507416
1942 น.ส.บปุผา  แสงโสภา จ.สระแก้ว อ.คลองหาด ต.เบญจขร 087-1434724, 210439 1501792
1943 นายสุทศัน์  นะรานรัมย์ จ.สระแก้ว อ.ตาพระยา ต.ทพัไทย 081-7814257 263587 1559473
1944 นายทรัพย์ ไวแสง จ.สระแก้ว อ.ตาพระยา ต.ทพัเสด็จ 082-2569034 265456 1552686
1945 นางอารีย์  อังคาสัย จ.สระบรีุ อ.เสาไห้ ต.เสาไห้  699195 1609207
1946 นายประวทิย์  นุตค าแหง จ.สระบรีุ อ.เมืองสระบรีุ ต.นาโฉง  702585 1607999
1947 นายจ าเนียร  วงษ์ศรี จ.สระบรีุ อ.เมืองสระบรีุ ต.ปากเพรียว  704381 1608421
1948 นายสมาน  ยะธาตุ จ.สระบรีุ อ.แก่งคอย ต.หว้ยแหง้  715935 1606493
1949 นายบญุธรร ทองทวี จ.สระบรีุ อ.เมืองสระบรีุ ต.โคกสวา่ง  086-1306658 704138 1603994
1950 นางบรรจง  ทวนิันท์ จ.สระบรีุ อ.หนองแซง ต.หนองแซง 081-5739232 690194 1605870
1951 นายส ารวย  ร่ืนกล่ิน จ.สระบรีุ อ.หนองแซง ต.หนองสีดา  696751 1604391
1952 นางวาสนา  ภธูร จ.สระบรีุ อ.แก่งคอย ต.ทา่มะปราง 089-5373277 721053 1603916
1953 นางสาววชิมัย  ศิริเวช จ.สระบรีุ อ.หนองแซง ต.ม่วงหวาน  698628 1602726
1954 นางนงคราญ กรรณเกตุ จ.สระบรีุ อ.หนองแซง ต.หนองควายโซ 089-0868288 694046 1601579
1955 นายธเนศณัฎฐ์  เตชิตณัฎฐ์ศรุต จ.สระบรีุ อ.วหิารแดง ต.บา้นล า  713683 1591104
1956 นางมนทกาญจน์  สิงหม์ณี จ.สระบรีุ อ.วหิารแดง ต.เจริญธรรม 081-8416964 714139 1588525
1957 นายสมหมาย  กองศรี จ.สระบรีุ อ.หนองแค ต.โคกแย้ 083-2469992 706799 1589470
1958 นายอร่ัม ค าอยู่ จ.สระบรีุ อ.หนองแค ต.หนองปลิง 092-6471990 693864 1589520
1959 นายสกล  เหนียนเฉลย จ.สระบรีุ อ.หนองแค ต.หนองจรเข้  707935 1584558
1960 นายสัมฤทธิ ์ สวสัด์ิสุข จ.สระบรีุ อ.วหิารแดง ต.หนองสรวง 089-6126101 709492 1586997
1961 นายณัฐวฒิุ กานา จ.สระบรีุ อ.มวกเหล็ก ต.หนองย่างเสือ 089-9039681 740281 1638032
1962 นายเชาวลิต  เชื่อมขุนทด จ.สระบรีุ อ.แก่งคอย ต.หนิซ้อน 086-0839475 720487 1631321
1963 นายบญุส่ง  คุณสมบติั จ.สระบรีุ อ.วงัม่วง ต.แสลงพนั  723600 1632840
1964 นายสุพจน์  เนตรหาญ จ.สระบรีุ อ.พระพทุธบาท ต.ธารเกษม  086-1234992 695709 1630120
1965 นางปราณี    เหลืองอ่อน จ.สระบรีุ อ.มวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก 080-5816805 735311 1628218
1966 นายประยงค์  ฉิมเล็ก จ.สระบรีุ อ.หนองโดน ต.บา้นกลับ 087-3650184 681008 1628550
1967 นายกิตติภณ  สะเอิ้ง จ.สระบรีุ อ.หนองโดน ต.บา้นโปร่ง  683979 1629579
1968 นางมาริษา ภฆูัง จ.สระบรีุ อ.หนองโดน ต.บา้นโปร่ง  688500 1629560
1969 นายสมจิตร  วงหน์ายะ จ.สระบรีุ อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หน้าพระลาน  708655 1626635
1970 นายแสวง  จันทร์ขาบมณี จ.สระบรีุ อ.พระพทุธบาท ต.ขุนโขลน 085-8621632 698163 1626722
1971 นายประเสริฐ  โพธิป์ดั จ.สระบรีุ อ.หนองโดน ต.ดอนทอง  676642 1622982
1972 นายวทิยา  แสนใจ จ.สระบรีุ อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.พแุค  708589 1620593
1973 นายณรงค์  ลึกงาม จ.สระบรีุ อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.พแุค  706580 1623367
1974 นายประจวบ  เกษดี จ.สระบรีุ อ.แก่งคอย ต.สองคอน 036-361224 712359 1614269
1975 นายอ าพร  จันเวยีง จ.สระบรีุ อ.พระพทุธบาท ต.หว้ยปา่หวาย  695764 1618854
1976 นายอนุชา  เจริญสุข จ.สระบรีุ อ.บา้นหมอ ต.หรเทพ 081-7334007 681631 1618403
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1977 นายสัมฤทธิ ์รุ่งร าพรรณ จ.สระบรีุ อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.เขาดินพฒันา 084-7212023 706023 1614599
1978 นายบวัหล่ า    พะนอ จ.สระบรีุ อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.เขาดินพฒันา 085-1950883 708725 1618717
1979 นายเฉลย  วงษ์ปอ้ม จ.สระบรีุ อ.ดอนพดุ ต.ไผ่หล่ิว 081-7700960 675761 1617428
1980 นายรับ  พรหมมา จ.สระบรีุ อ.บา้นหมอ ต.หนองบวั  690613 1617632
1981 พ.ต.ส ารวย  เติมทรัพย์ จ.สระบรีุ อ.บา้นหมอ ต.บา้นหมอ 089-8082104 684416 1615929
1982 นางสมศรี  เพง็รุ่ง จ.สระบรีุ อ.บา้นหมอ ต.โคกใหญ่  681431 1614665
1983 นายสิงห ์ สุวรรณเย็น จ.สระบรีุ อ.ดอนพดุ ต.ดอนพดุ  674972 1613527
1984 นายบญัญัติ  สุมาวนั จ.สระบรีุ อ.แก่งคอย ต.ตาลเด่ียว  716778 1608425
1985 นายดาว  ศรีวงษ์จรรยา จ.สระบรีุ อ.เสาไห้ ต.เริงราง  692249 1610562
1986 นายสมนึก  กล้วยปา่ จ.สระบรีุ อ.เมืองสระบรีุ ต.ตล่ิงชัน 086-7637104 713105 1608924
1987 นางจงกล  จั่นโต จ.สระบรีุ อ.เสาไห้ ต.ม่วงงาม 087-1195070 695693 1610436
1988 นายประสิทธิ ์แก้วกุลงาม จ.สระบรีุ อ.เสาไห้ ต.เมืองเก่า 089-6126101 697126 1606084
1989 นายบญุเลิศ  งอกโพธิ์ จ.สระบรีุ อ.มวกเหล็ก ต.ล าพญากลาง  748108 1648087
1990 นายณรงค์  กิ่งแก้ว จ.สระบรีุ อ.มวกเหล็ก ต.ล าพญากลาง  746903 1648564
1991 นายสถาพร  ทองค า จ.สิงหบ์รีุ อ.บางระจัน ต.บา้นจ่า  638265 1642721
1992 นายประสิทธิ ์ ค ามูล จ.สิงหบ์รีุ อ.เมืองสิงหบ์รีุ ต.จักรสีห์  651632 1639924
1993 นายธนพล  ศรีใส จ.สิงหบ์รีุ อ.พรหมบรีุ ต.หวัปา่  654086 1639588
1994 นายเดชา  เอมน้อย จ.สิงหบ์รีุ อ.ทา่ช้าง ต.วหิารขาว  650679 1636280
1995 นายชวลิต  ยศนันท์ จ.สิงหบ์รีุ อ.พรหมบรีุ ต.บา้นแปง้ 080-4334510 657049 1638726
1996 นายโสพล  งามข า จ.สิงหบ์รีุ อ.พรหมบรีุ ต.โรงช้าง  654990 1635201
1997 นายอนงค์  เอี่ยมกล่ัน จ.สิงหบ์รีุ อ.ค่ายบางระจัน ต.บางระจัน 089-5379774 640543 1636106
1998 นายชัยยศ  สิงโต จ.สิงหบ์รีุ อ.ทา่ช้าง ต.โพประจักษ์  648028 1633998
1999 นายพนม บา่ยเทีย่ง จ.สิงหบ์รีุ อ.ทา่ช้าง ต.ถอนสมอ 081-0059269 647230 1632869
2000 นายพเิชษฐ  ผิวนิล จ.สิงหบ์รีุ อ.พรหมบรีุ ต.บา้นหม้อ 084-7763652 655866 1630554
2001 นายณรงค์  วมิา จ.สิงหบ์รีุ อ.อินทร์บรีุ ต.ทา่งาม 084-0127306 642728 1661974
2002 นายสมนึก อยู่วตัร จ.สิงหบ์รีุ อ.อินทร์บรีุ ต.ประศุก 089-2180823 640256 1663900
2003 นายพอง  เขียวสอาด จ.สิงหบ์รีุ อ.อินทร์บรีุ ต.โพธิช์ัย 089-8004667 654521 1663565
2004 นางสมคิด เกิดเรือง จ.สิงหบ์รีุ อ.อินทร์บรีุ ต.น้ าตาล 086-1258795 646177 1654343
2005 นางพนารัตน์  ชาญอนุสรสิทธิ์ จ.สิงหบ์รีุ อ.เมืองสิงหบ์รีุ ต.หวัไผ่  651350 1656680
2006 นางมะยม  จันทร์อินทร์ จ.สิงหบ์รีุ อ.อินทร์บรีุ ต.ทบัยา  640960 1655050
2007 นางสมเคราะห ์พงึสวสัด์ิ จ.สิงหบ์รีุ อ.บางระจัน ต.โพชนไก่ 085-1852982 639677 1648835
2008 นายย่อม  วจิารณ์ปรีชา จ.สิงหบ์รีุ อ.บางระจัน ต.พกัทนั 080-6637373 632924 1648548
2009 นายจ ารัส  โกมล จ.สิงหบ์รีุ อ.เมืองสิงหบ์รีุ ต.บางกระบอื 089-2716655 648998 1647947
2010 นางสมจริง  เดชฤดี จ.สิงหบ์รีุ อ.เมืองสิงหบ์รีุ ต.บางมัญ  648849 1649218
2011 นายกมล  แก้วเกิด จ.สิงหบ์รีุ อ.บางระจัน ต.สระแจง 089-4943029 634730 1644400
2012 นายคุ้ม  เจริญพรหม จ.สิงหบ์รีุ อ.บางระจัน ต.ไม้ดัด  642993 1644496
2013 นางธนิสร แจ้งสนอง จ.สิงหบ์รีุ อ.เมืองสิงหบ์รีุ ต.ต้นโพธิ์ 089-8019712 651938 1641993
2014 นายช านาญ  กาศร จ.สุโขทยั อ.คีรีมาศ ต.บา้นปอ้ม 089-0891433 584388 1868729
2015 นางกันยา  ทองทา จ.สุโขทยั อ.กงไกรลาศ ต.บา้นกร่าง 081-7076862 600478 1874289
2016 นางสาวจันทมิา มะลิดวง จ.สุโขทยั อ.เมืองสุโขทยั ต.ปากพระ 087 839 6610 587852 1872702
2017 นายสมทรง  ปูญ่วน จ.สุโขทยั อ.ศรีนคร ต.นครเดิฐ 089-8298307 600912 1932309
2018 นายอุทศิ  สีบญุรอด จ.สุโขทยั อ.ทุง่เสล่ียม ต.ไทยชนะศึก 084-9632413 563743 1916981
2019 นางเสาร์แก้ว ทพิย์ปราบ จ.สุโขทยั อ.ทุง่เสล่ียม ต.ทุง่เสล่ียม 088 4372522 559736 1913296
2020 น.ส.จรีรัตน์  เทีย่งตรง จ.สุโขทยั อ.สวรรคโลก ต.วงัไม้ขอน 086-9361418 584132 1913116
2021 นายประพาส บญุทมิ จ.สุโขทยั อ.สวรรคโลก ต.ปากน้ า 086 217 3092 599478 1901103
2022 นายบญุเกตุ  ผู้ผ่อง จ.สุโขทยั อ.ศรีส าโรง ต.นาขุนไกร 087-0720637 568594 1901205
2023 นายแถว สืบนันทา จ.สุโขทยั อ.บา้นด่านลานหอย ต.ตล่ิงชัน 087 937 2213 542786 1894647
2024 นางนพวรรณ บญุคง จ.สุโขทยั อ.ศรีส าโรง ต.คลองตาล 089 958 6939 591709 1896825
2025 นายบงึ  สุขดี จ.สุโขทยั อ.เมืองสุโขทยั ต.บา้นกล้วย  580248 1883858
2026 นายล าดวน แสงเงิน จ.สุโขทยั อ.กงไกรลาศ ต.กกแรต 087 206 6937 607805 1879637
2027 นายจักรพนัธ ์ ผาลัย จ.สุโขทยั อ.บา้นด่านลานหอย ต.วงัตะคร้อ 089-2695317 549533 1872572
2028 นายไชยนพ  ชัยอาษา จ.สุโขทยั อ.ศรีสัชนาลัย ต.บา้นตึก  589990 1942770
2029 นายโกสุม ม่วงพนัธุ์ จ.สุพรรณบรีุ อ.เมืองสุพรรณบรีุ ต.โพธิพ์ระยา 086-7985066 622766 1606619
2030 นายหล่ า  แก่นสาร จ.สุพรรณบรีุ อ.เมืองสุพรรณบรีุ ต.ดอนมะสังข์  630032 1605553
2031 นายมนูญ  งามเกตุสุข จ.สุพรรณบรีุ อ.เมืองสุพรรณบรีุ ต.สระแก้ว 081-5151481 607867 1602648
2032 นายศรัญยู  คงสมจิตต์ จ.สุพรรณบรีุ อ.เมืองสุพรรณบรีุ ต.ดอนโพธิท์อง  610469 1594995
2033 นางอรุณ  ใจสา จ.สุพรรณบรีุ อ.บางปลาม้า ต.บางปลาม้า 080-9980926 619916 1591785
2034 นายเสรี ลีสุขสาม จ.สุพรรณบรีุ อ.อู่ทอง ต.อู่ทอง 081-4340126 598333 1590339
2035 นางสาวจิรารัตน์  แสงสมี จ.สุพรรณบรีุ อ.บางปลาม้า ต.บา้นแหลม 081-7442622 623504 1584308
2036 นายส ารวจ  ส าราญมาก จ.สุพรรณบรีุ อ.บางปลาม้า ต.ตะค่า  625948 1590408
2037 นายเยิ้ม  รูปสม จ.สุพรรณบรีุ อ.อู่ทอง ต.ยุ้งทะลาย 084-3182472 596770 1582800
2038 นายเสน่ห ์ นุ่มอยู่ จ.สุพรรณบรีุ อ.บางปลาม้า ต.กฤษณา  624157 1581347
2039 นายสมพร  วรรณดี จ.สุพรรณบรีุ อ.สองพีน่้อง ต.ศรีส าราญ  603773 1572224
2040 นายอ านวย ศรีสุข จ.สุพรรณบรีุ อ.สองพีน่้อง ต.หนองบอ่ 089-8082116 585876 1571225
2041 นายพยนต์  หรัิญสถิต จ.สุพรรณบรีุ อ.สองพีน่้อง ต.บางเลน 086-174294 618049 1564969
2042 นายมนัส  พุม่มะปราง จ.สุพรรณบรีุ อ.เดิมบางนางบวช ต.เขาพระ  615440 1641285
2043 นางสาว ณธรา แย้มพกิุล จ.สุพรรณบรีุ อ.ด่านช้าง ต.ด่านช้าง 089-8807726 554691 1626342
2044 นางนกแก้ว จิวจรัสรงค์ จ.สุพรรณบรีุ อ.เดิมบางนางบวช ต.เขาดิน 081-4415667 628140 1638310
2045 นายวทิยา  ปรีชาพนัธ์ จ.สุพรรณบรีุ อ.หนองหญ้าไซ ต.หนองขาม  579068 1634177
2046 นายส ารวล  ทองสุข จ.สุพรรณบรีุ อ.หนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ  598178 1633775
2047 นายเสง่ียม  อินทรศักด์ิ จ.สุพรรณบรีุ อ.สามชุก ต.วงัลึก 086-7904103 627864 1631502
2048 นายด ารงค์  จันทร์อ่วม จ.สุพรรณบรีุ อ.สามชุก ต.ย่านยาว  621204 1626714
2049 นายเสนอ  กล่ินโฉม จ.สุพรรณบรีุ อ.ดอนเจดีย์ ต.ทะเลบก  589400 1626369
2050 นายมณเฑียร  เผ่ือนสุริยา จ.สุพรรณบรีุ อ.ศรีประจันต์ ต.ปลายนา  628938 1619758
2051 นายหมุน  พมุรินทร์ จ.สุพรรณบรีุ อ.ดอนเจดีย์ ต.สระกระโจม 086-0378850 592550 1616701
2052 นายบญุศรี  มณีวงษ์ จ.สุพรรณบรีุ อ.ดอนเจดีย์ ต.หนองสาหร่าย  608848 1621363
2053 นายแสวง  พลแสน จ.สุพรรณบรีุ อ.ศรีประจันต์ ต.บา้นกร่าง 081-1978770 623166 1618645
2054 นายทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง จ.สุพรรณบรีุ อ.ศรีประจันต์ ต.วงัหวา้  617264 1619408
2055 นายสังวาลย์  ผิวพมิพดี์ จ.สุพรรณบรีุ อ.อู่ทอง ต.บา้นโข้ง  081-1976689 596849 1611833
2056 นายสุบนิ  อภเิดช จ.สุพรรณบรีุ อ.ศรีประจันต์ ต.บางงาม  620035 1615002
2057 นางบญุชู แก้วกระจ่าง จ.สุพรรณบรีุ อ.ดอนเจดีย์ ต.ไร่รถ 085-6774436 605126 1614428
2058 นายศุภณัฐ  วงษ์สุวรรณ จ.สุพรรณบรีุ อ.ด่านช้าง ต.หว้ยขมิ้น 086-8872077 557849 1651094
2059 นายฝัด  โชติเดชาณรงค์ จ.สุพรรณบรีุ อ.ด่านช้าง ต.วงัคัน  569884 1653057
2060 นายอนันต์  มากเทพ จ.สุพรรณบรีุ อ.ด่านช้าง ต.นิคมกระเสียว  561088 1642032
2061 นายพนม เพาะทรัพย์ จ.สุพรรณบรีุ อ.ด่านช้าง ต.องค์พระ 081-1917656 542581 1633052
2062 นายสุรชัย เหลือแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง ต.ไทรขึง 0 514501 945205
2063 นายปรีชา  รักษ์บ ารุง จ.สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง ต.สาคู 0 517552 949578
2064 นายอดิศักด์ิ  มีเสือ จ.สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง ต.อิปนั 0 523669 946004
2065  จ.สุราษฎร์ธานี อ.พระแสง ต.สินปนุ 0 528189 939116
2066 นายวารินทร์  หนูเนียม จ.สุราษฎร์ธานี อ.เวยีงสระ ต.คลองฉนวน 0 536224 943482
2067 นายสุวทิย์ แก้วยอด จ.สุราษฎร์ธานี อ.ชัยบรีุ ต.คลองน้อย 0 504920 937200
2068 นายลือชา  อุ่นยวง จ.สุราษฎร์ธานี อ.ชัยบรีุ ต.ชัยบรีุ 0 508387 932748
2069 น.ส. รัตติยา นุ่นนาแซง จ.สุราษฎร์ธานี อ.ชัยบรีุ ต.ชัยบรีุ 0 510645 933774
2070 นายเลขา  นุ่นปล้อง จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน 0 609210 1074337
2071 นายวรรณัฐ  บวัชื่น จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพะงัน ต.บา้นใต้ 0 615681 1077580
2072 นายขจร  จันทร์ค า จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทา่ชนะ ต.คันธลีุ 0 511543 1062329
2073 นายอุทยั จุเส็ง จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทา่ชนะ ต.คันธลีุ 0 516527 1066251
2074 นายสุดใจ เหล็กหลี จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทา่ชนะ ต.ประสงค์ 0 519128 1053072
2075  จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทา่ชนะ ต.ทา่ชนะ 0 519189 1057260
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2076 นายสมหมาย พลูสวสัด์ิ จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย ต.แม่น้ า 0 608956 1058000
2077 นายก าธร  ยิ่งเพตรา จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.ปากหมาก 0 498092 1041536
2078 นายเชวง  สมพงักาญจน์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย ต.ลิปะน้อย 0 606183 1050014
2079 นายสุนทร  บญุเพช็ร จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย ต.ลิปะน้อย 0 602635 1050118
2080 นางทบัทมิ  ใจชื่อ จ.สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย ต.หน้าเมือง 0 608050 1043200
2081 นายธ ารง  ย่าหลี จ.สุราษฎร์ธานี อ.ไชยา ต.พมุเรียง 0 526550 1039190
2082 นายจ าลอง  รักกะเปา จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นตาขุน ต.เขาพงั 0 480330 989895
2083 นายจรรยา  เดชา จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทา่ฉาง ต.เขาถ่าน 0 517969 1027964
2084 นายสมชาติ  ปานนาคินทร์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก ต.ดอนสัก 0 582404 1027192
2085 นายปรีชา วมิล จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทา่ฉาง ต.ทา่เคย 0 516509 1021373
2086 นายพชิาญ  ศรีวายพราหมณ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก ต.ชลคราม 0 567834 1019447
2087  จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทา่ฉาง ต.ทา่ฉาง 0 519520 1021834
2088 นายวรา  ญาสิทธิ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.ทา่ฉาง ต.ทา่ฉาง 0 518872 1024964
2089 นางอารีวรรณ  ทองแช่ม จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ทา่อุแท 0 564338 1011743
2090 นายเสรี  ศรีทอง จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ทา่อุแท 0 564352 1011764
2091 นายณรงค์ศักด์ิ  กูแอ จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ทา่อุแท 0 565790 1012258
2092 นายนิวตัร์  สุวรรณมณี จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ทา่อุแท 0 567020 1014920
2093 นายวโิรจน์  บางสุข จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ต.พลายวาส 0 558910 1015726
2094 นายสนั่น  จันทร์ด า จ.สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก ต.ปากแพรก 0 578346 1004962
2095 นายวงศ์  อินทร์เทพ จ.สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ ต.บางงอน 0 507971 1003031
2096 นายพริาเชนทร์  มุสิกรังสี จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเต้ีย 0 540218 1007319
2097 นายภญิโญ  แปน้จันทร์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ ต.น้ ารอบ 0 512444 1002402
2098 นายเชาว ์ สงค์ฤทธิ์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ ต.หนองไทร 0 519351 1006345
2099 นางสาวมรกต  อ่อนทอง จ.สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม ต.บา้นยาง 0 497994 1000316
2100 นายสมพนธ ์ ไทยบญุรอด จ.สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ ต.เขาหวัควาย 0 525785 1004651
2101 นายกฤษวสุิทธ ์ มะลิวงค์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ ต.ทุง่รัง 0 543271 995318
2102 นายอ านวย  ด านุ่น จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นนาสาร ต.ทุง่เตาใหม่ 0 543592 990887
2103 นายนวน  โต๊ะเตร๊ียะ จ.สุราษฎร์ธานี อ.พนุพนิ ต.กรูด 0 514639 993069
2104 นายสุจินต์  มากแก้ว จ.สุราษฎร์ธานี อ.พนม ต.คลองศก 0 450347 985568
2105 นายวนิัย  ฤทธกิุล จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นตาขุน ต.เขาวง 0 489998 992270
2106 นายประสิทธิ ์ ทองจันทร์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นตาขุน ต.เขาวง 0 490710 988873
2107 นายเชาว ์ บญุนา จ.สุราษฎร์ธานี อ.คีรีรัฐนิคม ต.บา้นท าเนียบ 0 498744 977405
2108 นายวเิวก  อินทร์แทน จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นนาเดิม ต.ทรัพย์ทวี 0 522034 983120
2109 นายวชิิต ทองจันทร์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นตาขุน ต.พะแสง 0 487392 986787
2110 นายนพพงษ์  ทองแทง่ จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นนาสาร ต.ล าพนู 0 548811 980097
2111 นายจรัล  ทองนวล จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นนาสาร ต.ล าพนู 0 545707 982432
2112 นายบญุมาก ยมรัตน์ จ.สุราษฎร์ธานี อ.พนม ต.ต้นยวน 0 484200 981321
2113 นายเหีย้ง  แก้วหมุน จ.สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา ต.เขาตอก 0 528196 977174
2114 นายสุรพงษ์  บญุสุวรรณ จ.สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา ต.เคียนซา 0 520484 977302
2115  จ.สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา ต.อรัญคามวารี 0 513558 968082
2116 นายสินชัย  วงศ์จินดา จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นนาสาร ต.คลองปราบ 0 539042 966221
2117  จ.สุราษฎร์ธานี อ.บา้นนาสาร ต.ควนศรี 0 535200 964838
2118 นายช านาญ  จันทร์แก้ว จ.สุราษฎร์ธานี อ.เคียนซา ต.พว่งพรมคร 0 527590 961151
2119 นายสุริยา  ชูสีสุข จ.สุราษฎร์ธานี อ.เวยีงสระ ต.บา้นส้อง 0 545797 952059
2120 นางวรัญญา  ทวเีกิด จ.สุรินทร์ อ.กาบเชิง ต.แนงมุด 081-9773453 328408 1598312
2121 นายขาว  โนนกลาง จ.สุรินทร์ อ.พนมดงรัก ต.จีกแดก 080-7298413 317277 1598040
2122 นายชาลี  มาลย์ทอง จ.สุรินทร์ อ.พนมดงรัก ต.จีกแดก  322000 1604200
2123 นายปราสาท เจียมทอง จ.สุรินทร์ อ.พนมดงรัก ต.บกัได  325898 1595300
2124 นายกรเดช วนัไทย จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.ส าโรง  354485 1637392
2125 นายอุดม  สังข์ผ้ึง จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.ตาอ็อง 083-1245625 349354 1634616
2126 นายสมศักด์ิ สุรเนตร จ.สุรินทร์ อ.ล าดวน ต.ตร าดม  360235 1631652
2127 นายพเิศก  สุขแน่น จ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ ต.ณรงค์  376317 1631893
2128 นายกู่ไท ทองอ้น จ.สุรินทร์ อ.ศรีณรงค์ ต.ศรีสุข  374285 1629980
2129 นายส ารวจ  โสรัตน์ จ.สุรินทร์ อ.สังขะ ต.ขอนแตก  382547 1624743
2130 นายเฮียะ ชัยเชิดชู จ.สุรินทร์ อ.ปราสาท ต.ทมอ  336952 1628010
2131 นายสงวน โคลยา จ.สุรินทร์ อ.สังขะ ต.ตาคง  393210 1625776
2132 นายประจวบ  มีศรี จ.สุรินทร์ อ.สังขะ ต.พระแก้ว 089-6660204 384120 1615084
2133 นายอดุลย์  สินมาก จ.สุรินทร์ อ.สังขะ ต.กระเทยีม  360000 1620000
2134 นายวสุิทธิ ์ ศิริม่วง จ.สุรินทร์ อ.บวัเชด ต.ตาวงั 085-4906395 390482 1614989
2135 นายแสวง  หลวงเมือง จ.สุรินทร์ อ.บวัเชด ต.ตาวงั  390563 1615084
2136 นายสมล นามจันทร์ จ.สุรินทร์ อ.บวัเชด ต.ส าเภาลูน  391287 1610252
2137 นายทองใส สุขเดิม จ.สุรินทร์ อ.กาบเชิง ต.กาบเชิง  348918 1600315
2138 นายด าเกิง  มุ่งดี จ.สุรินทร์ อ.จอมพระ ต.เปน็สุข 085-4186807 344338 1673169
2139 นายอภวิฒัน์ ชาวสวน จ.สุรินทร์ อ.จอมพระ ต.บแุกรง  354337 1666661
2140 นายสุรัตน์ สุมาลุย์ จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ ต.ศรีสุข  383100 1663300
2141 นายเสนอชัย คงสกุล จ.สุรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ ต.บงึ  350913 1666276
2142 นายเสาว ์ กรวยทอง จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภมูิ ต.ขวาวใหญ่  366770 1661958
2143 นายบญุจันทร์ แก้วก่อง จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภมูิ ต.ช่างปี่  360178 1655456
2144 นายเมือง สุขคุ้ม จ.สุรินทร์ อ.ส าโรงทาบ ต.เกาะแก้ว  384238 1652592
2145 นายธนพล  ทมิธนสาร จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภมูิ ต.กุดหวาย 080-4906455 381198 1650237
2146 นายนิคม ชัยนิตย์ จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภมูิ ต.ระแงง  372062 1648999
2147 นายถวลิ ทองอัม จ.สุรินทร์ อ.ศีขรภมูิ ต.ผักไหม  375740 1640050
2148 นายสมเกียรติ เพชรมาก จ.สุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ ต.เฉนียง  336177 1639109
2149 นายเสนาะ สีเหมือน จ.สุรินทร์ อ.รัตนบรีุ ต.ทบัใหญ่  382004 1704027
2150 นาวรัิตน์ เคร่ืองไธสง จ.สุรินทร์ อ.ชุมพลบรีุ ต.ชุมพลบรีุ  325882 1701339
2151 นางร าพงึ อินทส์ าราญ จ.สุรินทร์ อ.ชุมพลบรีุ ต.นาหนองไผ่  338535 1697230
2152 นายสุพจน์  สร้อยจิตร จ.สุรินทร์ อ.ทา่ตูม ต.พรมเทพ  350734 1696794
2153 นายประยงค์ นาคกระแสร์ จ.สุรินทร์ อ.ทา่ตูม ต.พรมเทพ  350798 1697869
2154 นายทองดี  มูลค า จ.สุรินทร์ อ.รัตนบรีุ ต.รัตนบรีุ  376058 1694601
2155 นายสมชาติ  เนื่องมี จ.สุรินทร์ อ.ชุมพลบรีุ ต.หนองเรือ  343104 1695111
2156 นายทลู ธรรมนาม จ.สุรินทร์ อ.ทา่ตูม ต.บะ  345206 1684331
2157 นายทองดี มหานาม จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ ต.หนองหลวง  385000 1683000
2158 นายเหลา แอ่งสุข จ.สุรินทร์ อ.โนนนารายณ์ ต.โนน  382969 1679173
2159 นายส ารอง เงางาม จ.สุรินทร์ อ.จอมพระ ต.ชุมแสง  340405 1680496
2160 นายบญุเรือง ศรีงาม จ.สุรินทร์ อ.สนม ต.หนองอียอ  362006 1676059
2161 นายเทีย่ง  สุนทร จ.สุรินทร์ อ.สนม ต.หนองอียอ 087-8771395 364152 1676191
2162 นายท านอง  รัตนโสภา จ.หนองคาย อ.รัตนวาปี ต.บา้นต้อน  313874 2019831
2163 นายสมยศ  สิงหท์ศิ จ.หนองคาย อ.รัตนวาปี ต.รัตนวาปี  307600 2015689
2164 นายสุพล  แนวทวติ จ.หนองคาย อ.เฝ้าไร่ ต.วงัหลวง  315830 2000816
2165 นายบญัชา  ชนชนะกุล จ.หนองคาย อ.เฝ้าไร่ ต.เฝ้าไร่  324358 1994567
2166 นายใหม่  บญุพงษ์ จ.หนองคาย อ.โพนพสัิย ต.เซิม  322650 1983100
2167 นายลี  ศิริดล จ.หนองคาย อ.โพธิต์าก ต.ด่านศรีสุข  223996 1987042
2168 นางนิดค า  อุปรีย์ จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ต.กวนวนั  257532 1974768
2169 นายประเดิม  บวัพศิ จ.หนองคาย อ.เมืองหนองคาย ต.กวนวนั  255760 1975380
2170 นายประทาย จันโดด จ.หนองบวัล าภู อ.ศรีบญุเรือง ต.หนองกุงแก้ว  830348 1890703
2171  จ.หนองบวัล าภู อ.ศรีบญุเรือง ต.โนนม่วง  202311 1893481
2172 นายสุเนตร  ขันดีกรม จ.หนองบวัล าภู อ.เมืองหนองบวัล าภู ต.หวันา  218206 1887616
2173 นายสีเผือก  บวัสาลี จ.หนองบวัล าภู อ.สุวรรณคูหา ต.สุวรรณคูหา  212036 1945016
2174 น.ส.เบญจมาศ  ทองพลู จ.อ่างทอง อ.วเิศษชัยชาญ ต.ไผ่ด าพฒันา 081-3045152 650923 1608088
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2175 นายสมชาติ ยิ้มละม้าย จ.อ่างทอง อ.ปา่โมก ต.สายทอง 081-7446641 658581 1604888
2176 นายเสน่ห ์ทวคูีณ จ.อ่างทอง อ.วเิศษชัยชาญ ต.ไผ่วง 089-072875 633751 1601749
2177 นายประคอง  บญุเรือง จ.อ่างทอง อ.ปา่โมก ต.บางเสด็จ  657834 1599540
2178 นายนิรันดร์  ปลุาเลิศ จ.อ่างทอง อ.ปา่โมก ต.โผงเผง 086-5293597 657256 1597879
2179 นายพยุง  ธญัญะเจริญ จ.อ่างทอง อ.แสวงหา ต.แสวงหา  637085 1634510
2180 นายบญุแทน แก้วสุวรรณ จ.อ่างทอง อ.แสวงหา ต.จ าลอง 087-1611566 647325 1630568
2181 นายอรุณ  สุวรรณดี จ.อ่างทอง อ.โพธิท์อง ต.องครักษ์  651484 1628180
2182 นายบญุธรรม ขอพึง่ จ.อ่างทอง อ.โพธิท์อง ต.ร ามะสัก 087-1186557 631982 1625680
2183 นายพรรษา  จันทร์หอม จ.อ่างทอง อ.โพธิท์อง ต.ทางพระ 080-4240356 643410 1624711
2184 นางมาลี  นัยจิตร์ จ.อ่างทอง อ.ไชโย ต.ตรีณรงค์  659968 1622891
2185 นางนงลักษณ์  ไหมเงิน จ.อ่างทอง อ.ไชโย ต.ตรีณรงค์  659960 1622899
2186 นายสุนทร  สมาธมิงคล จ.อ่างทอง อ.สามโก้ ต.มงคลธรรมนิมิต 080-1078499 631821 1617167
2187 นายประสิทธิ ์ วงษ์สนอง จ.อ่างทอง อ.วเิศษชัยชาญ ต.ม่วงเต้ีย  642459 1617365
2188 นายบญุช่วย คงกระพนัธ์ จ.อ่างทอง อ.สามโก้ ต.สามโก้ 035-872040 634272 1613611
2189 นางปราณี  จันทวร จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง ต.คลองววั 080-1084114 653754 1610324
2190 นายสมจิตร อินอ่อน จ.อ านาจเจริญ อ.ปทมุราชวงศา ต.โนนงาม 089-1713479 483731 1752995
2191 นายประสิทธิ ์ สุทาน จ.อ านาจเจริญ อ.ปทมุราชวงศา ต.โนนงาม  482580 1757482
2192 นายเสง่ียม  อินทร์ลี จ.อ านาจเจริญ อ.พนา ต.ไม้กลอน 080-4660392 482369 1742603
2193 นายสุทนิ  สมศรี จ.อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ ต.โคกกลาง 080-4865958 461855 1737942
2194 นางหนูรักษ์  แสนโสภา จ.อ านาจเจริญ อ.หวัตะพาน ต.ค าพระ 089-0900028 445830 1744529
2195 นายค าไหล  ทานะสิน จ.อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ ต.อ านาจ 086-8982948 465372 1738381
2196 นายทองใบ ผิวนวล จ.อ านาจเจริญ อ.ลืออ านาจ ต.ไร่ขี 088-4736478 476603 1732756
2197 นายค าเคน  ราชวงศ์ จ.อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน ต.โคกสาร 087-8742410 501759 1783542
2198 นายค าสอน  พวงน้อย จ.อ านาจเจริญ อ.ชานุมาน ต.โคกสาร  501541 1786541
2199 นายช้วน เจริญบญุ จ.อ านาจเจริญ อ.เสนางคนิคม ต.โพนทอง 086-1720618 472499 1773768
2200 นายชมเชย ปอ้งเพชร จ.อ านาจเจริญ อ.ปทมุราชวงศา ต.หนองข่า 089-9482983 486422 1765611
2201 นางวาสนา  สายเนตร จ.อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ ต.นาแต้  082-1423099 469494 1766098
2202 นางต๋ิว  พลูเอี่ยม จ.อ านาจเจริญ อ.เมืองอ านาจเจริญ ต.นาวงั 087-8257935 449602 1765699
2203 นางจันทร์สมร  ชัยรินทร์ จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.นิคมสงเคราะห์  893547 1925487
2204 นายประจิตย์  นนทบ์ลัุย จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.นิคมสงเคราะห์  893217 1924658
2205 นายเรืองฤทธิ ์ ชาบรรทม จ.อุดรธานี อ.ประจักษ์ ต.หว้ยสามพาด  918500 1908250
2206 นายอุดม  ชาลีงาม จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.เชียงแหว  927634 1906859
2207 นายวชัระ  สังสีทา จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.หนองหวา้  927041 1886844
2208 นายสุดใจ  ศรีไว จ.อุดรธานี อ.โนนสะอาด ต.โพธิศ์รีส าราญ  911130 1881010
2209 นายสุริยนต์  พรมแสงใส จ.อุดรธานี อ.บา้นดุง ต.ดงเย็น  965790 1950780
2210 นายประยงค์  รักษาเมือง จ.อุดรธานี อ.ทุง่ฝน ต.นาชุมแสง  945763 1946728
2211 นายวชิัย  ศรีชัยมูล จ.อุดรธานี อ.ทุง่ฝน ต.ทุง่ใหญ่  306772 1936651
2212 นายสุรักษ์ ภมููล จ.อุดรธานี อ.กุดจับ ต.ปะโค  243504 1936419
2213 นายครรชิต สุขสบาย จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.เชียงยืน  254224 1929149

2214 นายเข็มพลอย   อึงสกาว จ.อุดรธานี อ.พบิลูย์รักษ์ ต.ดอนกลอย  289309 1932149

2215 นายเขียน  หาญประทมุ จ.อุดรธานี อ.หนองหาน ต.สะแบง  300885 1933160
2216 นางอรทยั  หมื่นศรี จ.อุดรธานี อ.กุดจับ ต.ตาลเลียน  224302 1931076
2217 นายยงยุทธ  บรรเริงเสนาะ จ.อุดรธานี อ.หนองหาน ต.สร้อยพร้าว  295050 1924807
2218 นายประมุข  สุดชาหา จ.อุดรธานี อ.กุดจับ ต.ขอนยูง  230062 1926252
2219 นายชัย  อ่อนตาจันทร์ จ.อุดรธานี อ.กุดจับ ต.กุดจับ  237506 1922770
2220 นายทองศูนย์  ชมชัยรัตน์ จ.อุดรธานี อ.หนองหาน ต.โพนงาม  284028 1921048
2221 นายสมชาย  ศิริอ่อน จ.อุดรธานี อ.หนองหาน ต.โพนงาม  283750 1914250
2222 นางสุภา  ขุนทมุ จ.อุดรธานี อ.หนองหาน ต.หนองสระปลา  314314 1916935
2223 นายณัฐกร  บญุล้ า จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.บา้นตาด  258620 1912252
2224 นายชูเวช บญุโส จ.อุดรธานี อ.ไชยวาน ต.ไชยวาน  313825 1914587
2225 นายบญุรักษ์  พละกุล จ.อุดรธานี อ.หนองหาน ต.พงังู  297070 1911800
2226 นายสาคร  บ ารุงทรัพย์ จ.อุดรธานี อ.ไชยวาน ต.หนองหลัก  309800 1907850
2227 นางสิริกาญจน์  ดวงหาคลัง จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.เสอเพลอ  280038 1901734
2228 นายสุดใจ  เชิญชม จ.อุดรธานี อ.กู่แก้ว ต.ค้อใหญ่  302730 1903830

2229 นายสัมฤทธิ ์ อัมภยัชา จ.อุดรธานี อ.หนองแสง ต.ทบักุง  266250 1899750

2230 นายบญุเกิด  ยุบลพนัธ์ จ.อุดรธานี อ.หนองแสง ต.ทบักุง  262416 1899410

2231 นายหนูเตียง  สีลาสอน จ.อุดรธานี อ.วงัสามหมอ ต.ผาสุก  344300 1893200
2232 นายเสมา  จันทร์สุข จ.อุดรธานี อ.กู่แก้ว ต.โนนทองอินทร์  306449 1901914

2233 นางสาวสมสวย  ชัยบงั จ.อุดรธานี อ.หนองแสง ต.หนองแสง  268333 1897487

2234 นายทองสา  ศรีปญัญา จ.อุดรธานี อ.กู่แก้ว ต.คอนสาย  298206 1900571
2235 นายสมหมาย  บ ารุงภกัดี จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.ผาสุก  281251 1902980
2236 นายอรุณรัตน์  ตะไครแก้ว จ.อุดรธานี อ.กู่แก้ว ต.บา้นจีต  304250 1898550
2237 นายประสงค์ หลวงค าเม จ.อุดรธานี อ.วงัสามหมอ ต.บะยาว  325431 1888651
2238 นายจ้นทร์เพง็ อินทร์อุดม จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.พนัดอน  280537 1893657
2239 นายอ๊อด รวมธรรม จ.อุดรธานี อ.หนองววัซอ ต.โนนหวาย  238278 1896866

2240 นายวรีญาวฒิุ  ดวงจ าปา จ.อุดรธานี อ.หนองแสง ต.แสงสวา่ง  269199 1893175

2241 นายบญุโฮม ปริุณะ จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.เวยีงค า  291115 1889696
2242 นายจรรยา  ทองยศ จ.อุดรธานี อ.ศรีธาตุ ต.จ าปี  301602 1881788
2243 นายน าพล ปอ้งพมิพ์ จ.อุดรธานี อ.ศรีธาตุ ต.จ าปี  306009 1876382
2244 นายทอง  ลาสีทดั จ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี ต.ปะโค  272500 1885250
2245 นายบญุมาก  สิงหค์ าปอ้ง จ.อุดรธานี อ.หนองววัซอ ต.กุดหมากไฟ  250172 1887928
2246 นายอุตส่าห ์ บญุลาด จ.อุดรธานี อ.โนนสะอาด ต.หนองกุงศรี  260712 1885451
2247 นายจ าป ี  นิลศิริ จ.อุดรธานี อ.โนนสะอาด ต.หนองกุงศรี  260713 1885452
2248 นายประถา  ลุนาวงษ์ จ.อุดรธานี อ.วงัสามหมอ ต.วงัสามหมอ  331956 1875302
2249 นายวา ผิวผ่อง จ.อุดรธานี อ.นายูง ต.โนนทอง  204755 1990253
2250 นายสุปนั  อาปอ้ง จ.อุดรธานี อ.นายูง ต.บา้นก้อง  192562 1971280
2251 นายนิยม  วชิัยวงศ์ จ.อุดรธานี อ.สร้างคอม ต.สร้างคอม  296693 1973164
2252 นายไพรัตน์ ศรีอินทวงศ์ จ.อุดรธานี อ.สร้างคอม ต.นาสะอาด  292002 1971852
2253 นายวรัิตน์  พนัธล์ าภกัด์ิ จ.อุดรธานี อ.เพญ็ ต.โคกกลาง  285857 1961868
2254 นางสุพศิ  สร้างช้าง จ.อุดรธานี อ.เพญ็ ต.บา้นธาตุ  267792 1954702
2255 นายธนาพงษ์  เวยีงวงษ์ จ.อุดรธานี อ.น้ าโสม ต.สามัคคี  214466 1964195
2256 นายสมบรูณ์  แก้วบตุรดี จ.อุดรธานี อ.น้ าโสม ต.ศรีส าราญ  202107 1964632
2257 นายนิมิตร  ทกัโทวา จ.อุดรธานี อ.น้ าโสม ต.นางัว  202207 1964859
2258 นายสมศักด์ิ  สิงหท์รายขาว จ.อุดรธานี อ.บา้นผือ ต.บา้นผือ  229747 1961753
2259 นายสวา่ง  ผลบญุ จ.อุดรธานี อ.บา้นผือ ต.บา้นผือ  226855 1956786
2260 นายล าแพน สืบงาม จ.อุดรธานี อ.เพญ็ ต.เพญ็  279727 1953982
2261 นายสมเด็จ  เมืองศรี จ.อุดรธานี อ.บา้นดุง ต.บา้นชัย  305829 1952920
2262 นายทองแหวน  สุดแก้ว จ.อุดรธานี อ.บา้นผือ ต.จ าปาโมง  219678 1944680
2263 นายยงยุทธ  สุวรรณเพชร จ.อุดรธานี อ.บา้นผือ ต.จ าปาโมง  219680 1944682
2264 นายเทยีม ปญัญาทพิย์ จ.อุดรธานี อ.บา้นดุง ต.อ้อมกอ  320950 1947865
2265 นายทองพลู เวยีกไธสงค์ จ.อุดรธานี อ.บา้นผือ ต.ข้าวสาร  223625 1945175
2266 นายณรงค์ ปานสีด า จ.อุดรธานี อ.บา้นดุง ต.บา้นตาด  312218 1940197

2267 นายพนัศักด์ิ  โนนทงิ จ.อุดรธานี อ.พบิลูย์รักษ์ ต.นาทราย  303417 1948163
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2268 นายบญุเรือง จ.อุดรธานี อ.พบิลูย์รักษ์ ต.นาทราย  301744 1947102

2269 นายสมพาน  จ าปาวะตะ จ.อุดรธานี อ.เพญ็ ต.สร้างแปน้  282066 1938547
2270 นายจ าป ีสีหานาจ จ.อุดรธานี อ.ทุง่ฝน ต.นาทม  305327 1941374
2271 นายสิทธชิัย  นันทากุล จ.อุดรธานี อ.ทุง่ฝน ต.ทุง่ฝน  316341 1934484
2272 นายสงวน  ชนชนะชัย จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี ต.นากวา้ง  262774 1935314
2273 นายฉลวย  ทองจันทร์ จ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน ต.ปา่คาย 084-8177537 634633 1937193
2274 นายชัยกุล  สุขก้อน จ.อุตรดิตถ์ อ.ตรอน ต.วงัแดง  617940 1931573
2275 นายบญุลือ  พรมน้ าอ่าง จ.อุตรดิตถ์ อ.ตรอน ต.น้ าอ่าง 084-5059289 630912 1931115
2276 นายทองดี  แสนค า จ.อุตรดิตถ์ อ.ตรอน ต.ข่อยสูง 089-5662101 607174 1932767
2277 นายเสถียร  กมลสะอาด จ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน ต.บอ่ทอง  641580 1929550
2278 นายวลัิย  ปานเอี่ยม จ.อุตรดิตถ์ อ.พชิัย ต.ไร่อ้อย 083-9600815 616447 1916510
2279 นายโหย สิงหท์อง จ.อุตรดิตถ์ อ.พชิัย ต.คอรุม 817404092 613766 1912485
2280 นายแฉลบ  เพช็รศิริ จ.อุตรดิตถ์ อ.พชิัย ต.บา้นหม้อ  616014 1908598
2281 นายบรรจง  ไพรทอง จ.อุตรดิตถ์ อ.พชิัย ต.บา้นหม้อ  616945 1908843
2282 นายอภสิิทธิ ์ บญุเสือ จ.อุตรดิตถ์ อ.พชิัย ต.ทา่มะเฟอืง 089-2705276 610808 1903789
2283 นายไพรัช ปัน้วเิศษ จ.อุตรดิตถ์ อ.พชิัย ต.บา้นโคน 894016645 617455 1904490
2284 นางณิชากร นิลเนตร จ.อุตรดิตถ์ อ.บา้นโคก ต.ม่วงเจ็ดต้น 836231877 717890 2002571
2285 นางสิรินภา  พวงศรี จ.อุตรดิตถ์ อ.ฟากทา่ ต.ฟากทา่  699570 1990489
2286 นายนิติธร  ปามิตร จ.อุตรดิตถ์ อ.บา้นโคก ต.บา้นโคก  720710 1994883
2287 นายหนัรี  ปญัญาสงคื จ.อุตรดิตถ์ อ.ฟากทา่ ต.สองคอน  698000 1985000
2288 นายวสุธร   โปรา จ.อุตรดิตถ์ อ.ทา่ปลา ต.ทา่แฝก 087-1971591 680070 1992830
2289 นายชิต  วชิาเกตุ จ.อุตรดิตถ์ อ.บา้นโคก ต.นาขุม  715420 1989180
2290 นางค าหล้า  เพยีงตา จ.อุตรดิตถ์ อ.ฟากทา่ ต.บา้นเส้ียว 086-2165509 693787 1980284
2291 นายผาน  แก้วจัน จ.อุตรดิตถ์ อ.ฟากทา่ ต.สองหอ้ง  693340 1978670
2292 นายบญุส่ง  ใจยะสาร จ.อุตรดิตถ์ อ.ทา่ปลา ต.จริม  646100 1970350
2293 นางมาลัย  อินค าน้อย จ.อุตรดิตถ์ อ.น้ าปาด ต.บา้นฝาย  681575 1962988
2294 นายอ านวย  สุวลิาวงษ์ จ.อุตรดิตถ์ อ.ทา่ปลา ต.ผาเลือด 084-8204341 654328 1959142
2295 นายอ านวย  พชิญววิฒัน์ จ.อุตรดิตถ์ อ.น้ าปาด ต.แสนตอ  672000 1957500
2296 นายสมคิด  เรือนค า จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ขุนฝาง  629800 1959300
2297 นายเจริญ ผัดแสน จ.อุตรดิตถ์ อ.ทา่ปลา ต.หาดล้า 852735759 639000 1965800
2298 นายสายหยุด  พลูบญุ จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.วงัดิน  635800 1960500
2299 นายสุรินทร์ สิทธปิญัญา จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.น้ าริด 862044360 618720 1954320
2300 นายเปีย่ม อินดีสี จ.อุตรดิตถ์ อ.น้ าปาด ต.น้ าไคร้ 872093509 654325 1942985
2301 นายค าหล้า  มงคล จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ทา่เสา  618600 1952600
2302 นายอนันต์ ทง้ิิวงาม จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล ต.ชัยจุมพล 817862763 609419 1949318
2303 นายสมชาย  เนียมจุ้ย จ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน ต.ผักขวง  649887 1936620
2304 นายบญุมี  เสวนันา จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ปา่เซ่า 089-2723063 624497 1945150
2305 นายอนุวฒัน์  สอนสุวรรณ์ จ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน ต.น้ าพี้ 086-2136030 637082 1941602
2306 นายสมศักด์ิ  ผ่องใส จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล ต.ไผ่ล้อม  610500 1936400
2307 นายสมหมาย  เณรแย้ม จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล ต.ไผ่ล้อม 087-2109896 612850 1944705
2308 นายชัยพล เมฆไหว จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.หาดกรวด 899583944 619753 1942912
2309 นายอุดม  สริวฒันาเดชา จ.อุตรดิตถ์ อ.บา้นโคก ต.บอ่เบีย้ 089-2726110 722323 2029460
2310 นายสนั่น กอบเกตุกรรม จ.อุทยัธานี อ.สวา่งอารมณ์ ต.สวา่งอารมณ์  591501 1721245
2311 นายเกรียงไกร  บรรดาลพร จ.อุทยัธานี อ.ลานสัก ต.น้ ารอบ  568773 1713893
2312 ส.ต.ประจักร์  แรงสาริกา จ.อุทยัธานี อ.สวา่งอารมณ์ ต.พลวงสองนาง  585875 1719285
2313 นายสมาน  ทองแดง จ.อุทยัธานี อ.ลานสัก ต.ลานสัก  555657 1710876
2314 นายมงคล  ชิวชวด จ.อุทยัธานี อ.ทพัทนั ต.หนองยายดา 087 524 1643 593946 1715708
2315 นายมานิตย์  แจงเขตต์การ จ.อุทยัธานี อ.ทพัทนั ต.หนองกระทุม่ 081-7854857 586457 1713345
2316 นายชม บญุกมุติ จ.อุทยัธานี อ.ทพัทนั ต.ทพัทนั  596985 1709524
2317 นายอ าพร ควรคิด จ.อุทยัธานี อ.เมืองอุทยัธานี ต.โนนเหล็ก  606010 1711280
2318 นายส ารวม  หอมจันทร์ จ.อุทยัธานี อ.เมืองอุทยัธานี ต.หนองแก 086-932841 604021 1706329
2319 นายสอาด ทองกิตติ จ.อุทยัธานี อ.ลานสัก ต.ทุง่นางาม  564001 1703202
2320 นายทรงวฒิุ ทบัศิริ จ.อุทยัธานี อ.เมืองอุทยัธานี ต.หนองพงัค่า  600835 1701460
2321 นายจรัส โยธา จ.อุทยัธานี อ.หนองฉาง ต.ทุง่โพ  578248 1701831
2322 นายสวง นพคุณ จ.อุทยัธานี อ.หนองฉาง ต.ทุง่โพ  577773 1703292
2323 นายสมเกียรติ วสิิทธิ์ จ.อุทยัธานี อ.หนองขาหย่าง ต.ดอนกลอย  599115 1703586
2324 นายสิทธิ ์รัตนาจารย์ จ.อุทยัธานี อ.เมืองอุทยัธานี ต.อุทยัใหม่ 056 524435 610507 1701459
2325 นายวรชาติ  ลิลา จ.อุทยัธานี อ.หนองฉาง ต.หนองยาง 086-2070170 588204 1696617
2326 นายสุชีพ  ต้นทนุ จ.อุทยัธานี อ.หว้ยคต ต.ทองหลาง 085-2680194 560630 1699868
2327 นางปราณี  สุขาวญิญา จ.อุทยัธานี อ.หนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง 089 268 8542 600134 1695654
2328 นายวสูิตร  สามัญฤทธิ์ จ.อุทยัธานี อ.หนองฉาง ต.หนองนางนวล  593554 1698675
2329 นายบญุเลิศ  นุ่นงาม จ.อุทยัธานี อ.หนองขาหย่าง ต.หมกแถว 087-8410729 607630 1697096
2330 นายอรุณ กวาสมบญุ จ.อุทยัธานี อ.หนองขาหย่าง ต.ดงขวาง  594899 1692804
2331 นายจิตร อุทยัเก่า จ.อุทยัธานี อ.หว้ยคต ต.สุขฤทยั  567249 1688762
2332 นายณรงค์เวทย์ กระแสร์ญาณ จ.อุทยัธานี อ.บา้นไร่ ต.หว้ยแหง้  556489 1672541
2333 นายโจเบา้แว  มดแดง จ.อุทยัธานี อ.บา้นไร่ ต.แก่นมะกรูด  542799 1669982
2334 นายส าเภา พมิพห์ล่อ จ.อุทยัธานี อ.ลานสัก ต.ระบ า  553863 1712980
2335 นายทมิ  วาโฉม จ.อุทยัธานี อ.สวา่งอารมณ์ ต.หนองหลวง 084-9518634 596102 1727436
2336 นายถนอม  โพพลิา จ.อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ต.โนนสมบรูณ์  505843 1630000
2337 นายสีทา  สร้อยลอด จ.อุบลราชธานี อ.ทุง่ศรีอุดม ต.นาหอ่ม  483462 1633345
2338 นายไพรวลัย์  ค าโสภา จ.อุบลราชธานี อ.ทุง่ศรีอุดม ต.นาเกษม  492000 1630000
2339 นายจ าเนียร  พานิชย์ จ.อุบลราชธานี อ.ทุง่ศรีอุดม ต.นาเกษม  498043 1630000
2340 นายเล่ือน จักษุพนัธุ์ จ.อุบลราชธานี อ.บณุฑริก ต.หว้ยข่า  551751 1617362
2341 นายเสาร์  แพงค าสี จ.อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย ต.พรสวรรค์  518257 1611232
2342 นายบญุ  นามธรรม จ.อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย ต.โนนสวรรค์  - 512994 1622161
2343 นายวชิิต  เกษสุพรรณ์ จ.อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย ต.โนนสวรรค์  513276 1624743
2344 นายสุนทร  พรมสวา่ง จ.อุบลราชธานี อ.ทุง่ศรีอุดม ต.กุดเรือ 089-7201727 489302 1625003
2345 นายบวัไล  ปรือทอง จ.อุบลราชธานี อ.น้ ายืน ต.ยาง 087-4452643 501768 1619668
2346 นายสมบรูณ์  ทองจิตร จ.อุบลราชธานี อ.น้ าขุ่น ต.ตาเกา  490798 1610514
2347 นายวชิัย ภารการ จ.อุบลราชธานี อ.น้ ายืน ต.ยางใหญ่  515591 1613188
2348 นายมาโนชย์  ทดัเทีย่ม จ.อุบลราชธานี อ.น้ ายืน ต.เก่าขาม 081-251721 507117 1613898
2349 นายเลิศ  ศรีลาวงษ์ จ.อุบลราชธานี อ.น้ ายืน ต.เก่าขาม 088-1235327 496088 1611327
2350 นายอ าคา  ใยเมือง จ.อุบลราชธานี อ.นาจะหลวย ต.นาจะหลวย  523779 1605850
2351 นายกมล  ชมจันทร์ จ.อุบลราชธานี อ.น้ ายืน ต.บเุปอืย  502000 1607000
2352 นางนงเยาว ์ สืบสา จ.อุบลราชธานี อ.น้ าขุ่น ต.โคกสะอาด 081-8768010 489454 1603129
2353 นายลาน วเิวก จ.อุบลราชธานี อ.น้ ายืน ต.โดมประดิษฐ์  - 512653 1603343
2354 นายสัญญา  บรัุสการ จ.อุบลราชธานี อ.น้ ายืน ต.สีวเิชียร  505843 1603714
2355 นายชาลี  ศรีโกศล จ.อุบลราชธานี อ.วารินช าราบ ต.ทา่ลาด  469774 1671887
2356 นายทวชัชัย  บวัใหญ่ จ.อุบลราชธานี อ.พบิลูมังสาหาร ต.หนองบวัฮี  526000 1668000
2357 นายส าลี  บวัเงิน จ.อุบลราชธานี อ.นาเยีย ต.นาเยีย  502393 1662095
2358 นางบญุเจียง  ค าภเูมือง จ.อุบลราชธานี อ.นาเยีย ต.นาเยีย  502000 1664000
2359 นายทว ี ประสานพนัธ์ จ.อุบลราชธานี อ.นาเยีย ต.นาเยีย  504497 1664950
2360 นายค าดี  สายแวว จ.อุบลราชธานี อ.สิรินธร ต.โนนก่อ  547268 1660225
2361 นายเชื่อม  ค าดี จ.อุบลราชธานี อ.ส าโรง ต.โนนกาเล็น  465520 1661144
2362 นายอรุณ วระกากูล จ.อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ต.กุดประทาย  527655 1653171
2363 นายอุทยั  ประพนัธ์ จ.อุบลราชธานี อ.บณุฑริก ต.บา้นแมด  534663 1643717
2364 นายเขื่อง  รูปงาม จ.อุบลราชธานี อ.บณุฑริก ต.บา้นแมด  537512 1645119
2365 นายเคน  เร่ือนเจริญ จ.อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ต.เมืองเดช  504543 1650721
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2366 นายหนูพนู  สิทธวิงศ์ จ.อุบลราชธานี อ.บณุฑริก ต.นาโพธิ์ 084-8273811 531537 1648805
2367 นายชาดา  ดวงทอง จ.อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ต.ค าคร่ัง  - 526285 1646407
2368 นายค าพนัธ ์ พฒันา จ.อุบลราชธานี อ.บณุฑริก ต.โพนงาม  - 549734 1633693
2369 นางสาวแพงศรี  นามบญุ จ.อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ ต.ม่วงสามสิบ  - 466490 1714410
2370 นายศิลปช์ัย  โพนเมือง จ.อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ ต.ค าไหล  542000 1714000
2371 นายสุรัตน์  พนัธเ์พง็ จ.อุบลราชธานี อ.ตาลสุม ต.หนองกุง  521917 1707848
2372 นายจักริน  ภญิโญ จ.อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ ต.ยางสักกระโพหลุ่ 083-7288946 480760 1706353
2373 นายบญุมี  บญุเติม จ.อุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก ต.เหล่าเสือโก้ก  488944 1706118
2374 นายถนอม  วนัสุทธะ จ.อุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก ต.เหล่าเสือโก้ก 081-0682644 487200 1706500
2375 นายสงวน  แก่นสาธุ์ จ.อุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก ต.เหล่าเสือโก้ก  489010 1706860
2376 นายประเยาว ์ ชุมหนิ จ.อุบลราชธานี อ.ตาลสุม ต.นาคาย  - 506254 1702741
2377 นายประสิทธิ ์ การินทร์ จ.อุบลราชธานี อ.เขื่องใน ต.ยางขี้นก  451870 1705091
2378 นายสมศรี  แสงสุนีย์ จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม ต.หว้ยไผ่  549000 1697000
2379 นายสุนทร  โอสถศรี จ.อุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก ต.หนองบก 890392416 495558 1702447
2380 นางหนูเจียม  กอมะณี จ.อุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก ต.หนองบก  494877 1703867
2381 นายค าหล้า  ส่งสุข จ.อุบลราชธานี อ.เขื่องใน ต.สร้างถ่อ  - 445412 1703419
2382 นายสมใจ  ค าไหม จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม ต.หนองแสงใหญ่  540875 1691898
2383 นายสวา่ง  เชื้ออุ่น จ.อุบลราชธานี อ.เขื่องใน ต.ค้อทอง  440269 1704455
2384 นายธร์ีธชั  สมวนั จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.ขี้เหล็ก  479235 1700526
2385 นายสง่า  แก่นกูล จ.อุบลราชธานี อ.พบิลูมังสาหาร ต.ระเว  - 531508 1691534
2386 นายวสัิน  สินชุม จ.อุบลราชธานี อ.ตาลสุม ต.จิกเทงิ  087-8772213 512917 1698875
2387 นางพวงแก้ว  พมิพกิุล จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.หนองขอน  - 475463 1696585
2388 นายสกุล  ภมูิทอง จ.อุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง ต.ดอนมดแดง  510000 1693000
2389 นายกี  แสนทวสุีข จ.อุบลราชธานี อ.ดอนมดแดง ต.ดอนมดแดง 084-8303976 507678 1693231
2390 นายชาลี  โพธิสุ์วรรณ จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.กระโสบ  497878 1694421
2391 นายสมัย  กองชัย จ.อุบลราชธานี อ.พบิลูมังสาหาร ต.ทรายมูล  528963 1687063
2392 นายเสถียร  ผาดี จ.อุบลราชธานี อ.พบิลูมังสาหาร ต.โพธิไ์ทร  518164 1682796
2393 นายอ าค า  รองทอง จ.อุบลราชธานี อ.เขื่องใน ต.นาค าใหญ่  045-233223 450674 1689478
2394 นายสมชัย  สายงาม จ.อุบลราชธานี อ.สิรินธร ต.ค าเขื่อนแก้ว 085-3119691 548437 1685588
2395 นายพทิกัษ์  บญุเฉลียว จ.อุบลราชธานี อ.สวา่งวรีะวงศ์ ต.สวา่ง  081-3215072 511084 1691474
2396 นายเปง็  ศรีสุข จ.อุบลราชธานี อ.สวา่งวรีะวงศ์ ต.ทา่ช้าง  496541 1683392
2397 นายประเสริฐ  พุม่จันทร์ จ.อุบลราชธานี อ.สวา่งวรีะวงศ์ ต.ทา่ช้าง  498541 1683392
2398 นายบวั  ศรีมันตะ จ.อุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี ต.ปทมุ  488634 1684628
2399 นายทอง  บญุยืน จ.อุบลราชธานี อ.วารินช าราบ ต.หนองกินเพล  478000 1685000
2400 นายใบ  ประทาน จ.อุบลราชธานี อ.วารินช าราบ ต.บุง่ไหม 089-6291421 489153 1682459
2401 นางสาวล าดวน  บาดี จ.อุบลราชธานี อ.สิรินธร ต.ช่องเม็ก  550904 1666446
2402 นายละออ  บ าเพญ็ จ.อุบลราชธานี อ.กุดข้าวปุน้ ต.โนนสวาง  501979 1750723
2403 นางสีทา  ขันสงห์ จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ต.เจียด 089- 5805526 521631 1754533
2404 นายรินทอง  ภาระเวช จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ต.เจียด 086-8308315 528375 1756961
2405 นายหนูผาด  จันทรเทพ จ.อุบลราชธานี อ.โพธิไ์ทร ต.สองคอน  541190 1749735
2406 นายประพาส คืนดี จ.อุบลราชธานี อ.กุดข้าวปุน้ ต.หนองทนัน้ า 080-7258169 508085 1746871
2407 นายเสถียร  กุลโชติ จ.อุบลราชธานี อ.โพธิไ์ทร ต.สารภี  526597 1739625
2408 นายเวช    เมฆโต จ.อุบลราชธานี อ.กุดข้าวปุน้ ต.กาบนิ 086-2178812 492410 1742322
2409 นายสีนวล  วชิาชาติ จ.อุบลราชธานี อ.กุดข้าวปุน้ ต.กาบนิ 082 137 4166 495621 1743145
2410 นางสุดใจ  ชัยเรือง จ.อุบลราชธานี อ.ตระการพชืผล ต.เกษม 087-2234068 503995 1734045
2411 นายบญุศรี  วงัค าลุน จ.อุบลราชธานี อ.ตระการพชืผล ต.โนนกุง 085-6340368 517067 1723959
2412 นายคงคา  พทุธเกตุ จ.อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ ต.นาเลิน 085-4914284 538947 1725918
2413 นายแหวนเพชร  นนทะเวช จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม ต.นาโพธิก์ลาง 084-4986160 558362 1718801
2414 นายณรงค์เดช  อาจธะขันธ์ จ.อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ ต.ลาดควาย  530367 1720982
2415 นางทศันีย์  รักษาสี จ.อุบลราชธานี อ.ตระการพชืผล ต.เซเปด็  498233 1718597
2416 นายเคน  จันผม จ.อุบลราชธานี อ.ตระการพชืผล ต.หว้ยฝ้ายพฒันา  - 521015 1719233
2417 นายนพรัตน์  สายเนตร จ.อุบลราชธานี อ.ศรีเมืองใหม่ ต.เอือดใหญ่  523790 1716376
2418 นายธง  สายจันดี จ.อุบลราชธานี อ.ม่วงสามสิบ ต.นาเลิง  462604 1718107
2419 นายวศัิกดา  ทองศรี จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม ต.หว้ยยาง  547499 1712505
2420 นายณรงค์  ลุนพรม จ.อุบลราชธานี อ.โขงเจียม ต.หว้ยยาง  547482 1715014
2421 นายปญัญา  หนองหงอก จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ต.หนองสิม 089-7186062 503959 1773572
2422 นายบวัหลัน  สมหมั่น จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ต.หนองสิม 086-7887154 502741 1774541
2423 นายประสิทธิ ์ ไกยะวนิิจ จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ต.หนองนกทา 084-6065635 509590 1770432
2424 นายสุนีย์  ศรีเลิศ จ.อุบลราชธานี อ.นาตาล ต.กองโพน  527778 1765327
2425 นายอดิศัย  วารีพฒัน์ จ.อุบลราชธานี อ.นาตาล ต.พงัเคน 086-2453324 520867 1761651
2426 นายคูณ  หมิะคุณ จ.อุบลราชธานี อ.เขมราฐ ต.แก้งเหนือ  084-7675037 513235 1762489
2427 นายสัมฤทธิ ์ พมิพพ์า จ.อุบลราชธานี อ.นาตาล ต.นาตาล  531000 1757000


