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1 นาย ก.ณัฐพร ทองสาย 112/21 3 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90250 / / / /
2 นาย กก วงศแสวงเวท 6 เยาวราช ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
3 นาย กกเชย แซซ้ิม 1 จันเสน ตาคลี นครสวรรค /
4 นาย กกใช แซเตียว 256 นครสวรรค โสมมนัส ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร /
5 นาย กกมุย จิวตระกูล 335 นิกรเกษม ธานี เมือง สุโขทัย /
6 นาย กกลี้ แซลิ้ม 914 ตลาดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
7 นาย กกลี้ แซตั้ง 1577 บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
8 นาย กกเอง แซเลา 17 ยานนาวา ยานนาวา ยานนาวา กทม. / /
9 นาย กกฮุย แชจัง 43 เจริญกรุง วัดตึก สัมพันธวงศ กทม. /
10 นาย กกเฮา แซฉั่ว ในเขตตเทศบาล บางมูลนาค พิจิตร /
11 นาย กงเปง แซเบ 1 ตลาดบางรัด บางรัก กรุงเทพมหานคร /
12 นาย กงพัฒน แกมนิล 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
13 นาย กงหวา แซลก 138/1 ม.3 ธรรมนูญวิถี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
14 นาง กชกร กี่ศิริ 223/179 ม.4 แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
15 นาง กชกร โงวดี 1200/205 สุขุมวิท 103 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
16 นางสาว กชกร จันทะมวง 87ม5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
17 นาง กชกร ทองไพลิน 550ม.10 นครราชสีมา 30000 /
18 นางสาว กชกร มุสิกพงษ 115/58 1 เคียนซา เคียนซา สุราษฎรธานี 84260 / / / /
19 นาย กชกร วงษเสน 185 2 พังโคน พังโคน สกลนคร 47160 / /
20 นาง กชกร สวัสดิรักษา 68/1ม.6 สงขลา-นาทวี เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
21 นางสาว กชกร สุขจันทร 37/2784 ม.4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
22 นาง กชนันท รสิตานนท 80/1ม5 สงขลา-ระโนด มวงงาม สิงหนคร สงขลา /

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต
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23 นางสาว กชนิภา มณีรัตน 111/159 5 แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
24 นางสาว กชนิภา สุทธิบุตร 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
25 นาง กชพร ทับเอ่ียม 8/190 รามคําแหง 91 (สันติสุข) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
26 นางสาว กชพร รุงเรืองวัฒนา 3 พระรามที่ 2 ซอบพระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
27 นาง กชพร วรประเสริฐศิลป 79/220 ภูมิจิตร พระราม4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร / / /
28 นางสาว กชพร สงฆวัฒนะ 13 ม.3 ฉะเชิงเทรา 24000 /
29 นางสาว กชพร หงษสุพรรณ 56 มัสยา ตาคลี ตาคลี นครสวรรค 60140 /
30 นางสาว กชพร อุตสาหกิจ 105/328 ม.16 7 ก/3 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
31 นางสาว กชพร สงฆวัฒนะ 13 ม.3 จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ฉะเชิงเทรา /
32 นาง กชพรรณ ชอบสวน 447-449 ศุขประยูร หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
33 นางสาว กชพรรณ ชัยรัตน 93/230 5 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
34 นางสาว กชภัทร ภัทรธิติกุล 296 สามเสน บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
35 นาง กชมน ฉ่ําช่ืน 95/8 ม3 ศรีปราชญ ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
36 นางสาว กชมน อินทรบัว 4/1293ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
37 นางสาว กชรัตน ขําศรี 72 3 คุงกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
38 นางสาว กชรัตน เจริญยิ่ง 47/170หมู7 รัตนาธเบศร เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
39 รอยตํารวจตรี กชล รักษาริกรณ 1108 หมู 10 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
40 นาย กณวรรฌน พ่ึงพระเกียรติ 247 11 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 / / / /
41 นาย กณวรรธนพินิจ ช่ืนสงวน 400/52 1 ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / / /
42 นาย กต คันทา 7 ต.แวงนาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม /
43 นางสาว กตัญชลี หวงเอ่ียม 22/21ม.1 เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
44 นาย กนก งานไพโรจน 999 ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 /
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45 นาย กนก จารุพงศ 186 ศุภกิจ หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
46 ด.ต. กนก ประทุมวินิจ 5ก/2 เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 /
47 นาย กนก กันตะกนิษฐ 36 ต.นครไชยศรี ถ.ซอยรวมจิตบางกะชอ อ.ดุสิต จ.พระนคร /
48 นางสาว กนกกร ขาวพิมาย 52 ม.13 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
49 นางสาว กนกกร จีรวรางกูร 118 พหลโยธิน45 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
50 นางสาว กนกกร มอหะหมัด 4หมู1 ยะลา เมืองยะลา ยะลา /
51 นาง กนกกาญจน แกวสุข 67 ม.7 นครเจดีย ปาซาง ลําพูน 51120 /
52 นาง กนกกาญจน เถื่อนโยธา 167 2 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 / / / /
53 นางสาว กนกกาญจน นอยเจริญ 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
54 นางสาว กนกกาญจน ภูมิทักษิณากุล 99/1 1 ราษฎรอุทิศ บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / / /
55 นางสาว กนกกานต จันแปงเงิน 2/5 คอนโดนิรันดร1ตึกราม2 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
56 นาง กนกณัฐ มากไชย 347 ม.11 ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง 93120 /
57 นางสาว กนกทิพ จันทรสุมาลัย 18 ม.4 ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี / / /
58 นาง กนกทิพย คูธนะวนิชพงษ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
59 นาง กนกทิพย ศิริบุตร 26 ม.1 หนองหวา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 39000 / /
60 นางสาว กนกทิพย หังสสูต 237 จรัญสนิทวงศ85 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10701 /
61 นาง กนกทิพย อุทัยพัฒน 73 ต.สี่แยกคอกวัว ถ.ราชดําเนิน อ.พระนคร จ.พระนคร /
62 นาง กนกธนัชดา นุตรศรี 127/7 คายหลวง บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 / / / /
63 นางสาว กนกนุช ชิตวัฒนานนท 670/84 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
64 นางสาว กนกนุช ออนนอย 235 ม.1 มะลิวรรณ หนองเขียด ชุมแพ ขอนแกน 40130 / / /
65 นาย กนกพงศ วิไลรัตนดิลก 292 เฉลิมสุข ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
66 นางสาว กนกพร เกิดพาลา 116/1 3 เศรษฐกิจ สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร 74120 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 3 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

67 นางสาว กนกพร จันทรทรง 109/130ม.7 สุขาภิบาล3 บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 65140 / /
68 นาง กนกพร จิตนารินทร 173/9 บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
69 นาง กนกพร ไชยหัด 26 4 น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน 40310 / / / /
70 นางสาว กนกพร ธนากุลรังษี 28-30 แปลงประดิษฐ  ม1 นาทวี นาทวี สงขลา 90160 / /
71 นางสาว กนกพร นันทารมยเจริญ 22/16 ม.3 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี /
72 นางสาว กนกพร ปญญาดี 21 2 เชียงของ นานอย นาน 55150 /
73 นาง กนกพร เผยกลิ่น 85/2 ม. 4 มหาสอน บานหม่ี ลพบุรี 15000 /
74 นางสาว กนกพร พัฒนวิบูล 1378 กาศมาล วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
75 นางสาว กนกพร พัฒนาวิบูลย 1378 เทศบาล วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
76 นางสาว กนกพร โพธิ์รุงเรือง 286/5 วัดราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
77 นางสาว กนกพร มานิตย 1/75 5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
78 นางสาว กนกพร ยันตพันธ 76ม.4 สกลนคร /
79 นางสาว กนกพร ยามาเจริญ 63/1 5 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
80 นาง กนกพร ลอมทอง 1727/7 6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / / /
81 นางสาว กนกพร วิมลศิลป 90 ม.4 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150 /
82 นาง กนกพร ศรีสุวรรณ 101/161ม.4 รมเกลา คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
83 นางสาว กนกพร สามัญ 2027 สุขุมวิท พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
84 นางสาว กนกพร สุขประเสริฐกุล 57/103 หรรษา 1  หมู 7 มาเจริญ หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / /
85 นาง กนกพร สุปญญารักษ 46/3ม.9 ปนเกลานครชัยศรี ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
86 นาง กนกพร สุระการณ 27/3 ม.2 พลอยแหวน ทาใหม จันทบุรี /
87 นางสาว กนกพร เสนคราม 21/2 3 บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
88 นาง กนกพร อนันตศรี 128/6 ม.9 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
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89 นางสาว กนกพร เฮงตระกูล 14/151 หมู9 ยุพาทองนิเวศน ปูเจาสมิงพราย สําโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
90 นางสาว กนกพร ระนาดแกว 10 ม.7 ต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี /
91 นาย กนกพล เวชกรบริรักษ 129/7 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
92 นาย กนกพันธ พันธุสมบัติ 239/6 ตรอกหมูบนสุเทพหวยแกว สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
93 นาย กนกภพิเชษฐ ใจวงคผาบ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
94 นาง กนกภรณ จงสามัคคีถาวร 63/2ม.3 ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
95 นาง กนกภรณ รัชตเสรีกุล 60 ศูนยการคาแฮปปแลนดคลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
96 นางสาว กนกภรณ วิไลรัตนดิลก 27/463 กาญจนาภิเษก 005/1 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
97 นาง กนกรรค เชาวนแลน 121ม.4 ปราจีนบุรี /
98 นาง กนกรรค เชาวแลน 154/1ม.4 ปราจีนบุรี /
99 นางสาว กนกรัช ชัยเจริญสวัสดิ์ 528 ตะนาว ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
100 นาง กนกรัชต บุปผา 10/6  ม.1 ทาวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / /
101 นางสาว กนกรัตน จรูญพันธ 57/27 ม.4 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
102 นาง กนกลดา เปยผึ้ง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
103 นางสาว กนกลักษณ ทองแชม 402/6-8 1 สนามมา นิคม สตึก บุรีรัมย 31150 / / /
104 นาง กนกลักษณ นราทอง 588/22 หนาเมือง 17 หนาเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
105 นาง กนกลักษณ เกียรตุมาพันธ 183/21 ม.7 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช /
106 นาง กนกวรรณ เกตุเหล็ก 113/94 ม.14 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
107 นาง กนกวรรณ แกวประพันธ 268/50 ราชดําเนิน ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
108 นาง กนกวรรณ ขันเงิน 1/3 สุขุมวิท103 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
109 นางสาว กนกวรรณ ขําสา 91/1ม.1 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี / / /
110 นางสาว กนกวรรณ คันธะมาลา 9/24ม.1 ติวานนท บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี /
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111 นางสาว กนกวรรณ จันทรแกว 28/1 5 สะบายอย สะบายอย สงขลา 90210 /
112 นางสาว กนกวรรณ ชํ่าชอง 597/8 ลาดพราว 64 (เกตุนุติลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
113 นางสาว กนกวรรณ บัณฑุชัย 965/17 อิสรถาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
114 นางสาว กนกวรรณ บุญภา 23/30 สิทธิชัย บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
115 นางสาว กนกวรรณ ใบบัว 68/13 ม.10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
116 นาง กนกวรรณ แพนลิ้นฟา 12/2ม.10 พระครู เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31190 /
117 นางสาว กนกวรรณ เมฆลอย 74 ม.3 ริมใต แมริม เชียงใหม /
118 นาง กนกวรรณ รักนิ่ม 15/1 ดําเนินเกษม 13 ดําเนินเกษม คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / /
119 นาง กนกวรรณ ราชพิบูลย 30 4 ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี 84270 /
120 นางสาว กนกวรรณ แรงราย 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
121 นางสาว กนกวรรณ วงศศรีแกว 439/11 วิทยะธํารงค ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร / / /
122 นาง กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 43/1 ทะเลหลวง เมืองสงขลา สงขลา /
123 นางสาว กนกวรรณ สังขกุล 548/4ม.1 เพชรเกษม ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
124 นางสาว กนกวรรณ สืบเชาวสิริกุล 59  รามคําแหง 60 แยก 3 (สวนสน 3) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
125 นางสาว กนกวรรณ แสนสุภา 230 12 แร พังโคน สกลนคร 47160 /
126 นาง กนกวรรณ โสภาสุวพันธุ 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
127 นาง กนกวรรณ หงษหยก 113/65 ม.7 วิชิตสงคราม กะทู กะทู ภูเก็ต 83120 / /
128 นางสาว กนกวรรณ เหลาบัวดี 1/74ม.5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / / /
129 นางสาว กนกวรรณ เอ้ือเจริญ 19/56ม.13 จําเปน สุขาภิบาล 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
130 นาง กนกวรรณ โอภาส 95/22 ธรรมโชติ บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี / /
131 นาง กนกวรรณ นพคุณ 272/23ม.9 ม. ซ.งามวงควาน 19 ถ.งามวงควาน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. นนทบุรี /
132 นางสาว กนกอร ชุมจันทร 37 11 เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 / / /
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133 นางสาว กนกอร นามวงศ 88/86 ม.4 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
134 นางสาว กนกอร บัวกาญจน 62ม.4 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
135 นางสาว กนกอร ผลประกอบศิลป 170ม.3 สมุทรสงคราม /
136 นางสาว กนกอร วชิรเวช 41/379 ม.1 วังนอยตัดใหม คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี / / /
137 นางสาว กนกอร วัฒนพรชัย 37/1 ม.8 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
138 นางสาว กนกอร สมบัติ 30/3 คุณพระ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
139 นางสาว กนกอร พันเพชร 135 ม.8 ต.น้ําโสม อ.น้ําโสม จ.อุดรธานี 41210 อุดรธานี / /
140 นาง กนิษฐตา จุฬาพันธุ 37ม.10 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
141 นาง กนิษฐา สทชัยรุงเรือง 66-72 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
142 นาง กนิษฐา สหชัยรุงเรือง 66-68 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
143 นางสาว กนิษนันท พวงมาลัย 67ม.5 ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี /
144 นาง กม ทองทวี - ม.11 หาดใหญ สงขลา /
145 ร.ต.ท. กมน คุมวงส 4192 ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี / /
146 นาย กมล แกวศรีงาม 311 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
147 นาย กมล เขตตานุรักษ - ม.1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร /
148 นาย กมล คะระวานิช 12 นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
149 นาย กมล จนโกศล  ม.9 บานโปง ราชบุรี /
150 นาย กมล ตันบูรณา 139/153 ม.5 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
151 นาย กมล บํารุงวงคทอง 20/55 ื หมู 3 สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / / /
152 นาย กมล บูสู 184ม.4 ละงู-ปากมารา กําแพง ละงู สตูล 91110 /
153 นาย กมล แปนโก 47ม.1 ราชบุรี /
154 นาย กมล พงศนุรักษ 1 นวมินทร74 แยก3-10-1 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
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155 นาย กมล พลับจาง 48/21 รัตนาธเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
156 นาย กมล เพ็งบุญ ม.3 อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรธานี / /
157 นาย กมล รองตระกูล 70/1 ม.6 เพชรเกษม เมืองตรัง ตรัง /
158 จาเอก กมล ศรีสูงเนิน 146/1 พรหมเทพ ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 / / /
159 นาย กมล ศิลธรรม 63 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
160 นาย กมล ศิลยธรรม 63 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
161 นาย กมล สังขเพ็ชร 12 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
162 นาย กมล สุวัฑฒนา 465 มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
163 นาย กมล เหลาสะอาด 14 ม.4 พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร /
164 นาย กมล แหวนทับทิม 104/11 ม.4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
165 นาย กมล แสงอรุณ 922 สําเพ็งตอน 2 ตลาดนอย สัมพันธวงค พระนคร / /
166 นาย กมล สรเสนีย 257 วังบูรพา พระนคร พระนคร / /
167 นาย กมล พิมพะกร 876 อิสสระภาพ วัดอรุณ 7 บางกอกใหญ ธนบุรี / /
168 นาง กมล ขมทรัพย 68 บางไผ ภาษีเจริญ กทม. /
169 นาย กมล สุทธิรัตน ม.6 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี /
170 นาย กมล ปมทรัพย 68 หมู 1 ต.บางไผ อ.ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพฯ /
171 นาย กมล ครุวรรณเจริญ หมูที2่ ต.หัวไทร อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา /
172 นาง กมลกรณ เทียนไทย 2308 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / / /
173 นาง กมลขวัญ ชีวะเจริญ 231 7 บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 65140 / /
174 นางสาว กมลชนก จําปา 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
175 นางสาว กมลชนก โตสุจริตธรรม 169/413 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
176 นางสาว กมลชนก ทิมรอด 31 5 หาดยาย หลังสวน ชุมพร 86110 / / / /
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177 นางสาว กมลชนก ศรีนิทัศน 99/10 18 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
178 นางสาว กมลชนก โอสถิตยพร 228 2 ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 /
179 นางสาว กมลชนก เรืองศรี 73/136 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร / /
180 นางสาว กมลทรรศน หอมธูป 64/2 หมู4 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ /
181 นางสาว กมลทิพย จันทรชัย 751/3 อูมาตร นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี 84120 / / /
182 นางสาว กมลทิพย โชประการ 91/578 11 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
183 นางสาว กมลทิพย เตชะสกุลมาศ 671 ลาดพราว 95 (ปรางคทิพย) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
184 นางสาว กมลทิพย ลิ่มประเสริฐ 360 รามคําแหง24 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
185 นาง กมลทิพย สุขวรรณ 159/51 ม.2 รามอินทรา 8 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
186 นางสาว กมลทิพย แสงเทียน 169/413 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
187 นางสาว กมลทิพย หลักม่ัน 27/83 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
188 นางสาว กมลทิพย อนมณี 248 10 สําโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
189 นางสาว กมลทิพย ถึงรัตนนิธิโชติ 34/2 ม.7 ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด โทร.081-1725731 ตราด /
190 นางสาว กมลทิพย ทองสงค 37/2620 ม.4 ซ. ถ. ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. ปทุมธานี /
191 นางสาว กมลทิพย มณีไพโรจน 2/4 ถ.เทศบาล 2 ต.วัดใหม อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 จันทบุรี /
192 นางสาว กมลทิพย  รัศมีเพ็ญกุล 151/4 ปฏิพัทธิ์ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
193 นส. กมลนัทธ เขียวศรี 58/468   หมู 1   แขวงบางมด   เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ /
194 นางสาว กมลพร แกวหนู 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
195 นาง กมลพร ทิพยทัศน 239-241 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
196 นาง กมลพร พลการ 143145 ศูนยการคาแฮปปแลนต2 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
197 นาง กมลพร สถิตศุภมงคล 125/42 หมู 1 ทาน้ํานนท บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
198 นางสาว กมลพร อัจนารัศมี 120/2001 2 ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
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199 นาง กมลพรรณ จงดี 131/1 ม.8 ยางหัก ปากทอ ราชบุรี 70140 / /
200 นางสาว กมลพรรณ พุมทอง 121/19ม.12 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160 /
201 นาง กมลพัฒน กําไรนาค 135/59 1 เรวดี ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
202 นาง กมลพัฒน รอดครุฑา 200/16 ม.8 ลําปาง 52000 / /
203 นาย กมลภพ มะลิทอง 114 16 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
204 นาง กมลภร ตัญญาสิทธิ์ 35/72 ม.1 บานกลวย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 / /
205 นางสาว กมลมาสย หลวงแสน 55/184 ม.5 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
206 นางสาว กมลรัตน ณ หนองคาย 25/10 ม.9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
207 นาง กมลรัตน ทองศรีจันทร 1/16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
208 นาง กมลรัตน รุงโรจนวุฒิกุล 136/1 วัดปทุมวนาราม พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
209 นางสาว กมลรัตน วิมลรัชตาภรณ 96 มิตรเกษม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
210 นางสาว กมลรัตน สุขเจริญผล 420/8ม.1 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18260 / /
211 นางสาว กมลรัตน สุรัตนกุลชัย 637 ลาดพราว94(ปญจมิตรฦ) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / / /
212 นางสาว กมลรัตน ฉัตรพิมาย 40/2548 ม.4 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี /
213 นางสาว กมลรัตน พักผอน 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
214 นางสาว กมลลักษณ แกวภา 389ม.12 เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
215 นางสาว กมลลักษณ ปรียชาติวิจิตร 611/135ม.4 ซอย25/2 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / / /
216 นางสาว กมลลักษณ พวงสมบัติ 443/1 หมู 4 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค 60130 /
217 นางสาว กมลลักษณ สิงหปอง 939/13 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร /
218 นาง กมลลักษณ หลอภัทรพงศ 27/3 ม.14 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย /
219 นางสาว กมลวรรณ เตชะพีระพรรณ 13/187 ม.2 ประทานพร พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
220 นางสาว กมลวรรณ ถมคามาณิชย 1/63 อินทรพิทักษ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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221 นางสาว กมลวรรณ ธนูวัฒนา 76 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี / / /
222 นาง กมลวรรณ นิลโอภา 27/2ม7 ระวะ ระโนด สงขลา 90140 / / /
223 นาง กมลวรรณ ประสานศักดิ์ 63/341 6 พระรามที่ 2 ซอย พระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
224 นาง กมลวรรณ พิมลศรี 71/114ม.3 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
225 นางสาว กมลวรรณ รวยบุญสง 100/1ม.1 สุขาประชาสรรค แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
226 นาง กมลวรรณ วงศกาวี 282 ม.2 หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง 52190 /
227 นางสาว กมลวรรณ วันทอง 111 ราชดําเนิน บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
228 นางสาว กมลวรรณ ศรีวิชัย 4470 ปาไม เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
229 นางสาว กมลวรรณ สมศิลา 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
230 นางสาว กมลวรรณ สุกแดง 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
231 นาง กมลวรรณ อุนทรัพย 311/7ม.2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
232 นางสาว กมลวรรณ จงจิตต 300/27 ม.7 ซ. ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 โทร. ขอนแกน /
233 นางสาว กมลวรรณ สุวรรณ 17/4 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต /
234 นาง กมลวัน เลี้ยงถนอม 43/1 10 เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี 15180 / / / /
235 นาย กมลศรี วรรธนะพันธ /
236 นาง กมลาภรณ คงสุขวิวัฒน 516/41ม.10 พหลโยธิน นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
237 นาย กร โคตคันทา 15 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
238 นาย กร จรรยากรณ 83/1 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
239 นาย กร บินกรีม 288ม.6 ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี /
240 นาย กร พงษเถื่อน 30/1 ม.7 บางครก บานแหลม เพชรบุรี 76110 / / / /
241 นาย กร ผลจันทร ม.6 ต.ในเมือง อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี /
242 นาย กร นุชนารถ /
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243 นางสาว กรกช กรกีรติ 8 ม.12 ขุมทรัพยนคร ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / / /
244 นางสาว กรกช บุญรุง 120/78ม.9 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / /
245 นาง กรกช พิมพาภรณ 5/929 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11140 /
246 นางสาว กรกช อินทอง 99/5 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี / / / /
247 นางสาว กรกฎ ชูทวด 180/1ม.1 กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160 / / / /
248 นาย กรกฏ เศรษฐสมพงศ 1ม.2 หลัง ร.ร.ประตูลี้ ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
249 นางสาว กรกนก นาคศรี 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
250 นาง กรกนก ผดุงผิว 55ม.8 ไผดําพัฒนา วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110 / /
251 นางสาว กรกนก ยิ่งเจริญ 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
252 นางสาว กรกนก เวชการ 98 6 ศรีสุราษฎร ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 /
253 นางสาว กรกนก ศรัณยุพงศ 166/95 จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
254 นางสาว กรกนก ศรีสุวรรณ 152/23 เพชรเกษม ทายาง ทายาง เพชรบุรี 76130 /
255 นางสาว กรกมล เลากุลวิเชษฐ 60 5 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
256 นาง กรกมล เอ่ียมธนะมาศ 379 ลาดพราว 121(สีวะรา) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
257 นาย กรกวิน พรหมพจนารถ 68/138ม.15 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี /
258 นางสาว กรกานต มณีพงษ 1 สมปรารถนา แยก ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
259 นาย กรชกร โดยช่ืนงาม 226/66 เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 /
260 นางสาว กรชนก ตั้งวิกรมไกร 636 เจริญนคร 14 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / / /
261 นางสาว กรณฐ ลวนแกว 374/25 ซ.ลาดพราว 71 ถ.ลาดพราว ต.คลองเจาคุณสิงห อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร /
262 นาย กรณธนัตถ กฤตศักดิ์วัฒนา 41/1 2 ราษฎรรักษ บานนา จะนะ สงขลา 90130 /
263 นางสาว กรณนิศา หาญมานพ 128/43 12 ลงหาดบางแสน บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
264 นาย กรณพัทธ สีมันตธรรมกุล 804 ซ.มิตรภาพ 15 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 35000 นครราชสีมา /
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265 นาย กรณัฎฐ ปณณะธรเศรษฐ 40/3184 หมู 1 สามัคคี ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11110 / /
266 นาง กรทิพา เลิศสิริศรีสกุล 400 เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
267 นางสาว กรธิดา จงใจพระ 11/99 ศูนยวิจัย เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 / / /
268 นาย กรน กลิ่นจันทร 76 ม.2 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
269 นาง กรปภา ทองสังข 149/18 ม.6 ประชาช่ืน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
270 นางสาว กรพินทุ ปานวิเชียร 412 ประชาธิปไตย ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / / / /
271 นาง กรพินธ เพ็ชรสุวรรณ 181 ทิพยชาง สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง /
272 นางสาว กรพินธุ เสี้ยวทอง 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
273 นาย กรภัทร ไพบูลยสิริกุล 44/4 ถ.กําแพงเพชร 2 ต.จตุจักร อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.089-7115554 กรุงเทพมหานคร /
274 นาย กรม บุญศรี 15/1 พรหมราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
275 นาง กรมิษฐ แมลงภูทอง 4/288ม.6 สุดภักดี 32 โชคชัย4 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
276 นางสาว กรรณสุดา นวลสุวรรณ 23/579ม.11 นวมินทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
277 นาง กรรณาภรณ วิทยพิบูลย 319/1 สุโขทัย ดุสิต ดุสิต พระนคร / /
278 นางสาว กรรณิกา จิตตศรัทธา 21/44 ม.3 เพชรเกษม69 หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
279 นางสาว กรรณิกา ชมดี 10/8ม.6 พระราม2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
280 นางสาว กรรณิกา แตงฮอ 16/1 2 สุระนารายณ ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 /
281 นาง กรรณิกา บุญสัตย 256/5/ม.16 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 /
282 นางสาว กรรณิกา ผึ้งผอง 43 เพชรเกษม66 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
283 นางสาว กรรณิกา มหาดไทย 327 สุขุมวิท50 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
284 นางสาว กรรณิกา ไมตรี 516 ม.5 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
285 นางสาว กรรณิกา ยาระงับ 6/2 10 บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / / /
286 นาง กรรณิกา ริระเริงจรัสแสง 175/1ม.5 เพชรเกษม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม /
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287 นางสาว กรรณิกา โรจนวิภาต 6/2 3 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
288 นางสาว กรรณิกา อยูถาวร สถานีอนามัย ม.6 พหลโยธิน วังขอนขวาง โคกสําโรง ลพบุรี /
289 นาง กรรณิกา อริยโสภารักษ 295/2ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
290 นางสาว กรรณิกา รัตจักร 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
291 นาง กรรณิกา เศวตเศรนี 75/97 ซ.23/1 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 กรุงเทพมหานคร /
292 น.ส. กรรณิกา สันทรี 52 ม.13 ต.หนองกุง อ.แกดํา จ.มหาสารคาม 44190 /
293 นางสาว กรรณิกาญจน แกวเกตุ 5/1 ม.4 ทุงไทรทอง ลําทับ กระบี่ 81120 /
294 นาง กรรณิการ กลิ่นจันทร 257 ทนุรัตน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
295 นางสาว กรรณิการ งวนสน 289 4 หวยนาง หวยยอด ตรัง 92130 / / / /
296 นางสาว กรรณิการ จิตบุญญาพินิจ 117/167 ม.4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
297 นาง กรรณิการ ชาญเฉลิมชัย 39/287 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ / / /
298 นาง กรรณิการ บุญสนอง 420/4 ม.12 นครศรีธรรมราช 80130 /
299 นางสาว กรรณิการ ปททุม 81/81 พระราม2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
300 นาง กรรณิการ ปนแกว 1445 จรัญสนิทวงศ40 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
301 นางสาว กรรณิการ แปนออย 196 18 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
302 นาง กรรณิการ พานทอง 15 ศิริมังคลาจารย สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / /
303 นางสาว กรรณิการ อาจฤทธิ์ 940/18 ม.2 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / / /
304 นาง กรรณิการ โอสถิตยพร 228 2 ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 / /
305 นางสาว กรรณิการ ชุมทรวง 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
306 นางสาว กรรณุมา เลาหกมล 137/30 วุฒากาส ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
307 นางสาว กรรธิราพร ฝายราช 100/56 ม.2 ปทุมธานี 12000 / / / /
308 นางสาว กรรนิการ จิรสิริทรัพย 205/288 ม.6 หมูบานผาสุข พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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309 นาง กรรนิการ พ่ึงพิพัฒน 135 ต.โสมนัส อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
310 นางสาว กรรัมภา นิลคง 70 6 พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน 55160 /
311 นาย กรราชัน คชาเดชาฌาณ 205/59 สุขาภิบาล 5 ซอย 66 (เคหะออเงิน) ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
312 นาย กรฤต ปุณยวุฒิวาณิชย 109/13 ซ.ลาดพราว 18 ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร / /
313 นาย กรลภัส แกวชัย 88/70 4 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10200 /
314 นาง กรวรรณ นาคบํารุง 152/2ม.4 สระแกว ลาดยาว นครสวรรค 60150 / /
315 นางสาว กรวรรณ บวรวงคพิทักษ 95/738 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
316 นาง กรวรรณ บุญทรงสันติกุล 429 ม.2 ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร 66150 /
317 นางสาว กรวรรณ วงศวิสิฐตระกูล 39 7 ทาราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
318 นางสาว กรวิกา เลื่อนแกว 117/1 1 นาชุมเห็ด ยานตาขาว ตรัง 92140 / / / /
319 นางสาว กรวิวัฒน เลิศอรรถสิทธิ์ 65/72 สามวา 25 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / /
320 นาย กรวุฒิ เหมกาช 25/59 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
321 นางสาว กรสุภา ปยปญญานนท 2769 พชรบุรีตัดใหม สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
322 นางสาว กรองกาญจน อยูประยงค 1620/9 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
323 นางสาว กรองแกว จันทรแกว 381/1 มหาศาล บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
324 นาง กรองแกว แซจัง 3 มูลทรัพย 1 สุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
325 นางสาว กรองแกว พรหมสมบัติ 102 อินทามระ51 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
326 นาง กรองแกว ลาภโพธิ์ชัย 5 ม.4 ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 / / /
327 นางสาว กรองแกว สุวรรณพิมล 30 ม.6 หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบุรี 76170 / / /
328 นาง กรองจิตต จันทรดิกุล 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
329 นาง กรองทอง โชติมุข 159 9 นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 / / /
330 นาง กรองทอง โชติวาณิชย 147ม.2 ลําพูน-เชียงใหม อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน /
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331 นาง กรองทอง ทับทิมทอง 337/2/2 น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน 40140 /
332 นางสาว กรองทอง ธารีเพียร 832/1 ประชาราษฎร สาย1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
333 นางสาว กรองทอง เรียมศรี 58 ลาดพราว 97 (เสริมโชค) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
334 นางสาว กรอัฐ รําจวนจร 7 26 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
335 นาย กระจาง กูลเกื้อ 99/180 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
336 นาย กระจาง คูรัตนเวช 1081 ตลาดบางยี่ สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
337 นาย กระจาง ธรรมสวน 52 ชอแฮ ในเวียง เมืองแพร แพร / /
338 นาง กระจาง มากสุวรรณ 133ม.5 สทิงหมอ สทิงหมอ สิงหนคร สงขลา / /
339 นาย กระจาง วีระวรรณโณ 1010/56 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
340 นาย กระจาง สุขแกว 22 ม.7 บางพลี สมุทรปราการ /
341 นาง กระจาง รามสูตร 79 ในเมือง เมือง กําแพงเพชร /
342 นาย กระจาง ตันดริก 1283 คลองสาน คลองสาน กทม. /
343 นาย กระจาง หวลกสิน /
344 นาย กระจาง 1283 ต.คลองสาน อ.กิ่งคลองสาน จ.พระนคร /
345 นาย กระแส หงษเกิด 193/2 1 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80120 /
346 ร.ต. กระแสร จูกระจาง 179ม.4 ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
347 นาย กระแสร ประภาเลิศ 1280 สายกลาง หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
348 นาย กระแสร สุภานิช - ม.1 ทายาง ทายาง ทายาง เพชรบุรี /
349 นาย กระแสร วัฒนคุม 275/2 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี /
350 ร.ต. กระแสะ ลูกระลาง 69/0770 ม.9 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
351 นาย กรัชพล ชมรัตน 102 สุรศักดิ์สงวน ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
352 นาง กริ่ง มีบุตร /
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353 นาย กริช จุฬาโอฬาร 400/1ม.2 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
354 นาย กริชชากร บุตรพิชัย 195/1  หมู 8 8 นาครัว แมทะ ลําปาง 52150 / /
355 นางสาว กริยาภา หลายรุงเรือง 280/1 11 สวนผัก 29 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
356 นางสาว กรีชฎา มณีปทเมหุม 18/1ม.10 ตาลเดี่ยว แกงคอย สระบุรี / /
357 นางสาว กรีฑกลอนกานต ปลื้มพวก 47/199ม.7 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
358 นาย กรีฑา คูนพานิช 15 สาธุประดิษฐ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
359 นาย กรีฑาพงษ สีดลรัศมี 587/33-34 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
360 นาย กรีทา ไชยรักษ 201/203 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
361 นาง กรีม สักลิ้ม - ม.4 เมืองนครนายก นครนายก /
362 นาย กรีสิงห เกียรติแสวงสิงห 122 หมู 14 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา /
363 นาย กรึก ม่ิงมีสุข 14 ม.1 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
364 นาย กรึก ฉัตรจันท 2 ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
365 นาง กรุงแกว นิ่มงาม 2ข/142 อนุกูล กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
366 นาง กรุงศรี ศิริยง 88 สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
367 นางสาว กรุณา เจริญนวรัตน 71/11  1 อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
368 นาง กรุณา สมบัติมี 183/551 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
369 นางสาว กรุณา สุขสันต 35/41ม.1 บางกรวย-ไทรนอย บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
370 นาย กรุณา อุปนันชัยชนะ 71/1ม.8 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
371 นาย กรุน กวางแกว 237 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
372 นาย กรุน สุทธิธรรม 1193 เมือง ลําปาง /
373 นาย กรุม แกวพันธพงค 337 ต.โสมมัส ถ.ดํารงรักษ อ.ปรอมปราบ จ.พระนคร /
374 นาย กรุม สุทธิธรรม 151-153 ต.จักรวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงษ จ.พระนคร /
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375 นาย กฤช เลิศทวีวิทย 146 สุทธิพร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
376 นาย กฤช สินอุดม 421 วชิรธรรมสาธิต 11 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
377 นาย กฤชกร นุยภูเขียว 351 ม.16 ชัยภูมิ / /
378 นางสาว กฤชกร แสงวันลอย 88/1ม.6 เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / / /
379 นาย กฤชณัท มานะจิตต 395/1ม.3 รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช / /
380 นาย กฤชพล บุญรงค 9/412 รามอินทรา 4/1 หมุ รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
381 นางสาว กฤชภา อุตสาหกิจ 105/328 16 7ก/3 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 /
382 นางสาว กฤฏติยา วงศวิวัฒน 1285/174 กาญจนาภิเษก 008 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
383 นาย กฤตกนก จันทนานุกรณ 79 2 บานทราย บานหม่ี ลพบุรี / /
384 นางสาว กฤตติกา อุปรีย 4/3 รวมใจ กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 / /
385 นาย กฤตนัย มณีนวล 30 กาญจนวณิชย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
386 นางสาว กฤตพร ศรีแกว 80 ม.2 ปาไหน พราว เชียงใหม 50190 / / / /
387 น.ส. กฤตพร ชะนะเกตุ 66/35 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 /
388 นาย กฤตพัชร ประยูรมณีรัตน 362/17ม.8 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
389 นาย กฤตภาส ไพเราะ 32 5 ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย 57110 /
390 นาย กฤตย ทองคงคา 49/1 ม.3 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
391 นาย กฤตย โอภาสะคุณ 234/18 จันทรสะพาน3 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / /
392 นาย กฤตยชณ สนชัยเลิศ 83/63 ประชาอุทิศ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
393 นาย กฤตยพิพัฒน ทิพพรมราช 853 สืบศิริ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
394 นาง กฤตยา ปจันทบุตร 68 สุรินทร ภูเก็ต /
395 นางสาว กฤตยา พนมยันตร 2/4 ประสาทสุข ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / / /
396 นางสาว กฤตยา อุนเรือน 15 ม.5 สักหลง หลมสัก เพชรบูรณ 67110 / / /
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397 นางสาว กฤตอร เหลาอินทร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
398 น.ส. กฤตาณัฐ แพงจันทร 693 ซ.จรัญสนิทวงศ 79 ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ 10700 โทร. - /
399 นางสาว กฤติกา ชลิตพัฒนังกูร 117/10ม.6 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
400 นางสาว กฤติกา ตันมณี 1103/4 เพชรบุร3ี1 เพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
401 นางสาว กฤติกา เยื้อนหนูวงศ 78/80 พานิชสัมพันธ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 /
402 นางสาว กฤติกา สุวรรณรุงเรือง 368 ม.3 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
403 นางสาว กฤติมา กัลยาณสุต 228/5 ม.7 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
404 นางสาว กฤติมา โกมลวิทยาธร เจริญเวียง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
405 นางสาว กฤติยา โฉมงาม 82/1ม.6 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / / /
406 นางสาว กฤติยา พลเยี่ยม 11 4 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / /
407 นางสาว กฤติยา ศศิภูมินทรฤทธิ์ 101/60 บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
408 นางสาว กฤติยา หนูเจริญ 76 ไชยบุรี คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
409 นางสาว กฤติยาภรณ คงแจง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
410 นาย กฤศ ประเหมือน 75/29 สราญราษฎร ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 / / /
411 นาง กฤศนรัตน บุญมาวรรณ 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / /
412 นาง กฤศนรัตน พิพัฒนสุข 180/5 ม.3 ราชวิถี ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 42180 / / /
413 นาย กฤษชัย ผาสุขเสถียร 140/5 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
414 นาย กฤษฎนัย ศรีใจ 1/2 1 ทางาม วัดโบสถ พิษณุโลก 65160 / / /
415 นาย กฤษฎา ตรีรัตน 45/9 ชอแฮ ในเวียง เมืองแพร แพร /
416 นาย กฤษฎา วงษจีน 50/5 ม.4 พวา แกงหางแมว จันทบุรี 22160 /
417 นาย กฤษฎา วสันตธนารัตน 55/100 19 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
418 นาย กฤษฎา สุพล 54 4 โคกเพชร ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140 /
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419 นาง กฤษฎาภา ตราดุษฏี 63ม.6 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
420 นาย กฤษฎาวุฒิ วรวิชญ 171/1839 2 6 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
421 นาย กฤษฏ วุฒิวรพจน 603/60 ม.10 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / /
422 นาย กฤษฏภูมิ ภาชานน 387/918 ขาวสาร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
423 นาย กฤษฏา สุวรรณผา 360 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
424 นาย กฤษฏิ์ ฤทธิ์ธนอังกูร 116/99 ม.11 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 10210 /
425 นาย กฤษณ จันทนหอม 486/74 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง / /
426 นาย กฤษณ วานิชสาร 116 รณชัยชาญยุทธ ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 / /
427 นาย กฤษณ สัจจาลักษณ 451 ลาดหญา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
428 นาย กฤษณ สมุทรเวช 138/13 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120 / /
429 นาย กฤษณ อํ่าแชม 102 ลาดกระบัง 1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / / / /
430 นาย กฤษณชเทพ ทองออน 3 คูบอน27 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
431 นาย กฤษณพงษ วรรณพงษ 36/6 ม.3 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 73110 /
432 นาย กฤษณพันธ พัชรมงคลวิทย 53 หมู6 เทพารักษ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / / /
433 นางสาว กฤษณลักษณ สุขภาษี 90/119 6 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 10160 /
434 นาย กฤษณะ โชติยมนตรี 8 ยุคประชา บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 /
435 นาย กฤษณะ นิลสนธิ 28 ม.2 บางกระทึก สามพราน นครปฐม 73110 / /
436 นาย กฤษณะ บุตรตะ 131/141 4 พยอม วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 / / / /
437 นาย กฤษณะ อดิวรรณ 12 11 ทุงสะโตก สันปาตอง เชียงใหม 50120 / / / /
438 นางสาว กฤษณา การสมกลา 86 รังสิต-ปทุมธานี 14 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
439 นางสาว กฤษณา เกงธนทรัพย 25/612 รามคําแหง 174 รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / / /
440 นางสาว กฤษณา แกวมณี 129/2 พลแพน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / / /
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441 นาง กฤษณา จันทรอรุณ 347/24 ม.13 วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
442 นาง กฤษณา เจริญทรัพย 95 ม.5 นาดวง นาดวง เลย / /
443 นาง กฤษณา ฐามหาโพธิ์ 105/93ม.1 สุขุมวิท คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / /
444 นาง กฤษณา ดิษาภิรมย 25/5 บุญวาทย หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง 52000 / /
445 นางสาว กฤษณา ธงชัย 84/95 ม.8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี / / /
446 นางสาว กฤษณา บุญรัตนสมัย 237 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร /
447 นาง กฤษณา บูรณะพงศ 500 ประชาธิปก หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
448 นางสาว กฤษณา ประเสริฐ 42 ม.3 หนองบัว บานแพว สมุทรสาคร /
449 นางสาว กฤษณา ปนพุม 7/282 หมู 5 บางใหญ บางใหญ นนทบุรี 11140 /
450 นางสาว กฤษณา เปดสูงเนิน 86/292หมู1 สนามบินน้ํา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
451 นาง กฤษณา วิมลวัตรเวที 269-271 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
452 นางสาว กฤษณา สานุสัตย 1/19 ม.6 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
453 นางสาว กฤษณา สุเทพากุล 111/63 หมูบานศรีนคร 1 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
454 นางสาว กฤษณา สุพรรณ 130/1 4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
455 นางสาว กฤษณา แสงนาค 38/313 5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
456 นางสาว กฤษณา เหิดขุนทด 115 11 พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 / / / /
457 นาง กฤษณีย บุญอยู 72ม.15 กรุงเทพมหานคร /
458 นางสาว กฤษดา บัณฑิตยนพรัตน 1201/6 ลาดพราว94(ปญจมิตร) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / / /
459 นาย กฤษดา วัฒนวารี 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
460 นาย กฤษดา ศรีหมตรี 96 3 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 / / / /
461 นางสาว กฤษติกา เภสัชเวชกิจ 216 ม.4 ซ. ถ. ต.บานแหลม อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี 72150 โทร. สุพรรณบุรี /
462 นาย กฤษนัย ทวีวัฒนานนท 52/7 มหาจักร กรุงเทพมหานคร /
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463 นางสาว กฤษนา วงคดอน 24  ม.10 นาบัว นครไทย พิษณุโลก 65120 / / /
464 นาง กฤษวรรณ เวียรศิลป 159/86 จรัญสนิทวงศ96/1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
465 นาย กล ผานเมือง 1 เลิงนกทา อุบลราชธานี /
466 นาย กลธี ขยันการนาวี 344/9 มิตรภาพ13 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
467 นาย กลม กระมุท - ม.4 สุราษฎรธานี /
468 จาอากาศเอก กลม ชัยแสนสุข 376 ส.ล็อก10ดินแดง ม.6 ประชาสงเคราะห ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
469 นาย กลม บุญนิรันต 17 ม.1 อุบลราชธานี /
470 นาย กลม สุวรรณกูฏ 393 พรมราช ในเมือง เมือง อุบลราชธานี / /
471 นาย กลม เยี่ยมประสงค 1 ฉ ม.9 ต.บางซ่ิ ถ.ประชาราษฎร อ.ดุสิต จ.พระนคร /
472 นาย กลม แสงสอาด /
473 นาง กลมรินทร บุญแสน 28 ม.9 บานหนองผือ หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ /
474 นาย กลยุทธ ชางเหล็ก 91/38 ลาดพราว 87 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
475 นาย กลวย เกตุเนียม /
476 นาย กลอม พุฒทอง 87 6 คูหาใต รัตภูมิ สงขลา 90180 / /
477 นาย กลอม สื่อกลาง 1411 ม.14 5 เปรมปรีดา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
478 นาย กลอม เอ่ียมสิทธิ์ 116ม.2 บานโคน พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
479 นาง กลอมจิต ศรีวิจิตร 125ม.2 ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / /
480 นาย กลอย วิโรจน สิงหบุรี /
481 นาย กลอย ยอดเพ็ชร 22 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.ธนบุรี /
482 นาย กลอย จันกลับ ม.5 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
483 นางสาว กลอยใจ สกุลจันทร 44-50 ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
484 นางสาว กลอยใจ สําเร็จวาณิชย 292ม.1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / /
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485 นาย กลับ แสงสอาด - ม.2 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี /
486 นาย กลา สุวรรณ 381ม.2 กําแพงเพชร /
487 เรือโท กลาสิงห แกวเหม 91 ม.1 ริมน้ํา จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
488 นาง กล่ํา คงภักดี /
489 นาย กลิ้ง พลอยเจริญ 4 กง กงไกรลาศ สุโขทัย / /
490 นาย กลิ้ง สุขประเสริฐ 195/6 หมูที่ 4 ต.สํานักสะทอน จ.ระยอง /
491 นาย กลิ่น ขวัญคง 86/47ม. นิพัทธสงเคราะห 5 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
492 นาย กลิ่น เพ็ชรแบน 148ม.5 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ 53130 /
493 นาย กลิ่น โพธิ์เซง - ม.3 เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
494 นาย กลิ่น เนตรมาลี 35 ม.1 สองดอน แกงตอย สระบุรี / /
495 นาง กลิ่นแกว บุรัสกร 150 อุบลราชธานี /
496 นางสาว กลิ่นสุคนธ อริยฉัตรกุล 2034/29 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
497 นาย กลีบ พลเพ่ิมพงษ สิงหบุรี / /
498 นาย กลุม อ่ิมดี 46/1 นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท /
499 นาย กลุม เสนหดุษฎี /
500 นาย กวง จันโทสถ ม.4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร /
501 นาย กวงจิว แซตั้ง 359 ต. บานบาตร อ. ปอมปราบ จ. พระนคร /
502 นาย กวงใจ แซเลา - ม.1 บานบึง ชลบุรี /
503 นาย กวงเซ้ียง แซกัว 7/3 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ /
504 นาย กวงฮวด แซนิ้ม 177 บุญอยู ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
505 นาย กวดฝา แซวอง 325 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
506 นาย กวย วงษประเสริฐ 30/3ม.2 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
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507 นาย กวย แซหรือ 599 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี / /
508 นาย กวาง แซฮอ 391-2ม.26 ทาชาง สตึก สตึก บุรีรัมย /
509 นาย กวาง เฉื่อยกลาง 1 ต.สระพระ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา /
510 นาย กวิช นิติกุลตัง 17/16 ประชาอุทิศ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
511 นาย กวิตม บูรณะพาณิชยกิจ 61 ธรรมนูญวิถี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
512 นางสาว กวิตาภัทร มงคลนํา 153/150 12 เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
513 นาย กวิน นนธิ 53/1ม.4 พรอน ตากใบ นราธิวาส 96110 /
514 นาย กวิน วุฒิธรรมเวช 71/93 ม.2 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
515 นางสาว กวินกานต ทองยอย 73/67ม.1 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
516 นาย กวินท ขายแกว 38 19 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 57340 / / / /
517 นาย กวินท โพธิ์ศรีทอง 258ม.10 หนองโอง อูทอง สุพรรณบุรี 72110 / /
518 นางสาว กวินนาถ วาสิกานนท 82/420 ซิเมนตไทย 16 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
519 นาย กวิล สีทาราช 177/1 ม.2 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
520 นางสาว กวิสรา ทิพยรัตน 52/38ม.3 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
521 นาย กวี ตั้งกิติวงศพร 954/14 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
522 นาย กวี ธนอารยกุล 123/566ม.3 รัตนาธิเบศร บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
523 นาย กวี พีรพลานันท 2878 ราชปรารถ ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / / /
524 นาย กวี แพงแสน 113 ม.5 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู /
525 นาย กวี สุขกุล - ม.2 ปราจีนบุรี /
526 นาย กวี หลายชูไทย 4ม.9 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
527 พันโท กวี สวัสดิ์บุตร 6 จันรพรรดิ์พงษ วัดโสมนัส ปอมปราบ กทม. / /
528 นาย กวีพัฒน ผองมูล 69 2 บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ 53180 /
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529 นาย กวีรุทธิ์ จิตตรีพล 677/4 อิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
530 นางสาว กษพร โพธิ์จันทร 7/431 ปอบปูลา 5 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
531 นาง กษมา กิตตินราดร 99/505ม.4 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
532 นาง กษมา สุขุมาลจันทร 45/107 5 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
533 นางสาว กษิญา เมืองสอน 340 2 มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
534 นาย กษิดเดช ทาบุญมา 58/1 5 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / / /
535 นาย กษิดิศ กําแพงแกว 242/57 วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
536 นาย กษิร จิระพงษ 31 ตรอกมะยม ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
537 นาย กสานติ์ พัฒนรุงเรือง 5 จรัญสนิทวงศ 52จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
538 นาย กสิณ พิบูลธรรม 2323 ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
539 นาย กสิน เจริญสุข 170/1-3ม.10 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
540 นาย กอ ผานเมือง 51 ม. 7 ถ.ชยางกูร ต.ไรสีสุก อ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี /
541 นางสาว กอเกง นิสภกุล 94/3 ม.4 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง 21100 /
542 นาย กอเกียรติ์ นิรมานสกุล 52/102 ม.6 ธนบุร-ีปากทอ แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
543 นาย กอเกียรติ์ พลแสง 109/2ม.7 อุดร-หนองคาย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
544 นาย กอง จันทา 113/1ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
545 นาย กอง ชาไพโรจน 3 ม.2 กําแพงดิน สามงาม พิจิตร /
546 นาย กอง ไพรสิงห 26 ม.10 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
547 นาย กอง มะโข 513 สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
548 นาย กอง วันยศ 9 ประชาราษฎร สาย 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
549 นาย กอง สุระภีร 61 ม.3 อุดรธานี /
550 นาย กอง สุโขยะไชย 2 นาออ เมือง เลย /
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551 นาย กอง ทองคํา 90 3 ปาตุม พราว เชียงใหม 50190 /
552 นาย กอง ศิริภาส แมแตง เชียงใหม /
553 นาย กอง อินทานนท 1 แมจะเรา แมสอด ตาก /
554 นางสาว กองกาญจน กรรุจา 252-2524 มเหสักข สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
555 นางสาว กองกุล แซเลา 107  ม.7 พหลโยธิน ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 /
556 นาย กองเกียรติ คงเจริญ 188 ม.2 ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84920 / /
557 นาย กองแกว คําภามูล 438ม.2 กลาง อุบลราชธานี /
558 นาง กองแกว อุดมสันติ์ 88/90ม.2 อุบลราชธานี /
559 นาย กองคํา แกวมา 53 ม.3 ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
560 นางสาว กองทอง เพ็งพินิจ 78/59 6 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
561 นาง กองทิพย กริ่มเพชร 85ม.6 นครราชสีมา 30000 / /
562 นาย กองพสิษฐ โสภา 569/1 ม.1 บรรจบวิถี ชัยนาท / /
563 นาย กองพันธ อาสาพล 184ม.11 คอใต สวางแดนดิน สกลนคร /
564 นางสาว กองมี แดนพันธุ 72/2 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
565 นาย กองยาม บุญเฉลี่ยล 15/17 ม.8 อุบลราชธานี /
566 นาย กองศักดิ์ เพชรบูรณ 21/5 เทศบาล 3 ทาใหม ทาใหม จันทบุรี / /
567 นาย กองสู แซกอง 73ม.1 กาญจนวณิช พะตง หาดใหญ สงขลา /
568 นาง กอใจ ชาวหินฟา 213 11 บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
569 นาย กอเดช เริงสมุทร 78 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา /
570 นาย กอน จุลเหลา 116/1 ม.2 กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ /
571 นาย กอน แกวบุญ 1 บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
572 นาย กอน ขุนทองแกว 197 เจาตาก สําเหรบุคลโล ธนบุรี กทม. / /
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573 นางสาว กอนแกว เหลาหะเกียรติ 2/7-8 พหลโยธิน หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
574 นางสาว กอนทราย ไรบาป 49 ชัยพฤกษ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
575 นาย กอนทอง สุนันคํา 8 เวียง พราว เชียงใหม /
576 นาย กอนทอง แววโคกสูง 4 โคกสูง เมือง นครราชสีมา / /
577 นาย กอนี นุยโสะ 211ม.15 ละงู ละงู ละงู สตูล 91110 /
578 นาง กอบกาญจน ชุณหสวัสดิกุล 410 โชติวัฒน ซอย 3 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
579 นาย กอบกิจ นิมมานสมบูรณ 999/9 หมู 9 สุขุมวิท เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
580 นาย กอบกิจ รัตนศฤงค 301 พิบูลละเอียด ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / /
581 พ.อ.อ. กอบกิจ รุงกรุด 49 ม.6 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
582 นางสาว กอบกุล ชีรคุปต 1/229ม.5 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
583 นาง กอบกุล พงษวิไล 778/54 ตลาดหมอชิตเกาพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
584 นางสาว กอบกุล วิภาวสุ 758 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
585 นางสาว กอบกุล ศิริมะโน 93/457 หมู 4 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
586 นาง กอบกุล สาวงศตุย 58 8 นาโปง เถิน ลําปาง 52160 /
587 นาง กอบแกว คุตตวัส 499 ศรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
588 นาง กอบแกว บุญแสง 52 4 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
589 นางสาว กอบแกว ประสานสุข 1248/7 สุขุมวิท50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 / / / /
590 นาง กอบแกว โพธิวนากุล 43 สี่พระยา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
591 นาง กอบแกว ไลเลิศ 48/12 ม.5 โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหบุรี 16150 /
592 นาย กอบชัย กระจาง 401 5 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 /
593 นาย กอบชัย คอรปอริยจิต 133-135 พระราม 4 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
594 นาย กอบชัย เจริญพจนสถาพร 37/3 อินทยงยศ ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
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595 นาย กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข 39/546 สุขาประชาสรรค2 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
596 นาย กอบไชย แซฉั่ว 162ม.5 ในเมือง ในเมือง บานไผ ขอนแกน /
597 นาย กอบไชย แซฉั่ว 162ม.5 ในเมือง บานไผ ขอนแกน /
598 นางสาว กอบพร ชาวกงจักร 2/92 2 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / /
599 นางสาว กอบพร บุญรัตนา 355/24 4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / /
600 นาย กอบศักดิ์ อัครเศรณี 16 ม.8 นครปฐม /
601 นาย กอบุญ บุญมี 302/2 ม.4 ลําพูน-คอยติ ปาสัก เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
602 รอยตํารวจตรี กอพงศ มูลศรี 5/67 ปอบปูลา 3 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
603 นาย กะจาง โพธิรังสิยากร 361 ม.6 คําลือ ในเวียง เมืองแพร แพร / /
604 นาง กะชามาศ กอลาภประเสริฐ 62 ในตลาดเทศบาลสวรรคโลก เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 /
605 นาย กะมล สานวน - ม.9 บางทรังคร คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
606 นางสาว กะวิน สฤษดิกิจ 51/40ม.9 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
607 นาย กั๋ง แซเทนี่ 162 ต.ชะนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร /
608 นาย กังวน จิราพงษ /
609 นาย กังวาน คหกิจโกศล 59 ตากสิน21 ตากสิน สําเหร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
610 รอยตรี กังวาน คุณารัตน 75 ม.7 วังจิก โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / /
611 นาย กังวาน เนระพูสี 657 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
612 นาย กังวาน กิจนุกูล จ.ฉะเชิงเทรา /
613 นาย กังวาล เติมไทยมงคล 952/19 บางรัก กรุงเทพมหานคร /
614 นางสาว กังสดาล วิเชียรศิลป 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
615 นางสาว กัญ กตคุณสิริ 521 พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 / /
616 นางสาว กัญ ศรีวิชชุพงษ 552 สุทธิพร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
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617 นาง กัญจนชญา ไวคกุล 152 1 อางหิน ปากทอ ราชบุรี 70140 /
618 นางสาว กัญจนชญา แซจึง 172/17 ซ.วัดดงมูลเหล็ก ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพมหานคร 10760 โทร.10700 กรุงเทพมหานคร /
619 นาง กัญจนรส ปรักแกว 250/88ม.17 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
620 นาง กัญจนรัตน ศศิรัตนนิกุล 125/21-23 สุขุมวิท ทาประดู เมืองระยอง ระยอง / /
621 นางสาว กัญจนวลัย อุนสิริชัย 2091/36 เจริญกรุง 81 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
622 นางสาว กัญจนา แซเจ้ียน 1155/3 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
623 นาง กัญจนา ดีวิเศษ 51/065 หมู 7 พหลโยธิน หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
624 นาง กัญชนก วองเวศน 728/17-18 หมู 3 เทพารักษ เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
625 นางสาว กัญชลี เงินมี 101 ม.10 สุโขทัย 64170 / /
626 นางสาว กัญญกุลณัช นิมมานนันทน 38/233 1 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
627 นาง กัญญชนก ชัยเจริญสวัสดิ์ 133 ม.19 พุทธมณฑลสาย 2 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / /
628 นาง กัญญนิช หลวงเจริญ 206/1/1 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี /
629 นางสาว กัญญภา เกศรีระคุปต 27/16หมู12 คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
630 นางสาว กัญญรัตน สุวรรณจิตต 134 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
631 นาง กัญญลักษณ แสงนาค 50/7 เทศบาล4 ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
632 นางสาว กัญญวราพร สินธุวณิชย 68 รามคําแหง44 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
633 นาง กัญญวัณย จิตตม่ันการ 1067 ถ.ประชาสงเคราะห ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร /
634 นาง กัญญสร จันทรจุฬาลักษณ 162/160 ม.5 พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร / / /
635 นางสาว กัญญา เกื้อสุข 649/203ม.1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / / /
636 นางสาว กัญญา คิดเมตตากุล 6/675 หมู8 พหลโยธิน48 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
637 นางสาว กัญญา คุปตัษเฐียร 53/164 1 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 10210 / /
638 นาง กัญญา จงฌานสิทโธ 23/30 สิทธิชัย กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
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639 นาง กัญญา ภูทอง บานพัก ร.พ. ลพบุรี ม.1 พหลโยธิน เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
640 นางสาว กัญญา มงคลโภชน 116 25มกรา พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
641 นาง กัญญา ลิ้มนิรันดรกูล 31-33 ม.3 บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน /
642 นางสาว กัญญา ศาลากิจ 140 ม.5 บานหัวโพง สมุทรสาคร 74000 / /
643 นางสาว กัญญา สิทธิพันธ 1871 ซอยรามคําแหง 17ม. รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
644 นางสาว กัญญา สุวรรณโณ 84 ม.1 ชิงโค สิงหนคร สงขลา /
645 นาง กัญญา แสงอัมพร 36/1ม.3 ทางาม อินทรบุรี สิงหบุรี / /
646 นาง กัญญา หวังสุนทรชัย 713/18 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
647 นางสาว กัญญา อมรชัยนนท 103 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / / / /
648 นางสาว กัญญา อินดํา 19 ม.2 โคกพุทรา โพธิ์ทอง อางทอง 14120 / / /
649 นางสาว กัญญา วงษแกว 148/18 ม. ซ. ถ.ประชาราษฎร ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทร.- สุโขทัย /
650 นางสาว กัญญาณัฐ กําจร 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
651 นางสาว กัญญาณี นามบุญเลิศ 79ม.8 อุดรธานี /
652 นางสาว กัญญาทิพย บุรีแกว 45/803 ศูนยวิจัย บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
653 นาง กัญญานัท ทินกิจ 360 รามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
654 นาง กัญญาพัช พากเพียร 127 กุฏีจีน วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
655 นาง กัญญาพัชญ วิสิฐธนนันท 357/1 14 มาลัยแบน จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / / /
656 นาง กัญญาภัค จันทรปาน 190 เขาไพร รัษฎา ตรัง 92160 /
657 นาง กัญญาภัค จิตจารุ 117/6ม.2 สุขุมวิท ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
658 นาง กัญญาภัค วีรวัฒนพงศ 48/39 ม.7 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร / / /
659 นาง กัญญาภัส แวนศิลา 28/64 ม.4 ไสวประชาราษฎร ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
660 นาง กัญญามณฑ สัจจะปรเมษฐ 318/3 ลาดพราว 71 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
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661 นางสาว กัญญารัตน กะประโคน 128 1 ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย 31140 /
662 นางสาว กัญญารัตน แกวกันยา 35/3 4 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170 / /
663 นางสาว กัญญารัตน คงบัว 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
664 นางสาว กัญญารัตน จันทรขาว 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
665 นางสาว กัญญารัตน จันทรโสม 26 8 นาคํา อุบลรัตน ขอนแกน 40250 / /
666 นางสาว กัญญารัตน ช่ืนขํา 72 หอรัตนไชย หอรัตนไชย หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
667 นางสาว กัญญารัตน เปงงําเมือง 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
668 นาง กัญญารัตน รัตชะถาวร 542/103 ม.อยูเจริญ ประชาราษฏรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 / /
669 นาง กัญญารัตน อยูสมบูรณ 167/1 4 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
670 นางสาว กัญญาลภัสร ตะวังทัน 305 5 อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม 48110 / / /
671 นางสาว กัญญาวีร ศักดิ์ชัยเกตุมาลา 8/19 ม.6 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
672 นาง กัญญาสรวง เมืองแสน 214/48ม.6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
673 นาย กัญณภพ อุนแกว 53/10 ถ.สี่ศรัทธา ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี /
674 นางสาว กัญบุศร กมลรัตน 222/252 ม.2 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
675 นางสาว กัญภร ทหารเพรียง 84 6 ทายาง ทายาง เพชรบุรี 46130 /
676 นาง กัญวรา หมัดฤทธิ์ 555 กรุงเกพกรีฑา หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
677 นางสาว กัฐอร ยังประภากร 63 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
678 นาง กัณจนฐิมา บางทา 56 ม. 2 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
679 นางสาว กัณญา รุกขชาติ 100 10 บานปา มาบโปง พานทอง ชลบุรี 20160 / /
680 นาง กัณฐมณี เหลืองสุริยา 99/9 หมู 2 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140 /
681 นาง กัณฑทิพาภรณ แตงออน 359ม.24 สันโคงหลวง รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
682 นางสาว กัณฑมาศ สัสดี 22/127 อินทาปจ11 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
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683 นางสาว กัณฑาภรณ กลอยกลิ้ง 119/53 ม.1 8 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
684 นาง กัณณิกาญจน วัชรญาณนันท 53/35ม.9 เมืองทองธานี แจงวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
685 นาย กัณทา คดีเวียง 504/1 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
686 นางสาว กัณธิชา วงษจา 1/329 ปอปปูลา 5 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี / / /
687 นาง กัณรัตน จันโท 47 รังสิต-ปทุมธานี 14 ซอย4 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / / /
688 นาง กัณหชรี ไพบูลย 376/57 ม.6 ซ. ถ.ราษฎรบูรณะ ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. กรุงเทพมหานคร /
689 นางสาว กัณหา บุญไชย 68ม.5 แกง เดชอุดม อุบลราชธานี /
690 นาย กัณหา สุทธิโยชน 62ม.3 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
691 นาย กัน ศรีคําทา 221ม.2 ดอนคา อูทอง สุพรรณบุรี /
692 นาย กัน สิกขชาติ 205 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
693 นาย กัน เนินจันทร 909 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงษ พระนคร /
694 นาย กัน จันทรวิสิษฐ 909 ต.ตลาดนอย ถ.เจริญกรุง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
695 นาย กัน กงทอง 425/5 ถ.อิสรภาพ ต.หิรัญรูจี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
696 นาย กั๋น มีบุญ 9 แงง ปว นาน /
697 นางสาว กันตกนิษฐ อุตมะมุณีย 29 2 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / / /
698 นาย กันตกวี คําเขื่อน 3 5 เจดียชัย ปว นาน 55120 / / / /
699 นาย กันตกวี จิตตอริยะกุล 106 8 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
700 นาย กันตพงศ ชางจันทร 67/3 1 ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 / /
701 นาย กันตพิพัฒน เทพกาญจนา 66/10 ม.11 ซ. ถ. ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. ปทุมธานี /
702 นาง กันตภัสสร พิศุทบวรพงศ 190/149 ม.3 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
703 นางสาว กันตรพีณัชช สืบพงศ 186 2 ทุงสง ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240 / / / /
704 นางสาว กันตรพีภัฏ คลายนสูตร 3 เปรมฤทัย 23 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
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705 นางสาว กันตฤทัย มุกดา 28 มหาราช2 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
706 นาง กันตฤทัย หาญจริง 99/8 3 จิรทิพย คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
707 นางสาว กันตา นิ่มทัศนศิริ 1/1 2 ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / /
708 นางสาว กันตา ปรานวีระไพบูลย 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
709 นาง กันตา แปนบางนา 48/653ม.3 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
710 นาย กันทร ทาไชยวงศ 4389 พระแกว เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
711 นาย กันทา สุทธิพันธ 44/1 วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
712 นางสาว กันธิชา เผือกเจริญ 49/24 14 ลี้ ลี้ ลําพูน 86160 / /
713 นางสาว กันยกร วรชนะกิจกุล 210 ถนนหมูบานเศรษฐกิจ หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร / /
714 นาง กันยสุดา เยสุวรรณ 185 ม.5 หนองควาย หางดง เชียงใหม / / / /
715 นาง กันยา กิจกําแหง 627 พระราม9 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
716 นางสาว กันยา ขุนวงศ 305/111 2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
717 นางสาว กันยา บุญเลา 24/128ม.6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
718 นางสาว กันยา ภักดีรักษ 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
719 นาง กันยา โภคากร 4/42 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
720 นาง กันยา วงศกาญจน 37/3 1 เลียบคลองโยง คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170 / / / /
721 นาย กันยา ศิริไมย 88ม.5 น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ 67260 / / /
722 นางสาว กันยารัตน ไชยกิจอราม 4/1 10 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 /
723 นาง กันยารัตน ธนบดีวิวัฒน 2005/57 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10230 /
724 นาย กัมปชาญ เจ๊ียบนา 108/25 ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
725 นาย กัมปนาท เตมียบุตร 49/140 7 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 20000 / /
726 นาย กัมปนาท นอยเรือง 16ม9 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 15250 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 33 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

727 นาย กัมปนาท เวฬุนาภักษ 81/2ม.4 สายจัตวา พัฒนานิคม ลพบุรี /
728 นาย กัมพล กลาหาญ 31ม.9 โพนทอง บัวใหญ นครราชสีมา /
729 นาย กัมพล กัมพลพฤฒิ 46 หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / / /
730 นาย กัมพล เตียประภางกูร น.26ม.10 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
731 นาย กัมพล มะลาพิมพ 349/117ม.4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
732 รอยเอก กัมพล เหมเดโช 115/117 ม.1 บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
733 นางสาว กัลปงหา คงเจริญ 89/52 9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
734 นาง กัลยกร แกวออน 61/58 ม.3 พอขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
735 นางสาว กัลยกร แซสง 105 3 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ 67280 / /
736 นางสาว กัลยกร พงศสุข 76/1 ม.6 สองสลึง แกลง ระยอง /
737 นางสาว กัลยกร ลิขิตกําจร 96 10 ศรีภูวนารถ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
738 นาง กัลยกร ศรีวิเชียร 12/88 6 พระองคเจาสาย ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
739 นาง กัลยกร อมรปติโชติ 60/12 นิกรบํารุง ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 / / / /
740 นาง กัลยณิกา ยิ้มเยื้อน 55/3 ม.2 นาหมอม นาหมอม สงขลา /
741 นางสาว กัลยรัตน จ่ิมอาษา 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
742 นางสาว กัลยรัตน เวียงทอง 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
743 นางสาว กัลยริภา ประไมวงษ 432 ชลนิเวศน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
744 นางสาว กัลยา กานแกว 27/3 ม.6 ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา 24110 /
745 นางสาว กัลยา การสุวรรณ 99/884ม.16 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
746 นางสาว กัลยา เกตุแกว 50/1ม.3 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
747 นางสาว กัลยา ไกรนรา 180ม.1 ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80260 / / /
748 นาง กัลยา ขุนศรีจันทร 12 พังโคน-บึงกาส หนองคาย 43150 /
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749 นาง กัลยา คํามี 119 2 บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ 67160 / / / /
750 นางสาว กัลยา โคตรเวียง 124/731ม.4 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
751 นางสาว กัลยา งามวงศเวชกุล 610 เตชะวนิช ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
752 นาง กัลยา จันทรศรีวงศ 501/199 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
753 นาง กัลยา จิตจํานงค 94ม.7 จันทรเพ็ญ เตางอย สกลนคร /
754 นาง กัลยา ดานวิหาร 142 1 ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว 27000 /
755 นางสาว กัลยา ทองโต 40/376 ม.11 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
756 นาง กัลยา นันทา 260/19 ม 1 พหลโยธิน เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
757 นางสาว กัลยา เนติรังษีวัชรา 99/225 ถนอมมิตร รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
758 นางสาว กัลยา ปาโน 24 ม.7 ตาลชุม ทาวังผา นาน 55140 /
759 นาง กัลยา พาภักดี 94 3 บานขาม เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 39000 / / /
760 นาง กัลยา พิมพธารา 122 ม.3 พหลโยธิน ศาลา เกาะคา ลําปาง /
761 นางสาว กัลยา มาระวิชัย 562 ราชวิถี ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
762 นาง กัลยา ฤทธิหาญ 154 ม.1 ในเมือง บานไผ ขอนแกน /
763 นางสาว กัลยา ลิ้มโยธิน 70/81ม.11 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
764 นาง กัลยา สรางเอ่ียม 107/17 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
765 นาง กัลยา สัมพันธารักษ วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
766 นาย กัลยา เสนีวงศ ณ อยุธยา 860/8 ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว พญาไท กรุงเทพมหานคร /
767 นางสาว กัลยา หอมยวนใจ 57ม.8 มะขาม มะขาม จันทบุรี / /
768 นางสาว กัลยา อนุวุฒินาวิน 67/60ม.5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
769 นางสาว กัลยา อยูนาน 1/849 ลาดพราว 70 กําแพงเพชร 6 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
770 นาง กัลยา อินทรสาลี 16/1 เชียงใหม-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม / /
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771 นางสาว กัลยา ณ ตะกั่วทุง 8/66 ม. ซ.รามคําแหง 90 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510 โทร. กรุงเทพมหานคร /
772 นาง กัลยากร อนุตระกูลชัย 123/325 16 มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
773 นางสาว กัลยาณี จุลเจิม 432 ชัยพฤกษ สุขุมวิท 65 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
774 นาง กัลยาณี ตาแกว 23 10 หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี 41220 / / / /
775 นางสาว กัลยาณี ม้ีเจริญ 854/8 ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
776 นางสาว กัลยาณี ศรีเจริญวงษ 39ม.10 บางปลา บางเลน นครปฐม /
777 นางสาว กัลยาณี ศรีพรหมมา 193 ม.3 ปาออ ลานสัก อุทัยธานี / /
778 นางสาว กัลยาพร เติมนาค 89 ทวีวัฒนา หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
779 นาง กัลยารัตน แกววันดี 30 ม.5 หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน 51120 / / / /
780 นางสาว กัลยารัตน ชัยถา 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
781 นาง กัลยารัตน อยูสาระ 121/67 ม.5 สุขสวัสดิ์ แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / /
782 นาย กัสมัน ยะมาแล 311 สิธรรส ยะลา 95140 / /
783 นาง กา สะกินา - ม.3 สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม /
784 นาย กาจเดชา จงใจพระ 1032/20 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
785 นาย กาญจน จงม่ันคงชีพ 447/1 ทรงเมือง กรุงเทพมหานคร / /
786 นาย กาญจน วรอุทัย 14 ม.7 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี /
787 นาง กาญจน ยิ้มพูลทรัพย 305-305/2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี /
788 นาง กาญจนนิวรรณ บุญลอ 1005/325ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
789 นางสาว กาญจนรวี ถิระเลิศพานิชย 311 รามคําแหง44(เลิศนิมิต) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
790 นาง กาญจนวรรณ กสิพันธุ 1014/45 สุขุมวิท101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
791 นางสาว กาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน 330/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
792 นางสาว กาญจนา กมลภานนท 339 สมเด็จพระเจาตากสิน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
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793 นาง กาญจนา โกมลกุล 805/4 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
794 นาง กาญจนา เขียวขําแสง 603/14 อิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
795 นางสาว กาญจนา คณะพาณิชยเกษม 105 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
796 นางสาว กาญจนา คําแพง 87/209 มิตรภาพ 19 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / / /
797 นาง กาญจนา คูหเจริญ 1/3 8 บานคา บานคา ราชบุรี 70180 / / /
798 นางสาว กาญจนา เคนสี 160/7 หมูบานชัยพฤกษ ติวานนท1 14 ทางหลวง345 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
799 นางสาว กาญจนา จอมขยัน 100 8 2 พหลโยธิน ปาซาง แมจัน เชียงราย 57110 / /
800 นางสาว กาญจนา จันทรวดี 5/1 จักรพรรดิ์พงษ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
801 นางสาว กาญจนา แจมจรรยา 52 ตานี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
802 นาง กาญจนา แจมสายพงษ 219/21 เตชะวนิช ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
803 นางสาว กาญจนา ใจเย็น 8ม12 ขุมทรัพยนคร ปนเกลา-นครไชยศรี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
804 นางสาว กาญจนา ชวลิตดํารง 952 พญาไท วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 /
805 นางสาว กาญจนา ไชยประดิษฐ 148/15 2 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
806 นางสาว กาญจนา แซตั้ง 104/28 หมู6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
807 นางสาว กาญจนา แซเลี้ยน 17 กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
808 นางสาว กาญจนา ดีหมัด 61/84 ม.1 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร / /
809 นาง กาญจนา ตะนาวศรี 62/200 2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
810 นาง กาญจนา ตันนิรัตน 86 สุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
811 นาง กาญจนา เทพเซงหลี 35/178 ม.3 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
812 นางสาว กาญจนา เทพสุริยานนท 29/2 10 บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / / / /
813 นาง กาญจนา เทียมกลิ่น 115/23 17 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค 60120 / / /
814 นางสาว กาญจนา นวมหนอม 119/53 ม.1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
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815 นางสาว กาญจนา นามแสงโคตร 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
816 นาง กาญจนา นิ่มสกุล 586/412 2 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
817 นางสาว กาญจนา นิ่มสุนทร 60/1ม.6 มวงงาม เสาไห สระบุรี /
818 นาง กาญจนา บัวดวง 1/52315 1 หมูบานพันสร.1 บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
819 นางสาว กาญจนา บัวดอก 225 11 ไมเค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 / / / /
820 นางสาว กาญจนา บุญเรืองรอด 56ม.2 วังน้ําซับ ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
821 นางสาว กาญจนา ประวันเตา 60/322 7 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
822 นางสาว กาญจนา ไผลอม 7/2/13 บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 /
823 นางสาว กาญจนา พรหมพูล 169/411 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
824 นาง กาญจนา พาหละ 588ม.5 นครศรีธรรมราช /
825 นางสาว กาญจนา พิธีการณ 12+ม.16 ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรธานี 84190 / / /
826 นางสาว กาญจนา พุทธานุรักษ 101/77 3 บานฉาง บานฉาง ระยอง 21130 / / /
827 นาง กาญจนา พูลผล 11/6ม.2 บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84320 /
828 นาง กาญจนา มนตบุญเลี้ยง 28ม. สุขุมวิท หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
829 นางสาว กาญจนา มัคคุเทศกัวโรดม 130/10ม.10 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
830 นางสาว กาญจนา มากคง 71 8 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 93150 /
831 นาง กาญจนา มาตรวิจิตร 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
832 นาง กาญจนา ยงศิริกุล 30/19 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
833 นาง กาญจนา ยูงศิริกุล 30/19 ประชาสันติ ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
834 นาง กาญจนา รุจิเกียรติกําจร 4/43 ม.14 เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
835 นางสาว กาญจนา เริงทัศนา 22 หมู10 คําพราน วังมวง สระบุรี 18220 /
836 นางสาว กาญจนา วนิชผล 169/12 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
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837 นางสาว กาญจนา วัฒนะพินิจกุล 109/24ม.4 พหลโยธิน52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
838 นางสาว กาญจนา วัฒนากังชัย 10/329ม.7 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
839 นางสาว กาญจนา วันทาวงษ 65/47ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
840 นางสาว กาญจนา ศรีสวัสดิ์นุภาพ 246/280 สุขุมวิท 93 สุขุมวิท 93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 / / / / /
841 นาง กาญจนา สมบัติพิบูลพร 227 นารายณมหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
842 นาง กาญจนา สาลีติ๊ด 70/16 10 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
843 นาง กาญจนา สุเฌอ 91 ม. 10 เลย - ทาลี่ เมือง เมืองเลย เลย 42000 / /
844 นาง กาญจนา หานพงษศักดิ์ 60/2 ม.1 ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / /
845 นางสาว กาญจนา อยูกิ่ม 269ม.2 หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบุรี 18180 / /
846 นางสาว กาญจนา อัมวรรณ 160 2 ยางอูม ทาคันโท กาฬสินธุ 46190 /
847 นางสาว กาญจนา ธนาวุฒิศักดิ์ 527 (94/93) ม. ซ.เพชรเกษม 94 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. กรุงเทพมหานคร /
848 นาง กาญจนา ยามปลอด 192 ม. ซ.ราชวิถี 18 ถ.ราชวิถี ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02/6196720 กรุงเทพมหานคร /
849 นางสาว กาญจนา วรรณาการ 91 ม. ซ. ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร.- ยะลา /
850 นาง กาญจนา ศรีภุมมา 58/1 ม. ซ. ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ํา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.- สมุทรปราการ /
851 นางสาว กาญจนา เอ่ียมซ้ิว 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
852 นางสาว กาญจนา ขจรศิลป /
853 นาง กาญจนา จันทรเสถียร 62 บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180 /
854 นางสาว กาญจนี คําสมบัติ 192/117 ม.13 ศูนยราชการ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
855 นาง กาญจนี เทพศิลา 192/123ม.13 ศูนยราชการ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
856 นางสาว กาญจนี วิไลวงษ 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
857 นางสาว กาญจนี วีระปรศุ 369/1 เจริญกรุง ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / / /
858 นาง กาญจนีย พุฒฤทธิ์ 653  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
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859 นางสาว กาญนวิสุฐธิ์ ภูผกา 29/121 ม.21 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปทุมธานี /
860 นางสาว กาตือมา เฮาะสนิ 65/1 ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร /
861 นาง กาเตาะ เปาะกะแมะ - ม.6 ปตตานี /
862 นาย กาน ค่ําคูน 26 ม.4 สวรรคโลก สุโขทัย /
863 นาย กาน ตุลาธร 187 ปากพนังฝงตะวันออกปากพนัง นครศรีธรรมราช /
864 นางสาว กานณชา สุขโสม 1/196 ม.11 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
865 นาง กานดา กานดา 9/6ม.3 ชัยพฤกษ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / /
866 นาง กานดา แกวศรีมนต 53/188ม.2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
867 นางสาว กานดา คุตตวัส 58-60 อัมริทนท หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
868 นาง กานดา แซตัง 37 เพชรเกษม 79 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
869 นาง กานดา ตะวงศ 106/1 ม.2 ลําปาง 52000 /
870 นาง กานดา ธีระวิทย 7/1  ม.3 เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 / / /
871 นางสาว กานดา นรินรัมย 99/18 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
872 นาง กานดา ปจจักขะภัติ 25/58ม.3 พอขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / /
873 นาง กานดา แผนมณี 2 ตลาดบุญเจริญ บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี 15110 /
874 นาง กานดา ยอยนวล 67/6 สันติวิถี บานพรุ หาดใหญ สงขลา 90250 /
875 นาง กานดา ฤกษนันทน 78/117 ม.5 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
876 นาง กานดา วิริยะยรรยงสุข 109 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
877 นาง กานดา ใหญนอย  .4/1 พระราม1 ปทุมวัน กทม. /
878 นาง กานดา โพธิวิหค 151/153 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กทม. / /
879 นาย กานต แกวรอด 76ม.3 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ 53120 / /
880 นาย กานต สุขเจริญ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
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881 นาย กานต สุขไมตรี 9 รังสิต-นครนายก 29 ซอย 1 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / / /
882 นาง กานต ใหญนอย 4/1 อ.ปทุมวัน จ.กทม. /
883 นางสาว กานตชนก งามลวน 216 1 หนองหาง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 / / / /
884 นาง กานตชนก พินธิสืบ 9/7 นาแหว นาแหว เลย /
885 นางสาว กานตชนก รุจิธิ 35 ม.13 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
886 จาสิบเอกหญิง กานตชุดา ไชยมาลา 285/432 ลําพูน วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / / / /
887 นาง กานตธีรา สมพระมิตร 23 5 ปอ เวียงแกน เชียงราย 57310 /
888 นาง กานตบดี เบียร 349/9 26 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
889 นางสาว กานตพิชชา สลับศรี 51 ม.8 หนองคาย / /
890 นางสาว กานตพิชชา ชมช่ืน 24/13 ม.2 ซ. ถ. ต.บานกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร. ปทุมธานี /
891 นางสาว กานตสินี ชุมเรืองศรี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
892 นาย กาบ เผาภู 1799 ฒ สมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร / /
893 นาย กาบบัว ทัพรัตน หมู 1 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
894 นาย กาพย ทองพรรณ 319 4 นิกรเกษม ธานี เมือง สุโขทัย / /
895 นางสาว การณนภา เผือกหนู 69/1 9 หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา 13280 /
896 นางสาว การะเกด แกวประภา 318 ม.16 แมออ พาน เชียงราย 57120 / / / /
897 นาง การะเกศ สายสุจริต 31 หมู 10 ทะนง โพทะเล พิจิตร 66130 / / /
898 นาย การะวงษ มีมานะ ลองลึก 6 ผักปริง ตรอน อุดตรดิตถ /
899 นาย การุณ ชัยบุตร 177 2 ศาลา เกาะคา ลําปาง 52130 / / / /
900 นาย การุณย กุศลเพ่ิมพูล 480/42 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
901 นาย การุณย เจียรโรจน 551/1 ม.4 ราษฎรพัฒนา ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
902 นาย การุณย เอมวัธนา 131ม.1 เชียงใหม-ลําพูน หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม /
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903 นางสาว กาลฎา สุนทร 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
904 นาง กาลัญญ รักษสุข 113/152ม.1 การุณราษฎร มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / / /
905 นาย กาลือ พิสินสูตร วัดกัลยานมิตร ถ.อิสรภาพ อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
906 นาย กาวงค วงศอินทรอยู 43 ม.12 สกลนคร /
907 นาง กาวี พานิพัด 112 ม.5 พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 / /
908 นาย กาเสง แซโคว 48 ต.วัดตึก อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
909 นางสาว กาหลง เบญจชย 47/235/1หมู7 กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
910 นาง กาหลง พวงทอง 329 ม.4 นครสวรรค /
911 นางสาว กาหลง พุทธบุรี 12/2 ม.4 ถ.ปาตัน ต.ปาตัน อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50300 เชียงใหม /
912 นาย กํา นพเจริญ 1 ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา /
913 นาย กํา เพ็ชรนอย 8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท / /
914 นาย กําจร คําแกวแจม 13ม.2 มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
915 นาย กําจร สุวัฒนศรีสกุล 165/6-7 ม.7 มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
916 นาย กําจัด ชัยมีแสง 402 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
917 นาย กําจัด ประพันธบัณฑิต 71 ม.5 ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช /
918 นาย กําจัด ศิริลักษณ 84 คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
919 นาย กําจัด อ้ึงโพธิ์ ม.2 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
920 นาย กําจัด พยัคฆานนท /
921 นาย กําทอง มรรคเจริญวุฒิ 524 เจริญเรียง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
922 นาย กําธน เนาวรัตน 10/2ม.15 ปดิพัทร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
923 นาย กําธร วาณิชยานันต 1013ม.1 พหลโยธิน กําแพงเพชร /
924 นาย กําธร วีระวิทยานันต 2083/1 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
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925 นาย กําธร อภิวงค 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
926 นาย กําธร อรุณชัยภิรมย 15/26 ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
927 นาย กําธร พิกุลทอง 764 ศรีภมี เมือง เชียงใหม / /
928 นาย กําธร แกลงกลา 141 ต. บานสราง อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี /
929 นาย กําธร ตั้งตรงจิตตร /
930 นาย กําธร จันทรทวี /
931 นาย กําปน คําเพ็ง 17 ม.8 หนองไขน้ํา หนองแค สระบุรี /
932 นาย กําปน อยูบุญยืน 1/1ม.1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
933 นาย กําปน เปยมคุณ 51 ม.6 พระนครศรีอยุธยา /
934 นาย ก้ําโป แซลี้ 1599-1601 ต.ปทุมวัน ถ.พระราม4 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
935 ร.ต. กําพล แขงขัน 62ม.11 ลาดปลาเคา ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
936 นาย กําพล แทนประทุม 181/5ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
937 นาย กําพล ลอยแกว 297 8 ทาเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180 /
938 นาย กําพล ลีฬกาญจนากุล 14/70 10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
939 นาย กําพล ไลหลีกพาล 411 ม.8 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
940 นาย กําแพงเพชร วงศพรหมณี 229ม.7 นางรอง ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย /
941 นาย กํายาน เสวตามระ 87 8 วัดชลอ บางกรวย กทม. /
942 นาย กําลัง เกตุนวม 92ม.4 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท /
943 พันโท กําลูน มานะกิจ 41/496 เทอดดําริห ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
944 นาง กําไลมาศ กฤชเพชร 5/237 หมู16 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 / / / /
945 นาย กําวัฒน สุนีย 4 ม.2 เดชอุดม อุบลราชธานี /
946 นาง กําสรวล ชนะสงคราม 164ม.5 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน /
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947 นาย กําแหง นาคะประเวศน 67/2 ปลูกจิตต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
948 รองตํารวจโท กําแหง พงษไกรเลิศ - ม.1 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก /
949 นาย กําแหง สมสุข 134/1 แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
950 นาย กําแหงหาญ ชวยชูชาติ 74ม.2 ทุงขม้ิน นาหมอม สงขลา 90310 /
951 นาย กิ่ง กสิการ 19 สวัสดิ์ ประชาสงเคราะห หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
952 รอยโท กิ่ง กิ่งกาน 31ม.2 ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
953 นาย กิ่ง เต็งสุวรรณ ม.1 พิจิตร / /
954 นาย กิ่ง ปาณเพ็ชร 622 บานโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
955 นาย กิ่ง จันสาคีรี 8 เมือง เมือง เลย /
956 นาง กิ่ง คงกระพันธ /
957 นางสาว กิ่งกนก รักษนาเวศ 169/413 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
958 นางสาว กิ่งกาญจน บันลือพืช 136ม.4 บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 / /
959 นาง กิ่งแกว ดีโรจนวงศ 698-706 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
960 นาง กิ่งแกว เต็มสินสิริ 92/466ม.2 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
961 นางสาว กิ่งแกว บุญโยประการ 66/17ม.9 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22180 / /
962 นางสาว กิ่งจันทร บุตรเณร 443/1 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
963 นาง กิ่งจันทรื งามทาน 15/8 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
964 นางสาว กิ่งทอง รัตนพัวพันธ 54 อารียสัมพันธ8 พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
965 นางสาว กิ่งผกา กรอบเพ็ชร 105/439ม.1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
966 นางสาว กิ่งผกา ผลิตวานนท 412/3 ถ.พระราม 1 ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 กรุงเทพมหานคร /
967 นาง กิ่งเพ็ชร วงสพิเชษฐ 123/906 16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40002 / / / /
968 นาง กิ่งฟา จันตะรังษี 107/152 ม.5 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม /
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969 นางสาว กิ่งฟา เจือวิจิตรจันทร 278/8-9 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
970 นาง กิ่งฟา ชวงชัย 66/453ม.6 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
971 นางสาว กิ่งออม กระทุมทอง 933/165 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
972 นาย กิจ อธิปญญาคม 141-142ม.9 ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
973 นาย กิจจา เจียรจิตอารีย 1973/15 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
974 นาย กิจจา พงศาวกุล 546/73 วัดไผเงิน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
975 นาย กิจจา มวงทอง 234/430 ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 1500 /
976 นาย กิจจา สุขปญญา 2-4 สุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
977 นาย กิจจา อุนแกว 138 ม.18 อุบลราชธานี /
978 นางสาว กิจนเวช เหลืองชวพงศ 77/12ม.5 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
979 นาย กิต วรินทรเวช 290 ถ.เทอดไท ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
980 นางสาว กิตตาภรณ วัฒนาเขมาภิรัต 319/12 ม.4 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / /
981 วาที่รอยตรี กิตติ ขันธมิตร 37/167 ม.6 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
982 นาย กิตติ คณะพาณิชยเกษม 56-57ม.3 กลางเมือง กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน / /
983 นาย กิตติ ชะไวย 1022 ประชาราษฎร1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
984 นาย กิตติ ชินเชษฐ 218/1 ทาคราวนอย สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง 52100 / /
985 นาย กิตติ ไชยบุญ 39 7 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
986 นาย กิตติ ตติยะชัยมงคล 181ม.2 ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค /
987 นาย กิตติ ทรงธรรมวัฒน 517/42ม. เกษมสุขุม แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 /
988 นาย กิตติ ทองผิว 695/21 ข. สุรชัย มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
989 นาย กิตติ ธรรมสิริปรีดีพร 173 สวนหลวง 1 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
990 นาย กิตติ บุญญะฤทธิ์ 144 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
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991 นาย กิตติ บุญฤทธิ์ศรีพงษ 1824 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
992 นาย กิตติ โพธิ์เย็น 34 อรุณอัมรินทร วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
993 นาย กิตติ รุงรัตนชัชวาลย 937/88 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
994 นาย กิตติ ลิ้มเลิศเจริญวนิช 1812 สุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
995 นาย กิตติ ลี้สยาม 79 ม.9 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 / / / /
996 นาย กิตติ วงศชนะภัย 577/116 จรัญสนิทวงศ 13 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
997 นาย กิตติ ศรีทอง 11 ม.7 ประจวบคีรีขันธ /
998 นาย กิตติ สุตันติวณิชยกุล 73 ลาดพราว 62 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
999 นาย กิตติ ไสยเวช 544/5 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
1000 นาย กิตติ อุปการรอด 116ม.6 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
1001 นาย กิตติ วิริยาวัฒน 802 นครไซยศรี ดุสิต พระนคร /
1002 ร.ต. กิตติ พงษสีชมพู 2 นครสวรรค เมือง นครสวรรค /
1003 นาย กิตติ สุวรรณธาดา 90 ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.ธนบุรี /
1004 นาย กิตติ วิริยาวัธน 51/1 ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
1005 นาย กิตติ กุมรา ม.4 ต.คุงสําเภา อ.มะโนรมย จ.ชัยนาท /
1006 นาย กิตติ รอบรู ม.2 ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.กาญจนบุรี /
1007 นาย กิตติ ขัตติยเวช /
1008 นาย กิตติ ทิพยางกูร 160/41 หมูที่ 6 ต.คลองกิ่ว อ.บานบึง จ.ชลบุรี /
1009 นาย กิตติกร จูฑะวชิรโรจน ฒ 80ม.9 พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
1010 นาย กิตติกร นฤมนัสกุล 190/28 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
1011 นาย กิตติกร ปาละวงศ 20/6 ปางลอนิคม จองคํา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 58000 /
1012 นาย กิตติชัย บุญเรือง 10 ประชาสงเคราะห หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
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1013 นาย กิตติชัย เอกภาพยิ่งยง 1032/245 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
1014 นาง กิตติญาณี อยูออน 32 หมู13 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / /
1015 นาย กิตติทัศน เฉลิมพรวโรดม 100/572 หมู 14 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
1016 นาง กิตติ์ธัญญา รัตนสุวรรณชาติ 125/24 หมู 8 ติวานนท บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
1017 นาย กิตติพงศ ยานะ 162ม.10 วังช้ิน วังช้ิน แพร 54160 /
1018 นาย กิตติพงศ นวมหอม 29/140 ม.1 ซ. ถ. ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.083 088 2144 กรุงเทพมหานคร /
1019 นาย กิตติพงษ กิตติจารุวงศ 166/5 ม.6 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน / / /
1020 นาย กิตติพงษ ชูผกา 167/2 จรัญสนิทวงศ97 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
1021 นาย กิตติพงษ ประสิทธิเวชชากูร 139 วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
1022 นาย กิตติพงษ ปงศรีวินิจ 122/456 2 91/2 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
1023 นาย กิตติพงษ รัตนเสริมพงศ 12/75ม.34 วัดเลียบราษฎรบํารุงพิบูลสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
1024 นาย กิตติพงษ หิรัญมุทราภรณ 36/29 พระราม 1 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
1025 นาย กิตติพรรณ เอนก 2/8ม.4 ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 / /
1026 นาย กิตติพล ลีลานิพนธ 60 ม.5 พหลโยธิน จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
1027 นาย กิตติภณ อนุสุริยา 1 /ม.6 ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน 40140 /
1028 นาย กิตติภณ ออนเฉย 4/506 ม.7 ต.คลองกุม อ.บึงกุม จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
1029 นาย กิตติภัทธ ศรีเตโชภาส 139 ม.5 ซ. ถ. ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง 14120 โทร.089-3470304 อางทอง /
1030 นาย กิตติภัทร อางบุญตา 109 ม.16 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180 /
1031 นาง กิตติมา เปมกิตติ 67/22 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
1032 นาง กิตติมา มานโสม 37 ม.2 สิงโตทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 / / /
1033 นาง กิตติมา ระงับพาล 12ม.13 บางออ บานนา นครนายก /
1034 นางสาว กิตติมา สนธิ์ขาว 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
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1035 นาง กิตติมา พุทธวิริยะ 1347 ถ.เทอดไทย ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร /
1036 นางสาว กิตติยา กิติศิริเวช 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
1037 นาง กิตติยา โกวิทยานนท 293 วิสุทธิกษัตริย ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
1038 นางสาว กิตติยา ขันทอง 6/3 4 อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา 13280 / / /
1039 นางสาว กิตติยา คิดบา 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
1040 นางสาว กิตติยา งดงาม 360 หมู 2 ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77220 /
1041 นางสาว กิตติยา ทรงศิริพันธุ 178ม.8 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
1042 นางสาว กิตติยา ศรีธนสาร 343 เทศบาลสาย2 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
1043 นาง กิตติยา สุวรรณสัญญา 99 เทศบาลสาย2 เมืองอางทอง อางทอง /
1044 นางสาว กิตติยาพร ประชุมพันธ 47/2 8 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
1045 นาง กิตติลักษณ มหารัตนวงศ 139/3 ม.10 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
1046 นางสาว กิตติวรรณ กาญจนมัย 584 สันติคาม8 สุขุมวิท109 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
1047 นาย กิตติวัฒน พรหมพินิจ 11/ม.14 สกลนคร 47120 /
1048 นาย กิตติวัฒน ไพศาลสิริโชติ 7/92 10 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
1049 นาย กิตติศักดิ์ จันทรสุข 125/199 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
1050 นาย กิตติศักดิ์ เช้ือสกุลวนิช 123/908 16 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
1051 ส.อ.ก. กิตติศักดิ์ ดวงสวาง 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
1052 นาย กิตติศักดิ์ แยมไส 44/40ในเขต วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
1053 นาย กิตติศักดิ์ วันคํา 32ม.5 น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ 67120 / /
1054 นาย กิตติศักดิ์ วิมล 544/2 รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
1055 นาย กิตติศักดิ์ อสัมภินพงศ 477/3 สุทธิพร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 737/4 /
1056 นาย กิตติศักดิ์ อัมราลิขิต 459 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
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1057 นาย กิตติศักดิ์ เอมเดช 1/24 หมู 8 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
1058 นาย กิตติศักดิ์ โภคา 17/11 5 ไรขิง สามพราน นครปฐม 73210 /
1059 นาย กิตติศาสตร รัฐสมุทร 589/21 ลาดพราว87 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
1060 นางสาว กิตฟา วองประชานุกูล 17 ม.3 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170 /
1061 นางสาว กิตยาภรณ ลาภา 61/1 ม.1 ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 เชียงใหม /
1062 น.ส. กิตศิริ นิราพันธ 90/47 ซ.โกสุมรวมใจ 38 ต.ดอนเมือง อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ 10120 /
1063 นาย กิติ นอยเรือน 196 13 สันกลาง พาน เชียงราย 57120 / / / /
1064 นาย กิติ นิลเขียว ม.6 สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
1065 รอยเอก กิติ ชัยบุตร 615/4 ต. ผานฟา อ. พระนคร จ.พระนคร /
1066 นาย กิติชัย เตมียกุล 49/39 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
1067 นางสาว กิติญาดา เลาหะพิพัฒนชัย 1744 ม. ซ. ถ.ประชาสงเคราะห ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-2756984 กรุงเทพมหานคร /
1068 นาย กิติภูมิ เลิศและ 299/5 ม.11 เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา 30150 / /
1069 นางสาว กิติมา กฤษณเทวินทร 4868 พระราม4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
1070 นาง กิติมา จงนภาศิริกูร 452/2 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
1071 นางสาว กิติมา พิณประดิษฐ 169/411 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 10240 / /
1072 นางสาว กิติมา เหลาเรืองเลิศ 18/2 ม.7 วัดนินสุขาราม เอกชัย หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
1073 นาง กิติยา สิริภูบาล 1433 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
1074 นาง กิติยา หิรัญงาม 11/72 หมู 3 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
1075 นาง กิติยารัศ หาญกลา 378 ม.1 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 กระบี่ /
1076 นาย กิติรัตน หนูไชยา 9/2 ม.3 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
1077 นาย กิติวัฒน ตั้งกิจงามวงศ 1905/2 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
1078 นาย กิติศักดิ์ พินิจ 928/2 สุขุมวิท71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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1079 นาย กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน 24/34 112 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
1080 นาย กิติศักดิ์ วุฒิรงค 414 วานิช 1 สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
1081 นาง กิ่น ปยาไพร /
1082 นางสาว กินเซียน แซนะ /
1083 สิบเอก กิม อรชุน 161ม.18 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
1084 นาง กิ้ม เรืองนวน - ม.6 นครศรีธรรมราช /
1085 นาย กิ๊ม ผลอนันต 70 ข. ขลุง ขลุง จันทบุรี /
1086 นาย กิมกวง แซโกว 141/30 ราชวิถี พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
1087 นาง กิมเกียว แซจันทร 125/1 ศาลาแดง เมืองชุมพร ชุมพร /
1088 นาย กิมเกียว แซโคว 816 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ พระนคร /
1089 นาง กิมเค็ง แซโคว 35/12ม.3 ทางไปยายรา เมืองระยอง ระยอง /
1090 นาย กิมเคย แซเตียว 54 ต. นาเกลือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี /
1091 นาย กิมงัก แซกิม 170 อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
1092 นาง กิมจํา สุทธิธรรม 1215 หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง / /
1093 นาย กิมจือ แซโงว 394/6 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
1094 นาง กิมจู แซลิ้ม 128 ม.3 สุพรรณบุรี /
1095 นาย กิมเจ็ง แซเอ้ียง 145 สี่แยกวัดศึก จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร /
1096 นาย กิมเจียง แซชือ 21 คลองสาน คลองสาน กทม. /
1097 นาย กิมเชง แซลี้ 495 พลับพลาไชย พลับพลาไชย ปอมปราบ กทม. /
1098 นาย กิมเช้ียว แซเฮง 982 ต.ทาวาสุกรี อ.กรุงเกา จ.อยุธยา /
1099 นาง กิมใช สุจํานงค 523 ต.บางปลาสรอย ถ.หนาตลาด อ.เมือง จ.ชลบุรี /
1100 นาย กิ้มใช แซเลี่ยว ม.1 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา /
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1101 นาย กิมซง แซปง 114/7 วัดบางสะแกนอก ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
1102 นาย กิมซง แซเลา 274/1 อ.บานโปง จ.ลพบุรี /
1103 นาย กิมเซง แซลี้ 495 ต.พลับพลาไชย อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
1104 นาย กิมเซน แซจง 31 ม.1 ต.บางแค อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ /
1105 นาย กิมเซ้ีย แซโหล 258 คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
1106 นาย กิมเซ้ีย แซอ้ึง 161 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.ธํนบุรี /
1107 นาง กิมเซียม แซโงว /
1108 นาย กิมตี่ แซฉั่ว 147 ต.วรจักรี ถ.วงจักรตรอกเขมร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
1109 นาย กิมตี้ แซใหล 135 หมู 1 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ. นครปฐม /
1110 นาย กิมตี๋ แชนิ้ว 363/8 บานบาตร ปอมปราบ พระนคร /
1111 นาง กิมเตีง ภวบัณฑิตภรณ /
1112 นาย กิมทอง แซเตีย หมู 2 ต.ทาง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
1113 นาย กิมเทง แซลิ้ม 36-37 ถ.ซอยตลาดสด ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
1114 นางสาว กิ่มนวน อินธิราช 132/28 จรัลสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
1115 นาง กิมบวย หุมนิวัฒน 187 ม.5 โพธิ์ทอง อางทอง /
1116 นาย กิมบั๊ก แซเตี้ย /
1117 นาย กิมฝาด แซเจีย 982 เขือนธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
1118 นาย กิมพวง แซจิว 113-115 ต.ปอมปราบ ถ.พระราม 4 อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
1119 นาง กิมโมย แซจัน 946 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
1120 นาย กิมยง แซลิ้ม 151/153 ต.จักรวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
1121 นาย กิมยง แซโก 286/1 ต.มักกะสัน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
1122 นาย กิ๋มยง แซตั้ง 5-7 ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
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1123 นาย กิ้มรวง จิตประเสริฐ 101ม.1 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 80275 / /
1124 นาง กิมลี้ ประทุมวัน 61 รังสิต-ปทุมธานี 15 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / /
1125 นาง กิมลี้ ศิริรัตน 215 ม.5 บานมุง เนินมะปราง พิษณุโลก /
1126 นาง กิมลี้ สุขสังวร 5276 ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
1127 นาง กิมสังข ขุนนากลัด 72 ม.11 สุขประยูร นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี /
1128 นาย กิมเส็ง มังครักษ 98ม.2 คูฝงเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
1129 นาง กิมหงษ แซเอ้ียว /
1130 นาง กิมหลอน ตันประกอบ - ม.1 ตะพานหิน พิจิตร /
1131 นาย กิมหลี ศิริพูล 13 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
1132 นาย กิมหลี แซอ้ึง /
1133 นาย กิมเหรียญ สงวนวงษ 119ม.1 จรเขรอง ไชโย อางทอง /
1134 นาง กิมเหรี่ยน สุทธิรัตน 462 ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี /
1135 นาย กิมเหล็ง โกศลานนท 22 ราชบุตร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
1136 นาง กิ้มอ้ัน แขดวง 96/1ม.10 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
1137 นางสาว กิมอ๋ิน ศิริคํา 19 หลักเมือง ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
1138 นางสาว กิมเอ็ง แซหลู 38ม.13 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค /
1139 นาง กิมเอ็ง พาธีรัตน 679/10-11 ปราจีนบุรี /
1140 นาง กิมเอ็ง แซเจีย 66 หมู 6 ต.กระดังงา อ.บางคณฑี จ.สมุทรสงคราม /
1141 นาย กิมฮอ ไหลสกุล - ม.1 ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร /
1142 นาย กิมฮอ แซแต หมู 5 ต.ดอนไผ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
1143 นาย กิมฮ้ัว โชคเสง่ียม 6 สามเสน ดุสิต พระนคร /
1144 นาย กิ่มฮ้ัว แซลอ 167 ปรมินทรมรดา ทาตะเภา เมือง ชุมพร /
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1145 นาย กิมฮุย แซอ้ัง 931 วัดแค พระนคร พระนคร / /
1146 นาย กิมเฮง แซโงว 28 ต.ซอยสุนทรธรรมโสมนัส ถ.ซอยสุนทรธรรม อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพ /
1147 นาย กิมเฮง แซเตียว หมู 10 ต.ดอนไผ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
1148 นาง กิมเฮียง แซแต 87ม.2 ทาตะโก นครสวรรค /
1149 นาง กิมเฮียง ตันประดิษฐ 120 ม.4 เขื่อนเพ็ชร เวียง พราว เชียงใหม /
1150 นางสาว กิรภัท รัชตเดชาธร 92ม.2 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง /
1151 นาย กิวชู แซวอง 138/1 ธรรมนูวิถี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
1152 นาง กี เซ่ียงบุญ 16 ม.1 โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร /
1153 นาย กี แซดาน 269ม.1 เกาะคา ลําปาง /
1154 นาง กี สุวรรณสัญญา 39 หมู 4 ต.ผักไห อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา /
1155 นาย กี่ สนั่นชาติวณิช ร.น.116 ราชดําเนิน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
1156 นาย กีเงียบ แซนา 90-92 วัดเกาะ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ พระนคร /
1157 นาย กีชา วิมลเมธี 22/4 ม.10 ราชดําเนิน ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80001 / / /
1158 นาย กีโซว แซเหว 86 เยาวราช สัมพันธวงศ เยาวราช กทม. /
1159 นาย กีตา จันทศาศวัต 172 สุขาภิบาล ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
1160 นาย กีป ผองใส 345 ต.วังบูรพา ถ.จักรเพ็ญ อ.พระนคร จ.พระนคร /
1161 นางสาว กีรณา แทนนิล 106 ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
1162 นาย กี่ลง แซเม 994 ต.วังใหม ถ.พญาไท อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
1163 นาย กี่เลี้ยง แซเฮง 1580 ต.บางรัก ถ.เจริญกรุง อ.บางรัก จ.พระนคร /
1164 นาย กีหยง แซเฮง 121 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
1165 นาย กึกกอง โกวิทางกูร 33/255 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
1166 นาย กึ้ง แซตัง 1937 ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
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1167 นาย กือ แซเฮง 13 เกษมสุข บางมูลนาก พิจิตร /
1168 นาย กื้อพัง แซตั้น 136 ม.5 ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
1169 นาง กุ คําดี /
1170 นาย กุง แซโงว 1101 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กทม. / /
1171 นางสาว กุญชนาถ อริญญะชโญ 2337 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
1172 นางสาว กุณฑรี ไตรศรีศิลป 79/44 ม.2 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
1173 นาย กุณฑล เต็งถาวร 1/24 ราษฎรอุทิศ อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว 27120 /
1174 นางสาว กุณฑล งาเจือ /
1175 นาง กุณนภา เต็มธนานุรักษ 2109/3 เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
1176 นาย กุน บุญนก 5ม.5 ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรค /
1177 นาย กุน บุญฤทธิ์ ฆะมัง เมือง พิจิตร /
1178 นาย กุม ฮงชัย /
1179 นาย กุย แซลอ 1010/7 สีลม บางรัก กทม /
1180 นาย กุย แซโงว 222 2 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
1181 นาย กุย ชางตอ - ม.8 หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท /
1182 นาย กุย ตันเจริญ ม.63 8 บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา /
1183 นาย กุย แซเขี่ย 333 ต.พญาไท อ.ปทุมวัน จังหวัดพระนคร /
1184 นาย กุย ถนัตถานนท 10 ต.ดุสิต ถ.ดาวสวาง อ.ดุสิต จ.พระนคร /
1185 นางสาว กุย ดานสกุล - ม.1 ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร /
1186 นาย กุยชิว แซตั้ง 887 ศาลเจาเกา สัมพันธวงศ พระนคร /
1187 นาย กุยยิน ผดุงพรพิทยา 135 ม.1 ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร /
1188 นาย กุล โชติสาร ม.8 หนองแค สระบุรี /
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1189 นาง กุลชญา สิริปญญาวุฒิ 143/39 พัฒนาการ 20 สุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
1190 นาง กุลชลี มากมูล 123 4 คุงพยอม บานโปง ราชบุรี 70110 /
1191 นาง กุลชลี เจริญสุข ราชบุรี /
1192 นางสาว กุลชา ธนะขวาง 56/97 บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
1193 นาย กุลชาติ นิรันดรโสภณ 39/4ม.9 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
1194 นาง กุลธิดา ขันติพงษ 143 ลําปาง /
1195 นาง กุลธิดา พจนาพิมล 419 เดชอุดม 6 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
1196 นางสาว กุลธิดา มีสมบูรณ 887/1 ถ.พระราม1 ต.วังใหม อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330 กรุงเทพมหานคร / / /
1197 นางสาว กุลธิรา เกตุถิรกุล 36/56ม.2 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
1198 นางสาว กุลนันทน จงนิมิตไพบูลย 246/244 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
1199 นางสาว กุลนาฏ การะเวก 22 ม.8 ซ. ถ. ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร.081 915 0484 นครปฐม /
1200 นางสาว กุลนิดา กาญจนวรกิจ 34 ม. ซ.เพชรเกษม54 ถ.เพชรเกษม ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.- กรุงเทพมหานคร /
1201 นาง กุลนิษฐ สาตื้อ 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
1202 นาง กุลประภา เอ้ือชัยกุล 99/514 ม.2 หมูบานพารคเวยโฮมราษฎรพัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
1203 นาง กุลพร จันทรเทพเทวัญ 162 พะเนียง วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / / /
1204 นาย กุลพัชร ฌานชลิต 604/10 ม.1 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร / /
1205 นางสาว กุลภักดิ์ สุทธิภักดี 181/83 ม.1 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
1206 นางสาว กุลยา ประทุมถม 61/6 10 ขนงพระ ปากชอง นครราชสีมา 30130 / / /
1207 นางสาว กุลยา ปยะวาทิน 35/154 แจงวัฒนะ แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
1208 นางสาว กุลรภัส ชูทรงเดช 2004/73 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
1209 นาง กุลรัตน ภิสัชเพ็ญ 9 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
1210 นาง กุลฤดี นันทิวาส 59/57 หลังวัดสุทธิ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร /
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1211 นางสาว กุลลักษณ เทอดพิทักษพงษ 306ม.6 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
1212 นางสาว กุลวดี เลไธสง 16/2  2 บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี 20270 /
1213 นาง กุลวรรณ สิทธิเกษร 109 ม.1 ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร 66150 /
1214 นาย กุลวิชญ ตระกูลมุกทอง 1056/1 จันทร43แยก22(วัดไผเงิน) บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
1215 นาง กุลวิภา วงคแดง 73/1 จาพยนต1 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
1216 นาง กุลวีณ แซโคว 39 เทอดไท 59/3 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
1217 นางสาว กุลวีณ มูลทรายคํา 179/218 ม.7 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี / /
1218 นางสาว กุลสิริ ยศเสถียร 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
1219 นาย กุลไหว ชัยวงศรุงเรือง 101 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
1220 นาง กุลิสรา เผาพันธ 261/330 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
1221 นางสาว กุลิสลา ดวงจันทร 44/4 หมูที่ 2 ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
1222 นาย กุศล จันทรชนะ 882 วัดไผเงิน จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
1223 นาย กุศล ธนะวัฒน 49/375 ม.6 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
1224 นาย กุศล บัวทอง 6ม.2 รัตภูมิ สงขลา /
1225 นาง กุศล ปราชญากูล 94/16 คอหงส หาดใหญ สงขลา / /
1226 นาย กุศล วัฒนแกวเพชร 170/94 สุขุมวิท บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / / /
1227 นาง กุศล อักษรผอบ 348/3 ธราธิบดี ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 / /
1228 นาง กุสุมา ชูศิลป 123/1079 ม.16 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
1229 นางสาว กุสุมา พาออนตา 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
1230 นางสาว กุสุมา ฟองแกว 717/296 ตรอกวัดจันทรใน บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
1231 นาง กุสุมา ยอดสุวรรณ 713 ศรีเกิด เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
1232 นางสาว กุสุมา ศรียากูล 9/57 ม.8 21/22 ม.บัวทอง 3 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / / /
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1233 นาง กุสุมา เหลาธนู 88/96 ม.12 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 / / / /
1234 น.ส. กุสุมา พิลึก 4/25 ถ.ประดิพัทธ ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ 10300 /
1235 นางสาว กุสุมาลย เปรมกมล 9 รังสิต-นครนายก 29 ซอย 1 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / / /
1236 นางสาว กุหลาบ ชางบุญชู 340/10 มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
1237 นาย กุหลาบ ชาลี 229-231 จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
1238 นางสาว กุหลาบ ตันรัตนะ 1473 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
1239 นาย กุหลาบ บัวทองสุข - ม.2 โพทะเล โพทะเล พิจิตร /
1240 นางสาว กุหลาบ พรหมสุขันธ 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
1241 นาย กุหลาบ พวงศิลป 47 ม.5 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี /
1242 นางสาว กุหลาบ รัตนภักดี 99/20 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
1243 นางสาว กุหลาบ สวณภักดี 96 จักรเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
1244 นาง กุหลาบ สุทธิถนอม 369 เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
1245 นางสาว กุหลาบ สุทธิวารี 99/13ม.1 เนินตาแมว วังกระแจะ เมืองตราด ตราด /
1246 นาง กุหลาบ หวังดีศิริสกุล 271/1 พระราม4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
1247 นาย กุหลาบ ศรีสวัสดิ์ 333 อินทวโรรส ศรีราม เมือง เชียงใหม / /
1248 นาย กุหลาบ เต็มอน 41 ม.1 ต.บางหญาแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ /
1249 สิบเอก กุหลาบ คนชม 1 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
1250 นาย กู ลืมแสน บุญวาทย เมืองลําปาง ลําปาง /
1251 นาย กูเกียรติ มวนทอง 45/233ม.1 หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10100 /
1252 นาย กูปุน แซลิ่ม - ม.2 บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
1253 นาย กูไร แซจู 187 จักรพงศ ชนะสงคราม ปอมปราบ กทม. /
1254 นางสาว กูสา มังคะลา 22ม.3 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา /
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1255 นางสาว เก็กฮวย แซเตีย ม.10 อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
1256 นาย เกง คัตทอง 426 สังขะ สังขะ สุรินทร /
1257 นาย เกงกาจ จงใจพระ 11/55 เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
1258 นาย เกงคุน แซเตียว 43/678ม.5 ธนบุร-ีปากทอ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
1259 นาย เกงซอ แซโงว 1233 ต.บุคคโล ถ.ดาวคนอง อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
1260 นาย เกงเบียง แซตั้ง 342 ตรอกศาลเจา จักรวรรดิ์ สัมพันธวงค กรุงเทพมหานคร / /
1261 นาย เก็งฮุย แซจึง 752 ต.ทาราม ถ.พานิชเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
1262 นางสาว เกดชุรีย ศิลปแท 23/1 ม.7 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 /
1263 นาย เกต คันทา 7 แวงบาง เมือง มหาสารคาม /
1264 นางสาว เกตฐศญาร สุวรรณเนตร 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
1265 นาง เกตนนิภา ชัยวิเศษกุล 47 10 กองแขก แมแจม เชียงใหม 50270 / / / /
1266 นาง เกตนสิรี ศรีสมุทร 174/12 7 เพ เมืองระยอง ระยอง 21160 /
1267 นาง เกตยสิรี ศรีวิไล 31 10 สระเกษ บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / /
1268 นาง เกตสุนี จันทรทิน 111/4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
1269 นาย เกตุ เพ็งสกุล 87 ม.9 ทาวุง ลพบุรี /
1270 นาย เกตุ วงษมอญ 35ม.3 หนองโดน สระบุรี / /
1271 นาย เกตุ วินิจสร 24 ม.6 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค /
1272 นาย เกตุ พินิจ 4 ตงหยอง ทาตง เพชรบุรี /
1273 นาย เกตุ ขําแนวนาด วัดกัลยาณา ธนบุรี ธนบุรี /
1274 นาย เกตุ อโปกุล 448ฃ บางพลัด บางพลัด ธนบุรี /
1275 นาง เกตุ ออนปาน /
1276 นาง เกตุกัญญา บุญนํามา 23 ชมปรีดา เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี / /
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1277 นาง เกตุแกว พรหมจันทร 75/1 ม.3 ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง 14000 / /
1278 นาย เกตุชัย จงประชาวัฒน 310/188 รามคําแหง(สุขาภิบาลหัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
1279 นางสาว เกตุทิพย แดหวา 1/1165 รามคําแหง 190/2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 92110 / /
1280 นางสาว เกตุนภัส ฉัตรวรรณชมภู 129/24 2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
1281 นางสาว เกตุบุญภา ไตรอุดมศรี 17/16 ม.5 ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
1282 นาง เกตุมประภาวดี ทิพยปรีชา 1/16 4 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
1283 นาย เก็น แชจิว 10 บานนา บานนา นครนายก /
1284 นาง เกยูรี บุตราช 69ม.14 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม /
1285 นาย เกริกธนพัฒน นิ่มมะโน 105/250 ม.4 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / /
1286 นาย เกริ่น กลีบเมฆ 4 บานกลาง เมือง ปทุมธานี / /
1287 นาย เกรียง จันทนพงศวานิช 19/1 ม.3 ตลาดหลวง เมืองอางทอง อางทอง /
1288 นาย เกรียง ศรารัชต 535 คลองบางกอกใหญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
1289 นาย เกรียงไกร ตวงวรนันท 65 สุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
1290 นาย เกรียงไกร เนียมสมบุญ 55 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
1291 วาที่รอยตรี เกรียงไกร บรรจงเมือง 60 3 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80290 / / /
1292 นาย เกรียงไกร เพ็งชะตา 191/124 โชคชัย4 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
1293 นาย เกรียงไกร โมกขบุรุษ 488/4 2 สุรปาณา ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77220 / /
1294 นาย เกรียงไกร วงศคุณหยก 2806 ลาดพราว101 (วัดบึงทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
1295 นาย เกรียงไกร สกุลเดช 2064 กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
1296 นาย เกรียงไกร เอ่ียมบุญรอด 30/6 ม.2 หนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
1297 นาย เกรียงชัย วัฒนพินธ /
1298 นาย เกรียงพิพัฒน ปลันธนดิลก 406 สุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
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1299 นาย เกรียงฤทธิ์ เช่ียวชาญธนกิจ 263/47ม.12 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
1300 นาย เกรียงเวช นิราพาช 119/11 บาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
1301 นาย เกรียงศักดิ์ กําเนิดกาญจน 74/17หมู 5 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / / /
1302 นาย เกรียงศักดิ์ เกียรติเวชช 869/139 ไทยวิวัฒนอุทิศ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
1303 นาย เกรียงศักดิ์ เขื่อนสุริยะ 52/45ม.5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
1304 นาย เกรียงศักดิ์ งามสม 59 ม.10 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
1305 รอยเอก เกรียงศักดิ์ ชัยชนะกิจพงษ 326/37 อํานวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
1306 นาย เกรียงศักดิ์ ไชยวงศ 420/7ม.1 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี /
1307 นาย เกรียงศักดิ์ ตั้งเจริญเวช 42/20 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
1308 นาย เกรียงศักดิ์ แตทวีทรัพย 28/99 พระราม4 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
1309 นาย เกรียงศักดิ์ โตะบุรินทร 2ม.6 สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม /
1310 นาย เกรียงศักดิ์ ปานปน 17ม.2 ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
1311 นาย เกรียงศักดิ์ พฤทธิรัชต 16 โชคชัยรวมมิตรแยก 18 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
1312 นาย เกรียงศักดิ์ โพธารินทร 168/6ม.1 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
1313 นาย เกรียงศักดิ์ ลิมติยะโยธิน 48/29 8 ประชาราษฎร1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
1314 นาย เกรียงศักดิ์ ลือชาธรรม 502/2 ม.12 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
1315 นาย เกรียงศักดิ์ ศรีไกรสิทธิ์ 22 5 คุงน้ําวน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
1316 นาย เกรียงศักดิ์ ศิรินวเสถียร 67/120 ประชาสุข บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 18000 / /
1317 นาย เกรียงศักดิ์ อรัญคุปต 81ม.8 สวางแดนดิน สกลนคร /
1318 นาย เกรียงศักดิ์ สภานนท 262 1 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก / /
1319 นาง เกรี้ยน ชูรักษ 62ม.6 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง /
1320 นางสาว เกล็ดไพริน แยงใจรัก 94/4 ม.7 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร /
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1321 นาย เกลา ทิพยจอย 3 หนาพระธาตุ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
1322 นาย เกลา กานบัว 2 ทาพลับ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา / /
1323 นาย เกลี่ย ออนศิริ 5 หวยงู หันคา ชัยนาท /
1324 นาย เกลี้ยง อยูธูป 66 1 สนามกีฬา ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
1325 นาย เกลี้ยง อยูรูป 41/1 ม.3 พิชัย อุตรดิตถ /
1326 นาย เกลี้ยง พันธสุระ /
1327 นาย เกลือน ศรีทองสุข - ม.1 บางปลามา สุพรรณบุรี /
1328 นาย เกลื่อน โอปลอด 55ม.4 นครศรีธรรมราช /
1329 นาย เกลื่อน ขันขาว 699 ต.วังบูรพา ถ.มหาชัย อ.พระนคร จ.พระนคร /
1330 นาย เกลื่อม มุสิกะโรจน - ม.2 พัทลุง /
1331 นาย เกลื่อม โมลิโต 196/3ม.5 ก.ส.ช. สทิงหมอ สิงหนคร สงขลา 90280 / /
1332 นาย เกลื้อม พูลผล /
1333 นาย เกวง แซตั๊น 82 ต.ราชวงษ ถ.เพาะพานิชยซอยโรงพัฒน อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
1334 นางสาว เกวรินทร อาจิณกิจ 79/3 ปนทอง หมู 4 ชางอากาศอุทิศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
1335 นาง เกวลิน ขุนไชย 75 2 มอนปน ฝาง เชียงใหม 50110 / /
1336 นาง เกวลิน ปรีแอนเต 159ม.3 เชียงใหม-ทายาง ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม /
1337 นางสาว เกวลี โรจนพิบูลสถิตย 124ม.1 ประโคนชัย ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
1338 นางสาว เกศกนก แกวบุญมา ว.เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข ฯ56 หมู 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
1339 นางสาว เกศกนก จันทรโท 31/471 กาญจนาภิเษก 005/1 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
1340 นาง เกศกัญญา พูลเพ่ิม 46/93 ม.4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
1341 นางสาว เกศแกว สุวรรณรัตน 133 ม.1 โพธาราม โรจนะ ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
1342 นางสาว เกศแกว หลอเกศสุวรรณ 8 ม.3 ทิพรัตน หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
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1343 นางสาว เกศจันทร วงศวาร 481/28 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
1344 นางสาว เกศชฎา โชติพูล 2136/188 7 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
1345 นาง เกศณี ตั้งถาวรพร 839/4 อรุณอมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
1346 นางสาว เกศณี ศรีอินทรสุทธิ์ 191/97 พิษณุโลก สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
1347 นางสาว เกศณีภรณ อาจฤทธิ์ 103/3 กรุงเทพ-นนทบุรี 25 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
1348 นาง เกศภณิศรณ เหลาสินชัย 1011/1 ม.6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
1349 นาง เกศมณี ปรีชาบริสุทธิ์กุล 55-57-59 ตรอกตนโพธิ์ นครปฐม 73000 / /
1350 นาง เกศมณี มณีวรรณกุล 39/9 ศรีจันทร วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
1351 นางสาว เกศรา จินายน 70 ม.5 พหลโยธิน 1 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
1352 นางสาว เกศรา นาวาพัสดุ 15 มหาราช ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
1353 นาง เกศรา พันธุมรัตน 266 อินทมระ 41 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
1354 นางสาว เกศรา สังขหลวง 66ม.6 มวงนอย ปาซาง ลําพูน 51120 /
1355 นาง เกศริน ภูกร 391ม.1 พรหมพิราม พิษณุโลก /
1356 นางสาว เกศริน มณีนูน 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
1357 นางสาว เกศรินทร กีรติวิทยางกูร 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
1358 นาง เกศรินทร คานทองดี 369/1 หมู 12 เขาทราย ทับคลอ พิจิตร 66230 /
1359 นางสาว เกศรินทร ซาวแดง 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
1360 นางสาว เกศรินทร แงโว 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
1361 นาง เกศรีย ถาวรวัฒนสกุล 238 มิตรพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
1362 นส. เกศวรางค มาเพชร 206 2 ต.บานโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 67000 /
1363 นางสาว เกศวรินทร ใจมูลม่ัง 2/586 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
1364 นางสาว เกศวัชรีมนต เกษมรังสรรค 35/157 ม.8 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
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1365 นางสาว เกศสิรี มังคลาทร 51/32 3 ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง 14000 /
1366 นาง เกศสุดา กัมปนานนท 104/1 ขุนแผน ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / /
1367 นางสาว เกศสุดา กิมาลี 1773/348 พหลโยธิน 34 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
1368 นางสาว เกศสุดา ขวัญโสะ 100 พ่ึงมี 52 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
1369 นางสาว เกศสุดา ออมทรัพย 26/55 ม.2 เชียงใหม / /
1370 นาง เกศสุดา อําไพพิศ 7 สตึก สตึก บุรีรัมย /
1371 นางสาว เกศสุรีย เพชรคอง 125/262 ม.11 สุขาภิบาล 11 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / /
1372 นาง เกศินี พันธุ 73 พุทธบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
1373 นางสาว เกศินี มณีโรจน 148/15 2 รอบบึงแกนนคร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
1374 นาย เกษ บุญเพศ 82 ขามใหญ เมือง อุบลราชธานี /
1375 นาง เกษ บุญวง /
1376 นางสาว เกษชลี วัฒนรังษี 2186/27 รามคําแหง(สุขุมวิท71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
1377 นางสาว เกษณี เงาพิมพใจ 1400/4 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
1378 นางสาว เกษณี สาวศิริ 145/4 4 สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง 21100 /
1379 นาง เกษณีย มุครสกุล 81 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
1380 นาย เกษตร ยงบรรทม 72/1-3 ต. วังชัย อ. น้ําพอง จ. ขอนแกน /
1381 เรือโท เกษตรชัย กุลวงศ 39/114 4 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
1382 นางสาว เกษตรสิริ ชินะผา 8 ซ.ทองหลอ 2 ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร / /
1383 นาง เกษนี อําไพชัยโชค 46/122ม6 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
1384 นาย เกษม แกวนวรัตน 90/236ม.9 กระทุมลม สามพราน นครปฐม 73220 / /
1385 นาย เกษม คิดสําราญ 5/5-6 สุรินทร-ชองจอม ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
1386 นาย เกษม คุณกมุท 1-3/0 เจาขุนเณร บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 / /
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1387 นาย เกษม งามญาณ 8.ม6 ธนะเกียรติ์ หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
1388 นาย เกษม จโนภาษ 2751/10 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
1389 นาย เกษม จันทรประเทศ 276ม.6 ตะพานหิน พิจิตร /
1390 นาย เกษม จ่ันอุไร 142 ม.1 จันทบุร-ีสระแกว โปงน้ํารอน จันทบุรี /
1391 นาย เกษม จีนอนันต 63ม.2 เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
1392 นาย เกษม เจริญพานิชสันติ 2304 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
1393 นาย เกษม เจริญสมบัติ ม.2 บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม / /
1394 จาเอก เกษม ซ่ือดี 2 อรุณอมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
1395 นาย เกษม แซแต 56/87 ม.2 สุขใจ เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
1396 นาย เกษม เดชสุวรรณกิจ - ม.21 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
1397 นาย เกษม ตะมาแกว 128 ม.5 เวียงหาว พาน เชียงราย 57120 /
1398 นาย เกษม บุญสุข 95/2 สุขุมวิท 22 แยกซอยสายน้ําทิพย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
1399 นาย เกษม ประพันธวงศ 39/1107ม.4 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
1400 นาย เกษม ประยูรหงษ 80/7ม.5 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ /
1401 นาง เกษม ปกษา - ม.2 สาย 19 ไรสม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
1402 นาย เกษม ผาสุกกุล 17 ม.1 สรรพยา ชัยนาท /
1403 นาย เกษม แพทบุญมณี 71/57ม.1 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
1404 นาย เกษม มาลัยกรอง 865 ใจผาสุข ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
1405 นาย เกษม มีศักดิ์ 73 ม.3 วัดขนุน สิงหนคร สงขลา /
1406 นาย เกษม ยงคณะ 12ม.7 ฉวาง นครศรีธรรมราช / /
1407 นาย เกษม รอดขันเมือง 10 ม.12 เมืองพาน พาน เชียงราย /
1408 นาย เกษม ราชชมภู 187-89 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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1409 นาย เกษม วงศพันธ - ม.10 บานทราย บานหม่ี ลพบุรี /
1410 นาย เกษม วิริยะไกศล 58/1 วุฒกาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
1411 นาย เกษม ศรีพระประแดง 99-100/2 ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ /
1412 นาย เกษม ศิริรัตนพิริยะ 226/1 มหายศ ในเวียง เมืองนาน นาน 55000 / /
1413 นาย เกษม สภังเจริญ 287 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท /
1414 นาย เกษม สิทธาเศรษฐ 9/4ม.3 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
1415 นาย เกษม สินสวาท 117 ประธานเมือง บางมูลนาก พิจิตร /
1416 นาย เกษม สุธารักษนนท 490 เทอดไทย(ในเขตโรงเจหลังร.ร.เฉลิมวิทยา)ธนบุรี บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
1417 นาย เกษม เสนารักษ 1392 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม / /
1418 นาย เกษม เหตานุรักษ 662-664 สุทธิพร ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
1419 นาย เกษม เอ่ียมไพศาล 65/6 อินทรพิทักษ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
1420 รอยโท เกษม อินทรเกษตร 4 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค / /
1421 นาย เกษม สุประดิษฐ 683 สามเสน วชิระพยาบาล ดุสิต พระนคร /
1422 นาย เกษม ยิ่งกําแหง 110 4 สุนทรเทพ ในเมือง เมือง รอยเอ็ด / /
1423 นาย เกษม เทพรักษ 6 ทาราบ เมือง ราชบุรี / /
1424 นาย เกษม สมิงราชา 991/993 ต.ถนนนครไชยศรี ถ.สามเสน อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
1425 นาย เกษม ศรีกมล 119 ต. หนาเมือง อ. เมือง จ.ราชบุรี /
1426 นาย เกษม ตั้งกิติวงศพร 60 ถ.อินทรพิทักษ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
1427 นาย เกษม กอสนาน หมูที่ 3 ต.บางกุง อ.บางคณฑี จ. สมุทรสงคราม /
1428 นาย เกษม บุญโชติ /
1429 นาย เกษม จันทรพุย /
1430 นางสาว เกษมพิรินทร อุทธวัง 20 ม.2 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 เชียงราย /
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1431 นาง เกษมศรี หวานเสร็จ 51/16 3 ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 /
1432 นาย เกษมศักดิ์ ชัยอุดมทรัพย 90/49ม4 เสนานิคม1 พหลโยธิน จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
1433 นาย เกษมศักดิ์ แซหลี 3 คชเสนีย3 สะเตง เมืองยะลา ยะลา / /
1434 นาย เกษมศาณ ธัญญาภิวัฒนา 56/3 อาทิตย บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
1435 นาง เกษร กันธะรส 19 ม.6 แชชาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 /
1436 นางสาว เกษร คนคา 95/6 ม.7 หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
1437 นาง เกษร คําแกน 26/6 5 ขางอําเภอ ตากสินมหาราช เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000 /
1438 นาง เกษร ชุมมาก 148/15 2 รอบบึงแกนนคร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
1439 นางสาว เกษร บุญสมบัติ 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
1440 นางสาว เกษร ยันยอน 362 ม.5 สกลนคร /
1441 นางสาว เกษร รักษาวงศ 78ม.3 พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช /
1442 นางสาว เกษร ลิ้มประเสริฐ 3 9 วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 /
1443 นางสาว เกษร วุฒิคัมภีร 10 ม.5 ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี /
1444 นางสาว เกษร สวณภักดี 96 จักรเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
1445 นางสาว เกษร สิทธิเชนทร 39/10ม.8 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี / /
1446 นาง เกษร สิทธิปญญา 123/22662 ปูทรัพย 2 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
1447 นาง เกษร สุมนัสเสถียร - ม.6 พนัสนิคม ชลบุรี /
1448 นาง เกษร แสนจันทร 131 ม.12 พรรณานิคม สกลนคร /
1449 นางสาว เกษร อนันต 1/10-11 สุขุมวิท บางพระ เมืองตราด ตราด /
1450 น.ส. เกษร ชนินทรพิทักษ 142 ราชดําเนิน ทับเที่ยง เมือง ตรัง /
1451 นางสาว เกษร ทองเติม 187/110 ซ.รามคําแหง 34 (เกศร)ี ต.หัวหมาก อ.บางกะป จ.กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร /
1452 นาง เกษร เหลืองออน 16 ม.7 จ.นครศรีธรรมราช 80170 นครศรีธรรมราช /
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1453 นาง เกษร อนตกุล 912-914 ต.โสมนัส ถ.กรุงเกษม อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
1454 นางสาว เกษรา เขมาวุฆฒ 88 ม.13 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
1455 นางสาว เกษราพร ไพรินทร 59/531 อาคารพิบูลวัฒนาพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
1456 นาง เกษราภรณ ประโคตร 90 ม. 3 เลย- ดานซาย ดานซาย ดานซาย เลย 42120 /
1457 นางสาว เกษราภรณ สีสดใส 1158/344 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
1458 นาง เกษราภรณ สุรัตนากร 198/7 ม. 5 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
1459 นางสาว เกษรินทร เจริญสุข 383/44 7 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10540 /
1460 นาง เกษลดา เล็กลอม 98/35 หมู 5 ติวานนท ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
1461 นางสาว เกษวรินทร ชุมพลสกุลวงศ 431/1-2 หมู5 ศรีนครินทร สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
1462 นางสาว เกษศิพร วงศม่ันกิจการ 3/2 3 ลําตอยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / / /
1463 นางสาว เกษศิรินทร วงศเมืองแสน 32/5 7 พุกราง พระพุทธบาท สระบุรี 18120 /
1464 พันตรีหญิง เกษศิรินทร สุจาคํา 499/458 ศรีอยุธยา ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
1465 นางสาว เกษสิริ ดิศรานันท 18/2 13 กาญจนวนิช คอหงส หาดใหญ สงขลา /
1466 นาง เกษสุดา โพธิ์ไพโรจน 4/364ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
1467 นางสาว เกษา โภคทรัพย 559/75 ม.2 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / / /
1468 นาย เกษา สีมี - ม.8 แวง สวางแดนดิน สกลนคร /
1469 พ.อ.อ เกษียม วรภัฎ /
1470 นาย เกษียร แสรสุวรรณ 59/226 3 บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12140 / /
1471 นาย เกสนา กิริยุทธ 17ม.13 แร พังโคน สกลนคร / /
1472 นางสาว เกสร จรรยารัตน 46/26 4 ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง 14000 / / /
1473 นาง เกสร โพธิ์พันหาร 2 6 แคน วาปปทุม มหาสารคราม /
1474 นางสาว เกสรา บัวสุวรรณ 132/2 3 ทาประดู นาทวี สงขลา 90160 / / /
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1475 นางสาว เกสรา ชุมวารี 19/5 ม.15 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.0805984169 สมุทรปราการ /
1476 นางสาว เกสริน เฉลิมชัยวัฒนา 202 ถ.ทวาราวดีใต หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม /
1477 นางสาว เกสรี พงษสังข 235ม.3 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / / /
1478 นาย เกา แซเบ 1437 ต.สีลม อ.บางรัก จ.พระนคร /
1479 นาย เกาชัย แสงศักดา 93/2 10 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
1480 นาย เกาะ อภิรัตนวงศ 75ม.1 น้ําพอง ขอนแกน /
1481 นาย เกิง ทิพยโศดา 26/28-29 ราฆราช ขอนแกน /
1482 นาย เกิ่ง กาญจนสวัสดิ์ 11 1 สุริโย พิบูล พิมูลมังษาหาร อุบลราชธานี / /
1483 นาย เกิด อินทรหอม 1230 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
1484 นาย เกิด ธนชาต 1684 วังจันทร ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
1485 นาง เกิด คงปนนา /
1486 นาย เกียเขง แซตัน 10 ต.รองเมือง ถ.บรรทัดทอง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
1487 นาง เกี๋ยง แสนยอด - ม.7 แมสรวย แมสรวย เชียงราย /
1488 นาย เกี๋ยง แซเลา 466 นครไชยศรี ศรียาน ดุสิต พระนคร /
1489 นาย เกียงคุน แซลี้ 140ถ. ปรมินทรมรรคา  ต. ทาตะเภา  อ.เมือง จ. ชุมพร /
1490 นาง เกี๋ยงนิล พรรณกุล 295/3ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
1491 นาย เกียงอ่ัว แซอ้ึง 661 ชางคลาน เมือง เชียงใหม / /
1492 นาย เกียงเอ็ง แซเหลือ 48 สัมพันธวงศ สัมพันธวงค พระนคร /
1493 นาย เกี๊ยดเซ็น แซเอ้ีย ในเขตเทศบาล บางมูลนาค พิจิตร / /
1494 นาย เกี้ยดเอ็ง แซลี้ 48 ต.จักรวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ ซ.บพิตรพิมุข อ.สัมพันะวงศ จ.พระนคร /
1495 นาย เกี้ยนลิ้ม แซอ้ึง 31ม.3 ถ้ํากระตายทอง พรานกระตาย กําแพงเพชร /
1496 นาย เกียม เวชพานิชย 34-36 ต.พันดอน อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี /
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1497 นาย เกียมเซียม แซอ้ึง 30ม.3 พิพัทธอุทิศ2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
1498 นาย เกี้ยเมง แซโงว 344 จุฬา ซ.7 ต.วังใหม อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
1499 นาย เกียรติ กีรติภัทรกุล 4/551 ม.7 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
1500 นาย เกียรติ ขํามะโน 429 เพ็ชรบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
1501 นาย เกียรติ โตสงคราม 164ม.14 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค /
1502 นาย เกียรติ ศุภโกวิท 12 รองเมือง ปทุมวัน กทม. / /
1503 นาย เกียรติ เจริญเวชพิพัฒน 14 ก.1 ซอยกาญจนาคม ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพฯ /
1504 นาย เกียรติกอง ทองเทพ 76 หมู9 เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 80190 /
1505 นาย เกียรติขจร ไพศาลนันทน 12/8 ทาวอูทอง หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
1506 นาย เกียรติคุณ โพทวี 122/8/12 8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
1507 นาย เกียรติคุณ รัตนวัย 191-193 หวยยอด ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง / /
1508 นาย เกียรติชัย ฤกษอํานวยโชค 42 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
1509 นาย เกียรติชัย วีระชาญณรงค 107/20ม.4 พิพัทธิ์ภักดี คอหงส หาดใหญ สงขลา /
1510 นาย เกียรติวัชร อนันตศรี 7/2 4 คลองนารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / / /
1511 นาย เกียรติศักดิ์ รื่นรวย 323 โรหิตสุข หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 /
1512 นาย เกียรติศักดิ์ โรจนรวีกูล 5 ศรีเกิด หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
1513 นาย เกียรติศักดิ์ เวชคุณานุกุล 11 นาคเรศ พิจิตร /
1514 นาย เกียรติศักดิ์ เศรษฐธํารงคกูล 524-526 จักรเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
1515 นาย เกียรติศักดิ์ สิทธิทรัพย 54ม.2 บางลี่ ทาวุง ลพบุรี /
1516 นางสาว เกียรติสุดา เช้ือสุพรรณ 111 7 สนม สนม สุรินทร 32160 /
1517 นางสาว เกียว ธรรมธีโรวัฒน 319-321 เซนหลุย 3 จันทน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
1518 นาง เกียว แซลี้ /
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1519 นาย เกี่ยว เพ็ชรรัตน 324 ผาอินทรแปลง วังสะพุง เลย /
1520 นาง เกียวเตียง เอ้ือกูลวราวัตร 252-254 เทพารักษ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
1521 นาย เกื้อ ศุขรักษ 222ม.5 สันทราย-พราว หนองหาร สันทราย เชียงใหม /
1522 นาย เกื้อ ออนละเอียด 245/4 5 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 23000 / / /
1523 นาง เกื้อกุล ไชยแกว 49 ม.3 นราธิวาส /
1524 นาง เกื้อง อินเอมโอช 194/3 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
1525 นาย เกื้อชาติ ปยะประภาพันธ 471/237 ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
1526 นาย เกื่อน กณารักษ 33ม.24 คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
1527 พันโท เกื้อพงษ กล่ําสมบูรณ 424/623 อาคารสงเคราะหกองทัพบกราชวิถี ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
1528 นาย แกก โพธิ์ประเสริฐ 1050/28 หนาอําเภอ โพธาราม โพธาราม ราชบุรี /
1529 นาย แกเซง แซลิ้ม 581 ต.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ พระนคร /
1530 นาย แกน หยั่งบุญ 3ม.5 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ / /
1531 นาง แกน อินทขันติ บางปลามา สุพรรณบุรี /
1532 นางสาว แกนจันทน สัจจินานนท 480/42 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
1533 นางสาว แกนจันทร กลางสวัสดิ์ 147 ราชวิถี วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
1534 นาย แกนจันทร แสนประเสริฐ 120ม.12 สวางแดนดิน สกลนคร / /
1535 นาย แกนจันทร จันทนสาร ม.11 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี /
1536 นาง แกว กองพล - ม.4 หลมเกา เพชรบูรณ /
1537 นาง แกว แกวกูล 3 เมืองตรัง ตรัง /
1538 นาย แกว แกวขาว 57 อิสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
1539 นาย แกว คงมี 493/1-2 สุรินทร /
1540 นาง แกว จันทรทิพย 122/3 5 บานยาง เสาไห สระบุรี 18160 / / / /
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1541 นาย แกว จับแกว - ม.4 พิจิตร /
1542 นาย แกว จิตคําปน 377 ม.5 แมทะศรีชุม พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง /
1543 นาย แกว ใจยืน 62 9 บานตุน เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
1544 นาย แกว ชัยมงคล - ม.7 สันมหาพน แมแตง เชียงใหม /
1545 นาย แกว แซอ้ัง 2ม.1 มหาราช พระนคร กรุงเทพมหานคร /
1546 นาย แกว ตะเกงราช 156ม.1 มิตรภาพ โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
1547 นาย แกว ทวีไพศาล 117 ม.5 ดอนคา บางแพ ราชบุรี /
1548 นาย แกว เทพกอง 171ม.7 เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง 52210 /
1549 นาง แกว นํามา - ม.1 แมสอด ตาก /
1550 นาย แกว ใบตระกูล 60 ม.10 ฉะเชิงเทรา /
1551 นาย แกว พันธุเหล็ก 115 เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก / /
1552 นาย แกว พุทธวงค 2 พระปกเกลา ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
1553 นาย แกว มานอก 8 ม.7 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา /
1554 นาง แกว มารัตน - ม.7 สันทราย พราว เชียงใหม /
1555 นาย แกว มีพวกมาก 41ม.4 ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช / /
1556 นาย แกว ยากองโค 81ม.6 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
1557 นาย แกว เรือนสังข หมู 7 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย /
1558 นาย แกว วงษประเสริฐ - ม.1 กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
1559 นาย แกว หลงศักดิ์ 249 บานหนุน สอง แพร /
1560 นาย แกว อักษรรัตน 15ม.4 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
1561 นาง แกว อุดรทักษ 79 ม.9 แวง สวางแดนดิน สกลนคร 47240 /
1562 นาย แกว อุนบูรณะวรรณ 33/336-337 ม.10 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
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1563 นาย แกว ไชยดวงคํา 13 1 ซัวมุง สารภี เชียงใหม /
1564 นาย แกว แสงอาทิตย 574 13 ประชาธิปตย รอบเวียง เมือง เชียงราย /
1565 นาย แกว เหลืองงาม 61 2 บานริตลุม จิตเทิง พิมูลมังษาหาร อุบลราชธานี /
1566 นาย แกว ดินนัง 8 ฟาอาม สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม /
1567 นาย แกว คิดอาน 9 ประชาธิปตย แมดาวโอน พาน เชียงราย /
1568 นาย แกว ไชยชาญ 1 ทายแกว ชางเผือก เมือง เชียงใหม /
1569 นาย แกว อุทากร 7 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม /
1570 นาย แกว ภัทรวาณิชย 202 จุฬาลงกรณซอย7 รอบเมือง ปทุมวัน กทม. /
1571 นาย แกว ทองสัมฤทธิ์ 206 บุษบา ตลาดเหนือ เมือง พิจิตร / /
1572 นาย แกว จันทรเพ็ง 148 ในเมือง เมือง เพชรบูรณ /
1573 นาย แกว หิรัญเกิด 535 ม.1 ต.ในเมือง ถ.ยุติธรรม อ.เมือง จ.ชัยภูมิ /
1574 นาย แกว ศรีเผือก 2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพ็ชรบูรณ /
1575 นาย แกว ยาประสิทธิ์ 19 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา /
1576 นาย แกว นาคศรีสุข หมู 5 ต.เกาเลี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
1577 นาย แกว ศรีจุย 6 หมู 1 ต. ศาลายา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม /
1578 นาย แกว ขันธอุบล /
1579 สิบเอก แกว ชํานาญกูล /
1580 นาง แกว โสมทอง /
1581 นาง แกว ดวงปนสิงห /
1582 นาง แกว วันทิ /
1583 นาย แกว เมฆศิริ 162 หมู 7 ต.เกาะตา อ.เกาะตา จ.ลําพูน /
1584 นาย แกว เนียมสันเพียะ 82 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
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1585 นาย แกว  (เสียชีวิต) จิระสุข /
1586 นางสาว แกวเกา เสมาพัฒน 66/35 3 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 /
1587 นางสาว แกวจุฬา กลิ่นเอ่ียม 58/517 7 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
1588 นาง แกวใจ สภาวะ 555/131 สายไหม 54/1 สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
1589 นางสาว แกวดา จันทรศิลป 87ม.9 ลําพูน 51120 /
1590 นางสาว แกวตา จอดดวงจันทร 43 6 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120 / / /
1591 นางสาว แกวตา ชัยราช 1240/1553 ลาดพราว101 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
1592 นางสาว แกวตา ศรีจันทร 9 11 แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
1593 นางสาว แกวมณี ประทุมชัย 96/34ม.8 เฉลิมพระเกียรติ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
1594 นางสาว แกวมณี สุวรรณรัตน 99/7 7 ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี 20240 / /
1595 นาย แกวมา ยังม่ัง 70 หมูที่ 8 พะเยา 56000 /
1596 นาง แกวมาลา ปาละกูล 143/2ม.6 พิบูลสงคราม สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
1597 นาย แกวลูน โยสิทธิ์ 6 นาแกว เกาะคา ลําปาง /
1598 นาง แกวใหลมา ตาวีวงศ /
1599 นาย แกอ้ิว แซโคว 192 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
1600 นาย แกะ อินทศร 135 ม.4 โพทะเล โพทะเล พิจิตร /
1601 นาย แกะ พวงทรัพย 22 ม. 1 ต. ลําพยนต อ. ตากฟา จ . นครสวรรค /
1602 นาง แกะ ชูเชิด /
1603 นาย โก อินดะนิล 6 ชางเผือก เมือง เชียงใหม /
1604 นาย โกชวน แซโงว /
1605 นาย โกมล กลิ่นลําดวน 613/1 แกววรวุฒิ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย /
1606 นาย โกมล ขันธิวัฒน 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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1607 นาย โกมล ชะเอม 16/34 13 เอราวัณ 15 เอราวัณ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
1608 นาย โกมล ชิตประเสริฐ 47ม.3 กรุงเทพมหานคร /
1609 นาย โกมล ภูมิศิริไพบูลย 65 ม.4 ทาบอน ระโนด สงขลา /
1610 นาย โกมล ลวนแกว 374/25 พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
1611 นาย โกมลย แกวคํา 57/1 ม.16 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
1612 นาย โกมินทร ดําออน 118ม.3 พลายวาส กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84100 / /
1613 นาย โกมินทร นาคสัมพันธ 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
1614 นาย โกเมธ หาญชัยทวีกิจ 394/124ม.4 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
1615 นาย โกย วังกริ่ง - ม.6 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท /
1616 นาย โกวิท จีนศรีคง 300/1 กิ่งสวายเรียง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
1617 นาย โกวิท โพธิวรรณา 5/2 แจงสนิท ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 / /
1618 ขุน โกวิท เกษตรสาสน 1183 ฆ. อิสสระภาพ สี่แยกบานแขก ธนบุรี ธนบุรี /
1619 นาย โกวิทย จันทรเพ็ญ 73/46 ราชปรารถ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
1620 นาย โกวิทย บูรณกูล 160ม.1 เมืองพิจิตร พิจิตร / /
1621 นาย โกวิทย พุกพล 96 ม.3 คลายประดนกิจ สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม /
1622 นาย โกวิทย ลิ้มรุงเรืองรัตน 452 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
1623 นาย โกวิทย เลิศประเสริฐพันธ 95ม.1 ดอนแกว แมริม เชียงใหม / /
1624 นาย โกวิทย วัฒนายิ่งสกุล 39-41ม.1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี /
1625 นาย โกวิทย สุวรรณเวทย 181 ม.8 พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี / /
1626 นาย โกวิทย พินิจเวชการ 17 ม.12 ต.สวนใหญ อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี /
1627 นาย โกวุฒิ ตระหงาน 38 8 มะลวน พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 / /
1628 นาง โกศล กอนทอง 1 ม.3 อุบลราชธานี /
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1629 นาย โกศล ชระพาดพงษ 82 ผาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
1630 นาย โกศล ชัยมณี 76  ม.7 ศาลา เกาะคา ลําปาง 52130 / /
1631 นาย โกศล ฐานิลสร 1010/5-6 ศรีปราชญ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
1632 นาย โกศล ดวงจิตต 100 ม.7 หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี /
1633 นาย โกศล แดนตะโคตร 45/2ม.8 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
1634 นางสาว โกศล ธนบัตร 37/30 ทาพระ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
1635 นาง โกศล บุญสุข 321ม.12 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
1636 นาย โกศล ประดิษฐแทน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
1637 นางสาว โกศล ประเสริฐนู 66 ม.5 นครปฐม 73000 /
1638 นาย โกศล สิงหทอง 14/7 จรัญสนิทวงศ 95/1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
1639 นาย โกศล สุทธิวรพันธชัย 717/3 อิสสระภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
1640 พระครู โกศลกิจจานุสิฐ พันธุรัตน 517 มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
1641 นาย โกศัลย กาญจนวงศ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี /
1642 นาย โกศิล ชัยประสิทธิกุล 4/94 รามคําแหง รามคําแหง 151/1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / / / / /
1643 นาย โกศิลป ภิรมยไทย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
1644 นาย โกษา สุขะภิรมย 12ม.3 ลําแกน ทายเหมือง พังงา / /
1645 นาย โกษิต ศิริรัตนพิริยะ 226/1 มหายศ ในเวียง เมืองนาน นาน 55000 / / /
1646 นาย โกสิทธ สิงหทอง 50 จรัญสนิทวงศ 95/1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
1647 นาย โกสินทร สิงหทอง 50 จรัญสนิทวงศ 95/1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
1648 นาง โกสุม ไชยานุกิจ 260-262 ม.4 ระโนด ระโนด สงขลา /
1649 นาง โกสุม อัตตสินทอง 16 ตลาดสด ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี 71120 /
1650 นาย ไกตั้ง แซฉั่ว 203 ต. ในเขตเทศบาล อ. บางมูลนาก จ. พิจิตร /
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1651 นางสาว ไกฟา ชมชัยรัตน 19/1 ม.8 สมุทรสาคร 74000 /
1652 นาย ไกร โตออน 108 ม.5 พักทัน บางระจัน สิงหบุรี /
1653 นาง ไกร ทองจํานงค - ม.4 แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
1654 นางสาว ไกรกังวล กิตติเยาวมาลย 27/207 ม.7 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี / /
1655 นาย ไกรจิต ศรีลาศักดิ์ 90 2 ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 49120 / / / /
1656 นาย ไกรจิตต สุขพิบูลย 521 ศรีอุทัย อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 /
1657 นาย ไกรฤกษ ถาบุตร 119ม.1 มวง บานมวง สกลนคร /
1658 นาย ไกรฤกษ ฤกษจันทร 60 บุญโยง เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
1659 นาย ไกรลาศ พิมพรัตน 168/27ม.3 ดานซาย ดานซาย เลย 42120 /
1660 นาย ไกรวรรณ ทีฆภาคยวิศิษฏ 148/27ม.4 ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / / /
1661 นาย ไกรศรี เหลืองรุจิรา 90/312 ทรงสะอาด วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
1662 นาย ไกรศักดิ์ เดชสุทธิ 175/1 11 โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
1663 นาย ไกรศักดิ์ สารธิยากุล 110/1 ม.17 กุสุมาลย สกลนคร /
1664 นาย ไกรสร ธเนศรุงโรจน 492/3 อิสรภาพ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
1665 นาย ไกรสร บุญสุขเกิด 8 ม.4 นครปฐม /
1666 จาสิบเอก ไกรสร อยูยืนนาน 92/4 หมู 2 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
1667 นาย ไกรสร อิทธิพงษ 214/13ม.5 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
1668 นาย ไกรสีห ลิ้มประเสริฐ 115 ม.5 เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / / / / /
1669 นาย ขจร กลับกูล 222ม.8 หวยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร /
1670 นาย ขจร จารุธาดาภิวัฒน 623/14 บางอุทิศ วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / / /
1671 นาย ขจร จําปา พ.ล.68 พัทลุง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
1672 นาย ขจร ชวลิตดํารง 11/297 ม.7 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / /
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1673 นาย ขจร เชาวงศพาณิชย 104/196 3 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
1674 นาย ขจร ณ อาภรณ 85 ม.11 โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
1675 นาย ขจร ทองเสน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
1676 นาย ขจร ปยะมาภรณ 287 แสงสวรรค ชุมแสง นครสวรรค /
1677 นาย ขจร โปธิเปง 6/1ม.5 รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม /
1678 นาย ขจร มานะขจรเวช 65-67 จารุวร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / / /
1679 นาย ขจร อินทระมารุต 10 ก. 5 บางซ่ือ ดุสิต พระนคร /
1680 นาย ขจร ยศสมบัติ หมู 2 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค /
1681 นางสาว ขจรกลิ่น รัตนานุรักษพงษ 77/226 5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / /
1682 นาง ขจรพรรณ แกวเขียว 31/17 ม.4 ต.คลองขุด อ.ทาใหม จ.จันทบุรี จันทบุรี /
1683 นาย ขจรรัชน เจริญพร 55/227 เทพารักษ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
1684 นาง ขจรศรี สุขังพงษ 60 3 8 ศรีชาววัง บานเกาะ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
1685 นาย ขจรศักดิ์ ดํารงไทย 77/153 ม.6 จอมทอง จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
1686 นาย ขจัด เวชมนต ม.5 บานนา บานนา นครนายก / /
1687 นางสาว ขจิฏฏาศรัย สกุลจิตตเจริญ 3 หัวหมาก 31 ม.ปรีชา รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
1688 นางสาว ขจิตรา อยูยั่งยืน 27 ออนนุช 34 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10110 / /
1689 นาง ขจี วิชาการ 416 ม.1 ราษฎรพัฒนา อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร /
1690 นาง ขจีนัช จิตรโชติ 20/47ม.6 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
1691 นางสาว ขจีวรรณ ตันพานิช 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
1692 นาย ขนทอง ยอดขํา 62 ม.13 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
1693 นางสาว ขนิษฐชม ไชยรังษี 17/9 หมู 5 บางกรวย-ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
1694 นางสาว ขนิษฐภัค เยาวสังข 199/61 3 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / / /
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1695 นางสาว ขนิษฐา กัลจุฬากรานนท 81/5 พญาไท ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
1696 นางสาว ขนิษฐา กุดาศรี 30ม.2 ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
1697 นางสาว ขนิษฐา ขันติธรรมกุล 207 ม.4 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
1698 นางสาว ขนิษฐา ทุมา 205/12 10 แร พังโคน สกลนคร 47160 / /
1699 นางสาว ขนิษฐา เทศแยม 210ม.1 สระบุร-ีหลมสัก ชัยนารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / /
1700 นางสาว ขนิษฐา นามปญญา 133 2 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 / /
1701 นาง ขนิษฐา นิยมราษฎร 201 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
1702 นางสาว ขนิษฐา เพชรฤทธิ์ 478/2 ม.1 นครศรีธรรมราช 80130 /
1703 นางสาว ขนิษฐา ภูรัพพา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
1704 นางสาว ขนิษฐา มีประดิษฐ 1ม.2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
1705 นางสาว ขนิษฐา วังเส็ง 186/1 เกษมราษฎร ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
1706 นางสาว ขนิษฐา วารีขันธุ 1ม.2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
1707 นางสาว ขนิษฐา วิชัยประจักร 73/31 2 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
1708 นางสาว ขนิษฐา เวชชศิริกุล 37/70 6 นาคนิวาส ลาดพราว 71 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
1709 นาง ขนิษฐา ศรีอุดมพงษ 432 ม.1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / / / /
1710 นาง ขนิษฐา สรอยอัมพรกุล 99/331 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
1711 นางสาว ขนิษฐา สุขวรรณวิทย 12-14 วรจักร บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
1712 นาง ขนิษฐา สุวรรณนิตย 73 หมู 9 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210 /
1713 นาง ขนิษฐา แสงสุริยา 74/23 4 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
1714 นางสาว ขนิษฐา แสนอุบล 152 ม.4 สกลนคร /
1715 นาง ขนิษฐา หลําโต 53 2 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
1716 นางสาว ขนิษฐา เหลาพูนพัฒน 56 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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1717 นาง ขนิษฐา อคะทสึคะ 153 หมูที่ 12 น้ําแวน เชียงคํา พะเยา 56110 / /
1718 นาง ขนิษฐา อารยะสัจพงษ 400 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
1719 นางสาว ขนิษฐา ศรีนอก 22 ซ.พัฒนาการ 69 แยก 9-4 ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร /
1720 นาง ขลิบ หนูเงิน - ม.2 เมืองกระบี่ กระบี่ /
1721 นาย ขวัญ คลายจินดา 262 บานหม่ี ลพบุรี /
1722 นาย ขวัญ โครัช 32 ม.6 สุขุมวิท วังกระแจะ เมืองตราด ตราด / /
1723 นาย ขวัญ มวงมณี 11/6-7 ม.2 ทาขาม สามพราน นครปฐม /
1724 นาย ขวัญ เสริมศรีพงษ 21/2ม.8 เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
1725 นาย ขวัญ เตงจงดี 228/47 สามเสนใน พญาไท กทม / /
1726 นาง ขวัญกมล ตนคชสาร 106/1/ม.13 สําราญวารี ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 /
1727 นางสาว ขวัญคนึง แซอ้ึง 283 ขนานทางรถไฟ โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120 /
1728 นาง ขวัญจิตต อัศวนันทชัย 1 สุขุมวิท62แยก10 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 /
1729 นางสาว ขวัญจิตร สายทองแท 207 12 หนองชางแลน หวยยอด ตรัง 92130 / / / /
1730 นางสาว ขวัญใจ จิตตอารีย 104 นครศรีธรรมราช /
1731 นางสาว ขวัญใจ แจงเอ่ียม 44/1 5 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
1732 นางสาว ขวัญใจ บุญเฮา 188/92 จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
1733 นางสาว ขวัญใจ พันธุเขียน 1ม.3 โกรกพระ นครสวรรค /
1734 นางสาว ขวัญใจ ลอยแกว 455/1 องครักษ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
1735 นาง ขวัญใจ วิชัยดิษฐ 102 ลาดกระบัง1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
1736 นาง ขวัญใจ วิรุฬทชาตะตันธ 7 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม /
1737 นาง ขวัญใจ  แกวนอย 99 หวยสรางโทน ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย 42000 /
1738 นาย ขวัญใจ (เสียชีวิต) โคมละ 120 ม.2 ลําปา เมืองพัทลุง พัทลุง /
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1739 นางสาว ขวัญฉัตรศิริ พวงมาลัย 67/1ม.5 ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี 76110 / /
1740 นางสาว ขวัญชนก เทพปน 1274 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / /
1741 นาง ขวัญชนก ธนวิชชบูรณ 338340 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
1742 นาง ขวัญชนก เนตรนอย 15/3ม.2 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี /
1743 นาง ขวัญชนก พิกุลเวชช 38/22 ม.11 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี / /
1744 นางสาว ขวัญชนก สีชัยปญหา 169/411 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
1745 นาย ขวัญชัย คงมงคล 96/8 5 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
1746 นาย ขวัญชัย นามเพ็ง 292/1 หอง32 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
1747 นาย ขวัญชัย ผอนใจทัน 70 ม. กงไกรลาศ สุโขทัย /
1748 นาย ขวัญชัย พงษชัยสิทธิ์ 26-28 บุษบา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร /
1749 นาย ขวัญชัย พรมเพ็ง 292/1 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
1750 นาย ขวัญชัย วงษพัฒน 35/5 เทศบาลซอย 5 หนองขาว ทามวง กาญจนบุรี 71110 /
1751 นาย ขวัญชัย แววศรี 73 จงกลพิจารณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
1752 นางสาว ขวัญชาญา ขันแปง 42/7ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
1753 นางสาว ขวัญดี ชูพิศาล 2 ม.5 ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร / /
1754 นางสาว ขวัญตะวัน ทองสาร 181 ม.10 บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
1755 นาง ขวัญตา ใจเพ็ชร 88/595 สนามบินน้ํา บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
1756 นาง ขวัญตา ศรีประเสริฐ 72 7 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 70150 / /
1757 นาง ขวัญตา สมิทธิ 130/3 ม.2 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
1758 นางสาว ขวัญตา อุดมรักษ 333 ม.15 กระแชง กันทรลักษ ศรีสะเกษ / / /
1759 นางสาว ขวัญทิพย พันธุรัตน 51/32ม.4 บางกรวย-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี /
1760 นางสาว ขวัญทิพย สําเริง 119/8 ม.1 ธนะนิรันดร ทาน้ํานนท บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
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1761 นางสาว ขวัญนภา ปนทอง 29/119 2 ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
1762 นางสาว ขวัญนรา นราจีนรณ 286/39 สุรวงศ กรุงเทพมหานคร 10900 /
1763 นาง ขวัญเนตร บางทราย 69 8 วัดโบสถ บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
1764 นางสาว ขวัญบูชา บุตรประเสริฐ 65/41 ม.5 นวมินทร 48 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
1765 นางสาว ขวัญพิศา กิตติเศวตพงศ 21/531 ม.5 ซ. ถ.นวมินทร ต.คลองกุม อ.บึงกุม จ.กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. กรุงเทพมหานคร /
1766 นาย ขวัญเมือง ปนยารชุน 773/49 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
1767 นาย ขวัญเมือง สํานักนี้ 11 อินทประมูล โพธิ์ทอง อางทอง /
1768 น.ส. ขวัญยืน โตตาบ 34 บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
1769 นาง ขวัญเรียม นิมสุวรรณ 50ม.4 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
1770 นางสาว ขวัญเรียม ใหมศรี 15ม.4 บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี /
1771 นาง ขวัญเรือน คุณกะมุท 134 ม.11 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 / /
1772 นางสาว ขวัญเรือน แทนหยู 235/15 หมูบานเขตขยายใหม บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
1773 นาง ขวัญเรือน บัวงาม 26ม.7 ทายาง เพชรบุรี / /
1774 นาง ขวัญเรือน วงศวาร 69 ม.6 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 / / /
1775 นางสาว ขวัญฤดี ธิราช 99/18 ม.8 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
1776 นาง ขวัญฤดี ยิ่งยง 79 3 หนองคาย 38210 / /
1777 นาง ขวัญหทัย บุญชู 248 10 สารภี สารภี เชียงใหม 50140 / /
1778 นางสาว ขวัญหทัย วิบูลยกาญจน 8 1 หมูบานคุรุสภา ซอย 1 ควนลัง หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
1779 นางสาว ขวัญหทัยพัฒน คุมเขต 502/5ม.4 ลี้ ลี้ ลําพูน 51140 /
1780 นาย ขวาง สิทธิใหญ 124/4 พระปกเกลา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
1781 นาย ขอม ทองชะอุม - ม.6 พุนพิน สุราษฎรธานี /
1782 นาย ขอม เลาะสูงเนิน 228 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา / /
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1783 นาย ขอม สุวแณฟอง 27 จ. ราชดําเนิน ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช /
1784 นางสาว ขัดแกว กิติราช 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
1785 นางสาว ขัตติยาพร เทียมนุช 12/314 พหลโยธิน48 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
1786 นาง ขัติยา บุบผาทอง 342หมู3 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
1787 นาย ขัน คูณปา 31ม.2 นครสวรรค /
1788 นาย ขัน แสนจันทร 1 แมจะเรา แมสอด ตาก /
1789 นาย ขัน ชะยูเด็น 12 เวียง พราว เชียงใหม /
1790 นาง ขัน ใจปน /
1791 นาย ขันแกว คําโมนะ - ม.3 พหลโยธิน เชียงราย /
1792 นาย ขันตี สีดาน 6/795ม.4 อาจณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
1793 นางสาว ขันทอง ทองบริสุทธิ์ 14 กรุงเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
1794 นาย ขันโท วงษดิษฐ /
1795 นาย ขันธ กาญจนประทุม - ม.2 พุนพิน สุราษฎรธานี /
1796 นาย ขันธ พงศจันทึก 232/4 ม. 5 ต. ชุมคา อ.สี่คิ้ว จ. นครราชสีมา /
1797 นางสาว ขันธทิพย ตาปสนันท 300/497 หมู 3 บางกรวย-ไทรนอย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
1798 นาย ขันธอุดม ทองสกุล 66/5 หนาเมือง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
1799 นาง ขาคีม แซฉั่ว 294 ต.มักกะสัน ถ.ตรอกจารุรัตน อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
1800 นาย ขาน เสดสี 202 ผาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
1801 นาย ขานทอง ดาลาด 46ม.7 หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน / /
1802 นาย ขาบ สุชาติวุฒิ 15 ม.6 มะขามเฒา วัดสิงห ชัยนาท / /
1803 นาย ขาย ทองคําหอ 45 หมู 10 ต.ทายโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสิธุ /
1804 นาย ขาล แกวยังมะดัน 58/12-13 ทาชาง จักราช นครราชสีมา /
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1805 นาย ขาว เฉียบแหลม 126 3 ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน 40190 /
1806 นาย ขาว พระสุรักษ 141/1ม.1 อุบลราชธานี /
1807 นาง ขาว มะโนใจ -ม.7 เมืองลําปาง ลําปาง /
1808 นาย ขาว มะลิลา - ม.1 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
1809 นาย ขาว ศรีสามยอด 16 ม.13 จันจวา แมจัน เชียงราย /
1810 พ.อ. ขาว สุบรรณรัตน 117/1 ประชาธิปไตย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
1811 นาย ขาว สุวรรณสิงห 3ม.6 พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
1812 นาย ขาว ออยเปน 91/10 หมู 1 บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
1813 นาย ขาว พรมมาโนช 1 บานดาน เมือง บุรีรัมย /
1814 นาย ขาว สุชาญวุฒ 37 ม. 1 ต. ทาชัย อ. เมือง จ. ชัยนาท /
1815 นาง ขํา แชมชอย - ม.7 พิจิตร /
1816 นาย ขํา หมดราคี 98/7 ม.6 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
1817 นาย ขิง จรุงจิตร 398 จักรเพ็ชร วังบูรพา ปอมปราบ กทม. /
1818 นาย ขิ่งหุง แซลอ 541 ต.ปอมปราบ ถ.ไมตรีจิตต .ปอมปราบ จ.พระนคร /
1819 นาย ขิน บุญผองใส /
1820 นาย ขิม ศรีเมือง 81 ทิพยวรรณ หัวเวียง เมือง ลําปาง /
1821 นาย ขี่ยู แซตั๊ง 31 ตรอกโรงพิมพ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร /
1822 นาย ขื่น พงษหา ม.3 อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร /
1823 นาย ขุน ศรีตะคุ - 9 ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา /
1824 นาย ขุน ชาลี่ 8 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา /
1825 นาย ขุน กันแสง 1 เมืองพาน พาน เชียงราย /
1826 ขุนโกวิทยเกษตรสาสน 1182 อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
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1827 นาย ขุนทอง สมรสมนตรี 19/236 ริมคลองบางคอ กรุงเทพมหานคร /
1828 นาย ขุนทอง แสงปริญญา  ม.1 พระนครศรีอยุธยา /
1829 ขุนศรีพนารักษ 1969 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
1830 ขุนสุขภาพพินนท 83 1 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ /
1831 นาย ขุมทอง เผือกสอาด /
1832 นาย เขต คงจันทร 289ม.3 หวยยอด หวยยอด ตรัง /
1833 นาย เขต ศิลปาจารย 94/2 อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
1834 นาย เข็น บุญช่ืน 1 ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
1835 นาง เข็ม คุณปรีชา - ม.1 พิจิตร /
1836 นาย เข็ม ภูสิงห หมู 4 ต.พยุหะ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
1837 นาย เข็ม แซลิ้ม /
1838 นาง เข็ม บัวประชุม /
1839 นาย เขม หมูดี 64/1 ม.21 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี /
1840 นางสาว เขมจิรา จามกม 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
1841 นางสาว เขมจิรา ศรีสมโภค 36/242 15 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
1842 นาย เขมชาติ วงศศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี /
1843 นางสาว เขมญา ผนิดรัตนากร 62/97 สุภาพงษ 3 สายไหม 34 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / / /
1844 นาย เข็มทอง เกษตรวิริยะกรรม 7ม.2 บานดอนมวง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
1845 นาย เข็มทอง จันทะสน 79 สกลนคร /
1846 นาย เข็มทอง ใจหาญ 19 ม.5 ทองถิ่น บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
1847 นาย เข็มทอง นามสีนวล ม.16 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค / /
1848 นาย เข็มทอง ศรีงามผอง 8 กาหลง เมือง สมุทรสาคร / /
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1849 นาง เข็มพร จตุรปยะ 284ม.13 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
1850 นางสาว เข็มพร พันธบุบผา 37ม.14 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
1851 นาง เขมภัทร ฉันทลาโภ 3067 ม.3 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / / /
1852 นาง เขมานันท ลือโขง 31/2 ม.5 ปาแป แมแตง เชียงใหม 50150 /
1853 นาง เขมิกา โพธิภัทรากร 140/83ม.4 พหลโยธิน สายไหม กรุงเทพมหานคร / / /
1854 นาง เขมิกา สอนทุงใน 1 1 สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี 72220 / /
1855 นางสาว เขมิกา สุรัตนเมธากุล 50/435 ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
1856 นางสาว เขมิตา ไชยสลี 183/115ม.3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
1857 นางสาว เขมิสรา เจตวิเศษไพศาล 65/30 รามอินทรา 14 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
1858 นาย เขียด กราวกระโทก 61 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา /
1859 นาย เขียน เกษร - ม.2 ประชาธิปตย ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี /
1860 นาย เขียน เขื่อนทอง 238ม.7 บานหนุน สอง แพร 54120 / /
1861 นาย เขียน คุนปรีดี 35ม.6 พยุหะคีรี นครสวรรค /
1862 นาย เขียน เดชพลกรัง 20ม.4 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
1863 นาย เขียน ตวงลาภ - ม.1 ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี /
1864 นาย เขียน บุตรพรม 181ม.11 นิมิตรเมือง ขอนแกน /
1865 นาย เขียน ปละกพันธุ 76 ม.3 นาทอน ทุงหวา สตูล 91120 /
1866 นาย เขียน พยัคฆชาติ 114/8ม.1 เมืองพิจิตร พิจิตร /
1867 นาย เขียน มาศนุย 123 ม.9 ทาชาง บางกล่ํา สงขลา /
1868 นาย เขียน เมืองมูล 85 ม.12 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 /
1869 นาย เขียน รุงเรืองกุล 64 นาคดํารงค โสมนัส ปอมปราบ พระนคร / /
1870 นาย เขียน วิเชียระรรมวิชัย 5 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา /
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1871 นาย เขียน เวชภักดี 11/1 ตลาด เมือง สุราษฎรธานี /
1872 นาย เขียน กลับกูล หวยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร /
1873 จาสิบตํารวจ เขียน รัตนสุวรรณ 115 รียุทธกรัตริย ทานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
1874 นาย เขียน เมืองจันทร 4/71 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
1875 นาย เขียน สุทธิ์ประทีป 4 ม.12 ต.หอรัตนชัย อ.กรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา /
1876 นาย เขียน ชาราณัติ หมู 6 ต.ผักไห อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา /
1877 นาย เขียน แกนณรงค หมู 2 ต.ดูมใต อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี /
1878 นาย เขียน อินอ่ิม หมู 1 ต.มวงหัก อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
1879 นาย เขียน สุขตระกูล หมู 2 ต.บางแกว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
1880 นาย เขียน สวรรคทัต 210/2 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
1881 นาย เขียบ มลมีรักษ /
1882 นาย เขียว เด็นใจดี 119 10 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 81120 /
1883 นาย เขียว ทองดี 11 นรินรักษ พิจิตร /
1884 นาย เขียว เทพสวัสดิ์ 67ม.8 ตลาดนอย บานหมอ สระบุรี /
1885 นาย เขียว นามศรี 131/1 ม.8 ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
1886 นาย เขียว นิลรัตน 27 ม.4 พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร /
1887 นาย เขียว โพพา 54ม.2 ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร /
1888 นาย เขียว วงศพุทธะ 76ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
1889 นาย เขียว แปลงเภท 980 4 ในเมือง เมือง รอยเอ็ด /
1890 นาง เขียว เกตุสุริยงค /
1891 นาง เขียว แมนแกว /
1892 นาง เขียว ไทยทอง /
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1893 นาย เขียวหวาน หลักทอง - ม.8 พนัสนิคม ชลบุรี /
1894 นาง เขียวหวาน อภิชาติบุตร 30 ถ.ศรีสุริยวงค ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
1895 นาย แขก ศรสมุทร 25 ม.7 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
1896 นางสาว แขไข จิตตแผว 667 จรัญสนิทวงศ79 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / /
1897 นาย แขม ฟองออน 20ม.2 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร /
1898 นาย แขวง แกวกิ่ง 2 ม.1 เมืองสกลนคร สกลนคร /
1899 นางสาว แขวไล ปฏิพิมพาคม 132/125 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
1900 นาย โขโตสุญ แซตัง 88 พญาไท ตลาดเฉลิมโลก ดุสิต กทม. / /
1901 นางสาว โขมสี แสนจิตต 25  สนามบินเกา สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
1902 นาย ไข นอยช่ืน 87ต.หลุม อ.เมือง จ.กาฬสินธุ /
1903 นาง ไข คัณทะวงษ /
1904 นาย ไข ชัยสวัสดิ์ 40 ม.5 นครศรีธรรมราช / /
1905 นาย ไข นงนุช บานหมอ เมือง เพชรบุรี /
1906 นาง ไขมุกข ปญญาแฝง 251/4 วังหลวง หนองมวงไข แพร 54170 /
1907 นาย ไขลน ศรีลีต ลุมจาน เมือง สกลนคร /
1908 นาง คคคกนก ศุภคติธรรม 10 ม.12 ซ.บางนา - ตราด 19 แยก 4 ถ.บางนา - ตราด ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. กรุงเทพมหานคร /
1909 นาย คง ภักดีพิมาย 579  ม.1 บุรีรัมย /
1910 นาย คง กุลแกว 23 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ ธนบุรี /
1911 นาย คง หอธรรม 4 ควนกรม ทุงสง นครศรีธรรมราช /
1912 นาย คง สามัคคี 2 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา / /
1913 นาย คง ไตรรัตน /
1914 นาย คง อุดมเวช /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 87 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

1915 นาย คง บัวกาญจน 44 หมู 4 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี /
1916 นาง คง สารชาติ /
1917 นาย คงกลอยดี หม่ืนไวย 23 จอหอ เมือง นครราชสีมา / /
1918 นาย คงคา พรมขํา 126/1 ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / /
1919 นาย คงคา พรมจํา 108ม.4 ไรออย พิชัย อุตรดิตถ /
1920 นาย คงเดช จันทรแกว 382 ประดิฐมนูธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / / /
1921 นาย คงเดช จุณณะนิยะ 119/624ม.5 สายไหม บางเขน กรุงเทพมหานคร /
1922 นาย คงเดช แสงศรี 141 ม.7 ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร /
1923 นาย คงยง ยงควิทยาไพศาล 18 ราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
1924 นาย คงฤทธิ์ เผาผม 26 14 ไมกลอน พนา อํานาจเจริญ 37180 / / / /
1925 นาย คงฤทธิ์ สีหานาถ 123/379 ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
1926 นาย คงศักดิ์ เกษมวงศ 44 15 บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
1927 นาย คงศักดิ์ โกมุท 59/152ม.7 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
1928 นาย คงศักดิ์ อินทรผล 34 ม.4 อุบลราชธานี /
1929 นาย คชาณป ทองมา 2/9 หนาสถานี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
1930 พันเอก คชาภัช แกวประทุมธร 118/22ม.10 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร /
1931 นาย คเชนทร นาคะเลิศกวี 604/4 สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / /
1932 นาย คเชนวิทย พฤกษาเวชชากรณ 78 ดวงจันทร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
1933 นาง คณพร ชวลิตชีวิน 46/2 3 บรมอาสน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
1934 นาย คณพัชญ นฤภัย 1 เขาดินพัฒนา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 12000 / / /
1935 นาย คณภณ แสงคุณะคุปต 174/18 ม.3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
1936 นาย คณัศ พันธรักษราชเดช 1138-1140 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
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1937 นาย คณากร ถาวรกสิวัฒนกุล 63/14 ม.7 เขาชะงุม โพธาราม ราชบุรี / /
1938 นาย คณาพจน แกวสุข 1867/122 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
1939 นาย คณาพจน วงษพัฒน 304/88 ม.6 พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
1940 นาย คณาพจน สกุลวงศ 96/1ม4 ประชาอุทิศ ควนรู รัตภูมิ สงขลา / /
1941 นางสาว คณาภัทร ดายะ 99/20 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
1942 นาย คณิต เขมะพันธุมนัส 15 กาญจนวณิชย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
1943 นาย คณิต มาไพศาลทรัพย 36 ประชานิยม บานโปง บานโปง ราชบุรี /
1944 นาย คณิต สุขสามภพ 19/10 หนาเมือง นครสวรรค /
1945 นาย คณิต สุวรรณพงศ 456 เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี / /
1946 นางสาว คณิตฐา เพ็งคําปง 97 หมู6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
1947 นางสาว คณิตตา สุระวงศ 99ม.7 ราฎรบํารุง ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม /
1948 นางสาว คณิตถา เช้ือแกว 25/241 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
1949 นาง คณิตพา แกวอินทรชัย 11/32 ม.12 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / / /
1950 นาง คณิตา หลายชูไทย 47/66ม.13 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
1951 นางสาว คณิตา ไชยนุมาตร 12/2 ม.7 ซ.ประชาราษฎร ถ. ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.025261280,0845482265 นนทบุรี /
1952 นาย คณินทร ทรัพยศรีทอง 85-87 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
1953 นาง คณิพร จันทเสน 106 2 ขามเปย โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 45230 / /
1954 นาย คเณส คําภีร 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
1955 นาย คติ บุญเยี่ยมเยียน 219 ม.7 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร /
1956 นาย คติ ลี้เจริญ 132 ม.23 บางภาษี บางเลน นครปฐม /
1957 นาย คติ วัชรพงศ 489/27 ราชปรารภ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
1958 นาง คทาลัย พานิชกุล 242 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
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1959 นางสาว คนธวัลย ลบแยม 2 11 วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 /
1960 นาย คนน อุดมผล  ม.2 เมืองพังงา พังงา /
1961 นาง คนอง หนูจันทร 23ม.3 นครศรีธรรมราช /
1962 นาย คนอง หนูพิศ 316 ม.2 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
1963 นาย คนอง กุฎีรัตน 26 ม.3 ซ. ถ. ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. พระนครศรีอยุธยา /
1964 นางสาว คนิษฐาพร จุลเจือวงศ 212/13 9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
1965 นาย คนึง กอนทอง 1ม.3 อุบลราชธานี /
1966 นาย คนึง แกวตา 61/298 ม.6 บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
1967 นาย คนึง เถียรทิม 57ม.2 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค /
1968 นาย คนึง ทวังหงสหิรัญ 115/3 เขาเงิน หลังสวน หลังสวน ชุมพร /
1969 นาง คนึง ม่ันศักดิ์ 185/5ม.5 นครสวรรค /
1970 รอยเอก คนึง เอ่ียมลออ 2/2 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
1971 นางสาว คนึงนิจ ผุดผอง 17/1ม.14 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี /
1972 นางสาว คนึงนิจ วันทองสุข 109 รามคําแหง 24 แยก รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
1973 นาง คนึงนิจ หุตะวัฒนะ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
1974 นางสาว คนึงนิต พงษประเสริฐ 118/3 หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
1975 นาง คนึงนิตย บริบูรณรัตน 141 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
1976 นาย คมกร อนันตโชคลาภ 234/80ม.3 พหลโยธิน54 แยก พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
1977 นาย คมกฤษ พินยา 2/1 ม.3 นาน-ทุงชาง และ ทุงชาง นาน 55130 /
1978 นาย คมกฤษณ ไสยวุฒิ 29/1ม.6 เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา /
1979 นาง คมขํา รัชดาชาน 29/6 8 นาหมอม นาหมอม สงขลา 90310 /
1980 นาย คมจักร แกวนอย 51/3 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
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1981 นาย คมชาญ หทัยลักษณ 24 หมูบานบุญสูง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
1982 นาย คมเพชร อัยสูณ 35/17 ทองหลอ 2 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
1983 นาย คมภัทร เจียรัมพร 218 ศักดิ์เจริญ  (จรัญสนิทวงศจรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
1984 นาย คมศักดิ์ เลิศคูพินิจ 95/139 รามอินทรา ก.ม.8 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
1985 นาย คมศักดิ์ วิมุติพุทธเวช 95/139 ม.13 รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
1986 นาย คมสัน ทินกร ณ อยุธยา 25/706 ม.6 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
1987 นาย คมสัน ธีรานุรักษ 26 เพชรเกษม 48 แยก 49 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
1988 นาย คมสัน สระกระโทก 1/2 2 หนองบัว ปะคํา บุรีรัมย 31220 / / / /
1989 นาย คมสัน สายสุวรรณ 133/15 เบตง เบตง ยะลา /
1990 นาย คมสัน สุริแสง 5 ม.6 กลางใหญ บานผือ อุดรธานี /
1991 จ.ส.ต. คมสัน สุวรรณโชติ ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 49120 /
1992 นาย คมสัน ศิริคัม 24-26 ต.หลังวังบูรพา ถ.อุณากรรม อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
1993 นาย คมสันต ใจกลา 46 2 วังใต วังเหนือ ลําปาง 52140 / / / /
1994 นาย ครรชิต ภักติยานุวรรดษ 255 สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
1995 นาย ครรชิต ศรีฉ่ํา 59 ม.14 นครสวรรค /
1996 นาย ครองศักดิ์ ศรีสุขสวัสดิ์ 1348/23 สมถวิลราษฎร ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
1997 นาย ครอบ พูลเพียร 532 วัดสิงห วัดสิ่งห ชัยนาท / /
1998 นางสาว คริษฐา สมเจริญวรรณ 20 2 ราชพฤกษ4 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
1999 นาย ครื้น จันทรังษี 72 ม.11 คลองนอย ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
2000 นาย ครื้น ปานชู ม.1 สุราษฎรธานี / /
2001 นาย ครื้น แปะอุย 161 ม.12 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
2002 นาย ครื้น สุขสวัสดิ์ ม.3 ระนอง /
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2003 นาย ครื้น พงษสิริ 2 บางครูด เมือง ฉะเชิงเทรา / /
2004 นาย ครุน แนวประดับ 12ม.4 เปาะเสง เมืองยะลา ยะลา /
2005 นาง คลอง ราชภักดี 52 หมู6 เทศบาล5 บานเหนือคลอง พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270 /
2006 นาย คลอง แพงชู 3 นาโพธิ์ สวี ชุมพร / /
2007 นาย คลอง พรมปลอด 23 2 คูหา สะบายอย สงขลา 90210 /
2008 นาย คลอง แสงทอง 559 ค. ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
2009 นาย คลอย คงเกลี้ยง 20 เจาคุณ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
2010 นาย คลอย นาคะปท - ม.4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
2011 นาย คลอย รอดมาก 77 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 / /
2012 นาย คลอย ศิริพันธุ 504 สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
2013 นาย คลาย ชวงฉุน 21/1 ม.10 ทุงโพ หนองฉาง อุทัยธานี /
2014 นาง คลาย ละออกอ 111ม.4 รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง /
2015 นาย คลาย เบาทอง 116 ทาพง โพทะเล พิจิตร /
2016 นาย คลาย เกตุแกว 722/7 ประตูขาว คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
2017 นาย คลาย นามนาเมือง 117ม.5 กรุงเทพมหานคร /
2018 นาย คลาย รัตนอารักขา 144-146 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี /
2019 นาง คลาย ศรีสวัสดิ์ - ม.3 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง /
2020 นาย คลาย ศรีสุระ 33ม.11 ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
2021 นาย คลาย สินธุเขต 18ม.1 แวง โพนทอง รอยเอ็ด /
2022 นาง คลายจันทร เมืองมา 27 ม.2 ซ. ถ. ต.สามงาม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทร.084-3117091 นครปฐม /
2023 นาย คลิ้ง ชุทรานนท 1740 ตรอกวัดทาโพธิ์ ทาวัง เมือง นครศรีธรรมราช /
2024 นาย คลิม คลังสินคา 15 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี ธนบุรี /
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2025 นาง คลี่ ปราบปญจะ 40/1 ปากน้ํา ละงู สตูล /
2026 นาย คลี่ ศิลปสมบัติ 58ม.1 ราชดําเนิน นครศรีธรรมราช /
2027 นาย คลึง คําขําหาญ 19 ม.2 อางทอง /
2028 นาย คลึ้ง สุวรรณรัตน 112 ม.6 เมืองสตูล สตูล /
2029 นาย ควง ทองระอา 16 ม.6 สุขุมวิทย แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี /
2030 นาย ควง แซโตะ 161/2 ถ.ราชวงศ ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง /
2031 นาย ควงโปย แซจัง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา /
2032 นาง ควรคนึง พิมพสอน 201/ม.1 มิตรภาพ บานแฮด บานแฮด ขอนแกน 40110 /
2033 น.ส. ควรพิจ นิลเพ็ชร 31 13 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
2034 นาย ควาน แซหลอ 159 เยาวราช อิศรานุภาพ สัมพันธวงศ กทม. / /
2035 นาย คอน บัวเกิด 4 นากระตาม ทาแซะ ชุมพร /
2036 นาง คอม พลางฤทธิ์ /
2037 นาย คอย เมืองเหลือ - ม.3 เมืองพิจิตร พิจิตร /
2038 นาย คอลลา ฮะ 894 จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
2039 นาย คอลีล มอสาแม 21/4 10 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 / / /
2040 นางสาว คัญฑมารา สิทธิไกรพงษ 306/227 3 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
2041 นางสาว คันธรส โกสัยสุก 67 ประชานุกูล3 ซ.1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
2042 นาย คัมภีร คัมภีริชยา 177ม.7 พนัสนิคม ชลบุรี /
2043 นาย คัมภีร ไชยวงค 104 13 ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 /
2044 นาย คัมภีร เลิศสวัสดิ์ 216ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
2045 นาย คัมภีร วงคหาแกว 48ม.8 บานหนองตะไก โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2046 นาย คาง แซโดะ 1207 ราชวงศ หัวเวียง เมือง ลําปาง /
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2047 นาย คาน วัชรินทร 1 ม.6 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม /
2048 นาย คามิน ทวีสติมา 400/143 ม.8 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / / /
2049 นาย คาร อินดวง 214 ม.6 ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ /
2050 จ.ส.ต. คารม วิเศษศิริ 12 เพชรบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
2051 นาย คาเลียว แซแต 1009 วัดทาพระ บางกอกใหญ ธนบุรี /
2052 นาย คํา เจริญกุล 171 ม.4 ประชาธิปตย เชียงราย /
2053 นาย คํา ใจวอง ม.3 บานหนุน สอง แพร /
2054 นาย คํา ไทยภูมิ 598 ม.6 กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ /
2055 นาย คํา บุญชวย 84/10 พนม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2056 นาย คํา มณี 100ม.1 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี /
2057 นาง คํา ลีลอม 658 เพชรบุรี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
2058 นาง คํา วงศยาง - ม.4 แมสรวย แมสรวย เชียงราย /
2059 นาย คํา สานนท 504/1 แจงสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2060 นาย คํา บุญชูศรี 21 6 สารภี สารภี เชียงใหม /
2061 นาย คํา สาศตรศิริ 2 ปากทอ ทาเรือ อยุธยา /
2062 นาย คํา ผาวิรัตน 10 ลิ้นฟา จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด /
2063 นาย คํา บุญผอง 13 หนองบอ เมือง อุบลราชธานี /
2064 นาย คํา สมบุญ 3 แมแจม พราว เชียงใหม /
2065 จาสิบ คํา ใจเดียว 2196 ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
2066 นาย คํา วันประสาร 1144ฎ หมู 4 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
2067 นาย คํา ฉอุม ม.9 ต.เขาสมอคอน อ.ทาวุง จ.ลพบุรี /
2068 นาย คํา บุญสนอง หมูที่ 8 ต.หนองตาเคียว อ.หนองแค จ.สระบุรี /
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2069 นาย คํา สิตะเสน /
2070 นาง คํา เช้ือมงคล /
2071 นาง คํา แสนสมบัติ /
2072 นาง คํา คําบาล /
2073 นาง คํา บุญเปรื่อง /
2074 นาง คํา วันทา /
2075 นาง คํา อํานวย /
2076 นาง คํา จันทรเพ็ง /
2077 นาย ค้ํา แกวเกลี้ยง 304 5 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี /
2078 นางสาว คําแกว สมบูรณ 65/ม.1 บางแกว บานแหลม เพชรบุรี 76110 / / /
2079 นาย คําจันทร ดาลม 107/1 ม.11 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2080 นาย คําจันทร เมืองพุทธ 53/3 วัฒนา หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2081 นาย คําจันทร วงศแปง 84ม.4 สันกําแพง เชียงใหม /
2082 นางสาว คําจันทร วุฒินนชัย 69/6 รวมใจ อินทรคีรี แมสอด แมสอด ตาก 63110 / /
2083 นาย คําจันทร ศรเพชร 88/3 ม.6 ดูน กันทรารมย ศรีสะเกษ /
2084 นาย คําจุน ทองไทย 38 ม.6 ปาสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
2085 นาย คําโจม หนูผกา 2114 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
2086 นาย คําชน ธรรมสมบัติ 509 เพ็ชรบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
2087 นาย คําดี พรทิพย 98ม.4 อุบลราชธานี /
2088 นาย คําดี วงศสุวรรณ 180ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
2089 นาง คําดี อินทรประสิทธิ์ 630ม.1 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
2090 นาย คําดี สาระวิทย 239/561 ม.3 ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปทุมธานี /
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2091 นาย คําดี อบมาลี /
2092 นาย คําตอง เพ็งคํา 155 ม.7 บานเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม /
2093 นาย คําตัน ยืนยิ่ง 240ม.8 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
2094 นาย คําตัน ศรีรักษา 3 วัดดอมขืน หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม /
2095 นาย คําตั๋น ปนแกว 7 ชางเผือก เมือง เชียงใหม /
2096 นาย คําตา ทอนสนิท 111ม.12 มวงไข พังโคน สกลนคร /
2097 นาย คําตุย เสาแมน - ม.14 สวรรคโลก สุโขทัย /
2098 จาสิบเอก คําธาตุ ตรีแสน 144-146 ต.ยโสธร อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี /
2099 นาย คํานวณ คําบุงคุณ - ม.4 นาแก นาแก นครพนม /
2100 นาย คํานอย วงศไชยา 150 พโลชัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2101 นาย คํานันธ ศรีชัย 2767/22 ราชนิกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
2102 นางสาว คํานาง กาสนิท 106 9 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ 46220 /
2103 นางสาว คํานาง โพนชัยแสง 29/54 2 เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 /
2104 รอยเอก คํานาย สายประสิทธิ์ 237 ม.1 พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี /
2105 นาย คํานึง คงเย็น ราเมศวร คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
2106 นาย คํานึง ชาลีไชย 191 ม.9 ชะยางกูร อุบลราชธานี /
2107 นางสาว คํานึง ปนนอย 246/8 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
2108 นาง คํานึง พิทยาวัฒน 3 พิศิษฐพยาบาล ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
2109 นางสาว คํานึง อินทสระ 6 พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
2110 นาย คํานึง โชติกุญชร 166/1 ยะหา ยะหา ยะลา / /
2111 นาย คําเนิม ชูช่ืน 8 18 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กทม. / /
2112 นาย คําบุ สิงหคง 156 ม.10 สายเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
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2113 นาย คําเบา เพ่ิมชีวาวัน 91ม.4 แวงนอย แวงนอย ขอนแกน /
2114 นาย คําปน สุมินชมภู 35 ประมวล สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
2115 นาย คําปน สิงหทองวัฒน 3 สายแมริม-ฝาง ชางเผือก เมือง เชียงใหม / /
2116 นาย คําปน จําไป 36 ม.1 ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
2117 นางสาว คําปุน กุดวงศแกว 286 ม.8 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 /
2118 นาย คําปุน วันชัยนาถ 1 ในเขต วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2119 นาง คําแปง วินิตร /
2120 นาย คําผล มองเพชร 115 ม.5 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2121 นาย คําผาย วงศละคร 184ม.8 อุดรธานี / /
2122 นาง คําเผย ลิ้มเจริญ 66 ม.5 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 66180 / /
2123 นาย คําเผย วงคอาษา 17 ม.4 พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร /
2124 นาย คําเผือ รัตนกุล 10 ม.3 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2125 นาย คําพงค สาริศรี 12ม.6 สกลนคร /
2126 นาย คําพร เกตุแกว 087 ม.2 จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250 / / /
2127 นาย คําพร แดงอาจ - ม.4 อุบลราชธานี /
2128 นาย คําพล พูนทอง 117 ม.11 นาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร / /
2129 นาย คําพวง เพ็งใสย 4 ม.5 ขอนแกน /
2130 นาย คําพอง จันทรปญญา 56ในเขตเทศบาล อุดรดุษฎี เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2131 นาย คําพันธ แกนจันทร 685 คณะสวน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
2132 นางสาว คําพันธ ชัยชนะ 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
2133 นาย คําพันธ ผาสุขเลิศ 536 ศรีสวัสดิ์ดําเนิน ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
2134 นาย คําพันธ อัปมาไท 26 ม.11 นางัว น้ําโสม อุดรธานี /
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2135 นาง คําพิลา กลับชัย 42ม.11 บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี 84210 / /
2136 นาย คําพูน เมืองแสน 169 ม.2 เดชอุดม อุบลราชธานี /
2137 นาย คําพูน ฤกษไชย 3579 ก. เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
2138 นาย คําเพียง แผนพงษ 43ม.9 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน /
2139 นาย คําเพียร โทมถา 116 หมู 6 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 /
2140 นาย คําแพง งามแสง 23/5-6 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2141 นาย คําไพ หิรัญนิล 27 ม.10 บานหนองชาด สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
2142 นาย คําฟอง สอดเสน 72 ม.4 ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี /
2143 นาย คําฟอง สัพโส 13ม.7 ตนผึ้ง พังโคน สกลนคร /
2144 นาย คําภา นวลสิงห 110 ม.1 สกลนคร /
2145 นาย คําภา บริบูรณ 6 12 กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร 47210 /
2146 นาย คําภา จูมพบุตร 115 5 ปทุม เมือง อุบลราชธานี /
2147 นาย คําภีร นาคเอ่ียม 329 ม.7 ทุงใหญ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
2148 นาย คําภีร แสนอุบล 22 ม.1 โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร /
2149 นาย คํามวน บัวตองสิงห 27 ม.13 เพ็ญ อุดรธานี /
2150 นาย คําม่ัน บุญหนุน 186ม.9 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี /
2151 นาย คํามี ไชยศิรินทร 108 เทพโยธี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2152 นาย คํามี ทรัพยศิริ 23ม.6 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี /
2153 นาง คํามี บุญยัง 187 ม.3 เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 /
2154 นาย คํามี ภูการุณ 012 ตลาดใหม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
2155 นาย คํามี สียาโคตร 56 ม.2 ขอนแกน /
2156 ส.ต. คํามี ทองสอาด /
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2157 นาย คํามี นิลาดี /
2158 นาย คํามูล เข็มขาว 4/1ม.4 เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 /
2159 นาย คํามูล ไชยสงค 85 พิชิตรังสรรค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2160 นาย คํามูล โพธิ์ศรีขาม 5ม.5 เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี / /
2161 นาง คํามูล /
2162 นาย คําเมา โอราญ 1600/52 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
2163 นาย คํายอด เสือดําจันทร 24ม.5 สกลนคร /
2164 นาย คํารงค ธนกิติวิรุฬ 4 ม.7 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
2165 นาย คํารณ คล้ําปลอด 934/4 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
2166 นาย คํารณ ลานภัคนนท 410/179 ม.4 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
2167 นาย คํารณ สุดดีพงษ ม.6 ต.แสวงทา กิ่งอ.แสวงทา จ.อางทอง /
2168 นาย คํารพ ผลสมบูรณ 20 เจาคุณ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 / /
2169 นาย คํารัส วิทยาภรณ 5 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
2170 นาย คําลวน จันมะโฮง 122ม.6 บัวใหญ น้ําพอง ขอนแกน / /
2171 นาง คําลา อินทพันธ 33 ม.4 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 / / /
2172 นาย คําเลิศ นวนรักษา /
2173 นาย คําเลี่ยน วีระไห 1421/53 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
2174 นาง คําวัน ไชยคต 642 5 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
2175 นาย คําศักดิ์ ภูสงา 60/8 วัดสังขกระจาย วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
2176 นาย คําสอน บุญธรรม 347 ม.9 บุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ /
2177 นาย คําสอน สุวรรณลิขิต 5 ดนนทอง อํานาจเจริญ อุบลราชธานี /
2178 นาย คําสิงห กานเพชร 3308 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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2179 นาย คําสิงห ชาระวัน 37 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
2180 นาย คําสิงห ผาระสิทธิ์ 86ม.4 เพ็ญ อุดรธานี /
2181 จ.ส.อ. คําสิงห พรพุทธรัต 168ม.12 พุดมสามัคคี สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
2182 นาย คําสิงห เฮาวัน 267ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
2183 นาย คําสิงห แสนวงศ 81/4-5 ถ.อุทัยรามฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เทือง จ.ยโสธร /
2184 นาย คําแสน ศรีบุญเรือง 1065 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
2185 นาย คําไสย วงศศิริรักษ 192/110 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
2186 นาย คําหม่ืน หม่ืนโพธิ์ 65 ม.3 พหลโยธิน ปาสัก เชียงแสน เชียงราย /
2187 นาย คําหมุน บุญทองโท 189-190 นิเวสวัฒน บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
2188 นาย คําหรี ดาราช 320 พโลรังสฤทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2189 นาย คําหลา พวงพันธ 21 ม.9 ดงมูลเหล็ก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
2190 นาย คําหลา พาวุช 79 ม.1 เดชอุดม อุบลราชธานี /
2191 นาย คําหลา พ้ืนพรม 148 สุริยาตร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2192 นาย คําหลา ศิริคุณ 116 เดช-น้ํายืน กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี /
2193 นางสาว คําหอม โสภารัตน 12 ม.4 อุบลราชธานี /
2194 รท. คําแหง หงษไกรเลิศ เกาะหวาย ปากพลี นครนายก /
2195 นาย คําอาย แสนเทศ /
2196 นาง คําเอย คําแกว /
2197 นาย คิ้งฮัก แซจิว 385/32 ต.มหาพฤฒาราม อ. บารัก จ. พระนคร /
2198 นาย คิชพจน เพ็ชรกลม 70/246ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
2199 นาย คิน วงษวิกยกรณ หมู 2 ต.บางแกว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
2200 นาย คิ้ม ศิริวัฒน 546 ม.2 ไชยศรี รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 /
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2201 นาย คิ้ม สิริวัฒน 546 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา /
2202 นาง คิมเกก แซงุย 425 เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
2203 นาย คิมจุย แซอ้ัง 780/30 ต.พญาไท อ.ดุสิต จ.พระนคร /
2204 นาย คิมหยู แซแต 155-157 ต.สัมพันธวงศ ถ.พาดสาย อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
2205 นาย คิมหันต พรมโต 76/2 ม.1 น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ 53110 /
2206 นาย คี จันทราช 17ม.4 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี /
2207 นาย คี้ แซลอ 214 ดําเนินเกษม คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
2208 นาย คี้เซง แซอ้ึง 168 อ.หาดใหญ สงขลา /
2209 นาย คีรินท บุญสนอง 113 โรงอาง สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี 94000 / /
2210 นาย คีสุง แซโคว 732 พานิชเจริญ ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
2211 นาย คึ้งเฮ้ืยง แซจิว 1188 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
2212 นาย คุงใช แซโคว 2830 ม.4 ตาคลี นครสวรรค /
2213 นาย คุณ โคแกว 65 ม.9 แวง สวางแดนดิน สกลนคร /
2214 นางสาว คุณนิษฐ หองตรง 99 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
2215 นาง คุณัญญา พาชอบ 76 ม.4 หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร /
2216 นางสาว คุณัญญา สมเพ็ชร 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90112 / / /
2217 นาย คุณากร เกื้อดวง 75/157 3 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 10220 /
2218 นาย คุณี ศรีพรหม 113/1 อุบลราชธานี /
2219 นาย คุตตชาติ มีลือการ 295/3 ม.3 พิชัย2 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / / /
2220 นาย คุน แซเอ๊ียง หมู 6 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา /
2221 นาย คุนเวง แซลี้ 29 บางขุนพรหม พระนคร กทม. /
2222 นาย คุม เมืองเหลือ 321 ม.1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร / /
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2223 นาย คุม งามยิ่ง 59 5 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
2224 นาย คุมวงศ องอาจ 56/3 1 ชองไมแกว ทุงตะโก ชุมพร 86220 /
2225 นาย คูณ จํานงค 61 ม.7 หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
2226 นาย คูณ สาวงศนาม 503 หมากแข็ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2227 นาย คูณ อินทนา 54 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2228 นาย คูณ พันธคํา 11 1 บานจิตเทิง จิตเทิง พิมูลมังษาหาร อุบลราชธานี /
2229 นาย คูณ สุระผล 1325 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /
2230 นาย คูณ สามี /
2231 นาง คูน จันทบาต 1 ม.6 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2232 นาย เคงกิ้ว แซอ้ิง 519 ม.1 ราชดําเนิน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
2233 นาย เคงเกา แซเบ 558 บํารุงเมือง โรงเลี้ยงเด็ก ปอมปราบ กทม. /
2234 นาย เคงเปยง แซอาง 363/9 บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
2235 นาย เคน ดานกลาง 168ม.3 สายตะกู บานกรวด บุรีรัมย 31180 /
2236 นาย เคน นามวิชา เพ็ญ อุดรธานี /
2237 นาง เคน บุญทา 140-142 เมืองคง คง นครราชสีมา /
2238 นาย เคน ประคําทอง 334ม.12 ประชา เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
2239 นาย เคน ประหุปะโพธิ์ 47 15 เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม 44170 /
2240 นาย เคน ภาคภูมิ 35ม.2 มวง บานมวง สกลนคร /
2241 นาย เคน ลําเหลือ 55/1ม.11 มหาสารคาม /
2242 นาย เคน ศรีจันทรดี 72ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
2243 นาย เคนนอย มุลตรี 88/18ม.2 เหลานาดี ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40270 / /
2244 นาย เคนมา มะทิตา 9ม.1 บานนายูง น้ําโสม อุดรธานี /
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2245 นาย เคนมุย แซเตียว 234 เวียง เมือง เชียงราย /
2246 นาย เครือ บุญมี ม.2 มวงหมู เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี / /
2247 นาย เครือ ศรีสุขใส 107ม.3 ประชาสงเคราะห ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130 /
2248 นาย เครื่อง จาดเจริญ 681 ม.1 ศรีสมุทร ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
2249 นาย เครื่อง อุดมพันธ 30 ม.9 อุบลราชธานี /
2250 นาง เครื่อง โอสถสงเคราะห 399-400 ม.4 ต.ทาเรือ อ.ทาเรือ จ.อยุธยา /
2251 นาย เครื่อง แนนหนา 1148 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
2252 นาง เครือพิชญ ศูนยะคณิต 1900/1 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
2253 นางสาว เครือมาศ จันทรแกว 53/5 ศุภมิตร วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10110 /
2254 นาง เครือวัลย กานลําใย 41/1ม5 โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
2255 นางสาว เครือวัลย แกวกุล 171 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
2256 นาง เครือวัลย ขุนทองจันทร 264/2 5 ราชดําเนิน ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
2257 นาง เครือวัลย จิตรภักดี 6ม.3 บางมะฝอ โกรกพระ นครสวรรค /
2258 นาง เครือวัลย เติมสายทอง 1/9 7 หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร 74120 / / / /
2259 นางสาว เครือวัลย แถวอุดมชัย 90/535 ม.2 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
2260 นางสาว เครือวัลย ทวังชนะ 35 กรุงเกษม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
2261 นางสาว เครือวัลย ธรรมประสม 5 ราชวิถี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
2262 นาง เครือวัลย เพ่ิมพูล 16 ม.1 ทางขวาง แวงนอย ขอนแกน 40230 / / /
2263 นางสาว เครือวัลย แพทนัทธี 119/6ม.2 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
2264 นางสาว เครือวัลย ภูครองทุง 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
2265 นางสาว เครือวัลย ยามเย็น 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
2266 นาง เครือวัลย สงแสง 13๖(40/2714)ม.1 10/6 สามัคคี ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
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2267 นาง เครือวัลย สาระกุล 48/12 ม.14 คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 / / /
2268 นาง เครือวัลย สิทธิไกรพงษ 155 เทพารักษ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
2269 นางสาว เครือวัลย หวังชนะ 35 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
2270 นางสาว เครือวัลย อัตตะวิริยะสุข 50/139 ม.3 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
2271 นางสาว เครือศรี ชัยศิริ 711-70-236 พระแกว ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
2272 นาย เคลา คงชุม 14 4 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 91130 /
2273 นาย เคลื่อน ทองรอด 62 6 ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง 92130 /
2274 นาย เคลื่อน นาคเกื้อ 3 ม.3 เวียง ไชยา สุราษฎรธานี /
2275 นาย เคลื่อน โพธิ์ทอง 41 ม.5 นครศรีธรรมราช / /
2276 นาย เคลื่อน สมสุข 67 เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
2277 นาย เคลื่อน สุขเกษม 44/40 ในเขตเทศบาล วัดโพวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
2278 รอยตรี เคลื่อน สิงหแกว /
2279 นาย เคียง เกลี้ยงมาก 25ม.12 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง /
2280 นาย เคียง บุญสิทธิ์ ม.5 นาโพธิ์ สวี ชุมพร / /
2281 นาย เคียง ศิลาภรณ 621 ต. ในเขตเทศบาล อ. เมือง จ. พิจิตร /
2282 นาง เคียงขวัญ แรงสืบสิน 56/27ม.7 นวมินทร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
2283 นางสาว เคียงภูไพร ธาตุหินฟา 42 มหิดล สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
2284 นาย เคียงศักดิ์ วังธนากร 36-37 ม.10 ราชดําเนิน ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
2285 นาย เคี๊ยดบูน  (เสียชีวิต) แซเฮง /
2286 นาง แคทรียา สุทธนะ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
2287 นาย แคลง พันธุไชยา ม.2 ปาสะแก เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี / /
2288 นาง แคลน ปจิณบุระวรรณ 55-57 ต. บางขุนพรหม อ. สามเสน จ. พระนคร /
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2289 นาย แคลว ตันอมาตยรัตน 139 ม.1 พิษณุโลก /
2290 นาย แคลว ปญญโฆษิต 1732/3 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
2291 นาย แคลว มุขคาร /
2292 นาย แคลว ชัญญโฆษิต /
2293 นาง แคว แกลวกลา /
2294 นาง โค ชูรักษา /
2295 นาย โคกสุวรรณ ทวีโภคา 123 2 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
2296 นาย โคง ปะมะโต ม.1 ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี /
2297 นางสาว โคมมนต ทองม่ัง 864/2 วิสุทธินิเวศน หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
2298 นาย โคมลอย ทิพเนตร 168 มณีนพรัตน ศรีภูม์ิ เมือง เชียงใหม / /
2299 นาย โคยัง แซเตีย 582 สามเสน วชิระพยาบาล ดุสิต กทม. /
2300 นาง ใคร จันทุมา 74ม.8 สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี /
2301 นาย ไคซิว แซฉั่ว 645 2 สุริยเดชบํารุง ในเมือง เมือง รอยเอ็ด / /
2302 นาย ไคฮ่ัว แซลี้ 495 ต.พลับพลาไชย อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
2303 นาย ฆะณาพันธ วงศสถิตย 196 9 ทุงโปง อุบลรัตน ขอนแกน 40230 /
2304 นางสาว ฆาริสา โรจนวุฒิกังสวาล 111/195ม.14 บางบาน12 สุขาภิบาล1 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
2305 นาย เฆี้ยน อุดมเวช 82 ม.2 ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก /
2306 นาย โฆษิต ธีรกุลกิตติพงศ 220/6 ประชานุกูล1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
2307 นาย โฆษิต หนูแกว 4/1 ต.ปากน้ํา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ /
2308 นาย โฆษิต เอลเวซิโอ กสิกรรม 199/374 ม.2 หนองจอม สันทราย เชียงใหม / / / /
2309 นาง งก - ม.3 ทุงยาว ปาย แมฮองสอน /
2310 นาง งก ปองกา /
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2311 นาย งกเซง แซเอ๊ียะ 73 หมู 6 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา /
2312 นา งยุพิน การหม่ัน 1064 ริมคลองบางกอกใหญวัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
2313 นา งยุพิน พันธุพิศุทธิ์ชัย 28 บํารุงราษฎร เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
2314 นาย งวน ความหม่ัน 155ม.7 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
2315 นาย งวน จันทร - ม.5 อางทอง /
2316 นาย งวน ทองสงา ม.3 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม / /
2317 นาย งวน เปยมาลัย 2 ม.3 ต. ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน จ.ธนบุรี /
2318 นาย งวน แซกวย 1361 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
2319 นาย งวน สุวรรณโพธิ /
2320 นาย งวน เรืองสมบูรณ /
2321 นาย งวนเซ้ีย แซโตว 58 ทากลาง จักรเพ็ชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
2322 นาย งวนตึ่ง แซอ้ึง 304-305 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก /
2323 นาย งวนเส็ง แซลิ้ม 1796 ต.ตลาดนอย ถ.เชียงกง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
2324 นางสาว งวนเอง แซจัง 255 ม.11 พระนครศรีอยุธยา /
2325 นา งสุวิมล โฆษิตเจริญกุล 86/9ม.11 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
2326 นาง งอ แซอ้ึง 605 เพชรสมุทร แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
2327 นาง งัง เหลืองสาย /
2328 นาย งังเซ็ง แซเจีย 1237 พรหมเทพ ในเมือง เมือง อุบลราชธานี / /
2329 นาย ง่ันฮุน แซตัน 1220 ทาหิน เมือง ลพบุรี /
2330 นาย งานฮวด แซเชีย 3 นครประทุม ในเมือง ยะโสธร อุบลราชธานี /
2331 นางสาว งามจิต แสงจันทรรุง 283/52 7 สําโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
2332 นาง งามจิตต สุวรรณศรี 510 ม.2 10 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
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2333 นาง งามจิตร ทองนอย 139/57 บานโปง บานโปง ราชบุรี / /
2334 นาง งามช่ืน รัตนดิลก 459 กรุงเทพมหานคร / /
2335 นางสาว งามตา ทองดียิ่ง 21/51ม.2 สมบูรณสุข งามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
2336 นาง งามตา บุญบุตร 116/201 ม.11 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
2337 นาง งามนิจ นิ่มไศละ 451 สันติภาพ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
2338 นาง งามนิตย พรมโชติ 127/ม.11 คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน 40280 /
2339 นางสาว งามรยุ งามดอกไม 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
2340 นาง งามศรี ไชยนันทน 3 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
2341 นางสาว งามศิริ สัตยตัง 68 11 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 / / / /
2342 นางสาว งามศิริ สิงหคําปอง 82 3 กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160 / / / /
2343 นาย งิด แชกัง 277 ต.จักวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
2344 นาย งี แซปง 257 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
2345 นาย ง้ีจ่ี แซเฮง 93 ต.วังบูรพา ถ.ซอยทากลาง อ.พระนคร จ.พระนคร /
2346 นาย ง่ีชุน แซเฮ๊ีย 31/4 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
2347 นาง ง้ึนฮวย กัวทา 160 ม.1 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
2348 นาง เง็กกี่ อํานาจสิริวิทย 94 พระราม4 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
2349 นาย เง็กยู แซเอ๊ียว 20 บางไทรปา บางเลน นครปฐม /
2350 นาย เงจิดชัน แซเง 121 ต.ตลาดนอย อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
2351 นาย เงาะ แพงพร 65 ม.14 ชัยนาท /
2352 นาย เงิน กุนอก 2767/22 ราชนิกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
2353 นาย เงิน เครือวัลย 30/1ม.7 อุบลราชธานี /
2354 นาย เงิน วิบุญมา 111 ม.1 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม /
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2355 นาย เงิน สุทธสังข 126/4ม.6 ตาผามอก ลอง แพร /
2356 นาย เงิน แชมสาคร 233/8 ต.กระทุมแบน อ.กระทุมแบน จ.สมุทนสาคร /
2357 นาง เงิน มีเที่ยง /
2358 นาย เงีย อูอน 318/5 ร.พ.วรพงษ จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
2359 นาย เง่ียงบุน แซจิว 1439 ต.บางรัก ถ.เจริญกรุง อ.บางรัก จ.พระนคร /
2360 นาย เงียบ ลาแพงดี 76 หนาโรงเรียนกลาง วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
2361 นาย เง๊ียบ แซวอง /
2362 นาย เงียบฮัง แซแพ 274 มังกร ปอมปราบ ปอมปราบ กทม. / /
2363 นาง เง่ียม ตันฑุลทุกุล 277 ต.จักวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
2364 นาย เง้ียมเมง แซลี้ 1 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา /
2365 นาย โงว จ้ินฮง /
2366 นาย โงวฮวง แซตั้ง 159/5 อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร /
2367 นาย ไงน เยาวนารถ 103 ม.17 กุดจอก บัวใหญ นครราชสีมา /
2368 นาย จก หลาแหลง 2 ม.5 น้ําออม คอวัง ยโสธร /
2369 นาย จง ลี้พูลทรัพย 61-22ม.10 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
2370 นาย จง แข็งสาริกิจ 80 ต. ดงขวาง อ.หนองขาหยาง จ. อุทัยธานี /
2371 ส.ต.ท. จง รัศมีจันทร 196 ต.กลางดง อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา /
2372 นาง จงกชพร พินิจอักษร 38/18 หมู13 บางนา-ตราด บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
2373 นางสาว จงกมล จิระดิเรกวรกุล 409 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
2374 นาง จงกล กลาใจ 9/1ม.3 ทุงหมอ สะเดา สงขลา /
2375 นาง จงกล จันลือชัย 475 12 หนองคาย 43220 / /
2376 นางสาว จงกล ชัยโอภาส - ม.5 สรรพยา ชัยนาท /
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2377 นางสาว จงกล ชูผล 28 ม.6 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
2378 นางสาว จงกล ปยะนันท 27 กรุงเทพมหานคร / / /
2379 นางสาว จงกล พูลสวัสดิ์ 37/166ม.2 สุขาภิบาล5 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
2380 นาย จงกล เศรษฐกร 543/283 หมูบานการเคหะลําพูน เชียงใหม 50300 /
2381 นางสาว จงกล สุทธิโก 815/300 ม.5 ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
2382 นาย จงกล ผาตินาวิน 150 8 ทารถ ดําเนินสดวก ราชบุรี / /
2383 นางสาว จงกล เอ่ียมสูงเนิน อุดรธานี /
2384 นาง จงกล รัตนภูมิ 35 ต.ชนะสงคราม ถ.บานตะนาว อ.พระนคร จ.พระนคร /
2385 นางสาว จงกลแกว ชูนิยม 1280 ม. ต.วัดกัลยา อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
2386 นางสาว จงกลณี เจริญสุข 82/4 ม.1 สุขุมวิท บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
2387 นางสาว จงกลณี วรสิทธิกร 15ม.10 วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / / /
2388 นาง จงกลนี ฉันทวรกิจ 89/1129 ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
2389 นางสาว จงกลนี พินัยสุทธิแพทย 970/26 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
2390 นาย จงกวั๊น แซเลง 429-431 สีลม บางรัก กทม /
2391 นาย จงง้ี แซฉั่ว หมูที่ 7 ต. บอพลับ อ.เมือง จ. นครปฐม /
2392 นางสาว จงจิตต เขมาวุฆฒ 35/3 สุขประยูร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
2393 นาย จงจิตต โชวตระกูล 69/1 นันทาราม หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
2394 นางสาว จงจิตต พัฒนพันธ 40ม.9 โพธิ์ใหญ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
2395 นาง จงจิตต ไมวัฒนา 145/1ม9 หินปก บานหม่ี ลพบุรี 15110 / /
2396 นางสาว จงจิตต ฤทธิหาญ 153/ม.1 ราชนิกุล ในเมือง บานไผ ขอนแกน 40110 /
2397 นาง จงจิตต อนช่ืน 20 บูรพานอก ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2398 นางสาว จงจิตร เถลิงพงษ 33/1 ม.9 ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / / / /
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2399 นางสาว จงจิตร เรืองมะเริง 73 7 รางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150 /
2400 นาง จงดี อินวรานุกูล 34 ต.รองเมือง ถ.รองเมือง ซ.จรัสเมือง อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ /
2401 นาง จงดี เกียรติบุตร 70 ต.กัลยาณี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
2402 นาย จงฝา เซ่ียงวอง 64 ต.สําราญราษฎร อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
2403 นาง จงพิศ นันทะวิชัย 309 หมู 6 ม.6 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52100 โทร.08 9647 8363 ลําปาง /
2404 นาย จงพุฒิ ภัคไพสิฐเจริญ 56 ม. ซ.หลวงแพง 6 ถ. ต.ทับยาว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520 โทร.- กรุงเทพมหานคร /
2405 นาย จงภูมิ เจตมโนรมย 22/2 พระรามเกา 41 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
2406 นาง จงรัก ดวงทอง 148/12 ม.4 บานเกาะ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
2407 นาย จงรัก ปานบุญ 6 12 เกาะตาเลี้ยง ศรีสําโรง สุโขทัย 64120 /
2408 นางสาว จงรัก ปาลี 111 ม.15 หวยยาบ บานธิ ลําพูน 51180 /
2409 นางสาว จงรัก ภูเปยมศักดิ์ 19/280ม.6 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
2410 นางสาว จงรักษ การชะวี 11 พหลโยธิน 53 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
2411 นาย จงรักษ ปรัชญานุกูล 42 พระราม4 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
2412 นาง จงรักษ มากจันทร 77/5 ม.1 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
2413 นาง จงรักษ ชลานันต 42/1 ม.4 ต.ทาศาลา อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50000 เชียงใหม /
2414 พันโท จงสวัสดิ์ ช่ืนชัยกิจ 27/45 ม.4 สังคมสงคเคราะหแจววัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี /
2415 นาง จตุพร เขื่อนพันธ 172 ม.8 หวยลาน ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
2416 นางสาว จตุพร ชูรัตนไกรศรี 174/5 ม.1 พนัสนิคม ชลบุรี / /
2417 นาง จตุพร แดงคูณ 68/284 ม.2 บึงน้ํารักษ ธัญบุรี ปทุมธานี / /
2418 นาง จตุพร นามฉิมพลีพร 14/101 ทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 14/2 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
2419 นางสาว จตุพร ประทุมเทศ 25 1 สรรพสิทธิ์ 11 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
2420 นาง จตุพร ผิวเหมาะ 126/17 ม.2 ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
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2421 นาย จตุพร พนัสโณทัย 181/212 หมูบานสินทรัพยนคร อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
2422 นางสาว จตุพร พูลศรีกาญจน 165/323ม.1 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11120 / / / /
2423 นางสาว จตุพร แพงจักร 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
2424 นาย จตุพร แมนรักษา 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
2425 นางสาว จตุพร วงศคํา 1318 ม. 6 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
2426 นาย จตุพร ศศิพงษ 100/103 ม.7 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
2427 นาง จตุพร อรัญพฤกษ 162/2 ม.1 พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 /
2428 นาย จตุพล แขกวันวงค 118/9 ม.2 นครปฐม 73000 / /
2429 นาย จตุพล ปนเจริญ 3603/224 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
2430 นาย จตุพล ศรีสําราญ 32/60 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 / / / /
2431 นางสาว จตุมา เจนกิจวัฒนาเลิศ 338/170 ลาดพราว80 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
2432 นาย จตุรงค จันทรขาว 58ม.2 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 80000 /
2433 นาย จตุรงค จาบทอง 44 15 บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
2434 นาย จตุรงค แมนวิวัฒนกุล 161ม.1 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330 / / /
2435 นาย จตุรงค เอ้ือจิรกาล 50/159 ม.9 สุขา คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
2436 นาง จตุรพร ประเสนมูล 61ม.9 ลําปาง-แมทะ แมทะ แมทะ ลําปาง 52150 /
2437 นาย จตุรภัทร ตันติวงศ 29/33 1 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 /
2438 นาย จตุรวิทย เกษเพชร 201ม.1 บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180 /
2439 นางสาว จนาศรี กิตติอภิญญา 23/43 สุขาภิบาล บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
2440 นาย จบ ราตรี 29ม.8 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
2441 นาย จร เกตุเมา 159 ไผทองโพธิ์ โพธิประทับชาง พิจิตร /
2442 นาย จรง ทองปาน 18/1 ม.2 พังยาง ระโนด สงขลา /
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2443 นาย จรงค ไลทัน 204ม.8 เขารักษ เขารักษ บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี 84260 /
2444 นางสาว จรพร สิริวีรโรจน 365/624 พุทธบูชา บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
2445 นาย จรรยง ทรงวุฒิศีล 1634/11-14 ขุขันธ เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ /
2446 นางสาว จรรยงค ชูเชิด 95ม.9 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
2447 นาย จรรยงค ลีนานุพันธุ 496 ต.วัดเทพศิรินทร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
2448 นางสาว จรรยนนท ไพศาลวรภัณฑ 234/6ม.3 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / /
2449 นาง จรรยพร งามประดิษฐ 364/2 2 เพชรเกษม เสาธง รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80350 / /
2450 นาง จรรยพัฒน หนูพันธ 37/1 7 มวงงาม สิงหนคร สงขลา 90230 /
2451 นาย จรรยา แกวสะแสน 67 เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
2452 นาง จรรยา เจริญวรนาท 179/9ม.1 เมืองสงขลา สงขลา 90230 /
2453 นาง จรรยา ดาวรุง 224 ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
2454 นาง จรรยา ดิษฐศรี 160/1 หมู 3 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค 60250 /
2455 นางสาว จรรยา เทศพุก 56 3 ถ้ํารงค บานลาด เพชรบุรี 76150 /
2456 นางสาว จรรยา ธรรมรุงเรือง 120 สุขาภิบาล ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
2457 นาง จรรยา นิตยนอยสืบ 56ม.2 ชางใหตก โคกโพธิ์ ปตตานี 94120 / /
2458 นางสาว จรรยา บุญชู 300/8 ม.4 มหาโพธิ เกาเลี้ยว นครสวรรค 60230 / /
2459 นางสาว จรรยา บุญรัศมี 37/822 ม.4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
2460 นาง จรรยา พันธุรัตน 99/335 พฤกษชาติ สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / /
2461 นางสาว จรรยา มีวาสนา 179ม.2 บางขุนไทร บานแหลม เพชรบุรี /
2462 นาง จรรยา ลับไพรี 112/4ม.3 นครศรีธรรมราช 80350 /
2463 นาง จรรยา วงคชัย 239/66 หมูบานสุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / /
2464 นาง จรรยา ศิริพร 91/424 ม.11 รามอินทรา คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
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2465 นาง จรรยา สวัสดิรักษา 461/10 2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / /
2466 นางสาว จรรยา เสนหา 37/38 11 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24110 /
2467 นางสาว จรรยา ตาดะทานันท 1063-1065 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
2468 นางสาว จรรยาพร กะลืมศรี 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
2469 นางสาว จรรยามาลย ภูลมัย 150 ม. ซ. ถ. ต.บางออ อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. กรุงเทพมหานคร /
2470 นาง จรรยารักษ กิ่งสุคนธ 98ม.4 สุขาภิบาล 2 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค 60170 /
2471 นางสาว จรวย พงษมาลา 69 จ.12 ม.6 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
2472 นาย จรวย พันธุสุนทร 763 ถ.เทศบาลสายสอง ต.กัลยาณี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
2473 นางสาว จรวยพร ผิวเหลือง 6 วัดกัลยาน ธนบุรี กทม. / /
2474 นางสาว จรสธิป แกวเกตุ 67/7ม5 คอหงส หาดใหญ สงขลา / /
2475 นาย จรัญ คงสุวรรณ 7/1005ม.6 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
2476 นาย จรัญ คาขึ้น 33 1 พัฒนา ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
2477 นาย จรัญ จริยาวุฒิกุล 62 ม.13 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
2478 นาย จรัญ ฉลวยศรีเมือง 165/15 หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี / /
2479 รอยโท จรัญ ชัยศิริ 200/1 วรพงษ บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
2480 นาย จรัญ ชูนาค 55/1 หัวหลาง ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
2481 นาย จรัญ ชูวิทย 182 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
2482 นาย จรัญ แซลี้ 21/8 โพนพิสัย หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2483 นาย จรัญ ทรัพยสิน 136/51 ม.9 แสนธิวัฒนา ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
2484 นาย จรัญ นวลศรี 53/8ม.6 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / / / /
2485 นาย จรัญ พูลสวัสดิ์ 22/203 พหลโยธิน 48 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
2486 นาย จรัญ ภักดีอักษร 164 ม.6 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
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2487 นาย จรัญ มีปา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
2488 นาย จรัญ หาญคํา 128 6 ริม ทาวังผา นาน 55140 / /
2489 นาย จรัญ หารินชัย 157/5 ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 42130 /
2490 นาย จรัญ อนุเปโฐ 15/16 ริมทะเล บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
2491 นาย จรัญ อุนบูรณะวรรณ 137/4 วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
2492 นาย จรัญ เอกวงษ 150/ม.16 จําป ศรีธาตุ อุดรธานี 41230 / /
2493 นาย จรัญเจริญ โลหะกิจเสถียร 9/14-15 ม.8 เพชรเกษม ออมใหญ สามพราน นครปฐม / / /
2494 นางสาว จรัญญา ยอดมานะ 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
2495 นาย จรัณย ประเสริฐผล 411 วัฒนา หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2496 นาย จรัล ดาวสวย 207/36 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
2497 จาสิบเอก จรัล โตศรี 9ม.3 สุขาภิบาล ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
2498 นาย จรัล ธรรมโชติ 0 ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม / /
2499 นาย จรัล ปองทาว 128/20 15 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 /
2500 นาย จรัล เลขะวัฒนะ 76/1ม.4 ทาตะโก นครสวรรค /
2501 นาย จรัล ศรีชม 57/14ม.3 พอขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
2502 นาย จรัล สอนสุวิทย 21/11 ม.2 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / /
2503 นาวาอากาศตรี จรัล เหล็กนิ่ม 4/1 ตลาดใหม บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี / /
2504 นาย จรัล ปนพินิจ 280 เจริญกรุง ปอมปราบ ปอมปราบ พระนคร /
2505 นาย จรัล เพ็ชรพราว /
2506 นางสาว จรัลรัตน อุดมวารีรัตน 25/8 อรุณอมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
2507 นาย จรัส ถึงแสง 230 ม.12 ปราจีนบุรี /
2508 นาย จรัส เถาธรรมพิทักษ 174/1ม.5 บางกุง หวยยอด ตรัง /
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2509 นาย จรัส นิ่มดวง 73ม.2 วังใหญ เทพา สงขลา /
2510 นาย จรัส ปญญาภิญโญผล 93/5-6 เจริญเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
2511 นาย จรัส พรมพลเมือง 40ม.6 เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2512 นางสาว จรัส รัตนครีพ 75/3 พระรามที่ 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
2513 นาง จรัส ศิลปเสวตร 11 10 ทาหิน สวี ชุมพร 86130 / / / /
2514 นาย จรัส สังวรณ 96 ม.8 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี /
2515 ส.ท. จรัส สุริยะประสาท 67 ม.2 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
2516 นางสาว จรัส สุวรรณางกูร 762 ซอยวานิช 2 ตลาดนอย สัมพันธวงศ พระนคร /
2517 นาย จรัส สินสถิตยโรจน 78/1 ต. เสาชิงชา อ. พระนคร จ. พระนคร /
2518 นาย จรัส พรหมนุษย หมู 5 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
2519 ร.ต. จรัส ทองสุก /
2520 นาย จรัส ศรีเทียม /
2521 นาย จรัส ยุรังกูล หมูที่ 3 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี /
2522 นาย จรัสเดช ไชยทอง 686/25 หลวงแพง ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10250 /
2523 นางสาว จรัสพร พฤกษากร 506/87ม.3 สุขสวัสดิ์ จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
2524 นางสาว จรัสพร สุขกุล 122 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
2525 นางสาว จรัสพัชร วงษวิจารณ 90/164ม.14 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11100 / /
2526 นาง จรัสรวี ไกลกระราช 302/119 ม.9 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
2527 นางสาว จรัสวรรณ จึงธนภัทร 594/863 ปนเกลาคอนโด แกวเงินทอง คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
2528 นางสาว จรัสวรรณ นิลกาญจนกุล 110/187 รามคําแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
2529 นาง จรัสศรี เจะอุมง 24/1ม.1 เปยน สะบายอย สงขลา / /
2530 นางสาว จรัสศรี ดอนกระสินธุ 70/3 ประชาราษฎรสาย1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
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2531 นาง จรัสศรี ถิ่นทัพไทย 148/115 2 รอบบึงแกนนคร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
2532 นางสาว จรัสศรี ทุมทอง 114/13ม.5 เชียงใหม-หางดง แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
2533 นางสาว จรัสศรี บุญคงทอง 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
2534 นางสาว จรัสศรี รักดี 24/8ม.9 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร /
2535 นางสาว จรัสศรี อาจศิริ 251/3 โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย /
2536 นาง จรัสศรี อินทปนดี 148/104ม.5 กาญจนวดี บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
2537 นาย จริงตรง ตุรงคสมบูรณ 51-53 ม.7 หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี /
2538 นาง จริญ เจริญพงษมาลา 152 แสนสุข หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
2539 นาง จริญ พิพัฒนการเสรี 39/1ม.10 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
2540 นางสาว จริญ ภัทรสมบัติเจริญ 728/47ม.2 สุขสวัสดิ์26 บางประกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 /
2541 นางสาว จริญญา กิจนิธิประดิษฐ 90 ม.3 ชุมพร 86160 / / /
2542 นางสาว จริญญา คําศรี 33 19 โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 /
2543 นาง จริญา ลอว 119/37-38 15 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
2544 นาย จริน สรอยแสงทอง 38 ม.2 ดอนลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
2545 นาย จรินทร เกียรติพาณิชย 1451 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
2546 นางสาว จรินทร แกวรักศรี 36 สีพระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
2547 นาย จรินทร โคกพระปรางค 110ม.8 นครไทย นครไทย พิษณุโลก /
2548 นาง จรินทร เจียมเจริญ 2/1 ม.1 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 / /
2549 นาย จรินทร บัวคลี 44/1 ม.6 ตรอกตลาด หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด /
2550 นาย จรินทร บุญเส็ง - ม.13 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี /
2551 นาย จรินทร ผลสมบูรณ 4/4 สมันตประดิษฐ พิมาน เมืองสตูล สตูล 97000 /
2552 นาย จรินทร พลหาวงศ 140/10 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
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2553 นาง จรินทร แพสุพัฒน 160/63 3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / / /
2554 นาย จรินทร ยวดยิ่ง 69ม.5 รอบเกาะ แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84330 /
2555 นาย จรินทร ยอดยิ่ง 18 ม.5 แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
2556 นาง จรินทร วุฒิธรรมเวช 71/92ม.4 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
2557 นาย จรินทร อุตวัฒน 11 วารีราชเดช ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร /
2558 นางสาว จรินทรทิพย ถนัดกลึง 160 ม.8 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
2559 นาง จรินทรพร เพียรพิทักษ 485/5ม.2 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
2560 นาง จรินทิพย จิรุภัณฑสวัสดิ์ 1090/7 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
2561 นางสาว จริยา เกรียงไกรวณิช 508/89 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
2562 นางสาว จริยา ขวัญทองหาว 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
2563 นาง จริยา จงเจษฎ 124 มิตรพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
2564 นาง จริยา จันที 238/2 วัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
2565 นาง จริยา เจียมตระการ 1204 พิชัยฯ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
2566 นางสาว จริยา ชินะกานนท 95/724 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
2567 นางสาว จริยา บุญเนตร 182/22 จรัลสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
2568 นางสาว จริยา ประดิษฐเพชรา 406/193 ม.1 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / / / /
2569 นางสาว จริยา มานะขจรเวช 140 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี / /
2570 นางสาว จริยา โลหคํา 29/1608 2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
2571 นางสาว จริยา วิรุฬราช 270 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
2572 นาง จริยา สินศิริ 084ม.3 ทาพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร /
2573 นางสาว จริยา แกวคําภา 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
2574 นาง จริยา สุกขันต 333/4 ม.6 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
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2575 ร.ต.อ.หญิง จริยา แสนเดช /
2576 นา จรี สีราสาตร - ม.4 บางตะบูน บานแหลม เพชรบุรี /
2577 นางสาว จรี ภัทราภานุภัทร 186 ต.ในเขต อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค /
2578 นางสาว จรีรัตน โฆษิตอนันต 981/3 พิบูลยอุปถัมถ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
2579 พันตรีหญิง จรีรัตน อนอารี 155 เทศา นครปฐม 73000 /
2580 นาง จรีลักษณ เมฆฉาย 25 เสือปา ซอย4 หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
2581 นางสาว จรุง รวมมิตย 2 ม.5 รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด / /
2582 นาย จรุงศักดิ์ สุริยะทนานนท 1053-1055 ม.10 แยกสุขุมวิท 71 พระโขนง-ลาดพราว พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
2583 นาย จรูญ แกนเพ่ิม ม.2 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
2584 นาย จรูญ แกวยวน 137/238ม.9 วิภาวดี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
2585 นาย จรูญ คําแสน - ม.3 แมจัน แมจัน เชียงราย /
2586 นาย จรูญ จงเจริญคุณวุฒิ 477/3 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
2587 นาง จรูญ จริยาธรรมกร 178/1 ม.8 พิษณุโลก-หลมสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
2588 นาย จรูญ จิตประเสริฐ 559 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
2589 นาย จรูญ ใจบุญ 31ม.1 แควใหญ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
2590 จ.ส.อ. จรูญ ฉุนประดับ 54 ไชยา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / /
2591 ส.ต.อ. จรูญ โชติธรรม 145 ม.4 บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี /
2592 นางสาว จรูญ แซลอ 150 ม.5 ทุงคอก สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
2593 นาง จรูญ ดวงสวาง 149 กรมการทหารสื่อสาร พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
2594 นาย จรูญ ทองยา 116 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
2595 นาย จรูญ บุตรราช 69-71 สุรินทร /
2596 นาย จรูญ ประมวญวงศ ม.2 นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม / /
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2597 นาย จรูญ ปนวิเศษ 117 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
2598 นาย จรูญ ผาสุขดี ม.2 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม /
2599 นาย จรูญ พลอยวงค 133 ม.1 ชองแค ตาคลี นครสวรรค /
2600 นาย จรูญ พละเลิศ 52 ม.3 บางใหญ บางปลามา สุพรรณบุรี / /
2601 นาย จรูญ พูลพิพัฒน 136 ม.5 หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี /
2602 นาย จรูญ พูลโพธิ์ 273 ม.2 ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
2603 ร.อ. จรูญ พูลสมบัติ ร.น. 30/34 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
2604 นาย จรูญ เพ็ชรพลอย 3 ม.8 หนองโรง หนองแค สระบุรี /
2605 นาย จรูญ ฟนงูเหลือม 209ม.1 หลุมขาว โนนสูง นครราชสีมา /
2606 นาย จรูญ ภูสีดิน 225 ม.8 บานไผ ขอนแกน 40110 / /
2607 นาย จรูญ เมตตาจิต 70/2ม.4 ชุมพร /
2608 นาย จรูญ รมโพธิ์ทอง 109ม.1 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร /
2609 นาย จรูญ รอดมา - ม.1 บานบึง บานบึง ชลบุรี /
2610 นาย จรูญ ลับแล 38ม.4 จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
2611 นาย จรูญ วงษธรรม 202/3 ราชบุตร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2612 นาย จรูญ ศรีจํานอง 177/1 ม.1 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
2613 นาย จรูญ ศักดาเดช 50/261 สุขุมวิท105 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
2614 นาย จรูญ สังขคงเมือง - ม.1 ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
2615 นาย จรูญ สายจันดี 28/1ม.12 มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
2616 นางสาว จรูญ เสือจุย 19 รามคําแหง (เทพลีลา) บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
2617 นาย จรูญ แสงฉาย 653ม.2 ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2618 นาย จรูญ หนูเกื้อ 89 ทะเลหลวง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
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2619 นาย จรูญ หยูทอง 63/2390 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
2620 นาย จรูญ อจระสิงห 28 คงหิรัญ รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
2621 นาย จรูญ รุงสาโรจน 2776 บางคอแหลม ยานนาวา พระนคร /
2622 นาย จรูญ เพ็งผอง 540 บางพูล บางกอกนอย ธนบุรี / /
2623 นาย จรูญ แสงศิริ 40 สุขุมวิท 85 บางจาก พระโขนง กทม. /
2624 นาย จรูญ ขุนทรัพย 44 7 บางมด บางขุนเทียน ธนบุรี / /
2625 นาย จรูญ ชลศิษย 681 สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต พระนคร /
2626 จ.ส.อ. จรูญ บัวหลวง 51 4 ถนนนครไชยศรี ดุสิต พระนคร /
2627 นาย จรูญ ชลหาญ 452 7 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ /
2628 นาย จรูญ เวชชประสิทธิ์ 3 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
2629 นาย จรูญ โตะนาค 18/3 ต.บานหม่ี อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี /
2630 นาย จรูญ ลีละผลิน 38/1 ม.15 ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี /
2631 นาย จรูญ ศรีประภา 37/22 ต. สวนหลวง อ. พระโขนง จ. พระนคร /
2632 นาย จรูญ เขสงศิริ 40 สุขุมวิท 85 ต.บางจาก อ.พระโขนง /
2633 พันตรี จรูญ รัตนไตรภพ 11 ต. ทาแค อ. เมือง จ. ลพบุรี /
2634 นาย จรูญ วุฒิยาภรณ 4-3 ม.2 ต.คลองถม ถ.พหลโยธิน อ.บางเขน จ.กรุงเทพ /
2635 นาย จรูญ สิริกุล /
2636 นาย จรูญ ประพฤติดี /
2637 นาง จรูญพร รักษากุล /
2638 นาง จรูญพรรณ เทพฝน 30/1/ม.4 บุญนาคพัฒนา เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
2639 นางสาว จรูญลักษณ ปองเจริญ 180/1 ม.3 บานโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
2640 นาง จรูญลักษณ วัฒนฉัตร 962 มหาจักรพรรดิ์ หนาเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา / /
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2641 นางสาว จรูญศรี เช้ือหอม 1331/7 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
2642 นาย จเร พุกเจริญ 894 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
2643 นาย จเร ศักดิ์พันธ 14ม.8 เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
2644 นาย จว แซกิม 713-715 ต.ปอมปราบ ถ.22กรกฎา อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
2645 นาย จวง เข็มเพ็ชร 116 ม.13 อุบลราชธานี /
2646 นาย จวง จันทรประเสริฐ 36/7 ศรีทาขาม ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 / / /
2647 นางสาว จวง จินดามัง 44/68 หมู11 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
2648 นาง จวง แซเฮง 32 พลับพลาไชย ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
2649 นาย จวง รุงเจริญ - ม.1 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
2650 นาง จวง แซเฮง 473/10 ตรอกเจาคุณศรี ปทุมวัน ปอมปราบ พระนคร /
2651 นาย จวง เจริญขํา  ต.หัวดง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
2652 นาย จวง ปนปฐม /
2653 นาง จวงจันทร จิตรัตน 201/16 หมู 9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
2654 นาย จวน เกตุแกว ม.6 บานบึง ชลบุรี / /
2655 นาย จวน ทองเกตุ 30ม.6 คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ 81160 /
2656 นาย จวน บริสุทธิพงากุล 222 พระแสง สุราษฎรธานี /
2657 นาย จวน สถิตยภูมิ 9ม.7 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
2658 นาย จวน ประสิทธิผล 7 วงคอง พรมพิราม พิษณุโลก /
2659 นาย จวน สวนทรัพย 150 11 ซับสมอทอด บึ่งสามพัน เพชรบูรณ / /
2660 นาย จวน จินายน 194 เจริญกรุง ตรอกจันทร ยานนาวา กทม. / /
2661 นาย จวน ชุมเทพ /
2662 นาย จวน ศีคลายแกว 4 ม.1 ต.ราษฎบูรณะ อ.ราษฎบูรณะ จ.ธนบุรี /
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2663 นาย จวน ผลสมบุญ หมู 1 ต.หัวไผ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา /
2664 นาย จวน ศรีดง หมูที่ 2 ต.โคกสลุด อ. บางกระทุม จ.พิษณุโลก /
2665 นาย จวน โพธิ์พานิช /
2666 นาย จอก ทองกอน 1 ลับแล-หัวดง ฝายหลวง ลับแล อุดตรดิตถ /
2667 นาง จอก โพธิพิรุณ /
2668 นาย จอก ไขศรี /
2669 นาย จอคิดยี แซเอียว 401 ท. ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
2670 นาย จอง ฉิมไทย ม.5 ต.วังสําโรง อ.บางมูลนาค จ.พิจิตร /
2671 นาย จองจาบ ปานหมอก 3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เฃียงใหม /
2672 นาย จอน แกวทอง 8ม.4 มโนรมย ชัยนาท /
2673 นาย จอน เพ็ญสุข 65ม.5 สะกอม เทพา สงขลา /
2674 นาย จอน ผลัดธุระ 162/3 4 บานนา บานนา นครนายก / /
2675 นาย จอน บลพันธ 53 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน /
2676 นาย จอน บุญฐรอบ /
2677 นาย จอน แซเจน - ม.1 แกลง ระยอง /
2678 จ.ส.อ. จอม ดีหม่ืนไวย 250ม.18 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
2679 นาย จอม สีสัน 310 วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท /
2680 นาย จอม ศรีสันต 310/2 ต.วัดสิงห อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท /
2681 นาง จอมจิณา ปานอินทร 45 9 บางน้ําจืด หลังสวน ชุมพร 86110 /
2682 นางสาว จอมจิต วารีขันธ 233ม.4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
2683 นาย จอมชัย หลุดแกว 112ม.8 ฝาง เชียงใหม /
2684 นาย จอมปรางค กัณหาสุข 32 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 122 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

2685 นาย จอย นาอุดม ม.3 ต.ทายทุง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร /
2686 นาย จอย ทองมี 9 ม.3 หนาประดู พานทอง ชลบุรี /
2687 นาง จอย เล็กกล่ํา - ม.4 พิจิตร /
2688 นาย จอย สกุลจันทร ม. ถลาง ภูเก็ต / /
2689 นาย จอย ปนประดิษฐ 1875 คลองตนไทร คลองสาน ธนบุรี / /
2690 นาย จอย จันทราโส /
2691 นาย จอยซี แชลิ้ม 1473/3 ลุมพินี ปทุมวัน กทม. /
2692 นาย จอยสีดี สีดี - ม.1 พิจิตร /
2693 นาย จอลิดยี แซเอ่ียว 525 รองเมือง หัวลําโพง ปทุมวัน กทม. /
2694 นาย จอเวง แซเฮง 39 แปลงนาม อิศรานุภาพ สัมพันธวงศ พระนคร /
2695 นาย จะเด็จ คงชาตรี 16ม.11 นวมินทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
2696 นาย จะเด็ด จันนวล ม.3 ตลุก สรรพยา ชัยนาท / /
2697 นางสาว จักกินี กลอมนอย 4/36 3 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
2698 นาย จักรกริช กาญจนรักษ 85 ตลาดเกา ลําปาง 52000 /
2699 นาย จักรกฤษ ทองปุม 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
2700 นาย จักรกฤษณ วรสายัณห 63/1 5 ประณีต เขาสมิง ตราด / /
2701 นาย จักรกฤษณ กุลศิริแพทย 35/1 ม.8 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
2702 นาย จักรกฤษณ ผลาเสริฐ 446ม.2 เทพารักษ เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
2703 นาย จักรกฤษณ พงษโนรี 2 ม.2 วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
2704 นาย จักรกฤษณ มาประจง 6/16 4 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10500 /
2705 นาย จักรกฤษณ สําราญรมย 1 8 บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120 /
2706 นาย จักรกฤษณ เหลาเขตกิจ 18/38 ชองแคบ พบพระ ตาก 63000 /
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2707 นาย จักรเกริ่น ทิพยอักษร 1 คลองวาล เมือง ประจวบครีขัน / /
2708 นาย จักรทอง ตั้งจิตรเจริญ 239-241 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10610 / /
2709 นาย จักรทิพย พงษพรต 2308 หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
2710 นาย จักรพงศ ตันติวงศโกวิท 199/1ม.1 กาญจนบุรี / /
2711 นาย จักรพงศ สงเสียง 1/2 หมุ7 โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 /
2712 นาย จักรพงษ จาบทอง 1466 ม. 4 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
2713 นาย จักรพงษ ตั้งจิตรเจริญ 239-241 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
2714 นาย จักรพงษ นาควิเชียร 166/2 ปรมินทรมรรดา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000 / /
2715 นาย จักรพงษ แสงอรุณ 111 ม. ซ.หมูบานมิตรภาพ 2 ถ. ต.หนองบอน อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10110 โทร.08 7819 2258 กรุงเทพมหานคร /
2716 นาย จักรพรรณพงษ ธีรปณิธาน 34/627 1 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
2717 นาย จักรพรรดิ อมาตยมนตรี 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
2718 นาย จักรพันธ ตั้งจิตรเจริญ 239-241 ประชาธิปก คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
2719 นาย จักรพันธ พรณิจทะศรี 165/232 1 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
2720 นาย จักรพันธ เพ็ชรภูมิ 398/7 ม.1 พิจิตร /
2721 นาย จักรพันธ สิงหลอ 129 หมู 9 ผานอย วังสะพุง เลย 42130 /
2722 นาย จักรเพชร วิเศษชัยศิลป 178 อัษฏางค วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
2723 นาย จักรภพ กีรติชาญเวช 4/745 ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
2724 วาที่รอยตรี จักรภพ โกยโภไคสวรรค 82/111 ม.6 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
2725 นาย จักรรินทร จุลวงษ 44 4 ฟาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
2726 นาย จักรศลย กิฏามร 329/20 2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 11000 / /
2727 นาย จักรศิลป มาตราช /
2728 นาย จักราวุธ วิทิตพันธ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
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2729 นาย จักราวุธ เผือกคง 603/38 ม. ซ. ถ.พระองคขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.- พิษณุโลก /
2730 นาย จักรี ชมเชย 2 ริมคลองดาน บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
2731 นางสาว จักรีพร ไชยกุล 266 ลาดกระบัง52 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / / / /
2732 นาย จัง โคตรบรม ม.1 เมืองสกลนคร สกลนคร /
2733 นาย จัด นุยจันทร 40 6 น้ําผุด ละงู สตูล 91110 /
2734 นาย จัด เมืองเหลือ 36/3 บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร /
2735 นาย จัด ทับทิมทอง ม.1 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงหบุรี /
2736 นาย จัดการ เสร็จกิจ 311 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
2737 นาย จัดเหมง แซอุย 340 ต.ตรอกโตะกัง ถ.เยาวราช อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
2738 นาย จัน กนอยู - ม.3 สวรรคโลก สุโขทัย /
2739 นาย จัน พรหมเมือง 453 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
2740 รอยเอก จัน แสงสวัสดิ์ 318 ต.วัดทาพระกิ่ง อ.บางกอกใหญ จังหวัดธนบุรี /
2741 นาย จัน ขันศรี /
2742 นาย จัน ชัยภักดี 40 ต.เสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
2743 นาง จัน แสงใส /
2744 นาย จัน พุมชุม /
2745 นาง จัน ธรรมษา /
2746 นาย จ่ัน ใจโพธิ์ ม.2 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก /
2747 นาง จ่ัน พงษพานิช - ม.1 พิษณุโลก /
2748 นาง จ๋ัน ดาวเงิน /
2749 นางสาว จันกิฬา อาจศรี 292/1 พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
2750 นาง จันแกว สํารอง - ม.5 ดอนมูล สูงเมน แพร /
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2751 นางสาว จันจิรา จันทรวิเมลือง 35/1ม.10 หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
2752 นางสาว จันจิรา บิลหลี 40ม10 กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา / / / /
2753 นางสาว จันจิรา เพ็งปาน 120 2 แมพูล ลับแล อุตรดิตถ 53130 /
2754 นางสาว จันจิรา หาญศิริการ 9/940หมู 8 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / /
2755 นางสาว จันดา กุลกั้ง 38 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
2756 นางสาว จันดา สารากูล 27 8 หนองบัว ปะคํา บุรีรัมย 31220 /
2757 นาย จันดี ชนเชษฐ 420/1 ม.1 มหาสารคาม /
2758 นาย จันดี พรมกอง 80ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
2759 นาย จันดี พานะมัย 13 ม.19 คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี /
2760 นาย จันดี แซเอ๋ียว 258 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
2761 นาย จันดี เข็มเฉลิม 258 ม.2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
2762 นาง จันตรี ฉิมใหญ 31/338-340/4 เอกชัย นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
2763 นาง จันตรี หลอเจริญเรือง 144/65 1 พญาไทวิลเลจ สุขาประชาสรร 2 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
2764 นาย จันท ไชยวัฒณ 811 ประชาธิปตย ในเวียง เมือง เชียงราย / /
2765 นาง จันทกานต โปรานานนท 23/11 3 ยายชา สามพราน นครปฐม 73110 / / / /
2766 นาย จันทน บัวจูม 196ม.10 อุบลราชธานี /
2767 นาย จันทน พรหมเมือง 41 หลักเมืองขางวัดโพธิ์เย็นในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
2768 นางสาว จันทนแกว แนวขี้เหล็ก 13 รามอินทรา 14 แยก 6 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
2769 นางสาว จันทนฐปาล มะยะเฉียว 330/2-3 หมู1 เลี่ยงเมืองทาศาลา ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 /
2770 นางสาว จันทนแดง แนวขี้เหล็ก 13 รามอินทรา14 แยก 6 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
2771 นาง จันทนนลิน จันทรแกว 115/4 7 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
2772 นางสาว จันทนา กสินานนท 221 ม.4 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / / /
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2773 นาง จันทนา เช้ือนาค 549/146 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
2774 นางสาว จันทนา ทองวงศเพชร 1190ม.6 พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
2775 นางสาว จันทนา บุญกลิ่น 34/137 8 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
2776 นาง จันทนา ปราการสมุทร 444 จรัญสนิทวงศ69 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
2777 นาง จันทนา พัดไสว 100-54/4 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี / /
2778 นาง จันทนา พินิจไพฑูรย 55/26 ม.6 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
2779 นางสาว จันทนา ลาภธนบูรณทวี 9/132 รัตนาธิเบศร เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
2780 นางสาว จันทนา ลิ่มระนางกูร 446 พหลโยธิน52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
2781 นางสาว จันทนา วงษศิริ 17/111 6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
2782 นางสาว จันทนา วารวิจิตร 106/1-2 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
2783 นาง จันทนา ศรีนรพรรณ 129 2 ปาออดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
2784 นางสาว จันทนา ศิริวงศวัฒนา 59/4ม.13 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
2785 นาง จันทนา สิริพรหมภัทร 28/160 4 เอกชัย 34 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
2786 นางสาว จันทนา อริยโชติ 27/47 สุนทรโกษา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
2787 นางสาว จันทนารักษ ถือแกว 7/54 ม.2 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10310 /
2788 นาง จันทนี กาวิชัย 94 7 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / /
2789 นางสาว จันทนี งามพยุงพงษ 44/112ม.10 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
2790 นางสาว จันทนี ลีลานุธรรม 522/13 อโศก หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
2791 นางสาว จันทนี สัตยรุงเรือง 697/4 สุวรรณศร ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว 27000 / / / /
2792 นางสาว จันทนีย ศรีพยางค 434 ม.3 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
2793 นางสาว จันทพร มณีเสน 180/1 2 ปรมินทรมรรดา29 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 86000 / /
2794 นางสาว จันทพิมพ จําเริญ 4/314 ม. 4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
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2795 นาง จันทฟอง ยิ้มสด 1 ทิพยชาง หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
2796 นาง จันทร กายราช 289 ม.9 อากาศอํานวย สกลนคร /
2797 นาย จันทร เข็มพรมมา 124/8 ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
2798 นาย จันทร คํายุกต 121/1 ม.1 ปะเหลียน ตรัง /
2799 นาย จันทร คุณพระรักษ 37ม.4 นาแก นาวัง หนองบัวลําภู /
2800 นาย จันทร จันทรเขียว 355ม.3 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม /
2801 นาย จันทร จันทรไพศาล 240/1 บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
2802 นาย จันทร จันทรสมบูรณ 512/9 วรพงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
2803 นาย จันทร จาริตตะปญญา 16ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
2804 นาย จันทร ดวงแกว 75/4 พระราม6 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
2805 ร.ต.ท. จันทร ดวงมุลตรี 306 ม.2 อุบลราชธานี /
2806 นาย จันทร ตะมาแกว 92 7 สันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120 /
2807 นาย จันทร ทานิมทร 36 ม.4 บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
2808 นาย จันทร ธรรมบํารุง ม.3 คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรธานี / /
2809 นาย จันทร แผนสุวรรณ 36ม.4 กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน /
2810 นาย จันทร พรมกา 193 ม.10 บานเอราวัณ วังสะพุง เลย /
2811 นาย จันทร พรมบัว - ม.4 เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน /
2812 นาย จันทร พลสุนทร 8 ม.19 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน /
2813 นาย จันทร โพธิ์พิฑูรย 19 ม.12 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
2814 นางสาว จันทร แมนสกุล 64/1ม.4 ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส /
2815 นาย จันทร โมลา 19/1ม.8 อุบลราชธานี /
2816 นาย จันทร รอดวันเมือง 98/1ม.3 น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ /
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2817 นาย จันทร รอดสุวรรณ 119/2 พหลโยธิน แมคํา แมจัน เชียงราย /
2818 นาย จันทร รัตนาวงศ 625 ม.6 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี / /
2819 นาย จันทร รินทะไชย 108 ม.1 ขอนแกน /
2820 นาย จันทร เล็กโพธิ์ 302/2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
2821 นาง จันทร สุขตุม - ม.4 แมสอด ตาก /
2822 นาย จันทร เสียงเลิศ 1506/1 เจริยนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
2823 นาย จันทร แสงทับทิม - ม.2 กําแพงเพชร /
2824 นาย จันทร แสนรักษ 412 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2825 นาย จันทร หนองหลิ่ง 265ม.8 สามัคคี เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
2826 นาย จันทร หุตะเมขลิน ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี / /
2827 นาย จันทร เกษแกว 36 14 ลอบเวียง เมือง เชียงราย /
2828 นาย จันทร ไฝบุญ 4 สายเชียงใหม-ลําพูน หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม /
2829 นาย จันทร หมูแกว 6 ปาแดด ปาแดด เมือง เชียงใหม /
2830 นาย จันทร จินาภร 7 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม /
2831 นาย จันทร ใจบุญ 2 เวียง พราว เชียงใหม /
2832 นาย จันทร ไทยทมิฬ 2 วังไผ เมือง ชุมพร /
2833 นาย จันทร สิงหลําพอง 48 12 บางมด บางขุนเทียน กทม. / /
2834 นาย จันทร ประทุมไชย /
2835 นาย จันทร บัวสุข ม.7 ต.ริมใต ถ.หลวงสาย 4 อ.แมริม จ.เชียงใหม /
2836 นาย จันทร พิมสุก 33 ต. บานไร อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก /
2837 นาย จันทร ปริสงค /
2838 นาย จันทร กอนฆอง 27ม.1 เพ็ญ อุดรธานี /
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2839 นาง จันทร บุริกสวัสดิ์ 279 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2840 นาง จันทร กันทะวัง /
2841 นางสาว จันทรกมล สถิรวณิชย 233/4 7 รามวิถี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
2842 นางสาว จันทรกานต โกศัยกานนท 377 19 นพรัตน 11 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
2843 นาง จันทรกําเนิด เจริญพิทักษ 49/13 สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท กรุงเทพมหานคร /
2844 นาง จันทรแกว จันทรบุตร 110 ม.2 หางดง หางดง เชียงใหม 50230 /
2845 นาง จันทรแกว จากัน 182ม.3 สันปาตอง เชียงใหม /
2846 นาง จันทรขจร ลาภบุญทรัพย 21/735ม.12 บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
2847 นางสาว จันทรคณา ศรีโคตรฤทธิ์ 196/309ม.13 กสิกรทุงสราง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 44210 /
2848 นาย จันทรคํา ทิพยรอด 43 ม.6 แมโปง ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
2849 นาง จันทรงาม ไขเพชร 61/200 ม.8 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 11000 / /
2850 นาง จันทรจิรา การดเนอร 10 ราษฎรวัฒนา เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง 52000 / /
2851 นางสาว จันทรจิรา จิตเลิศล้ําภักดี 333/221 3 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม 50210 /
2852 นางสาว จันทรจิรา ปานเอ่ียม 36 10 ไรออย พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
2853 นาง จันทรจิรา พิชิตชัยยากรณ 321 10 อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
2854 นางสาว จันทรจิรา มะลิวงษ 16/214 ตรอกการเคหะหลังที่ 16 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / / /
2855 นางสาว จันทรจิรา วรสิทธิกร 309/38 ตลาดใหม 18 ตลาดใหม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / /
2856 นางสาว จันทรจิรา วิถีสวัสดิ์ 81/1 ตรอกหลังโรงพยาบาล นครปฐม 73000 /
2857 นางสาว จันทรจิรา สําราญบํารุง 34 ชลประทาน ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
2858 นาง จันทรจิรา หม้ันยืน 653หมู 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
2859 นางสาว จันทรจิรา อินทรประสิทธิ์ 17 9 อุดมธัญญา ตากฟา นครสวรรค 60190 /
2860 นางสาว จันทรจิรา สีกา 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
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2861 นางสาว จันทรจีรา บุญมา 82 6 ไรออย พิชัย อุตรดิตถ 63120 / / / /
2862 นางสาว จันทรจีรา บุญรอด 77/38 ม.12 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
2863 นางสาว จันทรฉาย แกวดํา 4 ม.1 บานแซว เชียงแสน เชียงราย /
2864 นาง จันทรฉาย เขตสิทธิ์ 75ม.6 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
2865 นางสาว จันทรฉาย คงวรเวชกุล 48/42 พระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
2866 นางสาว จันทรฉาย ชาญชนะนดี 15/1 เจริญกรุง วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
2867 นางสาว จันทรฉาย บุญมี 2238/1 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
2868 นางสาว จันทรณียา แสงกิตติพลภักดี 44/105ม.10 นวมินทร 149 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / /
2869 นางสาว จันทรดี ยวกไธสง 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
2870 นางสาว จันทรดี ศานติไพรสกุล 101 9 ทาตอน แมอาย เชียงใหม 50280 / / / /
2871 นางสาว จันทรตรี จันทรเกตุ 3 2 ทรายทอง9/1 ติวานนท45 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
2872 นางสาว จันทรทอน บุญพัด 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
2873 นาย จันทรทัต สิทธิกําจร 154 ม.5 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ / /
2874 นาง จันทรทิพย ชัยศิลปน 28/1ม.11 หนองบัว เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
2875 นาง จันทรทิพย พุทธิศาวงศ 249/22 ม.4 ดอนนก ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
2876 นางสาว จันทรทิพย เศรษฐสมบูรณ 783/10 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
2877 นางสาว จันทรทิพย สุวรรณมาศ 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
2878 นาง จันทรเทือง สุกใส 215/ม.6 ลําปาง 52100 /
2879 นาง จันทรธิมา แกนตูม 88/18 ถ.เหลานาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน / /
2880 นาง จันทรนภา กิจนุกูล 12 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
2881 นาง จันทรนวล ทิพยเนตร 402 สันปายาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
2882 นาง จันทรประภา ไชยรักษ 18/3 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี / /
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2883 นางสาว จันทรประภา ไพเรืองโสม 37/100 หมู 2 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
2884 นาง จันทรเปง สุภาวัง 2/160 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
2885 นางสาว จันทรเพชร แสงบางพ่ึง 1130/1 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
2886 นาง จันทรเพ็ญ กิจนิยม 468 ลาดพราว 101 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
2887 นางสาว จันทรเพ็ญ กุลธวงศวัฒนา 142 สวนดอก สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
2888 นาง จันทรเพ็ญ จันทรเพ็ง 200/3 ธรรมโชติ บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 16000 /
2889 นาง จันทรเพ็ญ จินขจร 97ม.5 ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
2890 นางสาว จันทรเพ็ญ เทศแยม 210ม.1 สระบุร-ีหลมสัก ชัยนารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / / /
2891 นางสาว จันทรเพ็ญ ธรรมพร 92 2 ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ 33280 / / /
2892 นาง จันทรเพ็ญ เนียมกันทา 153 6 ธรรมสุธีร บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
2893 นาง จันทรเพ็ญ โปสาวาท 119 ม.3 คําปาหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร /
2894 นางสาว จันทรเพ็ญ พิกุลเวชช 54 พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
2895 นางสาว จันทรเพ็ญ พุทธชาติ 35/3 4 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170 / /
2896 นางสาว จันทรเพ็ญ วารี 1ม.2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
2897 นาง จันทรเพ็ญ วิสุทธิรังษีอุไร 63 ในตลาดเทศบาล เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110 /
2898 นางสาว จันทรเพ็ญ ศรีตุลานุ 82/25ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
2899 นาง จันทรเพ็ญ สรางสุขดี 108/1 ม.8 ลานดอกไม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / /
2900 นางสาว จันทรเพ็ญ สังขหลวง 66ม.6 มวงนอย ปาซาง ลําพูน 51120 /
2901 นาง จันทรเพ็ญ สุพันฮะมาตย 62 ม.10 แวง สวางแดนดิน สกลนคร /
2902 นางสาว จันทรเพ็ญ หงษาภรณีบุตร 726/11 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
2903 นาง จันทรเพ็ญ อนคํา 184ม.1 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน /
2904 นางสาว จันทรเพ็ญ จันทรวงศ ราชบุรี /
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2905 นาง จันทรฟอง แกวอินชัย 385/13 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
2906 นาง จันทรฟอง เภสัชพิพัฒนกุล 301 ม.10 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย /
2907 นาง จันทรฟอง มณีนันท 1863 ต.หัวเวียง ถ.สนามปน อ.เมือง จ.ลําปาง /
2908 นาย จันทรมวล อุตศรี /
2909 นางสาว จันทรรัตน รุงสยาม 112 ลาดพราว47(สะพาน2) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
2910 นางสาว จันทรรัตน ชัยวงศธรรม 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
2911 นางสาว จันทรแรม พรมนวล 46/1 ม.1 ออนกลาง แมออน เชียงใหม 50130 / / /
2912 นางสาว จันทรแรม มีสวัสดิ์ 6/8 ธรรมวิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / / /
2913 นางสาว จันทรแรม ทินกร ณ อยุธยา 25 ต.วังบูรพา ถ.จักรเพ็ชร อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
2914 นาง จันทรศรี ตัวเจริญ 21/1ม.2 ฉลุง เมืองสตูล สตูล 91140 /
2915 นาย จันทรศรี สิงหนอย 156/1 ม.6 อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง 14120 /
2916 นาย จันทรศรี เหมือนพรม 161ม.6 สกลนคร /
2917 นางสาว จันทรศรี นาสีเคน 90/92ม.1 ดีนานนท โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม /
2918 นางสาว จันทรศิริ ออกเวหา 871 5 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
2919 นางสาว จันทรสม ปญญา 41 10 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / /
2920 นาง จันทรสี กาวิละแพทย /
2921 นาง จันทรสุดา รุงเรืองวงศ 157 ม.5 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม 50140 / /
2922 นาง จันทรหอม จันทรเวศิน 4413 พระแกว เมืองลําปาง ลําปาง /
2923 นางสาว จันทรหอม ศรีลาเวียง 408/14 พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
2924 นาย จันทรฮง ไชยแสนสุข 92 สวนหลวง วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
2925 นางสาว จันทรัตน ธนาพันธุภาวัต 50 1 หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73110 / / /
2926 นางสาว จันทรัตน วงศนิรามัยกุล 790 สมเด็จพระเจาตากสินดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
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2927 นาง จันทรา กาชัย 135/90 ตรอกอาคาร 10 อาจณรงค คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
2928 นาง จันทรา แกวงาม 386 เจริญเมือง ในเวียง เมืองแพร แพร /
2929 นาง จันทรา ขุมเพ็ชร 56  ม.1 ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
2930 นาง จันทรา คงนิรัติศัยกุล 74 พานิชเจริญ ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 /
2931 นางสาว จันทรา จึงเจริญนรสุข 29/3 1 ปายุบใน วังจันทร ระยอง 21210 / / / /
2932 นาง จันทรา ชงสินธุ 45 ม.6 อุบลราชธานี /
2933 นาง จันทรา ดังกลาง 169/96-97 4 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
2934 นางสาว จันทรา ตุลยวศินพงศ 109/210 พหลโยธิน 52 แยก 36 (ม.ระเบียงทอง)คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
2935 นางสาว จันทรา พรหมเนตร 45 ซอย 5 เจริญประเทศ ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
2936 นางสาว จันทรา พันธุกิจ 49/4ม.4 วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
2937 นาง จันทรา มงคลดี 223 ม.8 แมจัน แมจัน เชียงราย 57110 /
2938 นาง จันทรา ลาภคุณ 630/15 หทัยราษฎร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10250 /
2939 นาย จันทรา ลิยง - ม.1 พานทอง ชลบุรี /
2940 นางสาว จันทรา ศรีฟา 15 ม.30 ประชาราษฎร 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
2941 นาง จันทรา สันหมาด 56ม.8 ทาแพ ทาแพ สตูล /
2942 นาง จันทรา อูปเงิน 163/1ม.1 ชม-ฝาง สันโปง แมริม เชียงใหม 50180 /
2943 นางสาว จันทราทิพย ชารส 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
2944 พันตรีหญิง จันทราทิพย ศิริแมนสรวง 75/20ม.1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
2945 นางสาว จันทริ ชูทวด 190/37 ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี /
2946 นาง จันทริ มีสมบัติ 190/37 ม.1 กะแดะ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี / / /
2947 นาง จันทริกา สวางศรี 12ม.6 ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
2948 นางสาว จันทวงศ แซวาง 211 ม.1 นาไรหลวง สองแคว นาน 57100 / / / /
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2949 นาย จันทวงศ เหลาผา 102/333หมู5 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
2950 นางสาว จันทวรรณ วณิชชากร 1544 พิบูลสงคราม บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
2951 นางสาว จันทวัลย จูตระกูล 77/1 3 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม / / / /
2952 นาง จันทวัลร บุญ-หลง 238/3 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
2953 นาย จันทสมุทร พจนา /
2954 นางสาว จันทักษอร สินหมู 109ม.4 ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
2955 นาย จันทา คูณทวี 53ม.2 อุดรธานี /
2956 นาย จันทา ชินทวัน 118/1 ม.1 หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี /
2957 นางสาว จันทา นิยมโชค 437/111 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
2958 นาง จันทา สุวรรณวารี 70 อาคารสงเคราะห สะเตง เมืองยะลา ยะลา / /
2959 นาย จันทา แสนพยุห 2 ดินแดง ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
2960 นางสาว จันทิพา ขําถนอม 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
2961 นาง จันทิพา จุฬพันธทอง 28/443ม10 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
2962 นางสาว จันทิพา หวังวุฒิ 333 ราบบุตรี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
2963 นาง จันทิภา นามประดิษฐ 99/152 ม.1 ซ. ถ. ต.ออเงิน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. กรุงเทพมหานคร /
2964 นางสาว จันทิมา กาญจนพันธ 261/330 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
2965 นางสาว จันทิมา กุลวรานนท 11 ม.4 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 / /
2966 นาง จันทิมา ดวงแกว 41/178 นิพัทธสงเคราห1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
2967 นาง จันทิมา ผลาผล 3 ม.11  -  - กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110 / /
2968 นางสาว จันทิมา พรประยูรชัย 1300 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
2969 นาง จันทิมา พาสรอย 293 ชนบท ชนบท ขอนแกน /
2970 นาย จันทิมา โพธา 48 1 พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง 52230 /
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2971 นางสาว จันทิมา เมฆลอย 126/1138  หมู 5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
2972 นาง จันทิมา สกุลสันติธรรม 894/5 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
2973 นางสาว จันทิมา สมแรง 41/6 3 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
2974 นางสาว จันทิมา สุวรรณ 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
2975 นาย จันทิมา จินะโกด 18 เมืองพาน พาน เชียงราย /
2976 นาง จันทิรา คันธะวงค 354ม.13 เมืองพาน พาน เชียงราย 57120 / / / /
2977 นาง จันทิรา เจริญทรัพย 34 รุงเรือง ไอ.ที.ยู. ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 / / / /
2978 นาง จันทิรา ทาวจันทร 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
2979 นางสาว จันทิวา พิทักษ 195/9ม.4 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
2980 นาย จันที นามศิริ 112ม.2 ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
2981 นาง จันที บุญยืน 125 3 บานกุดกั่ว สมเด็จ ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000 /
2982 นาย จันที ศรีวิไล 123 ม.2 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร /
2983 นาง จันที ปวงคําใจ /
2984 นาย จันไทย แกวม่ิงดี /
2985 นางสาว จันธิดา อินเทพ 126 ม.9 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว 27210 / / /
2986 นาง จันธิมา แพทยรักษ 319/6 ราษฎรบํารุง เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 /
2987 นางสาว จันนง โตะหลัง 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
2988 นางสาว จันนิภา สีหาโมก 91 ม.8 บานดง อุบลรัตน ขอนแกน 40250 / /
2989 นาง จันเพ็ง คําวงษา /
2990 นางสาว จันลี เปลี่ยนเอก 282 11 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
2991 นางสาว จันสุดา ใจเครือ 250 3 น้ําออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110 /
2992 นาง จับ ทองคําอน /
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2993 นาย จ้ัว แซลิ้ม ม.5 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
2994 นาย จัส เรืองทองดี ม.3 บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
2995 นาย จา งามเริง 89 ม.1 สันปาเปา สันทราย เชียงใหม /
2996 นาง จาก อนปาน - ม.1 สวรรคโลก สุโขทัย /
2997 นาย จาง เกษสุวรรณ 125 ม.7 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
2998 นาง จาง คําทอง - ม.6 โกรกกราก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร /
2999 นาย จาง สงวนวิก 85 ม.3 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
3000 นาง จาด สุคน - ม.3 นครนายก /
3001 นาง จาด ปรืองาม  หมู1 ต.บานไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธนี /
3002 นาง จาตรียาพร วงษา 182 ม.10 สําราญ สามชัย กาฬสินธุ 46180 /
3003 นาย จาตุรณต บุรวัฒน 111 2 โพธิ์ศรีสวาง โพนทอง รอยเอ็ด 45110 /
3004 นาย จาตุรนต พัฒนาวงศ 35/3 ม.4 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170 / /
3005 นาย จาตุรนต ออกเวหา 139 ม.6 บานเลือก โพธาราม ราชบุรี /
3006 นาง จาตุรพร วีระเศรษฐกุล 288/59ม.2 พุทธบูชา ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / / /
3007 นาง จาม หมีใจ - ม.2 สวรรคโลก สุโขทัย /
3008 นางสาว จามจุรี ศรีปญญา 89/50 1 ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
3009 นาง จามร ผุดผาด 787/2 ม.12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / / /
3010 นาง จามร โสภาสุวพันธุ 61/4 รามคําแหง บางกะป กรุงเทพมหานคร /
3011 นางสาว จามิกร คําทา 67/276 ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
3012 นาย จาย มีโพธิ์ - ม.3 ชัยนาท /
3013 นาย จารณะ นิรันตพานิช 46 บางพระ เมืองตราด ตราด /
3014 นางสาว จารวี บูรณะบุตร 67/273 ม.11 พหลโยธิน ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / / /
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3015 นาง จารวี พิมพสมฤดี 250/69 ม. 17 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / /
3016 นาย จารัก ใบจรัส 679/1-2ม.8 สินประดิษฐ กันทรลักษ ศรีสะเกษ /
3017 นางสาว จารินี สุวรรณโชติ 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
3018 นางสาว จาริยา แสงคํากุล 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
3019 นางสาว จารี วงศวาสนา /
3020 นางสาว จารีย ดลศิลป 1078/80 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
3021 นาง จารีย เพียรเจริญ 421/13 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร /
3022 นาย จารึก ฐิติศรภาคย 299/192 3 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / / / /
3023 นาง จารึก ธิติประเสริฐ 63 ราชดําเนิน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
3024 นาย จารึก เสมอวม 196/1 1 ขุนแผน ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / / / /
3025 นาง จารุกิตติ์ สดากร 37/26ม.5 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
3026 นาง จารุชน เจนอารีวงศ 292 มเหสักข สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
3027 นางสาว จารุณี จงจิตม่ันคง ค.146ม.3 อูทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
3028 นางสาว จารุณี จํารัส 11 2 ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
3029 นาง จารุณี ตันตยาคม 5 อินทามระ สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
3030 นาง จารุณี บัวสุวรรณ 4/49 ม.9 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
3031 นางสาว จารุณี บุญมา 3/7ม.1 ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
3032 นางสาว จารุณี ประมิตรไพศาล 240 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
3033 นางสาว จารุณี ภักดีโต 27/67 คลองคะเชนทร ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / /
3034 นาง จารุณี วราหะ 234/46 10 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
3035 นางสาว จารุณี ศุภมาศมงคล 59 22 (ถนนโชตนา) โชตนา ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
3036 นางสาว จารุณี สุริสระพันธุ 945/32 ม.12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / /
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3037 นางสาว จารุณี แหลงหลา 154/1ม.4 ทุงขนาน สอยดาว จันทบุรี /
3038 นาย จารุเดช ศรีบัวบาน 191 ม.15 สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 /
3039 นางสาว จารุนันท กนกวรากร 40/1704 หมู9 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
3040 นาง จารุนันท จูพานิชย 102/1 พหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
3041 นางสาว จารุนันท วัฒนกนก 236 โกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
3042 นาย จารุพงษ เหลาสุนทรทรัพย 219ม.5 มอนปน ฝาง เชียงใหม / /
3043 นาง จารุพรรณ ลิ้มประเสริฐ 115 ม.5 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 12150 / /
3044 นางสาว จารุพรรณ ณ  รอยเอ็ด 25/21 ริมคลองคอ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
3045 นาง จารุพรรณ ทิมดิษฐ 126 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
3046 นางสาว จารุพรรณ รัตนาธรรม 70 พระยาตรัง วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
3047 นางสาว จารุพิศ ภัทรพันธุ 11 ม.รุงเจริญ1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
3048 นางสาว จารุมน ผลงาม 188/58  ม.3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
3049 นางสาว จารุมล สุดเทศ 118 วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร 66120 /
3050 นางสาว จารุลักษณ มิลินทวณิช 642/1 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
3051 นาง จารุลักษณ เรืองรักษ 127 ม.3 ปาสัก ภูซาง พะเยา 56110 /
3052 นางสาว จารุวรรณ จงเลิศวณิชกุล 56 ซ.ลาดพราว101 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
3053 นางสาว จารุวรรณ จันทรเพ็ญ 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
3054 นางสาว จารุวรรณ จันทรอินทร 233/1 รามคําแหง หัวเดียด เมืองตาก ตาก 63000 / / / /
3055 นาง จารุวรรณ ชอบวิทยาคุณ 19/33ม.5 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
3056 นางสาว จารุวรรณ ตวงศิริทรัพย 70 เทศบาล23 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000 /
3057 นาง จารุวรรณ ตั๋นเจริญ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
3058 นางสาว จารุวรรณ นาคาวงค 108/15 รามบุตรี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
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3059 นาง จารุวรรณ นิคนธา 1/14ม.8 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี / /
3060 นาง จารุวรรณ ปุนศรี 235/7 ม.5 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
3061 นางสาว จารุวรรณ พัฒนะอมรกุล 489/1 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
3062 นาง จารุวรรณ พาณิชพันธุ 29/6 ธรรมเจดีย หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
3063 นางสาว จารุวรรณ มังตะการ 24 9 โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 / / / /
3064 นางสาว จารุวรรณ ลิ้มสงาวรนันท 58 3 พะตง หาดใหญ สงขลา 90230 / / / /
3065 นางสาว จารุวรรณ วิชัย 58/46ม.1 บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา / /
3066 นางสาว จารุวรรณ วิทยขจรไพบูลย 7/105 รามคําแหง152 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
3067 นางสาว จารุวรรณ ศิริวัฒน 99/293 7 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / / /
3068 นางสาว จารุวรรณ สวินทร 154ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3069 นางสาว จารุวรรณ สายนอย ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร / /
3070 นางสาว จารุวรรณ สุกสี 69/575ม.3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
3071 นางสาว จารุวรรณ ออนสุระทุม 95 จันทน49 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
3072 นางสาว จารุวรรณ สัตยจีบ 42 หมู 3 ต.บางงา อ.ทาวุง จ.ลพบุรี 15130 ลพบุรี /
3073 นางสาว จารุวรรณ แสงแกว 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร. นนทบุรี /
3074 นางสาว จารุวรรณ (ถูกยกเลิก) เทพทรงศักดิ์กุล 925 ริมทางรถไฟ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
3075 นาย จารุวัฒน บุญวิจิตร 13 11 ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา 30360 /
3076 นาย จารุวัฒน เภาดี 28/3ม.2 หวยทราย หนองแค สระบุรี 18230 / /
3077 นาง จารุวัณณ ปยะเวชวิรัตน 9/432ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3078 นางสาว จารุวัลย มูลเฟย 466 นิพัทธสงเคราะห1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
3079 นาย จาฤทธิ์ อายุสุข 299/154 พงษเพชร ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / / /
3080 นาย จํานง กาญจนโสภณ 34 ม.6 ปาระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช / /
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3081 นาย จํานง จิตคติ 55/3 เขื่อนธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
3082 นาย จํานง มณีพันธุ 18ม.11 สัญจรราชกิจ กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ / /
3083 นาง จํานง ศรีปาน 611/5ม.1 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
3084 นาย จํานง สวัสดิกาญจน 131ม.1 สุราษฎรธานี /
3085 นาย จํานง สุขเมืองมา ม.4 แมสา แมริม เชียงใหม / /
3086 นาย จํานง หวิงปด 81 บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
3087 นาย จํานง อนุรักษ 63/2ม.1 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
3088 นาย จํานง ตนชิด 4 ตงเนิ้ง ตงเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
3089 นาย จํานง จันทนา 823/11 ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี /
3090 นาย จํานง กิจวรณ 37 หมู 5 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา /
3091 นาย จํานง วัฒนา 129 หมู 1 ถ.สายกลาง ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
3092 นาย จํานง พัฒนพงศา 38  ต. ในเมือง ถ. พญาเสือ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
3093 นาย จํานง ปยะวัณเวช /
3094 นาย จํานงค กอเจดีย 264 ม.2 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค /
3095 นาง จํานงค แกวเลิศ 35/34 หมู19 โรงเหล็ก ปุเจาสมิงพราย บางหญาแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
3096 นาย จํานงค ครุฑเกส 79 ม.6 ทับยา อินทรบุรี สิงหบุรี /
3097 นาย จํานงค จันทนา 823/11 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
3098 นาย จํานงค จันทรขํา ม.8 ดงปาคํา เมืองพิจิตร พิจิตร / /
3099 นาย จํานงค จิตตะถาม 14/1ม.4 ปทุมธานี /
3100 นาย จํานงค จึงตราภรณ 75 บรมราชชนนี 6 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
3101 นางสาว จํานงค แชมนอย 33 พรอมจิตร บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
3102 นาย จํานงค ดวงสุดา 13/3 ศรีสาคร บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 16000 / / / /
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3103 นาง จํานงค เดชศรี 10/1-2 ประชาสัมพันธ ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร / / /
3104 นาย จํานงค ทองพัดภู 15/2 ม.8 บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 / /
3105 นาย จํานงค นพคุณ ม.1 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
3106 นาย จํานงค นวมอ่ิม 1248 ม.3 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
3107 ร.ต.ต. จํานงค ปรีศิริ 33/216 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
3108 นาย จํานงค พิมพภักดิ์ 56/1ม.7 ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
3109 นาย จํานงค ภูมิถาวร 252 ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน /
3110 จ.ส.อ. จํานงค มินวงษ 49 ม.10 บานถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี /
3111 นาย จํานงค เมืองเรืองวิทย 59 มะยม ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
3112 นาย จํานงค ลีลาน 205 ม.1 พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
3113 นาย จํานงค วิญญาณ 39 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
3114 นาย จํานงค สนธิเณร 203 ม.3 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
3115 นาย จํานงค สมศรี 90/31-33ม.2 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
3116 นาง จํานงค สาระวารี 171ม.1 หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
3117 นาย จํานงค สุตวัฒน 7 ม.5 สุวรรณศร พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก /
3118 นาย จํานงค หนูพันธ 496 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
3119 นาย จํานงค หมอชิต 42 หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
3120 นาย จํานงค หลาคอม 77 ม.1 หนองคาย /
3121 นาย จํานงค หอมชิต 42 หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
3122 นาย จํานงค เหล็กคํา 3/1ม.4 ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถ /
3123 นาย จํานงค แสงทวี 8 ทาทราย เมือง นครนายก / /
3124 นาย จํานงค กิ่งสัมฤทธิ์ /
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3125 นาย จํานงค เกษมสวัสดิ์ หมูที่ 10 ต.บางคลา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา /
3126 นางสาว จํานงจิต เกิดในมงคล 35 ม.2 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
3127 นาย จํานงศ ตันทัพไทย 120/3 ดํารงรักษ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
3128 นาย จํานรร จันทเลิศ 230 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
3129 นาย จํานรรจ ชูอํานาจ 60ม.6 พลศิลป1 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
3130 นาง จําเนียน หงษสุวรรณ 85/7 ม.1 ลาดปลาเคา 55 ลาดปลาเคา จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
3131 พันโท จําเนียร กังวล ฆ.93 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
3132 นาย จําเนียร แกวสวาง 124 ม.2 ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 /
3133 นาย จําเนียร จันทรสดใส 107 ม.6 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
3134 นาย จําเนียร ใจออน 850 เขาน้ําตก ลับแล อุตรดิตถ / /
3135 นาง จําเนียร ฉินสิน 107 ม.3 จันทนิมิต จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
3136 นาง จําเนียร ฉิมสิน 107 ม.3 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
3137 นาย จําเนียร ชวยดํารงค 45/12 ไชยา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
3138 นาย จําเนียร ทองเรือง 187/2ม.5 นครศรีธรรมราช /
3139 นาย จําเนียร พลอยคํา 85ม.1 บานพราว ปาพะยอม พัทลุง / /
3140 นาย จําเนียร เมืองศรี 489/1 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3141 นาย จําเนียร รอดคง 159/1 ม.10 ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี 20240 / /
3142 นาย จําเนียร รักษาผล 57 ซอยรามเดโช 5ม. รามเดโช 5 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
3143 ร.ต.ท.หญิง จําเนียร วีณิบ 212/386ม.5 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3144 นางสาว จําเนียร ศรีเจริญวงศ 39ม.10 นครปฐม /
3145 นางสาว จําเนียร ศาสตราวิสุทธิ์ 39ม.10 บางปลา บางเลน นครปฐม /
3146 นางสาว จําเนียร หนูชวย 23ม.3 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
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3147 นาย จําเนียร คลายโกศล 137 ต.เสาชิงชา ถ.บํารุงเมือง อ.พระนคร จ.พระนคร /
3148 นาย จําเนียร จันทนสาร 1280 ต.ประชาธิปก อ.บุบผาราม จ.ธนบุรี /
3149 นาย จําเนียร นาคมุศิก หมูที่ 9 ต. บางมะพราว ต.หลังสวน จ. ชุมพร /
3150 นาย จําเนียร อินสวาง /
3151 นาย จําเนียร จันทรเสง่ียม /
3152 นาย จําเนียร  (เสียชีวิต) พิริยะพงษ /
3153 จ.ส.อ. จําแนก มูสิกา 016/4ม.1 กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
3154 นางสาว จําปา บุตรโส 21/139 หมู13 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
3155 นาย จําปา ปนกลอม 53 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
3156 นาย จําปา เสนามาตย 44/38 วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
3157 นาย จําปา เขมาโพธิ์ 7 จําปาโมง บานผือ อุดรธานี /
3158 นางสาว จําป กลิ่นสุคนธ 2/147 ม.1 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
3159 นาย จําป จีนกุล 46/11 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
3160 นาย จําป โฉมยา 44ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี / /
3161 นาย จําป ติดยงค 117 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
3162 นาง จําป ยวนใจ 88/694 หมูบานการเคหะแหงชาติธนบุร-ีปากทอ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
3163 นาย จําป สุขเรือง 152 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
3164 นางสาว จําป สุขอราม 4ม.11 ชุมแสง นครสวรรค 60000 / /
3165 นาย จําป จันดา 6 วัดปา หลอสัก เพชรบูรณ /
3166 นาย จําป รัสมีใส 20 1 บางชัน มีนบุรี พระนคร /
3167 นาง จําป พิมปุย /
3168 นาย จําเปน ชูมี 368 ม.1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง /
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3169 นางสาว จําพรรณ อินทรทอง 205/25 หมู 2 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
3170 นาย จํารอง สรสิทธ -ม.1 หนองบัว วัดสิงห ชัยนาท /
3171 นาย จํารอง อัมพสุวรรณ ม.1 สรรพยา ชัยนาท / /
3172 นาย จํารัส กอนเมฆ 94 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท /
3173 นาย จํารัส แกวเกลี้ยง 62 ม.3 นาโพธิ์ สวี ชุมพร /
3174 นาย จํารัส เข็มทอง 46 ม.4 พานทอง พานทอง ชลบุรี /
3175 นาย จํารัส เงินลาง 153 ม.14 สกลนคร /
3176 นาย จํารัส จันทมุณี 150 ม.7 นครศรีธรรมราช / /
3177 นาย จํารัส เจียมประเสริฐ 81 ประสิทธิสงคราม บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
3178 นาย จํารัส ชุมแกว 150 ม.11 บานขอ เมืองปาน ลําปาง 52240 /
3179 นาย จํารัส ไชยมาตร 46 1 นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 37290 /
3180 นาง จํารัส ดวงใจ 819/37 1 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร 32110 / /
3181 นาย จํารัส แตงสกุล 356/8 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
3182 นาย จํารัส ทองสุข 39 ม.3 ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี /
3183 นาย จํารัส ทูลพัตร 21 บางมูลนาก พิจิตร /
3184 นาย จํารัส นาวาเจริญ 57 ค. ภูมิดําริห ทาใหม ทาใหม จันทบุรี /
3185 นาย จํารัส นุตสาระ 246  สามเสน บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
3186 นาย จํารัส บุญตา 153 ม.7 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร /
3187 นาย จํารัส บุญพิทักษ 82 ศาลาแดง ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
3188 นาย จํารัส ประเสริฐสุข 63/6 ม.8 เนินปอ สามงาม พิจิตร /
3189 นาย จํารัส พิเชฎฐชัย 48 ม.6 เมืองนครนายก นครนายก /
3190 นาย จํารัส เพ็ชรยวง - ม.3 ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
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3191 นาย จํารัส แพทยกุลพันธุ 10ม.2 บางชาง สามพราน นครปฐม / /
3192 นาย จํารัส ฟุงขจร - ม.5 เมืองชัยนาท ชัยนาท /
3193 นาย จํารัส มะโนคติ 66/21 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
3194 นาย จํารัส มะโนดติ 66/21 ล สาย22 หนาวัดตนสนบางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
3195 พ.ต. จํารัส มัธยมจันทร 818 พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
3196 นาย จํารัส เมฆประเสริฐ 9/4 สามไมตรี เมืองลําปาง ลําปาง /
3197 นาย จํารัส ฤทธิชัย 010 ม.2 นครศรีธรรมราช / /
3198 นาย จํารัส ศรีสุวรรณ 93/2ม.2 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร / /
3199 นาย จํารัส ศรีออน 126/95 ม.3 กํานันแมน เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
3200 นาย จํารัส ศาสตรเณร 124/5 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
3201 นาย จํารัส สิงหโตทอง 53ม.5 หลมสัก เพชรบูรณ /
3202 นาย จํารัส สีงาม 166 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี /
3203 นาง จํารัส สุชาติวุฒิ 306 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
3204 นาย จํารัส สุทธิถนอม - ม.1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง /
3205 นาย จํารัส สุพัฒน 67 ม.1 เดชอุดม อุบลราชธานี /
3206 นางสาว จํารัส เสือดี 19/1 5 ปามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 /
3207 นาย จํารัส ออนเพ็ง 2/6 ม.3 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี /
3208 นาย จํารัส เอ่ียมมาตย - ม.10 วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร /
3209 นาย จํารัส เนตรธนิต 879-881 ลาดยาง บางเขน พระนคร /
3210 นาย จํารัส พุมประดับ 24 4 บางแค ภาษีเจริญ กทม. / /
3211 นาง จํารัส ไตรประสิทธิ์ 498 กุฏีจีน ธนบุรี กทม. /
3212 นาย จํารัส นิวเหม 68 6 ทัพยาว ลาดกระม่ัง กทม. /
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3213 นาย จํารัส ภูทาย 4 พงสวาย เมือง ราชบุรี /
3214 นาย จํารัส สุคนธ 5 พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา /
3215 นาย จํารัส สุขใจ 163 ต.บางคอแหลม อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
3216 นางสาว จํารัส สุวรรณรางกูร 762 ต.ตลาดนอย ถ.ซอยวานิช อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
3217 ส.ต.ต. จํารัส บัวฉิม ม.2 อ.คลองทอม จ.กระบี่ /
3218 นาย จํารัส แสงซ่ือ 100 หมูที่ 4  ต. ในเมือง ถ. พุทธบูชา  อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
3219 นาย จํารัส โคเลิศ 2130  ต.พระปฐม ถ.พิพิธประสาท  อ.เมือง จ. นครปฐม /
3220 นาย จํารัส ตัณฑิกุล /
3221 นาง จํารินทร ศรีสุวรรณ 35 ม.5 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
3222 นาง จํารูญ การมิตรี 171ม.2 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
3223 นาย จํารูญ เกษเจริญ 85 ม.7 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
3224 นาย จํารูญ เกษตรบํารุงกุล 222/29 20 มิ.ย.11 แยก5 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 / / / /
3225 นาย จํารูญ บกเจริญ 101 ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
3226 นาย จํารูญ รัตนะ 1/6 ม.1 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง /
3227 นาย จํารูญ วงศกระจาง 406/1ม.2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
3228 นาย จํารูญ ศุภวงศ - ม.2 พัทลุง-ตรัง เมืองตรัง ตรัง /
3229 นาย จํารูญ สังขมา 145 ม.1 เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
3230 นาย จํารูญ วิจารณภูธร 158 พระราม 1 ถนนรองเมือง ปทุมวัน กทม. / /
3231 นาย จํารูญ ศาลาสุข 1589 บางขุนนนท บางกอกนอย ธนบุรี /
3232 นาย จํารูญ สีละผลิน 38/1 15 บางหวา ภาษีเจริญ กทม. /
3233 นาย จํารูญ ประเสริฐ /
3234 นาย จํารูญ ศรีเช้ือ /
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3235 นาย จําเริญ ฉิมรักษ 79 ม.6 ปนแต ควนขนุน พัทลุง /
3236 รอยเอก จําเริญ บัวอุไร 472/23ม.3 ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
3237 พ.ต. จําเริญ ปริสุทธกุล 228 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
3238 นาย จําเริญ พงษสถิตย 416 ม.21 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
3239 นาย จําเริญ ลัทธลาภกุล 61/1 ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร /
3240 นาย จําเริญ ศินธร 559 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
3241 นาย จําเริญ สิทธิกุล 38/2ม.3 ตะเครียะ ระโนด สงขลา /
3242 รอยตรี จําเริญ ดวงรัตน 987 ปากเพรียง เมือง สระบุรี / /
3243 นางสาว จําเริญสุข ชูจันทร 94 เวียนกะบัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
3244 นาง จําเริญสุข ทองรวง 302 7 ชากบก บานคาย ระยอง 21000 /
3245 นางสาว จําเรียง มีดวง 29/1260 2 รังสิต-นครนายก คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
3246 นาง จําเรียง เรืองจันทร 26ม.6 เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84310 / / /
3247 นาง จําเรียง ศรีภูธร 90ม.1 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค /
3248 นาง จําเรียง วิเศษศิริ 59 ต.เสาชิงชา ถ.อัษฎางค อ.พระนคร จ.พระนคร /
3249 นาย จําเรียน เรืองหุน 58 เจริญเมือง รองเมือง ปทุมวัน พระนคร / /
3250 นาง จําเรือง ม่ันสกุล 155 ม.9 ทาวุง ลพบุรี /
3251 นาย จําลอง กองแกว 4 ม.4 เมืองพิจิตร พิจิตร /
3252 นาย จําลอง ขจรฤทธิ์ - ม.1 พหลโยธิน เมืองพาน พาน เชียงราย /
3253 นาย จําลอง ขวัญศรี - ม.2 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
3254 ส.อ. จําลอง คงวัดใหม 75/3 พระราม6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
3255 นางสาว จําลอง คลายปาน 2453/1 พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
3256 นาย จําลอง จันทรอินทร 216ม.1 ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
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3257 จ.ส.ท. จําลอง เจียบเจริญ 156/55 ม.3 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3258 นาย จําลอง ชมบุญ 830 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
3259 นาย จําลอง ชวงบํารุง 20/5 ทับปุด ทับปุด พังงา /
3260 นาย จําลอง ไชยชวย 111/1ม.7 หนาเขา เขาพนม กระบี่ 81140 /
3261 นาย จําลอง ทองปาน 1066 บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
3262 นาย จําลอง นันทกุล ม.1 หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ / /
3263 นาย จําลอง บัวทองเรือง 15ม.9 พัทลุง 93190 / /
3264 นาย จําลอง ปานบุญ 73 ชัยนาท /
3265 นาย จําลอง ผดุงศิลป 10/1 ม.3 ทาหลวง มะขาม จันทบุรี / /
3266 นาย จําลอง ผลกล่ํา 055 ม.7 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
3267 นาย จําลอง ผากา 646/2 ประชาวิถี โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
3268 นาย จําลอง ผิวพรรณ 22/21 อิสสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
3269 นาย จําลอง พรมมินทร 1000 ริมคลองสามเสน บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 /
3270 นาย จําลอง พรหมเพชร 61 1 นิมิตใหม พุสวรรค แกงกระจาน เพชรบุรี 76000 /
3271 นาย จําลอง พรหมมายน ม.3 เมืองพิจิตร พิจิตร / /
3272 นาง จําลอง พวงประสาร 134 ม.5 บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / / /
3273 นาย จําลอง พันธขะวงษ 156ม.4 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
3274 นาย จําลอง มาลารัตน 50/1 ม.1 คลองนอย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
3275 จ.ส.ต. จําลอง ระเวงวรรณ 157ม.1 สกลฯ-อุดรฯ พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร /
3276 นาย จําลอง รางแดง 224ม.4 บรรดาประสิทธิ์ ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี /
3277 นาย จําลอง วงคมะโน 61 3 แมแรง ปาซาง ลําพูน 51120 /
3278 นาย จําลอง วะเศษสรอย 46 ม.5 นครพนม /
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3279 นางสาว จําลอง แวนคํา 2ม.2 บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
3280 นาย จําลอง ศรีบุญแกว 164 ม.7 รัตภูมิ สงขลา / /
3281 นาย จําลอง สมบุญ 102/209 ม.2 สุขุมวิท บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
3282 นาย จําลอง สังขรุง 37 ม.2 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
3283 นาย จําลอง สาริยะสุนทร 116 ธนวิถี สะเตง เมืองยะลา ยะลา / /
3284 นาง จําลอง สิรสุนทร 40/15 ม.2 สุขาภิบาล นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม /
3285 นาย จําลอง สุวรรณรัตน 106/48ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
3286 นาย จําลอง แสงนิล เขื่องธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
3287 นาย จําลอง แสงประชุม 82ม.12 บางระจัน สิงหบุรี /
3288 นาย จําลอง อรุณรัตน 594 ม.1 นิตโย หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
3289 นาย จําลอง โกยทอง สวนพริก บางกอกนอย กทม. / /
3290 นาง จําลอง อุณหชาติ 64/4 ก ต.วังทองหลาง อ.บางกะป จ.พระนคร /
3291 นาย จําลอง โตเจริญ 251 ต.สุริวงส อ.บางรัก จ.พระนคร /
3292 นาย จําลอง รอดประเสริฐ 144 ต.ชนะสงคราม ถ.บานตะนาว อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
3293 นาย จําลอง สีหาราช /
3294 นาย จําแลง อักษรนิตย 91 ม.1 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช /
3295 ส.ต. จําแลง บุญเจริญ หมูที่ 5 ต. นาโพธิ์ อ. สวี จ. ชุมพร /
3296 นาย จ้ิงกัง แซโงว 235 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กทม. /
3297 นาย จ้ิงกาง แซโงว 47 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
3298 นาย จ้ิงคี้ แซลิ้ม /
3299 นาย จิงคุณ แซเฮง 215 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
3300 นาย จ้ิงเซ้ียง แซลี้ 2 13 สวนหลวง พระโขนง กทม. /
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3301 นาย จ๊ิงเตี๊ย แซอ้ึง 128/1 ต.ลาดยาว อ.พระนคร จ.พระนคร /
3302 นาย จิงโตว แซเลา 9 ค. ต.ทาราบ ถ.พานิชเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
3303 นาย จิงทอง แซลิ้ม 137 ทุงวัดดอน ยานนาวา กทม. /
3304 นาย จ๋ิงยง แซตั้ง /
3305 นาย จ้ิงอัง แซเลา 149 พลับพลาไชย ปอมปราบ ปอมปราบ กรุงเทพฯ /
3306 นาง จิณตสุกมณฑ เปยเมือง 194/77 คลองโพธิ2์ พัฒนา ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
3307 นาง จิณภัทร ประโยชนเจริญผล 1/8 6 เชียงใหม-แมโจ หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 /
3308 นางสาว จิณหนิภาณ ธีระวรรณสาร 2010/33 7 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
3309 นางสาว จิดาภัค สายเมือง 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
3310 นางสาว จิดาภา เกิดสุริวงษ 160/31 ศรีบําเพ็ญ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
3311 นางสาว จิดาภา จันทนศิริกุล 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
3312 นาง จิดาภา ชัยรัตนทรงพร 66/6 ม.14 ตะพง เมืองระยอง ระยอง 21000 / /
3313 นาง จิดาภา แดนวิวัฒนเดชา 10 รามอินทรา86 รามอินทรา มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
3314 นาง จิดาภา ประรักกะโม 114/470 หมูบาน89บางบอนวิลลวงแหวนรอบนอก บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
3315 นาง จิดาภา ประวันนา 42 1 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร 32110 / /
3316 นาง จิดาภา เปยมเวียง 48 1 ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม 73120 / / /
3317 นางสาว จิดาภา ผูพัฒน 70 ออนนุช 66 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
3318 นาง จิดาภา พรธนะวัฒน 42ม.4 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
3319 นาง จิดาภา พุมมูล 108 ลาดปลาเคา42 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
3320 นาง จิดาภา มาเงิน 485/1 3 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / /
3321 นาง จิดาภา ศรีกระจาง 55/488 5 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 11130 / / /
3322 นาง จิดาภา บุญเพ็ชร สงขลา /
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3323 นางสาว จิดาภา พงษปลัด 99/14 ม.9 ต.ทาโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก /
3324 นาง จิดาภา ศิริมงคล 653 ม.8 ซ. ถ. ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.0819156238 พิษณุโลก / /
3325 นาย จิต พหลเทพ 284 โพธิ์กลาง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
3326 นาง จิต โพธิ์น้ําเที่ยง 22/19 หมู 2 วิภาวดี ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
3327 นาย จิต พุมไชยะ หมูที่ 5  ต.บางกุง  อ.บางคณฑี จ. สมุทรสงคราม /
3328 นางสาว จิตเกษม เตชเลิศไพบูลย 57/8 เฟองทอง วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
3329 นางสาว จิตชิดา บุญหนุน 613 ม.11 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 /
3330 ดาบตํารวจ จิตณรงค ดิษฐแกว 1/50 5 มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
3331 นาง จิตณัฏฐา สุทธิจํานงค 14/2ม.2 ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 /
3332 นาย จิตต เจริญพงศพูล 208 ทาชาง อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 / /
3333 นาย จิตต เทียนเสม 7/18 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
3334 นาย จิตต มาทะวงศ 85/1 เทศบาลสาย 1 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
3335 นาย จิตต อรุณจิตต 192ม.10 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
3336 นาย จิตต วินโกมินทร 2 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา / /
3337 นาย จิตต ช่ืนสมบัติ 8 ทางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท / /
3338 นางสาว จิตตนาถ สระศรี 25/144 13 สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 /
3339 นาง จิตตปทมา จันทรเสวก /
3340 นางสาว จิตตระการ เอกกมลกุล 1709 เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร /
3341 นาย จิตตรัตน สุริยะไชยากร 25 สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
3342 นาง จิตตรา สัจจลักษณ 148 อุดมเดช14 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
3343 นางสาว จิตตรา อัศวินอุฬารกุล 79 พหลโยธิน24 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
3344 นาย จิตตเลิศ สุริยะไชยากร 41ม.5 ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70210 /
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3345 นาย จิตตวินัย สุริยะไชยากร 6/182 ม.10 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
3346 นาย จิตตวุฒิ ลิ้มศิริเศรษฐกุล 273-4ม.6 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
3347 นาง จิตตสกุล ศกุนะสิงห 9 รณชัยชาญยุทธ ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด / / / /
3348 นาง จิตตสอาด พยนตรัตน 400/8 รามคําแหง บางกะป กรุงเทพมหานคร /
3349 นาย จิตตเสน สดใสจิตต 236/4 ตรอกศาลเจา พระราม4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
3350 นาย จิตตหาญ หลอเลิศรัตน 488 โกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
3351 นาย จิตตะเสน เจริญ 108/33 ซอยประภาศม.2 กาญจนวณิชย เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
3352 นาย จิตตา บุญประเสริฐ 677 ต.คลองกระแซง ถ.นอก อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
3353 นางสาว จิตตานันท วงษคําจันทร 31/2 ม.5 หนองบัวใต ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 39180 /
3354 นาย จิตติ โควบุตร 52 ม.19 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
3355 นาย จิตติ ตัณฑัตผ 33 ริมทางรถไฟ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
3356 นาย จิตติ พยัคฆพงศ 49/162 สุภารวม ประชาราษฎร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
3357 นางสาว จิตติญาณิ์ อุทัยรัตน 54ม8 นาทับ จะนะ สงขลา 90130 / / / /
3358 นาง จิตตินันท สังขศร 13 15 บานพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 /
3359 นาง จิตติภา จิรแพทยสกุล 2621/3-4 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
3360 นางสาว จิตติมา จิวราช 420 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
3361 นาง จิตติมา เจริญสินธ 1182 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
3362 นางสาว จิตติมา เดชผล 15 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
3363 นางสาว จิตติมา ตรียะกุล 227/257 4 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
3364 นางสาว จิตติมา ปกษาสวย 216/2ม. โพชนไก บางระจัน สิงหบุรี / /
3365 นางสาว จิตติมา เสกวีระวัฒน 162/13 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
3366 นางสาว จิตติมา หลิวศิริ 40 สัจจกุล หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
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3367 นางสาว จิตติมา อังคตยาภรณ 96-97ม.4 สุขาภิบาล2 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค 60170 /
3368 นางสาว จิตนภา คันธงฉาย 142/3ม1 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
3369 นางสาว จิตนภา ออยลี 199 19 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / /
3370 นาง จิตนิภา วิมลวัตรเวที 213.215 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
3371 นางสาว จิตประภัสสร ชัยภูมิ 333/106 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
3372 นางสาว จิตพิสุทธิ์ จันทรทองออน 457/201 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
3373 นาย จิตมงคล กูเกียรติกูล 92ม.3 ธราธิบดี ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี /
3374 นาย จิตร ศรีดาโคตร 192 ม.22 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
3375 นาย จิตร เกิดทรัพย 7 ม.5 นครสวรรค /
3376 นาง จิตร แกวกุลพัฒน 2273ม.1 สุนทรพิพร ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / /
3377 นาย จิตร คงศิลป 352 ม.7 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000 /
3378 นาย จิตร โชคเกิด 49 ม.3 นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
3379 นาย จิตร บุญเลื่อง 215 ม.1 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 92220 / /
3380 นาง จิตร ปลอดภัย 120ม.7 อาวลึกใต อาวลึก กระบี่ /
3381 นาย จิตร ศิริเวชช 1 พนม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา / /
3382 นาย จิตรกร ฟูคํา 158ม.9 โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม /
3383 นาย จิตรกร วิจิตรศิลปธน 92/95 ม.9 บางกรวย-ไทรนอย บางเลน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / /
3384 นาย จิตรกร ศรีพนมธนากร 2098/498 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
3385 นาย จิตรกร สอนสนาม 65 10 หัวโทน สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130 /
3386 นางสาว จิตรฉะทร แกวประสงค 294 บรมราชชนน4ี บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
3387 นาย จิตรดิลก คลายแจง 279 พุทธมณฑลสาย 1 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
3388 นาง จิตรนลิน ตีรณัตถพงศ 146/45 ม.4 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 /
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3389 นางสาว จิตรภัทร คีรีไพฑูรย 93/36 วัดราชสิงขร วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
3390 นางสาว จิตรรัศม์ิ คําอุดม 239/7 ตรอกหอพักหญิง หวยแกว เชียงใหม 50200 /
3391 นางสาว จิตรลดา ปญจากุล 2/46 วิภาวดี25 วิภาวดี ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
3392 นางสาว จิตรลดา โภไคยโศภิษฐ 162/36 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
3393 นางสาว จิตรลดา วัฒนปญญาสกุล 311/30 หมู 10 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130 /
3394 นาง จิตรลดา สุมโนธรรม 111/209ม.3 ทาอิฐ รัตนาธิเบศร บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
3395 นางสาว จิตรลดา หิริวัฒนวงศ 325 พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
3396 นางสาว จิตรลดา อังประภาพรชัย 14/3 หมู9 ปูเจาสมิงพราย สําโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
3397 นางสาว จิตรลัดดา เพ่ิมภัทร 20/8 พฤกษชาติ 20 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
3398 นางสาว จิตรวดี คําภา 56 หมู 1 คลองขวาง-เจาเฟอง ไทรนอย นนทบุรี /
3399 นางสาว จิตรวดี สุทธิธรรมรัตน 56 ม.1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
3400 นางสาว จิตรวรรณ เจริญรัตนวงศ 98/27 เพชรเกษม10 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
3401 นาง จิตรา จันทถิระ 2/7 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
3402 นาง จิตรา จิตสงวนสุข 263/83 เทศบาล 4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 / / / /
3403 นางสาว จิตรา เจริญชูเกียรติกิจ 133/75 ม.3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
3404 นาง จิตรา ชูประจง 76 7 นาคา สุขสําราญ ระนอง 85120 / /
3405 นาง จิตรา เตชะแกว 130 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
3406 นางสาว จิตรา ธีรางกูร 19/96ม.10 จรัญสนิทวงศ13 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
3407 นางสาว จิตรา บุญทอง 19/4 1 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 /
3408 นางสาว จิตรา ประเสริฐธนะกิจ 525/16 ศูนยวิจัย4 พระราม9 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10500 / / /
3409 นางสาว จิตรา ปลอดอักษร 69/5ม.4 พะโตะ ชุมพร /
3410 นาง จิตรา พงศพฤกษา 28 จักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร /
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3411 นาง จิตรา เพิงใหญ 18 รังสิต-ปทุมธานี 12 รังสิต-ปทุม ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
3412 นางสาว จิตรา ลิ่มกุลพงษ - ม.2 ฉลุง เมืองสตูล สตูล /
3413 นางสาว จิตรา เลาโสภาภิรมย 24 ม.6 บางเตย สามพราน นครปฐม /
3414 นาง จิตรา วานิชานันต 397ม.3 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
3415 นางสาว จิตรา วิทยาถาวร 204 สุคนธวิท ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 /
3416 นางสาว จิตรา สรชัย 29 พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
3417 นาง จิตรา สายปญญา 130 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
3418 นาง จิตรา สุทธิสารโชค 449/251 พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
3419 นาง จิตรา อาภาสวัสดิ์ 32/11 จรัสเวียง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / / /
3420 นางสาว จิตรา อินทจันทร 1319 ประชาราษฎรสาย1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
3421 นางสาว จิตรา อินทรวิทยนนท 437 ม.5 เลียบคลองรังสิต ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / /
3422 นาง จิตรา บุญยุปกรณ หมูที่ 1 ต.ทากระชับ  อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
3423 นางสาว จิตรานนท เกศแกวรณฤทธิ์ 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
3424 นางสาว จิตราพร รณรงค 41/61ม.11 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
3425 นางสาว จิตราภรณ พิมศักดิ์ 142 2 ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 /
3426 นาง จิตราภรณ สมานทรัพย 28/43 ม.2 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
3427 นาง จิตราภา ชํานาญไพร 108 ประชาช่ืน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
3428 นางสาว จิตรารัตน อัตตสินทอง 16 ตลาดสด ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี 71130 /
3429 นาง จิตราวรรณ คงทอง 219/33 หมู 1 บางกรวย-ไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
3430 นาง จิตรีมา ศิลากุล 5 9 อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000 / / /
3431 นางสาว จิตลดา พิสปงคํา 103/ม.2 ศาลา เกาะคา ลําปาง 52130 /
3432 นางสาว จิตวิไล ประไมย 78/18 ม.3 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10200 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 156 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

3433 นางสาว จิตสุภัคสินี สุขสืบนุช 17/1ม.7 พุทธบูชา บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
3434 นางสาว จิตสุภา เจริญศรี 266 วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / / /
3435 นาง จิตใส ลาวัลยตระกูล 141/4 แสงศรี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
3436 นาง จิตาภา รัตนสุวรรณ 666/158ม2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
3437 นางสาว จิติภัสร เกตุรัตนชนธีร 12 7 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / / /
3438 นาย จ้ิน คงจันทร 125/1ม.6 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
3439 นาย จ้ิน ทิพยนาก ม.3 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง / /
3440 นาย จ้ินเกี๊ย แซเลา 7 ตลาดบานหมอ วังบูรพา พระนคร พระนคร /
3441 นาย จ้ินเซ็ง แซนิ้ม 169-169/1 สี่พระยา บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
3442 นาง จินญาลักษณ ปาจรียานนท 110/518 หมู 4 กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
3443 นาย จินดา กสิพรอง 16ม.5 ตราด-ไมรูด ทาพริก เมืองตราด ตราด /
3444 นาง จินดา ขุนเณร 5/1 ม.7 ถวาย ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
3445 นาย จินดา คงเทพ 9/48 หมูบานการเคหะแหงชาติ คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
3446 นางสาว จินดา คิลานุรักษ 188/3 ม.9 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
3447 นาง จินดา ชวยพิทักษ 1/318 7 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
3448 นางสาว จินดา ชัยประพันธ 186/60ม.2 รัตนโกสินทร ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
3449 นาย จินดา ดอกเทียน 17 ม.1 อางทอง /
3450 นางสาว จินดา เดชตระกูล 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
3451 นาย จินดา ทองมี 147ม.4 วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก /
3452 นาง จินดา ทิพยดารา 175/4 ม.3 ประชาสงเคราะห ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
3453 นาย จินดา ปมบูรณ 19/108ม.8 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
3454 นาย จินดา ปลกะพันธ 1 ม.4 เพชรเกษม เปาะเสง เมืองยะลา ยะลา /
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3455 นาย จินดา พลอยโสภณ 259 ม.1 กําแพงเพชร /
3456 นาง จินดา วัชรเสถียร 21/22 13 สยามธรณี คูบอน คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
3457 นาย จินดา สวางเดือน 931/5 จรัลสนิทวงค บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
3458 นาง จินดา สัจจาศีล 105/281 ม.1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
3459 นาง จินดา สุชาติ 120/157ม.1 เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / /
3460 นาย จินดา สุนันตา 199/12 สวนพลู ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
3461 นางสาว จินดา สุภัทรพงศ 91/245/13 พิชยนันท  11 ติวานนท  ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
3462 นาง จินดา สุริยา 114/2ม.5 เชียงใหม-ฮอด สันผักหวาน หางดง เชียงใหม /
3463 นาง จินดา หงษยี่สิบเอ็ด 189ม.4 สูงเมน แพร /
3464 นาย จินดา หนังสือ 72/21ม.6 กรุงเทพ-นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
3465 นางสาว จินดาพร เปาปา 50/6 งอบ ทุงชาง นาน 55130 /
3466 นางสาว จินดาพร พิทักษศิลป 1350/657 อาคารไทยรงคทาวเวอรพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
3467 นาง จินดาพร เพชรบูรณ 27/3 1 แมขรี ตะโหมด พัทลุง 93160 / / /
3468 นาง จินดาภรณ รอบคอบ 91/1 ม.5 หัวตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 / /
3469 นางสาว จินดารัตน โภคศิริ 32/9 ม.16 สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี / /
3470 นาง จินดารัตน เลิศฤทธิ์ศิริกุล 217/8 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
3471 นาง จินดารัตน วาจาหวาน 12 ม.1 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
3472 นางสาว จินดารัตน วงศโอสถพานิช 101/5 ม.5 ต.สวนใหญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
3473 นางสาว จินดาสา สิงหเพ็ชร 116/8ม.7 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130 /
3474 นาย จินต กอปรกีรดิพงศ 109/2 คลองใผสิงหโต พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
3475 นาย จินต จสุวรรณ 17 มูลศิริ สุราษฎรธานี /
3476 นางสาว จินตนา กิติภรณ 25/6ม.8 ชักพระ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
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3477 นางสาว จินตนา กุลจารุสุข 15/61 17 พิชัยรนรงคสงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี / /
3478 นาง จินตนา เกษเมือง 2/7 ชลประทานใต นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี /
3479 นางสาว จินตนา จรรยพงษพัฒนา 4/499 4 เสรีไทย คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
3480 นาง จินตนา จักรสิงหโต 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
3481 นาง จินตนา เจริญทํานุกิจ 22 เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร /
3482 นางสาว จินตนา เจริญสุข 259 อินทามระ 29 แยก สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
3483 นาง จินตนา ชัยเกษม 8/7 บรมอาสน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
3484 นางสาว จินตนา ชาติกระพันธุ 46/1 ม.4 บอดาน สทิงพระ สงขลา /
3485 นาง จินตนา ชินเชษฐ 218/1 ทาคราวนอย สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
3486 นาง จินตนา ช่ืนทรวงจิต 129/1 4 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
3487 นางสาว จินตนา แซลี้ 20-22 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
3488 นางสาว จินตนา ทองเครือ 1393/8 ลาดพราว หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
3489 นางสาว จินตนา ทิพวัจนา 39 4 หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
3490 นาง จินตนา เทนประเสริฐ 100 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
3491 นางสาว จินตนา นพฤทธิ์ 285 จรัญสนิทวงศ 97 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
3492 นางสาว จินตนา นันตะ 59 4 ปลอง เทิง เชียงราย 57230 / / / /
3493 นางสาว จินตนา นิ่มวชิระสุนทร 4-4/5 พะเนียง วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
3494 นาง จินตนา บัวบานช่ืน 97/27ม.7 โพนทอง บานหม่ี ลพบุรี / / / /
3495 นางสาว จินตนา บุญแสงชัย 178 ปรมินทรมรรคา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
3496 นางสาว จินตนา ประสิทธิชัยสิน 509/332 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
3497 นางสาว จินตนา ปานปรีชา 140/495 ม.4 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
3498 นางสาว จินตนา ผลเจริญ 27/25ม.8 มะขาม จันทบุรี 22000 /
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3499 นางสาว จินตนา ผิวบาง 39 ม.2 สุขประยูร พานทอง ชลบุรี / / /
3500 นาง จินตนา พบประเสริฐ 2/1 ชวนะอุทิศ วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
3501 นางสาว จินตนา พรมปลอด 23 2 คูหา สะบายอย สงขลา 90210 / / /
3502 นาง จินตนา พวงสมบัติ 14ม.9 ลับแล อุตรดิตถ 53210 /
3503 นางสาว จินตนา รุงเกียรติวงศ 399/40 ม.8 เทพไพเราะ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
3504 นาง จินตนา วรวรรณทโณทัย 37/2 สะพานออน วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
3505 นาง จินตนา วีครีพเพิลส 344 พาหุรัต วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
3506 นางสาว จินตนา ศุภมิตรพิบูลย 103 พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
3507 นางสาว จินตนา สิงหสังข 199/153 ม.2 หนองจอม สันทราย เชียงใหม / /
3508 นางสาว จินตนา สุกูล 9 ประชานุกูล1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
3509 นางสาว จินตนา สุวิทวัส 123ม.16 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
3510 นางสาว จินตนา เหลืองสนิท 22 บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร /
3511 นางสาว จินตนา แหยมไทย 2098/696 รามคําแหง(สุขุมวิท71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
3512 นาง จินตนา องครัตนเสนีย 133 พระแกวสามแยกหลังสวนกวางตุง ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
3513 นางสาว จินตนา อนุรักษ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
3514 นาง จินตนา อรวรรณหโณทัย 484-486 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
3515 นางสาว จินตนา อิงภานุวงศ 728/29 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
3516 นาง จินตนา อินทะโก 62/46 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
3517 นาง จินตนา โอสถ 33/107 ม.10 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
3518 นางสาว จินตนาพร พรกิจประสาน 62ม.4 พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี /
3519 นาง จินตรจุฑา นิศากร 98/4 4 บานกลวย-ไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
3520 นางสาว จินตวีร ประกอบบุญ 102/102 สยามธรณี รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
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3521 นางสาว จินตหรา ตังควรรณวานิช 66/6 ม.8 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร /
3522 นาง จินตาภา กุลินทรประเสริฐ 24 แปลงนาม สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
3523 นางสาว จินหจุฑา เจริญศรีเมือง 51/250 ม.3 สุพรรณบุรี 72000 / / /
3524 นางสาว จินเหลน แซหลิ่ม 5/1 จักรพรรดิ์พงษ วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
3525 นาย จ้ินเอ๊ีย แซเลา 7 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
3526 นาย จิบปน แซเจง ม.2 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
3527 นาย จ้ิมเฮ้ียง แซอ้ึง 2013 ถ.พระราม 6 ต.วังใหม อ.ปทุมธานี กทม. /
3528 นาง จิรชญา อนันตศิริโรจน 24/18 ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 นนทบุรี / /
3529 นางสาว จิรชยา คงสิทธิ์รัตนกุล 99/1 ม.1 นครปฐม 73000 / /
3530 นาย จิรชัย ทัพแวว 165/2 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
3531 นางสาว จิรฐิกา ใจนางงาม 87ม5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
3532 นาย จิรเดช บุญรัตนหิรัญ 142/10 ลูกหลวง สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
3533 นาย จิรเดช สิริรัตนาวรรณ 18/14 บุษบา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร / /
3534 นาย จิรทีปต วุฒิรัฐโรจน 49/138 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-5132833 นนทบุรี /
3535 นาย จิรธร ธนวิชชบูรณ 448 รัชดาภิเษก(ทาพระ - บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
3536 นางสาว จิรนันท บุตรจุมปา 100 3 ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน 51160 / / / /
3537 นางสาว จิรนันท ปญญาสกุลชัย 59/9 ม.11 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
3538 นาง จิรนุช ปญญาอุด 147 3 พระบาทวังตวง แมพริก ลําปาง 52230 / / /
3539 นาย จิรพงศ เกื้อกิจ 77 มงคลนิเวศน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
3540 ส.ต. จิรพงษ พันธโดตร 94 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
3541 นางสาว จิรพจน ชัยแกว 106/48ม.3 กาญจนวนิช หาดใหญ สงขลา / /
3542 นางสาว จิรพร ประดิษฐ 1/95 หมู 2 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 161 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

3543 นาง จิรพร วาณีสุบุตร 16ม.6 คลองศก พนม สุราษฎรธานี 84000 / / /
3544 นางสาว จิรพรรณ ชอประพันธ 140/65 14 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
3545 นางสาว จิรพรรณ สิงหใจ 152/4 ม.1 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
3546 นาย จิรพล มังฉกรรจ 588/3 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
3547 นาย จิรพันธุ กนกประจักษ 500/3 หมู 7 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค 60160 / /
3548 นางสาว จิรพา จิตรประไพ 69/86 6 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
3549 นางสาว จิรภรณ แนวบุตร 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121 /
3550 นางสาว จิรภัทร แซตั้น 128/322  ม.3 บอวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 / /
3551 นางสาว จิรภัทร หมอกมาเมิน 259/3 ม.2 ดอยแกว จอมทอง เชียงใหม /
3552 นาง จิรภา บุนนาค 35 ตะนาว บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
3553 นางสาว จิรภา เลิศวัฒนนนท 542/187 พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
3554 นาง จิรภา อัจฉริยโสภณ 63/9 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
3555 นางสาว จิรวดี อินทรเสน /
3556 นางสาว จิรวรรณ โกยโภไคสวรรค 82/111 ม.6 พระยาสุเรนทร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
3557 นาง จิรวรรณ จันทรวัชรกาล 2/290 ม.7 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3558 นาง จิรวรรณ จิรไกรศิริ 111/80ม6 กรุงเทพมหานคร / /
3559 นางสาว จิรวรรณ ชลประทิน 99/18  ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
3560 นางสาว จิรวรรณ เดชชูตระกูล 31ซอยพ่ึงมี 28ม. บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
3561 นางสาว จิรวรรณ เตียรถสุวรรณ 152/76 จรัลสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10400 /
3562 นางสาว จิรวรรณ ปองกัน 9/1 7 แวง สวางแดนดิน สกลนคร 47240 /
3563 นางสาว จิรวรรณ อํานาจสิริวิทย 94 พระราม 4 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
3564 นางสาว จิรวัฒน เช่ียวเวช 7/15ม.12 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
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3565 นาย จิรวัฒน เตชะนาวาสุวรรณ 1192 เทอดไทย21 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
3566 นาย จิรวัฒน ไตรภูธร 19/51 หมู17 ปูเจาสมิงพราย บางหญาแพรก พระประแดง สมุทรปราการ /
3567 นาง จิรวัฒน หงษทอง 193 ม.2 อางหิน ปากทอ ราชบุรี /
3568 นาย จิรศักดิ์ แซลู 192ม.1 สุขยางค ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 95000 / /
3569 นาย จิรศักดิ์ เพ็ญศิริกุล 97 อินทามระ26 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
3570 นาย จิรศักดิ์ แลงนิรันดรพัฒนา 12ม.13 ภูเวียง ขอนแกน /
3571 นาย จิรศักดิ์ อภิวัฒนนากร 123 ผลิตผล สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
3572 นางสาว จิรสุภา ตั้งฐิตวงศ 53/5 ศุภมิตร วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
3573 นาย จิระ เขาวร 127/2 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
3574 นางสาว จิระพร ชีวาจร 67/252ม.15 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี /
3575 นางสาว จิระพันธ นวมทอง 198 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / /
3576 นาง จิระภา มัชฌิมวงศ 20ม.10 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช /
3577 นาย จิระวุฒิ พันธงชัย 148 ม.2 โพทะเล โพทะเล พิจิตร / /
3578 นาย จิระศักดิ์ นิลสนธิ 202/8 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
3579 นาย จิระอนันต วงษอนันต 1/117 ออนนุช 59/1 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
3580 นางสาว จิรัชญา แกวดวงดี 114 1 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / /
3581 นางสาว จิรัชญา อุนจิตต 6/26 ม.3 ทองงอก สุขาภิบาล-คลองถนนคลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
3582 นางสาว จิรัชญา ฉัตรสมพร 99/918 ม.9 ซ.ม.ชลดา(วงแหวนรัตนาธิเบศร) ถ. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร.- นนทบุรี /
3583 นางสาว จิรัชยา แกวสนธยา 51/41 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
3584 นางสาว จิรัชยา โซงเศรณี 25 8 กื้ดชาง แมแตง เชียงใหม 50150 / / / /
3585 นาง จิรัชยา ตอนเหนือ 88/117 3 หมูบานภัทรา รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
3586 นางสาว จิรัชยา สมรักษ 130 3 ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 35130 /
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3587 นาง จิรัชยาอร ไชโยธา 116 8 นาหวา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 / / / /
3588 นาง จิรัฌชา เทศทาบ 89/1ม.2 สามงาม สามงาม พิจิตร 66140 / /
3589 นางสาว จิรัฏฐา ม่ังคั่ง 53/36 1 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / / /
3590 นาง จิรัฐยา รอดเด็น 5/10 ริมธาร ศรีธรรมราช ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
3591 นางสาว จิรัฐิติกาล อินสวาง 63/2290 หมู7 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / /
3592 นางสาว จิรัฐิยา ปทอง 61/1 10 บางมวง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
3593 นาง จิรันธนิน บุญทราหาร 602 4 ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / / /
3594 นาง จิรา คงทรัพย 18ม.5 อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
3595 นางสาว จิรา ทองภักดี 24 พัทลุง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 / /
3596 นาง จิรากัญ ปกเคเต 70/46 5 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
3597 นางสาว จิราณีย ประชุมรัตน 63หมูที4่ สุราษฎรธานี 84320 / /
3598 นางสาว จิราธร อุตสาทลักษณ 1973/5 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
3599 นางสาว จิรานันท ตันหยง 111/2 ม.2 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / /
3600 นางสาว จิรานุช เกษมพิมลพร 65/17ม.11 รามอินทรา ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
3601 นางสาว จิรานุช หลาแกว 156 6 แมใจ แมใจ พะเยา 56130 / / / /
3602 นาย จิราพงศ อยูประเสริฐ 333/112 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
3603 นาง จิราพร กรอบมุข 156/152 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี / /
3604 นาง จิราพร ไกรพิทยากร 1/35 2 ศรีตรัง1 โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง 92000 / /
3605 นางสาว จิราพร จันตะเภา 149/2 5 วังไทร ปากชอง นครราชสีมา 30130 /
3606 นางสาว จิราพร จิรนภาวิบูลย 292 10 ศรีไพบูลย ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
3607 นางสาว จิราพร แจมจันทร 33ม.3 ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 / / /
3608 นาง จิราพร ตะมูล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
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3609 นางสาว จิราพร ตันติพนารัตน 240 จักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร /
3610 นาง จิราพร บริบูรณรัตน 64/2ม.5 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
3611 นาง จิราพร ฟกเจริญ 99/341ม.8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
3612 นางสาว จิราพร มวงกลาง 212 โนนสูง-มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 30160 / / /
3613 นาง จิราพร ยติพูลสุข 2492 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
3614 นางสาว จิราพร วงศเจริญ 387/98 ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
3615 นาง จิราพร สถิตธรรมสุธี 4839/1 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
3616 นางสาว จิราพร อีซีโหล 254 ม.2 น้ําบอหลวง สันปาตอง เชียงใหม 50120 /
3617 นางสาว จิราพร มัศยามาส 140 ม.5 ต.วังกพง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 ประจวบคีรีขันธ /
3618 นางสาว จิราพร ริ้วสุขสันต 207ม.8 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3619 นาง จิราพรรณ ตั้งจิตรเจริญ 1/31  7 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
3620 นาง จิราพัชร ดะสมุทร 2 ม.1 คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร 74120 / /
3621 นางสาว จิราพา ริ้วสุขสันต 207ม.8 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
3622 นาย จิราพิสิฐ เกษมรังสรรค 399/9 11 หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
3623 นาง จิราภรณ กิตติคุณ 845/18-19 วัดไผเงิน จันทร ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
3624 นาง จิราภรณ ขวัญเมือง 77/2 6 ทุงสมอ ทุงใหญ-พระแสง ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240 / /
3625 นางสาว จิราภรณ คงสมนึก 324/2 ม.2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
3626 นางสาว จิราภรณ จินดามงคล 3873 ม.4 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
3627 นางสาว จิราภรณ เจ็กอยู 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
3628 นางสาว จิราภรณ ใจนาน 93 3 ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 / / /
3629 นางสาว จิราภรณ เช้ือดวงผุย 12 9 ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
3630 นาง จิราภรณ แซลิ้ม 1422/15 เพชรบุรีตัดใหม พญาไท กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 165 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

3631 นาง จิราภรณ นกแกว 3/9 ม.7 เพชรเกษม อาวลึกใต อาวลึก กระบี่ / /
3632 นางสาว จิราภรณ บุญมาก 127/43 8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
3633 นาง จิราภรณ บุญมี 160/2 ราชเชียงแสน เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
3634 นางสาว จิราภรณ โยวทิตย 22/114 ม.13 โชคชัย4 กรุงเทพมหานคร 10230 /
3635 นาง จิราภรณ ลิ้มปอังคนันท 194-195 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3636 พันตรีหญิง จิราภรณ สารภีเพ็ชร 1/6012ม.1 ลําปาง-งาว พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
3637 นางสาว จิราภรณ อินญาวิเลิศ 6/1 ม.4 ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง 52130 / / /
3638 นาง จิราภรณ เอ่ียมพิทยารัตน 41/3 ประชาบาล คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 / /
3639 นางสาว จิราภา ปานนิล 25 8 นาชุมเห็ด ยานตาขาว ตรัง 92140 / / / /
3640 นาง จิราภา สีสด 117/1ม8 ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา /
3641 นางสาว จิรายุ ชาติสุวรรณ 30/5 ม.13 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
3642 นางสาว จิรายุ พูลฉนวน 803/113 8 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
3643 นางสาว จิรายุ เพชรประสิทธิ์ 142/37 หนองยวน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 /
3644 นางสาว จิรายุ คุมปติ 112/246 ม.8 ซ. ถ. ต.จอมทอง อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.08 9151 5040 กรุงเทพมหานคร /
3645 นางสาว จิราลักษณ แกนแทน 4/1293ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
3646 นาง จิราลักษณ จันทะนะ 335 พหลโยธิน 52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
3647 นางสาว จิราลักษณ ช่ืนนอย 23/7ม.5 จันทบุรี /
3648 นางสาว จิราวรรณ จันทรนวม 97/4 ม.4 ปทุมธานี 12000 /
3649 นางสาว จิราวรรณ พฤกษชาติ 81/81ม.1 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
3650 นางสาว จิราวรรณ มาสุข 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
3651 นาย จิราวัฒน ไวสติ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
3652 นาย จิราวัฒน อ้ึงสกุล 79/3 เมืองสตูล สตูล /
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3653 นาย จิราวุฒิ จิตรจารุ 999/23 มิตรภาพ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
3654 นางสาว จิลดา นาไวย 99/19 รามอินทรา 14 แยก 22 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
3655 นาย จิว แซเจียม 27ม.4 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม / /
3656 นาย จิว แซลิ้ม 432 ต.สัมพันธวงศ ถ.เจริญกรุง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
3657 นาย จ๋ิว รุงเรือง 1 พรมพิราม พรมพิราม พิษณุโลก /
3658 นาย จิวบุน แซเลา 485 ต.ปอมปราบ ถ.เจริญกรุง อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
3659 นาย จิวฮีเทียน แซจิว 175-176 ม.1 ตตลาดบางบอ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ /
3660 นางสาว จิวารี วีระจาคี 108/277 4 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
3661 นาย จี พูลพันธุ 24ม.1 มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
3662 นาย จ้ี บุญภิรมณ 4 บางกุง บางคณฑี สมุทรสงคราม / /
3663 นาย จ๋ี แฮคําลือ 114ม.3 เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
3664 นาง จ้ีกวง แซอ๊ึง 1620 เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร /
3665 นาง จ้ีกวง แซอ้ึง 583 เจริญกรุง ยานนาวา ยานนาวา พระนคร /
3666 นาย จ้ีเช้ียว แซเฮง 593 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี /
3667 นาง จีน โพธิพญา - ม.1 ชัยนาท /
3668 นาย จีน มีมุข 3 พยุหะคีรี พยุหะคีรี นครสวรรค /
3669 นาง จีน เจริญรัตน /
3670 นาย จีนเซง แซฉั่ว 1776 เชียงกง ตลาดนอย สัมพันธวงศ พระนคร /
3671 นาย จีนนาน แซยาง 366 ต.สามเสนใน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
3672 นาง จีบ จิวาลักษณ - ม.2 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
3673 นาย จีม พุกสุข 10 หมู 2 ต.เขาทอง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
3674 นาง จีรนันท บุญอ่ิม 100/8 2 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / / / /
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3675 นางสาว จีรนันท ศิริทะ 23/1 1 ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 57230 / / / /
3676 นางสาว จีรนันท สอาดแกว 3 7 หนองโพ โพธาราม ราชบุรี 70120 /
3677 นาง จีรพร พูนสุวรรณ 174/3 ม.11 ทาชาง บางกล่ํา สงขลา 90110 / / / /
3678 นาง จีรพร ตันไชย 187 ม.3 ต.มืดกา อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 50260 โทร.0833250979 เชียงใหม /
3679 นางสาว จีรภา เย็นตั้ง 82/136 ม.8 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
3680 นาง จีรภา วัฒนกูล 4/10 วัฒนานุวงศ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
3681 นางสาว จีรภา สิบธง 67/149 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี / /
3682 นางสาว จีรวรรณ แซเลา 90 9 เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย 57240 / / / /
3683 นาย จีรวัฒน ทองพุม 119/4ม.4 รามอินทรา กม.4 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3684 นาย จีรวัฒน เศรษฐบุตร 49/489ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
3685 นาย จีรศักดิ์ ตั้งเกียรติกําจาย 134 เอกาทศรฐ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
3686 นาย จีรศักดิ์ สิริภาณุพงศชัย 122/142 2 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
3687 นาย จีระ แกนศรี 77/7 1 บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 /
3688 นางสาว จีระประมัย กัลยาณสุต 34 บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
3689 นาย จีระพล จรจันทร 242/6 หมู 7 2 หัวฝาย สูงเมน แพร 54130 /
3690 นางสาว จีระพันธ กุลบุตรแกวอาสา 158/1 สุทธิสารแยก 1 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
3691 นาง จีระภา นิลราย 1/1 ม.5 กะเปอร กะเปอร ระนอง 85130 /
3692 นาย จีระมิตร จันทรทาโล 211/13 ซอยสะพานปลาม. กรุงเทพมหานคร / / /
3693 นาย จีระวัฒน ตันจริยานนท 65/91 บางเลน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
3694 นาง จีระวัน ทัดศรี 99 2 หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 / / / /
3695 นาย จีระศักดิ์ จันทะศรี 130/1 ม.4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
3696 นาย จีระศักดิ์ ทองรัก 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
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3697 นาย จีระศักดิ์ มีม่ังคั่ง 102ม.11 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
3698 นาย จีระศักดิ์ วุฒิสรรพ 3 เชียงใหม-ลําพูน ตงเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
3699 นาย จีรัง นามราษฎร 205/53 ผาสุกสันติ1 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
3700 นางสาว จีราพร จักรเครือ 73/1ม.4 ลําปาง-งาว พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
3701 นางสาว จีราภัทร โพธิศาสตร 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
3702 นาย จ้ีอัน แซตั้ง 347 รองเมือง ปทุมวัน พระนคร /
3703 นาย จือ มากศิริ ม.8 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
3704 นาย จือกวง แซเจีย 1696 บานดอน ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
3705 นาย จือน้ํา แซอ้ัว 266 บานหมอ บานหมอ ปอมปราบ กทม. /
3706 นาย จือเส็ง แซอ๊ัว 931 ต.ปทุมวัน ถ.พระราม1 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
3707 นาย จืออ่ี แซโคว 289 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
3708 นาย จ้ืออ้ี แซโงว 382 ตรอกมุง สําเพ็ง สัมพันธวงษ พระนคร /
3709 นาย จือฮง แซเลา 92 ตรอกจักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
3710 นาย จือฮุง แซเตีย 853 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
3711 นาย จุงจิรัฐ เหลืองอรามเวช 194 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
3712 นาย จุงม้ิน แซฉั่ว - ม.1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร /
3713 นาย จุงเมง แซฉั่ว 277 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงษ พระนคร / /
3714 นาย จุงเลง แซเฮง 5 ม.8 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม /
3715 นาย จุงอ้ิง แซหรือ 460 ต.สัมพันธวงศ ถ.วานิช อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพ /
3716 นาย จุงเอ็ง แซตั้ง 353 ม.1 ตะพานหิน พิจิตร /
3717 นาย จุงเอ็ง แซจิว 187 บางลําภู พระนคร พระนคร /
3718 นาย จุงเฮา แซฉั่ว 398 จักรเพ็ชร วังบูรพา พระนคร พระนคร / /
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3719 นาง จุฑา คคนัมพร 347 ริมคลองชักพระ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
3720 นางสาว จุฑา เสร็จกิจ /
3721 นางสาว จุฑาทิพย เค็มกระโทก 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
3722 นางสาว จุฑาทิพย พูลเกิด 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
3723 นาง จุฑาทิพย วิภาสเจริญ 109/120 ลาดพราว18 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
3724 นางสาว จุฑาทิพย ศรีศุโมโร 1192/19 วิจิตรนคร เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 /
3725 นาง จุฑาทิพย สุขเจริญ 14/1 ราษฎรอุทิศ บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา 24110 /
3726 นาง จุฑาทิพย อยูยอด 209ม.5 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
3727 นาง จุฑาทิพย เจษฎาพงศภักดี 46/74 ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 ชลบุรี / /
3728 นางสาว จุฑาพร นามเสนาะ 86 2 บางเลน สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 72110 / /
3729 นาง จุฑาพร พรอมฤกษ 60 เพชรเกษม 33/8 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
3730 จาสิบเอกหญิง จุฑาพร สุจริตจันทร 55/806 ม.5 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
3731 นางสาว จุฑามาศ แกวโชติหิรัญ 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
3732 นาง จุฑามาศ เขมะนุเชษฐ 314 9 วังดง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 / / /
3733 นางสาว จุฑามาศ ใจดี 16/2 3 ตําตัว ตะกั่วปา พังงา 82110 /
3734 นางสาว จุฑามาศ ชาญสูงเนิน 6 3 โปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 / / /
3735 นางสาว จุฑามาศ เชิดชู 115/1 ม.4 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม 50210 /
3736 นางสาว จุฑามาศ ดีครีพ 29/2 3 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ 53120 / / / /
3737 นาง จุฑามาศ ดียิ่ง 275-2/0 พระแทน ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี 71130 /
3738 เรือตรีหญิง จุฑามาศ เที่ยงอุทัย ร.น. 134/294 ม.5 สยามธรณี คูบอน ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
3739 นาง จุฑามาศ บุญมา 204/10 จามเทวี ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
3740 นาง จุฑามาศ พงศวัฒนธรรม 125/2 ลาดพราว 41 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
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3741 นาง จุฑามาศ พัทศุระพงษ 93/92ม.2 ชาตะผดุง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
3742 นางสาว จุฑามาศ ภูนีรับ 386 1 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ 46120 /
3743 นางสาว จุฑามาศ รังศาสตร 55/1หมู4 บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
3744 นางสาว จุฑามาศ เศรษฐสมบูรณ 783/10 วัดจันทรใน สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
3745 นางสาว จุฑามาศ เสมสวัสดิ์ 19ม.2 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / /
3746 นางสาว จุฑามาศ แสงสวิทย 46/50 หมู 4 แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
3747 นางสาว จุฑามาศ เหลืองละออง 74 2 เทศาพัฒนา หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
3748 นาง จุฑามาศ อยูรอบเรียง 132/95 ม.8 หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี / /
3749 นาง จุฑามาศ อินทรมหา 23/319 ม.13 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
3750 นาง จุฑามาศ พันธุทอง 161/9 ม.5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200 เชียงใหม /
3751 นางสาว จุฑามาส กุลศัตยาภิรมย 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
3752 นางสาว จุฑามาส พงษโนรี 2ม.2 ศรีชาววัง วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53170 /
3753 นางสาว จุฑามาส ศรีชมภู 1313 จรัญสนิทวงศ 3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / /
3754 นาย จุฑารมณ ม่ังคั่ง 22 1 สันติเกษม แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
3755 นางสาว จุฑารส แซเอา 166/200ม.5 พหลโยธิน 52 พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
3756 นางสาว จุฑารัตน กัลยกร 53/12ม.6 ธนบุร-ีปากทอ(พระราม2) บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
3757 นางสาว จุฑารัตน ขันทอง 100/1351 ม.8 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี /
3758 นางสาว จุฑารัตน คุมสุข 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
3759 นางสาว จุฑารัตน จันทรจวง 38 หมู 7 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
3760 นางสาว จุฑารัตน ฉิมพลี 39 8 พระเหลา พนา อํานาจเจริญ 37180 /
3761 นางสาว จุฑารัตน ตรงจิตร 386 กาญจนวนิช บานพรุ หาดใหญ สงขลา 90250 / / / /
3762 นางสาว จุฑารัตน ทองแสง 169/433 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
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3763 นางสาว จุฑารัตน พงษโนรี 2  ม.2 วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
3764 นางสาว จุฑารัตน พรอมพวก 22 ม.1 เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี / /
3765 นางสาว จุฑารัตน พิมพสวัสดิ์ 233ม.4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
3766 นางสาว จุฑารัตน มาสู 34 ม.2 หนองเตา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 /
3767 นาง จุฑารัตน แวดลอม 435 1 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 / / / /
3768 นางสาว จุฑารัตน เสรีวัตร 27 รังสิต-ปทุมธานี 12 ซอย 11 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / / / /
3769 นาง จุฑารัตน ใหม 95/65 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
3770 นาง จุฑารัตน อินทรเฮา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
3771 นาง จุฑารัตน คํานุช 129 ม.4 ต.ปาแดด อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100 เชียงใหม /
3772 นางสาว จุฑารัตน จันทรจิต /
3773 นาง จุฑาลักษณ สุขคลาย 67/4 หมู 8 ปากทอ ปากทอ ราชบุรี 70140 / / /
3774 นางสาว จุฑาวรรณ นวลจันทรคง 333/69 ซ.สายไหม 54 (หมูบานซิลควิลเลจ) ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร /
3775 นางสาว จุติภัค เฉลิมนุกุล 59 มิตรภาพ 19 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
3776 นางสาว จุติมา บูรณตระกูล 78/205ม.5 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
3777 นาย จุเทนทร โควินทวงศ 369 ม.1 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
3778 นาย จุน ดิษฐศรี ม.14 ชุมแสง นครสวรรค / /
3779 นาย จุน เพ็ชรรัตน 51/2 หมู 4 บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
3780 นาย จุน สังขมณี 52ม.6 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี /
3781 นาย จุน จีระแพทย /
3782 นาย จุน แสงจักร 23 ต.พระราชวัง ถ.หนาพระลาน อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
3783 นาง จุน โฉนออน - ม.12 สวรรคโลก สุโขทัย /
3784 นาย จุน ตุมประทาน 9 นากระตาม ทาแซะ ชุมพร /
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3785 นาย จุนกิ้ม เหลืองพัฒนผดุง 15/30-32 กรุงศรีใน ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
3786 นาย จุนจิตต อวยชัย ม.2 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี / /
3787 นาย จุนดวง แซตั๊ง 138 ต.ตรอกเตา ถ.เจริญกรุง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
3788 นาย จุนท สังหมณี 52ม.6 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี /
3789 นาย จุนยก แซลี้ 496 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบ กทม. /
3790 นาย จุม เกษสุวงษ 235ม.3 กําแพงเพชร /
3791 นาย จุม พิมพสุภาพร 25/6 เทศบาล7 ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง / /
3792 นาย จุมพล ฉัตรพัชรภิญโญ 34 กมลโกวิทย นครปฐม 73000 / / /
3793 ร.ท. จุมพล ชัยเฉลิมศักดิ์ 934/1 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
3794 นาย จุมพล ชาติชัยภูมิ 86/414ม.3 แจงวัฒนะ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
3795 นาย จุมพล แซออ 1564/73 ประชาราษฏร1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
3796 นาย จุมพล แซเฮ็ง 60/15 หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
3797 นาย จุมพล สังขพุม 67 คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง / /
3798 นาย จุมพล เอกวานิช 5 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
3799 นาย จุมพล สุวรรณบัตร 46 4 ตาลาม ยักไห พระนครศรีอยุธยา / /
3800 นาย จุมภฎ หอมหวาน 55/50 รามอินทรา 55/8 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
3801 นาย จุย ศรีสุวรรณ 50ม.1 อุบลราชธานี /
3802 นาย จุย แซเตีย 87 บาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
3803 นาย จุย บุญโพธิ์เตี้ย 212/1ม.5 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา /
3804 นาย จุย เหล็งประพันธ - ม.1 พิจิตร /
3805 นาย จุย เอกสิทธิ์บัญชา 53ม.3 กําแพงเพชร /
3806 นาย จุย คงแพทย 5 ไชยคราม กาญจนดิษฐ สราษฎรธานี /
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3807 นาง จุย สอนโต /
3808 นาย จุย แซซ้ิม 29 ม.21 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
3809 นาย จุยคิม แซจึง 449ม.1 พิชัยรณรงคสงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
3810 นาย จุยลิ้ม แซตั้ง 183 บํารุงเมือง เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
3811 นาย จุยลี่ แซโงว 636 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
3812 นางสาว จุรัตนมณี แซอ้ึง 14/123 ปลูกจิต พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 /
3813 นาง จุรินทิพย สุธารักษ หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
3814 นางสาว จุรี สหัสรังษี 159 เจริญสวัสดิ์ ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร /
3815 นาง จุรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 30/1 ม.7 บางมัญ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
3816 นาง จุรี แกวสมบูรณ 7 2 เพชรเกษม คลองปาง รัษฎา ตรัง 92160 /
3817 นาง จุรีกรณ พรมจักร 225/48 ม.13 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
3818 นางสาว จุรีนันท เช่ียวชาญศิลป 34ม.2 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
3819 นางสาว จุรีพร ถองกระโทก 9/ม.10 สรางคอม สรางคอม อุดรธานี 41260 /
3820 นางสาว จุรีภรณ อ้ิมพัฒน 37/1 ม.8 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
3821 นาง จุรีย กีเตอร 15 กาญจนวณิชย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90112 / /
3822 นางสาว จุรีย คงบาน 334/54 2 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
3823 นางสาว จุรีย นบนอบ 4/125 รามคําแหง40 แยก 2 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
3824 นาง จุรีย ตระกูลธรรม 123/1038 ม.16 ซ.ศูนยแพทย 3 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
3825 นาง จุรีย อรรถปยกมล /
3826 นาง จุรีย โพธิ์สุวรรณ /
3827 นาง จุรีรักษ หมัดอาด้ํา 1162 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
3828 นางสาว จุรีรัตน โถปริก 146ม.6 หนองโสน เมืองตราด ตราด /
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3829 นางสาว จุรีรัตน เศียรนอก 292/1 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
3830 นางสาว จุรีรัตน อัมพร 63 10 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 34170 / /
3831 นางสาว จุรีวดี จันทรเทวาลิขิต 56 สุขุมวิท บางพระ เมืองตราด ตราด /
3832 นางสาว จุไร โจมทอง 30/3 แมนรําลึก หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
3833 นาง จุไร วิชชาภา 176/110ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
3834 นางสาว จุไร ศิลปกนก 54/209 ม.19 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
3835 นาง จุไร อิสโร 8/1 ม.10 คูเตา หาดใหญ สงขลา / / /
3836 นางสาว จุไรพร ใจเย็น 1 ม.8 ลอ จุน พะเยา 56150 / / / /
3837 นาง จุไรภรณ บรรจงคชาธาร 211/28/10 ทาเรือ-พระแทน พระแทน ทามะกา กาญจนบุรี 71130 /
3838 นาง จุไรมาศ ปราณีวงศ 141/114 6 คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / /
3839 นางสาว จุไรรัตน ชูโลหะ 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
3840 นางสาว จุไรรัตน บุญรวบ 1ม.2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
3841 นาง จุไรรัตน พงษมาลา 122/8 ซอยรามอินทรา 19ม.4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
3842 นาง จุไรรัตน สีชํานิ 240/21 4 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 / / / /
3843 นาง จุไรรัตน หอทอง 216 เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
3844 นาง จุไรรัตน เหลาชินชาติ 1103/10 เพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / /
3845 นางสาว จุไรรัตน อรุณรัตนวงศ 24/190 ลาดพราว 19 ลาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10981 / / /
3846 นาย จุล กลอมจิตต 143 ม.2 โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / /
3847 นาย จุล ทิพวรนิค ม.3 ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร / /
3848 นาย จุล สังขะรามณ หมู 16 ต.วัดไทรย อ.เมือง จ.นครสวรรค /
3849 นาย จุล ฉ่ําแกว /
3850 นาย จุลจักร พัทธวณิช 38/31 หมูบานนันทวี เช่ือมสัมพันธ โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
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3851 นาง จุลนี วิชเดช 107ม.1 ดงอานนท แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน 40330 / /
3852 นาย จุลศักดิ์ มิทราวงศ 88/4 เมืองยโสธร ยโสธร 35000 /
3853 นาย จุลศิลป พรภากร 748/11 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
3854 นาย จุฬา พูลวัน 82ม.2 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
3855 นาง จุฬา ม่ันอน 200/304 ม.5 พะเยา 56000 /
3856 นางสาว จุฬา วิริยะบุบผา 68/4ม4 พระราชดําริ โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา /
3857 นาง จุฬากรณ มานัสนนท 7/2-3 ศรีมาลา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร /
3858 นางสาว จุฬาพิชญ สุขสมบูรณ 147/45 5 ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 / / / /
3859 นางสาว จุฬาภรณ เหตุทอง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
3860 นางสาว จุฬามณี ยงเกียรติพานิช 199/9 ม.4 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
3861 นาง จุฬารัตน เทพรัตน 2757 สืบศิริ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
3862 นางสาว จุฬารัตน ปุดปวน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
3863 นาง จุฬารัตน มานมุงศิลป 226/1 ม.2 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / / /
3864 นางสาว จุฬารัตน สุรนารถ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
3865 นาง จุฬาลักษณ คงคุม 66/29 มลิวรรณ กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 /
3866 นางสาว จุฬาลักษณ โชคไพศาล 18016/45 9 กะปาง ทุงสง นครศรีธรรมราช 80310 / / / /
3867 นางสาว จุฬาลักษณ สารบาล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
3868 นางสาว จุฬาลักษณ สีแสนซุย 66 รวมจิตร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / / /
3869 นางสาว จุฬาลักษณ อางแกว 3761/242 นอกเขต บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / / /
3870 นางสาว จุฬาลักษณ จันที 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
3871 นางสาว จุฬาวรรณ ทุตปอ 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
3872 นางสาว จุฬีพร ไขแสง 259 9 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / / /
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3873 นาง จู เกตุทอง - ม.4 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
3874 นาง จู ซึงถาวร 67 ประธานเมือง บางมูลนาก พิจิตร /
3875 นาย จู เมปญญา 31/1 10 หางดง หางดง เชียงใหม 50340 /
3876 นาย จู ทิพขํา 109 เมืองเกา เมือง สุโขทัย /
3877 นาย จู ขัติกุล 6 ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม /
3878 นาย จู แซจึง 153 ต.ทาตะเภา ถ.ปรมินทรมรคา อ.เมือง จ.ชุมพร /
3879 นาง จู แซเบ 3-5 ต.วังบูรพา ถ.สําเพ็ง อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
3880 นาย จูกูไฮ แซจู 444/5 ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
3881 นาย จูเขี้ยง ทองไทย 2 ม.3 ประชาธิปตย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
3882 นาย จูม โพธินาม 33 ชนบทอุบล รอบเมือง เมือง รอยเอ็ด /
3883 นาย จูม โกษีเนตร 65 6 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมือง อุบลราชธานี / /
3884 นาง จูม ลครภักดี /
3885 นาย จูม้ิง แซเตียว 47 ไมตรีจิตร ปอมปราบ ปอมปราบ กทม. / /
3886 นาย จูเหลียง แซลี้ 286 ต.ตลาดชานขม้ิน ถ.ตลาดบานขม้ิน อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ /
3887 นาย จูฮ่ัว แซติ้ง 1627 เนรมิตร ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
3888 นาย เจ็กเกี๊ยก แซฉั่ว 424 วัดเกาะ สัมพันธวงศ พระนคร /
3889 นาย เจ็กเกียว แซลั่ย 186 ต. สัมพันธวงศ อ. สัมพันธวงศ จ. พระนคร /
3890 นาย เจ็กจิว แซตั้ง 527 เสาชิงชา พระนคร กทม. /
3891 นาย เจ็กใต แซเงา 186-188 สุริวงศ สุริวงศ บางรัก กทม. /
3892 นาย เจ็กพิน แซซือ 234/4 ศุภสารรังสรรค หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
3893 นาย เจ็กเมง แซลิ้ม ม.5 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
3894 นาย เจ็กอ๊ิว แซจิว 1186 ปนทัดทอง รองเมือง ปทุมวัน กทม. /
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3895 นาย เจ็ง แซอ้ัง 73 ต.หนองจอก อ.หนองจอก จังหวัดพระนคร /
3896 นาย เจ็งอวง แซตั๊ง 56 ต.อิสรานุภาพ ถ.0แปลงนาม อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
3897 นาย เจงํ้า แซแต 1180 อ.เมือง จ.เชียงใหม /
3898 นางสาว เจญรัตน อินจันทร 28 14 ดูใต เมืองนาน นาน 55000 /
3899 นาย เจ็ดแกว ชาวหินฟา 28 ม.10 บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
3900 นาย เจตณา มณีมัย 274ม.5 โคกยาง เหนือคลอง กระบี่ 81130 / /
3901 นาย เจตไท สกุลนฤเทพ 73/60 อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
3902 นาย เจตน เฟองพงษพิมล 212/8 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
3903 นาย เจตน สุวัฒนศรีสกุล 165/6-7 7 มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
3904 นาง เจตนิพิฐ ลิ่มประเสริฐ 118/8 รามคําแหง24 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
3905 นาง เจติยา รุจนวรา 10ข บรรณาการ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 / /
3906 นาย เจน สุวรรณโชติ 4 เมือง ระยอง / /
3907 นาย เจนกิจ เวชพงศา 145-189 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร / /
3908 นางสาว เจนจิรา ขูดสันเทียะ 44/1 6 โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 / / / /
3909 นาง เจนจิรา คําปาแลว 333ม.9 ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
3910 นางสาว เจนจิรา เจนศิริวาณิชย 599/81 เจริญกรุง บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / / /
3911 นาง เจนจิรา ดิลกกุลเวช 79/726 ม.1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
3912 นางสาว เจนจิรา อินสอน 99/18 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
3913 นางสาว เจนจิรา พันธเพ็ง 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
3914 นาย เจนภพ วาป ว.เทคโนโลยทางการแพทยและสาธารณสุข 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11130 /
3915 นาย เจนภัค  เช้ือบุญมี 17/4 ม.7 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130 /
3916 จาสิบเอก เจนวิทย มนตรี 47/972ม.3 มิติใหม สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / /
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3917 นาย เจนศักดิ์ เชาวสันทัดกุล 56/5 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
3918 นาย เจมส พ่ึงผล 84/22 ลาดพราว 83 (จิตตอารีย) คลองเจาคุณสิงห วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
3919 นาง เจม่ี เศรษฐเกรียงไกร 144/138ม.20 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
3920 นาย เจริญ กมลศุจิภักดี 773/8 สมเด็จ สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
3921 นาย เจริญ เกษสุมา 125ม.2 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
3922 นาย เจริญ ขนโขลน 45 ม.9 บานหมอ สระบุรี /
3923 นาย เจริญ ขวัญกลับ 74 ม.1 ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 93110 / /
3924 นาย เจริญ ขวัญพรหม 36ม.6 หาดใหญ สงขลา /
3925 นาย เจริญ ขันธวิชัย 123 ม.11 สวางแดนดิน สกลนคร /
3926 นาย เจริญ คนองมาก 90ม.12 สุขุมวิท ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
3927 จาสิบเอก เจริญ คลองบางลอ 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
3928 นาย เจริญ คลังเอ่ียม 70 1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180 / / / /
3929 นาย เจริญ คําพิลา 53 คลองหาด คลองหาด สระแกว /
3930 นาย เจริญ จันทรเกิด 74ม.4 หูลอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
3931 นาย เจริญ จันทรมะลิ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
3932 นาย เจริญ จันสี 202/1 เบญ 92 เพชรเกษม บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
3933 นาย เจริญ จิตพิทยานุภาพ 32/1 ม.10 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
3934 นาย เจริญ จินดา ม.4 ไผลอม บางกระทุม พิษณุโลก / /
3935 นาย เจริญ จูพานิชย 100-102 พหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
3936 นาย เจริญ แจงอรุณ - ม.7 นครนายก / /
3937 นาย เจริญ แซลี้ 88/1313ม.6 พระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
3938 นาย เจริญ เดชา 658ม.1 เขาชัยสน พัทลุง /
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3939 นาย เจริญ ตะมาแกว 86 7 สันมะเค็ด พาน เชียงราย 57120 / / / /
3940 นาย เจริญ ตั้งการุณจิต 255/71ม.6 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
3941 นาย เจริญ ตันจา 50 ม.1 นาแต คําตากลา สกลนคร /
3942 นาย เจริญ ตาแปง 399ม.4 สันทรายใหม ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
3943 นางสาว เจริญ ตามสมบัติ 109/63 วัดประชาระบือธรรมสามเสน 28 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
3944 นาย เจริญ ถมหนวด 142 3 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210 / / /
3945 นาย เจริญ ทะนันท 122 ประชาธิปก หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
3946 นาย เจริญ ทะมังกลาง 96/1/ม.2 โพธิสาร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
3947 นาย เจริญ นนทลีนนท 23/ในเขต ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
3948 นาย เจริญ นามแถง 8ม.1 เมืองขอนแกน ขอนแกน /
3949 นาย เจริญ บุญเส็ง ม.13 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี /
3950 นาย เจริญ ประพันธบัณฑิต 7 ม.1 ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช /
3951 นาย เจริญ ปนไชยเขียว 61 ตนขาม ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
3952 นาย เจริญ ปุกทุต 525 ออนนุช พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
3953 นาย เจริญ ผูกทรัพย 441/47 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
3954 นาย เจริญ พงศนุรักษ 80ม5 ควนกาหลง สตูล /
3955 นาย เจริญ พางาม 182/141 จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
3956 นางสาว เจริญ พานทอง 96/1ม.3 กรุงเทพมหานคร / /
3957 นาย เจริญ โพธิ์กองคนอง 129ม.3 บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ /
3958 นาย เจริญ โพธิทองคนอง 129 ม.3 บางบอ สมุทรปราการ /
3959 นาย เจริญ มะระยงค ม.1 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม / /
3960 นาย เจริญ มีเพ็ชร  ม.1 แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
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3961 นาย เจริญ เมืองแกว 122/3ม.3 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
3962 นาย เจริญ ยิ่งศิริรัตน 10 ภราดร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
3963 นาย เจริญ เรืองเพ็ง 559 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
3964 นาย เจริญ ลิ้มประเสริฐ 115/4ม.14 ปทโย เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
3965 นาย เจริญ ลือกาญจนวงศ 22/152 สุขาภิบาล2 กรุงเทพมหานคร /
3966 นาย เจริญ วงศวารี 437 นครบาล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
3967 นาย เจริญ วลัยศรี 160 ม.7 ราชการรถไฟ ศรีสะเกษ /
3968 นาย เจริญ วัชระนัย 69ม.6 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
3969 นาย เจริญ วันวาน 48ม.13 วังตะเฆ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 / / / /
3970 นาย เจริญ ศรีโสภา 3530 สพานบายพลนํา บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
3971 นาย เจริญ สายทอง 289 ม.3 เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน 40250 / / /
3972 นางสาว เจริญ สีเขียว 29 วังตา ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / / /
3973 นาย เจริญ สุขมา 5ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
3974 นาย เจริญ สุทธาธะระ 36 ม.6 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม / /
3975 นาย เจริญ สุวรรณสิทธิ์ 2 ม.8 นครศรีธรรมราช /
3976 นาย เจริญ เสือพงษ 522 ม.4 ทาตะโก นครสวรรค /
3977 นาย เจริญ แสงสวัสดิ์ 25ม.6 ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี / /
3978 นาย เจริญ โสมไชย 307ม.9 สกลนคร /
3979 วาที่รอยตรี เจริญ เหลาศิริเสถียร 14 ม.5 มวงนอย ปาซาง ลําพูน /
3980 นาย เจริญ อรรถศาสตรศรี 2 สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
3981 นาย เจริญ อินแสนตะ 35 ม.7 หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง 52190 / / /
3982 นาง เจริญ อุนจิตต 54ม.15 เพ็ชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
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3983 นาย เจริญ อินทรเสน 781 ประชาธิปตย วัดอรุณ บางกอกใหญ กทม. /
3984 นาย เจริญ นีรมิตย 2 อภัยวงค ในเมือง เมือง พระตะบอง /
3985 นาย เจริญ ลิมปนันท 501 เจริญกรุง ปอมปราบ ปอมปราบ พระนคร /
3986 นาย เจริญ วงศเสง่ียม 1 ซอยกรุงศมน โรงเลี้ยงเด็ก ปอมปราบ พระนคร / /
3987 นาย เจริญ วัฑฒนพันธุ 3 หนองบัว บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา / /
3988 นาย เจริญ ศรีอุทัย 61 สามเสน นครไชยศรี ดุสิต พระนคร / /
3989 นาง เจริญ พรสวัสดิ์ 669 ปากเพรียง เมือง สระบุรี /
3990 นาย เจริญ สารสมุทรื 3674 รัษฎ หัวเวียง เมือง ลําปาง /
3991 นาย เจริญ จันทรเพ็ชร ทาชาง พุนพิน สุราษฎรธานี / /
3992 นาย เจริญ จันพลา 6 จําปาหลอ เมือง อางทอง /
3993 นาย เจริญ สนธิ์ทิม 1209 7 ในเขตตเทศบาล บางมูลนาด พิจิตร / /
3994 นาย เจริญ สงแสง 79/26 ซ.ประชาสันติ ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร /
3995 นาย เจริญ อินกะเสน 18 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
3996 นาง เจริญ เที่ยงตรง 450 ต.สําเหร อ.บางยี่เรือ จ.พระนคร  /
3997 นาย เจริญ วงศตลาดขวัศ 1687 ต.ศิริราชพยาบาล อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
3998 นาย เจริญ ไทยถนอม 1033 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี /
3999 นาย เจริญ สารสมุทร 3674 ต.หัวเรียง อ.เมือง จ.ลําปาง /
4000 นาย เจริญ บุษประเกศ 29 ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.พระนคร /
4001 นาย เจริญ ลิมปะนันท 501 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
4002 นาย เจริญ สมสุข /
4003 นาง เจริญ จันทรแยม /
4004 นางสาว เจริญขวัญ ปลันธนาภรณ 225/1 2 บานนา จะนะ สงขลา 90130 / / / /
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4005 นางสาว เจริญขวัญ แพรกทอง 14 ประชาราษฎร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
4006 นางสาว เจริญจิตต เรืองชัย 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
4007 นางสาว เจริญใจ คะวีณาเศรษฐกุล 587 บํารุงเมือง คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
4008 นาง เจริญใจ เจียมเจริญ 49/2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4009 นาง เจริญใจ ถิระวัฒน 6 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4010 นาย เจริญชัย จิตตอํานวยศักดา 106/106ม.6 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10400 /
4011 นาย เจริญชัย นภาโชติ 12 4 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / / /
4012 นาย เจริญชัย ลิ้มสุทธิวันภูมิ 590/35 ทางรถไปตะวันตก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
4013 นาย เจริญชัย สกุลจุฑาทิพย 98 พฤกษาอุทิศ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ /
4014 นาย เจริญชัย แสนเฉลิม 61 11 บานขาม น้ําพอง ขอนแกน 40140 /
4015 นาย เจริญชัย สมัครไทย 87 ศิริพรรค เสาชิงชา พระนคร กทม. / /
4016 นาย เจริญผล กาจกําแหง 91 มนตรี หาดใหญ สงขลา /
4017 นาย เจริญพงษ วิชัย วัดกุศลศรัทธาราม ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 /
4018 นางสาว เจริญรัฐ จงจิตต 19/20 พหลโยธิน 3 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
4019 นางสาว เจริญศรี จังลีกุล 85/9ม.8 ทหารบก บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม / /
4020 นางสาว เจริญศรี บุนนาค 130/1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4021 นาง เจริญศรี รัตตสัมพันธ 496 ม.6 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
4022 นาง เจริญศรี สองนพ /
4023 นาย เจริญศักดิ์ ตรีเมฆ 9 ข.ม.3 มุขมนตรี หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
4024 นาย เจริญศักดิ์ เวียงนาค 117/3ม.14 ปาแมต เมืองแพร แพร 54000 /
4025 นาย เจริญสุข วัฒนผัน 501 พลับพลาไชย ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
4026 พันตรี เจริญสุข สงวนสิน 86/157ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
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4027 นางสาว เจริญสุข ตั้งม่ันเจริญ 723 ต.สวนมะลิ ถ.หาแยกพลับพลาไชย อ.ปอมปราบศัตรูพาย จ.พระนคร /
4028 นาย เจริย เทพดารักษ 150/6ม.4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
4029 นาย เจษฎณัฐฐวุฒ ศิริมงคล 701/1 10 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 /
4030 นาย เจษฎา แกวหริ่ง 359/4ม.3 เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
4031 นาย เจษฎา จ้ีกระโทก 36ม.2 อุดร-หนองคาย กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
4032 นาย เจษฎา ไผทฉันท 89/113 5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
4033 นาง เจษฎา เพ็งชะตา 191/124 ม.10 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
4034 นาย เจษฎา รุงแจง 654 ไสวสุวรรณ กรุงเทพนนท 13 บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
4035 นาย เจษฎา วงศกปล 155ม.1 นาทวี นาทวี สงขลา /
4036 นาย เจษฎา วิสุทธิศักดิ์ชัย 507 พิบลอุปถัมภ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 / /
4037 นาย เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ 143/138 วัดสังขกระจาย วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / / /
4038 นาย เจษฎา บริจินดากุล 430/16 ต.ชางคลาน อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100 เชียงใหม /
4039 นางสาว เจษฎาพร บุญพอมี 121/5 กัลยาเทพ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
4040 นาย เจอ เกิดมนต 49 ม.2 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา /
4041 นาง เจะเเมะ วามิง - ม.1 บานสะกํา สะกํา มายอ ปตตานี /
4042 นาย เจะชิว แซเฮง 1534 ต.ยานนาวา อ.ยานนาวา จ.พระนคร / /
4043 นาย เจะโดย เหมมาน 2/4 5 ทาขาม หาดใหญ สงขลา 90110 /
4044 นางสาว เจะสุไรดา ดือเระ 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / / /
4045 นาย เจาพระยา อารยบุตร 125/1 13 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม / / /
4046 นาย เจิงเหม็ง แซอ้ัง /
4047 นาย เจิม จินดา 65ม.11 ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
4048 นาย เจิม แซเลา 2762/22 รอบเมือง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
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4049 นาย เจิม ดีชมจันทร 49 ม.20 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
4050 นาย เจิม แทนมณี 8/18 ม.5 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา /
4051 นาย เจิม บุญชวย 28ม.6 เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
4052 นาย เจิม พรหมอยู - ม.2 โพทะเล พิจิตร /
4053 นาย เจิม พวงไม 576/1 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4054 นาย เจิม ศีชมจันทร 49 20 บางมด บางขุนเทียน ธนบุรี /
4055 ส.ต. เจิม บุญมาก /
4056 นาย เจิม หวังตรา 279 ถ.สายสาม ต.หอรัตนไชย อ.กรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา /
4057 นาย เจิม พยุงพันธุ 1194/3 ต. ตลาดพลู อ.ธนบุรี กทม. /
4058 พ.ต. เจ่ิม เอ่ียมหงษเหม 1156 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
4059 นาย เจียก สนธิโพธิ์ หมู 5 ต.พยุหะ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
4060 ร.ต. เจียก ไมแกว หมูที่ 14 ต. หนองจอก อ. ทายาง จ.เพ็ชรบุรี /
4061 นาย เจียงงวน แซตั้ง 974 มังกร สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ พระนคร /
4062 นางสาว เจียงสี เมืองพุทธ 56ม.2 หนองคาย /
4063 นาย เจียงฮง แซเตีย 347-349 กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
4064 นาย เจียฉิม แซเตีย 4/5 ต.โสมนัส อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
4065 นางสาว เจียน รวยแล 58/11ม.2 ทาลอ ทามวง กาญจนบุรี / /
4066 นาย เจียน แซฉั่ว 2242 ตรอกจันทร ยานนาวา ยานนาวา กทม. /
4067 นาย เจียน โสภณ 1229 ต.หัวรอ อ.กรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา /
4068 นาย เจียน เซนักคา หมูที่ 5 ต.นครปาหมาก อ. บางกระทุม จ.พิษณุโลก /
4069 นาย เจียนซี แซกี่ 85 หนาพระ หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม / / /
4070 นางสาว เจ๊ียบ อุตมา 102ม.10 เช้ือเพลิง ปราสาท สุรินทร /
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4071 นาย เจียบ-เหยียน แซคู - ม.3 ทาขาม ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี /
4072 นาย เจียม ปนโพธิ์ 749/9ม.17 รื่นรมย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
4073 นาง เจียม ภูภักดี 772/1 ริมทางรถไฟ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
4074 นาย เจียม หนูคง 4/4 เมืองสตูล สตูล / /
4075 นาย เจียม อินทวัฒน ม.6 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี / /
4076 รอยเอก เจียม เพ็งดิษฐ 1 วัดโคก มโนรมย ชัยนาท /
4077 นาย เจียม ไกรปราบ 392 ม.16 ต.อรัญญะประเทศ อ.อรัญญะประเทศ  จ.ปราจีนบุรี /
4078 นาย เจียม ไทยประสิทธิ์ 271 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร /
4079 นาย เจียม แซลี้ 207 ต.สีลม อ.บางรัก จ.พระนคร /
4080 นาง เจียม พัฒนพินิชไพศาล 371-373 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /
4081 นาย เจียม แกวนิพนธ /
4082 นาง เจียม หลําพรม /
4083 นาง เจียม แหวนวงษ /
4084 นาย เจ่ียม ยุทธวิริยะ 712 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
4085 นาย เจ้ียม วงษวิกยกรณ หมู 2 ต.ทาง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
4086 ส.ท.หญิง เจียมจิต เวชะวัชนะ 132/616 พระราม6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
4087 นาง เจียมจิตต ธุระกิจ 26ม.6 ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
4088 นางสาว เจียมจิตร กิ่งกระโทก 813/82 ลาดพราว101 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
4089 นาย เจ่ียมซัง แซตั้ง 167-169 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม /
4090 นาย เจียมภิน แซกู 145 นาสารใน นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี /
4091 นาย เจียร เช้ือแกว 16 ม.6 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
4092 นาย เจียร เดียวตระกูล 162/5 เมืองพิจิตร พิจิตร /
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4093 นาย เจียร นาคทอง 6 ม.6 องครักษ โพธิ์ทอง อางทอง /
4094 นาย เจียร เมฆาสวัสดิ์ 55 ม.6 นครศรีธรรมราช /
4095 นาย เจียร บุญรักษ 1480 ต.พระปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม /
4096 สิบตรี เจียร แจมอรุณ /
4097 นาย เจียรนัย แซอ้ึง 124/3 ขวาง ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
4098 นาย เจียระไน ธนัชฐิติพันธ 102/28หมู2 รัตนาธิเบศร ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
4099 นาง เจียระไน อุย 533 ทนุรัตน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / / /
4100 นาย เจียลิ้ม แซอ้ือ 1180 ชองเมธุ ศรีภูม์ิ เมือง เชียงใหม /
4101 นาย เจียว สุธรรมรัตน 1 ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร /
4102 นาย เจียวแช แซจิว 2874-2876 ต.คลองตัน ถ.พระราม 4อ.พรโขนง จ.นครหลวงฯ /
4103 นาย เจียฮวง แซโตว 0453 ต. ทาหิน อ. เมือง จ. ลพบุรี /
4104 นาย เจ๊ียะ แซบุน 2516 ถ.จักรวรรดิ ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ กทม. /
4105 นาย เจ้ียะเคง แซตน 151 ถ.เสือปา อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
4106 นาง เจีอน กลิ่นดี - ม.12 สวรรคโลก สุโขทัย /
4107 นาย เจือ จันทรแดง 9/29 ม.7 บางขุนเทียน-ทะเล ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
4108 นาย เจือ จันประสิทธิ์ 13/8 หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
4109 นาย เจือ เนียมนิล ม.11 นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร /
4110 นาย เจือ ฤทธิ์เต็ม 8 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
4111 นาย เจือ ศรีเจิมทอง 27 ม.3 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
4112 นาย เจือ สูงใหญ 57 ม.5 พระนครศรีอยุธยา /
4113 นาย เจือ เฮงสิน /
4114 นาย เจือ กอหรั่งกูล /
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4115 นาย เจ๊ือกเปยง แซงุย 163 13 ตงนา พระประแดง สมุทรปราการ /
4116 นาง เจือทิพย สายสุมาลย 23/183 ม.13 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
4117 นาย เจ้ือน ชูสะกูล 259 คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
4118 นาย แจ ศรีสกุล 80 ม.11 บานขอย เมืองลพบุรี ลพบุรี /
4119 นาย แจกือ แซเซ่ีย 1184 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี /
4120 นาง แจง ภูชาวนา /
4121 นาย แจง แตงออน 182ม.9 นครศรีธรรมราช / /
4122 นาย แจง บลั่งกลาง 1744 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
4123 นาย แจง อิสสโร 3 ปากพูน เมือง นครศรีธรรมราช / /
4124 นาย แจง กุสมณ ราชกิจเจริญ 121 ต.บางขุนพรหม ถ.สามพราน อ.พระนคร จ.พระนคร /
4125 นาย แจชัง แซเตียว 614-616 ต.ตลาดนอย ถ.เจริญกรุง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
4126 นาง แจเซียง แซเฮง 47-49 ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
4127 นาย แจม บุญยก ม.8 ดงปาคํา เมืองพิจิตร พิจิตร / /
4128 นาย แจม ปลื้มถนอม 8 จ ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
4129 นาย แจม ผลไพบูลย 23 ม.5 อางทอง /
4130 นาย แจม พรอมเพรียง 46 ม.2 จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
4131 ส.ต.ต. แจม แพทยประทุม 59 ม.11 สุขุมวิทย พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
4132 นาย แจม โภคสมภพ 184 เจริญนคร คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
4133 นาย แจม ม่ังมี 264 ม.4 แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก /
4134 นาย แจม สวางศรี ม.2 ตะพานหิน พิจิตร / /
4135 นาย แจม คงคุม / /
4136 นาย แจม ถอยทวมทรัพย 5 รังสิต ธัญญะบุรี ปทุมธานี /
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4137 นาย แจม ศรีไทยพันธ 3 บางเตย สามพราน นครปฐม /
4138 นาย แจม บัวขม 1 โนนไทย โชคไชย นครราชสีมา /
4139 นาย แจม เอมยานยาว 2 โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก /
4140 นาย แจม บริชม ม.1 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา /
4141 นาง แจม ปนอิน /
4142 นางสาว แจมจรัส คาของ 1226 75 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
4143 นาย แจมจรัส จังถาวร 2 ม.2 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี /
4144 นางสาว แจมจันทร จุยเจริญ 56 หมู 1 คลองขวาง-เจาเฟอง ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
4145 นางสาว แจมจันทร เจริญราษฎร 40/19 4 พหลโยธิน52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
4146 นางสาว แจมศิริ ใบทองแถม 41 ม.2 สุขประยูร พานทอง ชลบุรี / /
4147 นาง แจมใส คํานุช 88 มิตรอนันต ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
4148 นางสาว แจรม รัตนะ 91ม.6 โคกสะบา นาโยง ตรัง /
4149 นาย แจว สุวรรณโชติ ม.2 กร่ํา แกลง ระยอง /
4150 นาย แจว ศิริ 9 บางลูกเสือ องครักษ นครนายก /
4151 นาง แจว รัตนแกวกาญจน 1494 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
4152 นางสาว แจฮ้ัว แซตั้ง 171 ประชาสงเคราะห หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
4153 นาย โจบุน แซตัน 310/1 ต.วัดตึก ถ.ตรอกเตา อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /
4154 นาย โจม หลอดแกว 8 บางสัวกระโพหลุม มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
4155 นาย โจวเหลียง แซฉั่ว 1497 ต.สีลม ถ.เจริญกรุง อ.บางรัก จ.พระนคร /
4156 นาย โจวเฮีย แซฉั่ว 750 ก ต.นครไชยศรี ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
4157 นาย ใจ คําพิมูล 1062-63ม.15 เทศบาล บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
4158 นาย ใจ จันตะสุก - ม.2 พหลโยธิน แมคํา แมจัน เชียงราย /
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4159 นาย ใจ ชนะวรรโณ 118ม.7 สะกอม เทพา สงขลา / /
4160 นาย ใจ เกตพันธุ 1 5 บางไทรปา บางเลน นครปฐม /
4161 นาย ใจ เหมะจํารูญ 74 ต.ตลาดสามเสน ถ.สามแยกดาวขาง อ.ดุสิต จ.พระนคร /
4162 นาย ใจ รวมฉิมพลี พรมราช หมูที8่ ต.ตูม อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา /
4163 นาง ใจ แสนเสมอ /
4164 นาง ใจ คุณเตจะ /
4165 นาย ใจ กุดสุยะ 3 อวนใต สันกําแพง เชียงใหม /
4166 นาย ใจ ดีเขียว 4 ตนเขา สันกําแพง เชียงใหม /
4167 นางสาว ใจทัศนีย ไอน้ําทิพย 5/41 เศรษฐศิริ ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
4168 นาย ใจเลี้ยง แซเฮง - ม.6 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
4169 นาย ใจวงศ ใจนนดี /
4170 นาย ใจเหียว แซเอ๊ียว หมูที่ 3 ต. ลําพยา อ.เมือง จ. นครปฐม /
4171 นาย ไจ แซลั่ว 165 ม.5 พนัสนิคม ชลบุรี /
4172 นาย ไจ ธีรสานต 1 บางโรงชาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา / /
4173 นาย ฉกรรจ ทุมกิจจะ 39ม.15 สวาง พรรณานิคม สกลนคร /
4174 นาย ฉกาจ สุบินมิตร - ม.3 เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท /
4175 จ.ส.อ. ฉกาจ เขียวอมร /
4176 นาย ฉงน ภาษี 1 ม.3 โกรกพระ นครสวรรค /
4177 นางสาว ฉลวย ไตรรัตนานนท 418 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
4178 นางสาว ฉลวย บริบูรณ 43/4 ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
4179 นาย ฉลวย ประทุมวัน 6/20ม.5 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
4180 นาง ฉลวย เผิญไพบูลย 337/1 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
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4181 นาง ฉลวย หิรัญบูรณะ 259/160 สุขุมวิท71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
4182 นางสาว ฉลวย มาลัยเรือง 938 ต.ขวยขวาง อ.พญาไท จ.พระนคร /
4183 นาง ฉลวยลักษณ สุขอราม 48/1 ม.5 ต.ไรสะทอน อ.บานลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทร.032 - 499346 เพชรบุรี /
4184 นาย ฉลอง ครอบบัวบาน 54 ม.1 อุบล มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
4185 นาย ฉลอง จันทวงศ 69/20ม.1 เศรษฐกิจ หนองซํ้าซาก บานบึง ชลบุรี /
4186 จ.ส.ว. ฉลอง ฉิมเลิศ 9ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
4187 นาย ฉลอง ดุมวงษ 4/11 ม.6 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
4188 นาย ฉลอง ทองใบ 112-113 ม.8 บางระจัน สิงหบุรี /
4189 นาย ฉลอง บูรณะชาติ 157 ม.3 สิงหเนติ คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย /
4190 นาย ฉลอง พันธุศุภผล 9/1ม.6 โรจนะ - วัดสุคันธารามบอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 / / /
4191 นาง ฉลอง วงศลือเกียรติ 248 ราชภาคินัย ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
4192 นาย ฉลอง สุขกระจาง 74ม.7 บานแหร ธารโต ยะลา /
4193 นาย ฉลอง สรอยมือ 4 อินทรีบุรี อินทรีบุรี สิงหบุรี /
4194 นาย ฉลอง สุจริตธรรม 23/75 ซ.ตรอกการเคหะหลังที่ 23 ต.คลองจ่ัน อ.บางกะป จ.กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร /
4195 นาย ฉลอง  คุมวงษ 4/11 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
4196 นาย ฉลองชัย แจมผล /
4197 นาย ฉลองภพ รัตนภูมิ 60/102 9 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 / / /
4198 นาย ฉลอม ทองคํา 53ม.6 สุขยางค สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
4199 นาง ฉลอม เล็กวงษ 56/5 ม.7 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
4200 นาย ฉลอม ม่ันกําเนิด 259ม.11 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร /
4201 นาย ฉลอม เสมาชัย 108 สุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
4202 นาย ฉลาด ไพรสุวรรณ 2 นางลิ้นจ่ี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
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4203 นาย ฉลาด สายชมภู 335 อิสระภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
4204 นาย ฉวน เกิดในมงคล 35 2 หนองบัว เมือง จันทบุรี /
4205 นาย ฉวัฒน สรอยโกศล 17 ต.เสาชิงชา ถ.ตรอกศาลเจาพอเสือ อ.พระนคร จ.พระนคร /
4206 นางสาว ฉวี เจริญสุข 48 3 บางนาง พานทอง ชลบุรี 20160 /
4207 นาง ฉวี ช่ืนเจริญ 246/11 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4208 นาย ฉวี ทองทวี 269-371 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
4209 นาย ฉวี ไทยวังชัย 208 ม.4 พันนา สวางแดนดิน สกลนคร /
4210 นาง ฉวี ปานมณี 8ม.7 ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
4211 นาง ฉวี เพ็งบุญ 482/3 โสภารัตน ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ /
4212 นาง ฉวี วัฒนพฤกษ 103/208 3 นาเนียน มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
4213 นางสาว ฉวี สิงหนวม 424 หลานหลวง ดุสิต ดุสิต พระนคร / /
4214 นาง ฉวี โลหะกฤษณะ 5 ไกจัน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
4215 นาย ฉวี บํารุงศิลป 30 ม.3 ต.ทาพลับ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา /
4216 นางสาว ฉวี ศิริวัฒน 77-78 ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ /
4217 นาง ฉวีลักษณ ภักดีเจริญวัฒน 111-112 9 บานกง หนองเรือ ขอนแกน 40210 / / / /
4218 นาง ฉวีวรรณ คชพร 13ม.5 วันยาว ขลุง จันทบุรี 22110 /
4219 นาง ฉวีวรรณ จาดฤทธิ์ 499/23 ม.4 สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม /
4220 นาง ฉวีวรรณ จิตตภิรมยศักดิ์ 297/47 9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
4221 นาง ฉวีวรรณ ใจวีระวัฒนา 78/18ม3 ปนเกลา-นครชัยศรี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
4222 นาง ฉวีวรรณ ชฎาวิภู 58/2 บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
4223 นางสาว ฉวีวรรณ ชินอรุณชัย 310 มไหสวรรย บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
4224 นาง ฉวีวรรณ ไชยรัตน 121 4 สําราญชายโขงใต ศรีบุญเรือง เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 / / /
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4225 นาง ฉวีวรรณ ธรนิตยกุล 928 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
4226 นางสาว ฉวีวรรณ เปรมประเสริฐสุข 4308 พระรามที่ 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร / / /
4227 นาง ฉวีวรรณ ผิวขํา 31/508 ม.16 4 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
4228 นางสาว ฉวีวรรณ เพชรชนะ 262 นวลจิต พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
4229 นางสาว ฉวีวรรณ โยมศรีเคน 59ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
4230 นางสาว ฉวีวรรณ วรยศ 95ม.1 ศรีธาต-ุบานตอง หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 41290 /
4231 นาง ฉวีวรรณ วิจฝน 275/2 9 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม 50120 /
4232 นางสาว ฉวีวรรณ ไวยเนตร 44/44 ม.9 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
4233 นาง ฉวีวรรณ ศรีพุทธา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
4234 นาง ฉวีวรรณ ศรีสนอง 57 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
4235 นาง ฉวีวรรณ ศิลปบรรเลง 389-391 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4236 นาง ฉวีวรรณ สวัสดิพงษ 58/2 บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
4237 นางสาว ฉวีวรรณ สุขสมบูรณ 40/2695 ม.1 ประชานิเวศน 3 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
4238 นาง ฉวีวรรณ เหล็กกลา - ม.2 มะลวน พุนพิน สุราษฎรธานี /
4239 นาง ฉวีวรรณ อยูยาง 128/1 ม.2 ยี่ลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110 / /
4240 นาย ฉอง นาคสรอย - ม.8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท /
4241 นาย ฉองเอ้ียง แซโลว 45 เทอดไทย ธนบุรี ตลาดพลู ธนบุรี / /
4242 นาง ฉอยหยง แซกวาน 192 สามเสน พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
4243 นางสาว ฉออน กามูจันดี 4 สุรศักดิ2์ ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี /
4244 นาย ฉออน จันคณา พิจิตร /
4245 นาย ฉออน ทองลาด 45ม.12 ตกพรม ขลุง จันทบุรี /
4246 นาง ฉออน อวมเหล็ง 459/983 7 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
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4247 นาง ฉออน อาชายะณะ 225-227 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
4248 นาย ฉะออน เปยมมณี 109 ต.หัวเวียง ถ.ประชาธิปตย อ.เมือง ต.ลําปาง /
4249 นาย ฉะออน สังขสิทธิ์ หมู 1 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค /
4250 นาย ฉั่งยิ้น แชเม 59 ราชดําริห ปทุมวัน ปทุมวัน กทม. /
4251 นาง ฉัฎมากุลธ นันทะบุญเจียม 122/8 ม.5 ปากน้ํา เมืองระนอง ระนอง / / / /
4252 นาง ฉัฏฐทิพย รังษีธรรม 999/39 เกศนีวิลล ประชาอุทิศ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
4253 นางสาว ฉัฏฐาภรณ สุวัณณะวยัคฆ 166 ม.8 คีรีรัฐยา ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 09-52 /
4254 นาง ฉัฐภรณ จันทรขจรสุข 196/11 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
4255 นางสาว ฉัตธิดา แยกรัง 1313 จรัญสนิทวงศ 3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
4256 นาย ฉัตร สรพล 359 ต.เทพศิรินธร ถ.ตัดใหมบานบาตร อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
4257 นาย ฉัตร กรอบทอง 37/2 2 ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา 13120 / /
4258 นาย ฉัตร ทองคําวรรณ 29ม.1 คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
4259 นาย ฉัตร นาคสินธุ ม.6 บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
4260 นาย ฉัตร พลัง 1 ม.3 บางระจัน สิงหบุรี /
4261 นาย ฉัตร ชูทอง 61 ต.เสาชิงชา ถ.แพรงภูธร อ.พระนคร จ.พระนคร /
4262 นาย ฉัตร ภิมภา ม.7 ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี /
4263 นาย ฉัตร พงษจันทร หมู 11 ต.แควใหญ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
4264 นาย ฉัตร มุงทอง หมู 1 ต.เกาเลี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
4265 นางสาว ฉัตรกมนตร เกิดมวง 94/26ม.5 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
4266 นาง ฉัตรเกตุ พรหมยิ้ม 50/80 ม.3 ต.ลาดพราว อ.ลาดพราว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร /
4267 นาง ฉัตรขวัญ การอุภัย 102/52 ม.9 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
4268 นาง ฉัตรชนก แกวอําดี 235/14 4 อําเภอ8 อําเภอ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
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4269 นาย ฉัตรชนก ชาญปภัชพล 17 10 ศรีไพบูลย ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
4270 นางสาว ฉัตรชนก เทพวงษ 53/40 4 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / / /
4271 นางสาว ฉัตรชยา ผลพานิช 77/12 ปลูกจิตต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
4272 นาย ฉัตรชัย แกวฉาย 36ม4 บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี / / /
4273 นาย ฉัตรชัย ไกรกิจการ 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4274 นาย ฉัตรชัย ฉัตรอนันทเวช 21/71 ม.5 เทศบาล 7 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี / /
4275 นาย ฉัตรชัย ไตรภูธร 17/3 หมู 6 บางนาตราด กม 33 บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ 10560 / /
4276 นาย ฉัตรชัย ทิพยจันทร 36/260ม.13 โชคชัย4 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
4277 นาย ฉัตรชัย ทิพยจันทร 36/260 ม.13 โชคชัย ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
4278 นาย ฉัตรชัย นิธินรเศรษฐ 517 จรัญสนิทวงศ 75 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
4279 นาย ฉัตรชัย บุญญะมาศ 10/33 เรวดี ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
4280 นาย ฉัตรชัย ภักดีพล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
4281 นาย ฉัตรชัย ลอตระกานนท 510ม.6 พนัสนิคม ชลบุรี /
4282 นาย ฉัตรชัย เลิศเวชกุล 265/297 สาธุประดิษฐ15 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
4283 นาย ฉัตรชัย วัฒนานุการพิพัฒน 145/25 สิรินธร บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
4284 นาย ฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร 40 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10320 / /
4285 นาย ฉัตรณรงค พุฒทอง 134 สะพานยาว ทาดินแดง สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / / / /
4286 นางสาว ฉัตรดาว อิธิตา 47 ม.2 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130 / /
4287 นาย ฉัตรทอง เจือจันทร 1/3 9 แมริม-สะเมิง แมแรม แมริม เชียงใหม 50180 /
4288 นางสาว ฉัตรทอง ปาปะกัง 54/85ม9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10270 /
4289 นาย ฉัตรธร สุพตานนท 28/135 การเคหะหลังที่ 28 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
4290 นางสาว ฉัตรนภา เกิดพิทักษ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121 /
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4291 นาง ฉัตรนภา สมทอง 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
4292 นาย ฉัตรปกรณ ทองแยม 7 ม. ซ.ทาขาม 20 แยก 6-1-2-2-7 ถ. ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.08 2223 8823 กรุงเทพมหานคร /
4293 นาย ฉัตรประชา จิระวารี 223ม.1 ประจวบคีรีขันธ /
4294 นาย ฉัตรพนธ อรุณพัฒนเมธี 19/5 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
4295 นาย ฉัตรพล เจียมเจริญ 188/58หมู1 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
4296 นาย ฉัตรพล วิบูลยนรชาติ 71/128ม.2 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
4297 นาง ฉัตรพิมล โลกาศิริวัตร 91/1 เดโช บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / /
4298 นาย ฉัตรมงคล วงษแพทย 26ม.3 แจงวัฒนะ บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
4299 นาย ฉัตรมณี เนื้อไม 29/1 พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร 62110 /
4300 นางสาว ฉัตรฤทัย นอยกมล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
4301 นางสาว ฉัตรวนิช พวงมาลัย 67/1 ม.5 ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี /
4302 นางสาว ฉัตริมาภรณ แดงศรี 260  ม.7 เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 20240 /
4303 นาย ฉันท พุมศรีธร 2641 ไชยณรงค ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
4304 นาย ฉันท เรืองเกาะ ม.9 สรรพยา ชัยนาท / /
4305 นาย ฉันทกรณ นอยนาง 16/2 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
4306 นาง ฉันทณัฏฐ ทิพยเจริญธัม 315/4 ตรอกบานบุ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
4307 นาง ฉันททิพย พรหมอินทร 345 ม.2 หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 / /
4308 นางสาว ฉันทธิดา จีรชัยมงคล 90/321 พระสุเรนทร 26 พระสุเรนทร ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10510 /
4309 นาย ฉันทนา ชีวะพฤกษ 55ม.4 ลาดหลุมแกว ปทุมธานี /
4310 นาง ฉันทนา รากทอง 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
4311 นาง ฉันทนา รุงระวิ 61/140 หมู1 สมุทรปราการ / / / /
4312 นาง ฉันทนา แรงโสม 11/4 ม.4 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
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4313 นางสาว ฉันทนา สีทองกิจพิศาล 22/1 ทวีวัฒน สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / / /
4314 นาง ฉันทนา อุตสาหลักษณ 1973/5 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
4315 นางสาว ฉันทนา มีบัณฑิต 87/68 ม.5 ซ. ถ. ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. กรุงเทพมหานคร /
4316 นาง ฉันทนา วิเชียรโชติ 313 ต.พญาไท อ.ดุสิต จ.พระนคร /
4317 นางสาว ฉันทรัตน ไพรสุวรรณ 106 ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
4318 นางสาว ฉันทิตา จองชัย 112 ม.1 ราษฎรบํารุง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / / /
4319 นาย ฉันธิ์ ตั้งกิตติสุวรรณ 21 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
4320 นาง ฉาย ชูจิตร - ม.6 พิจิตร /
4321 นาย ฉาย ศุภเกษร                       153 เมืองพัทลุง พัทลุง / /
4322 นาย ฉาย ดีกาจ /
4323 นางสาว ฉารีฟะฮ บิลลาเตะ 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
4324 นาง ฉาว ยีละงู - ม.6 เมืองสตูล สตูล /
4325 นาย ฉ่ํา กลอมเกลี้ยง 301/2ม.2 สุราษฎรธานี /
4326 นาย ฉ่ํา คุมรอบ - ม.3 ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร /
4327 นาย ฉ่ํา จันทรสงวน 129ม.5 หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค /
4328 นาย ฉ่ํา จิตรสอาด บานพราว บานนา นครนายก /
4329 นาย ฉ่ํา เทพเลื่อน - ม.4 บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
4330 นาย ฉ่ํา บัวบาน 38 ม.3 กะแดะ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี / /
4331 นาย ฉ่ํา แกวมณี 15 บานนา บานนา นครนายก /
4332 นาย ฉิน แซฉาย 78 นาสารนอก นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี /
4333 จ.ส.ท. ฉิน อยูจําเนียร 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4334 นาย ฉิน ผาสุก 549 ต.มหานาค อ.จักรพรรดิพงษ อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพ /
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4335 นาย ฉิ้น มณีรัตน 36/9 2 สะบายอน สะบายอน สงขลา 90210 /
4336 ร.ท. ฉิม ศรีโกมุท 2 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา /
4337 นาย ฉุย ฟกนอย 117 พรหมราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
4338 นาย ฉุย ศรีเสวตร 10 ม.3 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
4339 นาย เฉย ธงประชา 44 ม.14 หม่ืนไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
4340 นาย เฉย ธงพุทธา 2 ม.14 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
4341 นา เฉย ม่ันกําเนิด 259ม.11 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร /
4342 นาย เฉย ศิษยรัตน 106 จินดา เมืองระยอง ระยอง /
4343 นาย เฉลย แกนทอง 25 ม.2 เพชรเกษม เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
4344 นาย เฉลย คงแกว 43ม.8 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช /
4345 นาย เฉลย เมฆพัฒน ราชวิถี ดุสิต กทม. / /
4346 นาง เฉลยพร บุญภักดี 94/2ม.5 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
4347 นางสาว เฉลา ชอบช่ืนสุข 892 เทศบาลสาย 1 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
4348 นาง เฉลา โตวิจิตร 21 5 บานแพรก บานแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240 / / /
4349 นาง เฉลา บัวพูล 10/1ม.7 จันทบุรี 22210 /
4350 นางสาว เฉลา สงวนนาน 248 ประชาราษฎรสาย2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
4351 นาง เฉลา สีชมภู 905 ประชานฤมิตร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
4352 นาง เฉลา เสือคําราม 16/1 ราชดําเนิน1 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
4353 นาย เฉลา หงษไทย 62/380 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4354 นาย เฉลิม กาญจนประทุม 562/9 พระนารายณ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
4355 นาย เฉลิม ขวัญทอง 147ม.7 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
4356 นาย เฉลิม ขําอยู 262/63 กรุงธนพัต จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
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4357 นาย เฉลิม เขมนกิจ 3ม.3 บานดอนพลอง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
4358 นาย เฉลิม คงโพธิ์ 55 วัดราชาธิวาส สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
4359 นาย เฉลิม คนชม - ม.2 พานทอง ชลบุรี /
4360 นาย เฉลิม คันธมาลา 19ม.5 สวรรคโลก สุโขทัย /
4361 นาย เฉลิม คํากลิ่น 517 มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
4362 นาย เฉลิม โคกสอน 27ม.6 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค /
4363 นาย เฉลิม จันทรพงษ 410/14ม.9 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
4364 นาย เฉลิม แจมประเสริฐ 141/5ม.4 หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท 17170 /
4365 พ.ต.ท. เฉลิม ชวนานนท 5/173 สุขาภิบาล1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
4366 นาย เฉลิม ชวยสุข 1 ม.6 อุบลราชธานี /
4367 นาย เฉลิม เช้ือแหลม 131/35 ม.3 อภังบริรักษ พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง /
4368 นาย เฉลิม แดงกัน 93/5ม.4 ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
4369 นาย เฉลิม ตั้งตระกูลทรัพย 2/6  ม.3 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 /
4370 นาย เฉลิม ทองหลอ 858/1 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4371 นาย เฉลิม บัวช่ืน 39/1 ม.4 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค /
4372 นางสาว เฉลิม บัวดํา 16 ม.9 กําแพง ละงู สตูล 91110 / / /
4373 นาย เฉลิม บุญชู ม.6 พานทอง พานทอง ชลบุรี / /
4374 นาย เฉลิม ประสิทธิผล 290ม.1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
4375 นาย เฉลิม ปุยะกุล ม.2 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม /
4376 นาย เฉลิม ผิวทอง 2/1ม6 แมทอม บางกล่ํา สงขลา / /
4377 พันตรี เฉลิม พงษสนิท 979 ลาดพราว101) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
4378 นาย เฉลิม พันธออน 154 ม.1 ศรีสะเกษ /
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4379 นาย เฉลิม เพชรประเสริฐ 8/2ม.1 ตรัง /
4380 นางสาว เฉลิม รอดรักวงศไท 39/63ม.2 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
4381 นาย เฉลิม วงษศรีจันทร 71 ม.4 สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
4382 นาวาอากาศตรี เฉลิม วงษศิริ 17/1ม.6 เลียบคลองสาม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
4383 นาย เฉลิม ศรีประภา 141 ม.1 เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช /
4384 นาย เฉลิม ไศลทอง 41/5 วังจันทร ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
4385 นาย เฉลิม สงเคราะห 97/5 อิสระภาพ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4386 พันตํารวจเอก เฉลิม สังขทอง 600 พระองคขาว 28 มิตรภาพ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
4387 นาย เฉลิม สุขประเสริฐ - ม.4 ประจวบคีรีขันธ /
4388 นาย เฉลิม แสนสุข 266 จักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร /
4389 นาย เฉลิม หม่ิงทอง 30ม.11 อุบลราชธานี /
4390 นาย เฉลิม หัวไผ 805/208 ม.1 ชองแค ตาคลี นครสวรรค /
4391 นาย เฉลิม ไหววัฒนา - ม.5 ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร /
4392 นาย เฉลิม อมรภัทราภรณ 358 ม.3 22 พหลโยธิน ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ / /
4393 นาย เฉลิม ฤทธิ์สมโภช 398 จักรเพ็ชร วังบูรพา ปอมปราบ กทม. / /
4394 นาย เฉลิม แสงสุริยะ 11 วังตะกู บางมูลนาค พิจิตร / /
4395 นาย เฉลิม ใยมณี 46 เมือง ลพบุรี / /
4396 นาย เฉลิม ปานประสิทธิ์ 315/1 ต.ประตูน้ําปทุมวัน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
4397 นาย เฉลิม ใจบุญ /
4398 นาย เฉลิม ศรลัมพ ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก /
4399 นาย เฉลิม สุวรรณศรี ม.1 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก /
4400 นาง เฉลิม รุงสุขแสง   1735 ถ.วรเดช ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
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4401 นาย เฉลิม เจริญสุข 50 ต. พระปฐม ถ.ราชดําเนิน อ.เมือง จ. นครปฐม /
4402 นาย เฉลิม กลีบเมฆ 101 หมู 4 ต. บานกลาง อ.เมือง จ. ปทุมธานี /
4403 นางสาว เฉลิม ไทยสิทธิ์ /
4404 นาย เฉลิม อนหาด 501 ม.1 ต.สวนใหญ ถ.ประชาราษฎร อ.เมือง จ.นนทบุรี /
4405 นาย เฉลิมเกียรติ เมโฆ 87/1 ม.8 มะขาม มะขาม จันทบุรี /
4406 นาง เฉลิมขวัญ ภุมรา 15 ม.9 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / / /
4407 นางสาว เฉลิมขวัญ ฤทธิ์ทอง 21ม11 กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา / / / /
4408 นางสาว เฉลิมขวัญ อาจเดช 831 20 สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130 /
4409 นาย เฉลิมชัย ขัมพานนท 171/13 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4410 นาย เฉลิมชัย จิตรภักดี 81/8-81/9 ม.1 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค /
4411 นาย เฉลิมชัย ทิมทอง ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค / /
4412 นาย เฉลิมชัย โลโลหะกุล 209 สี่พระยา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร / / /
4413 นาย เฉลิมชัย วรเวช 532 หลักเมือง ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
4414 นาย เฉลิมชัย ภุชงคเจริญ 7 บางยี่รงค บางคณฑี สมุทรสงคราม / /
4415 นาย เฉลิมชัย จรรยชาติ 733 4 ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา / /
4416 นาย เฉลิมชัย เรือนทิพย 196 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.พระนคร /
4417 นาย เฉลิมโชค จักษุอินทร 216/16ม.5 ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี / /
4418 นาย เฉลิมบุญ สิริบูรณการ 5/3 บางนอง วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
4419 นาย เฉลิมพนธ มิยสุทธิพงศ 2 ซอย 9 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
4420 นาย เฉลิมพร ละอองสุวรรณ 20/3ม.1 ทาบันได ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง 92140 / /
4421 นาย เฉลิมพล เกิดมณี 162 ลาดพราว 80 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
4422 นาย เฉลิมพล คําชนะ 52/193 ม.6 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
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4423 นาย เฉลิมพล จรรยาแพทย 390 ตากสิน27 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
4424 นาย เฉลิมพล ชูปลื้ม 30 คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
4425 นาย เฉลิมพล ประเสริฐสุข 80/36 หมู 6 พรถวิล กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
4426 นาย เฉลิมพล รอดรัตน 18/28ม.4 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
4427 นาย เฉลิมยศ เพียงโคกกรวด 1773/348 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
4428 นาย เฉลิมรัตน โตทรัพย 21 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 กรุงเทพมหานคร /
4429 นาย เฉลิมวุฒิ ขันธวิชัย 1223 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
4430 นาย เฉลิมวุฒิ แสนโคตร 4569/128 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
4431 นาย เฉลิมศรี กลิ่นอุบล 37 ตรอกโรพักศาลาแดง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
4432 นาง เฉลิมศรี รักกตัญู 5 2 พหลโยธิน ปาแฝก แมใจ พะเยา 56130 /
4433 รอยตํารวจเอก เฉลิมศักดิ์ ปสันตา 212/892 ม.5 วิภาวดีรังสิต 27 วิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
4434 นาย เฉลิมศักดิ์ เอกอุรุ 171/94ม.1 โคกหมอ เมืองราชบุรี ราชบุรี /
4435 นาย เฉลี่ย จิตตยานันท 30/1 ม.5 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
4436 นาย เฉลี่ย บัวกระสินธุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
4437 นาง เฉลี่ย อังศุธนมาลี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
4438 นาย เฉลียง งามสงวน 601/319 7 พูลผลนิเวศน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / /
4439 นางสาว เฉลียว กลิ่นบัว 21 ม.5 ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
4440 นาง เฉลียว คุณาธรรม 97 ม.1 หลังตลาด ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
4441 นาง เฉลียว จันดาหาร 247/1 บานกลาง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
4442 นาง เฉลียว จินตวรรณ 108ม.7 สุขาภิบาล4 บางสน ปะทิว ชุมพร 86160 /
4443 นาง เฉลียว ชาติวงษ 236 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
4444 นาง เฉลียว โตดี 10ม.7 ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 202 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

4445 นาง เฉลียว ทวาสิโก 82 ม.2 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 91130 / /
4446 นาย เฉลียว ทองสุกดี - ม.6 บางปลามา สุพรรณบุรี /
4447 นาย เฉลียว ประสมทอง 485 บานหม่ี ลพบุรี /
4448 นาวาอากาศโท เฉลียว ปานสีทา 164ม.13 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
4449 นาย เฉลียว แยมสุวรรณ 83 ม.1 บานหมอ สระบุรี /
4450 นาย เฉลียว วงศาโรจน 28 ม.2 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี / / /
4451 สิบเอก เฉลียว แวนแกว 8/834 ม.2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
4452 นาย เฉลียว ศรีอุวัตร 28 ม.9 ทาวุง ลพบุรี /
4453 นาย เฉลียว สมุทระเปารยะ 626 ศรีสมุทร ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
4454 นางสาว เฉลียว สุวรรณทรัพยศิริ 33ม.9 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี /
4455 นาย เฉลียว หาญสกุล 34ม.9 ทาวุง ลพบุรี / /
4456 นาย เฉลียว อภิวาท 1ม.6 สายทาเรือ-ทาพริก เนินทราย เมืองตราด ตราด /
4457 นางสาว เฉลียว อาลัยสุข 132 4 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ สระแกว 27000 / /
4458 นาย เฉลียว สังขสินธุ 251 คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี / /
4459 นาย เฉลียว จันทรทรัพย 976 วังหลัง บางกอกนอย กทม. / /
4460 นาย เฉลียว ภูมาลา 126/2 ม. 1 ต. ทับไทร อ. โปงน้ํารอน จ. จันทบุรี /
4461 นาย เฉลียว ประเสริฐ 102 ม. 9 บานเขวา อ. เมือง จ. ชัยภูมิ /
4462 นาย เฉลียว อาชาชะมะ 265 ต.บางขุนพรหม ถ.สามเสน อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
4463 นาย เฉลียว คําวิรัตน หมู 1 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
4464 นาย เฉวียง ทัศนภูมิ 89ม.7 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
4465 นาง เฉวียง รัตนคราม 44/7ม.5 รักศักดิ์ชมูล ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
4466 นาย เฉวียง ฤทธิ์ชู 220ม.4 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง /
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4467 นาย เฉวียง สวางวงษ 239 จันทนาราม วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท /
4468 นาง เฉอ้ือน กลิ่นพิพัฒน 42 10 ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 / / / /
4469 ร.ต. เฉิด ศรีชูนิ่ม 283 ม.1 ราชดําเนิน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
4470 นาย เฉิด สารเรือน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
4471 นาย เฉิด ชวยสมบูรณ 199 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กทม. / /
4472 นาย เฉิด สายันตนะ 154 ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.พระนคร /
4473 นาง เฉิดฉม ตั้งพิกุล 282 เสือปา ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
4474 นาย เฉิน ไชยแพทย 18/1ม.13 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
4475 นาย เฉียบ ชํ้าเกตุ 453/18-19 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4476 นาย เฉียบ ภูแพร 135/1ม.1 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
4477 นาย เฉียม แสงเสวตร 20ม.5 สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
4478 นาย เฉื่อย ชํานาญแท 30 7 สําโรงเหนือ สมุทรปราการ กทม. /
4479 นาย เฉื่อย ตรีวิทูรย 143 ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค / /
4480 นาย เฉื่อย สังขมาลัย 213 ต.สามเสนใน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
4481 นางสาว แฉลม แกวเกิด 515 พัฒนาการ 39 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
4482 นาย แฉลม ขําอยู 262/63 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4483 นาย แฉลม จะนต 133ม.8 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
4484 นาง แฉลม จันทรคณา 177 บางมูลนาก พิจิตร /
4485 นาง แฉลม ดีซอน 31/2 หมู5 มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150 / / /
4486 สิบโท แฉลม เดชดี 26/2 ตากสินมหาราช ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
4487 นาย แฉลม เดชธนากร 222 ม.13 ดานขุนทด นครราชสีมา /
4488 นาย แฉลม ทักษิณวัฒนานนท 714 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
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4489 นาย แฉลม เทศเพ็ญ 424ม.6 21 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี /
4490 นาย แฉลม ปรางคประเสริฐ 575/2 หมากแจง อุดรธานี /
4491 นาย แฉลม มงคล 9ม.8 บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180 /
4492 นาง แฉลม ศิริจําปา 64 ม.2 ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ /
4493 นาย แฉลม สรางคประเสริฐ 525/2 หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
4494 ร.อ. แฉลม สุขปญโญ 268-2/1 บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี 71160 /
4495 นาย แฉลม อินทยากรณ 368/21 เทอดไทย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
4496 นาย แฉลม อ่ิมอุไร 415/9 2 คลองใหญ คลองใหญ ตราด 23110 / / /
4497 นาง แฉลม อุศุภรัตน 1429-31 เจริญกรุง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
4498 นาย แฉลม กลัดพันธ 216 34 บางซ่ือ ดุสิต พระนคร /
4499 นาย แฉลม เกตุแกว ม.18 ต.ลําเพย อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม /
4500 นาย แฉลม ศรีเจริญ หมู 5 ต.บานกุม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา /
4501 นาง แฉลม พุมมาลี 278 ถ.ศรีสุริยวงค ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
4502 นาย โฉม จันทรสิทธิ์ - ม.17 เมืองแพร แพร /
4503 นาย โฉม โตแฉง ม.10 เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
4504 นาย โฉม ฤทธิ์ไชย 2793 มหาดไทย ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
4505 นาย โฉม นาคพานิชณ 2 หนองบัว วัดสิงห ชัยนาท / /
4506 นาย โฉม วานิชชา ม.3 ต.โพนางคํา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท /
4507 นาย โฉม พันธุสุข หมู 11 ต.แควใหญ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
4508 นางสาว โฉมศรี คงสุวรรณ 847 ลาดหญา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
4509 นาย ไฉน กลีบบัว 21 ม.5 ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
4510 นาย ไฉน ขุนกอง 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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4511 นาย ไฉน นอยแสง 807/225 8 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
4512 นาง ไฉน โพธิ์ทอง - ม.6 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
4513 นาย ไฉน เมนวังแดง 17/2ม.10 บานเกาะ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
4514 นาย ไฉน ลิ้มศิริโพธิ์ทอง 226-8 ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
4515 นางสาว ไฉน เลาหกุล 2044ค. ราชดําเนิน ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
4516 นาย ไฉน ศิรบุรี 17 ประชาธิปไตย บางขุนพรหม พระนคร พระนคร / /
4517 นาง ไฉเลา ศิวะพรชัย 959 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
4518 นาง ไฉไลรัตน เสนจันทรฒิชัย 10 พิจิตร /
4519 จ.ส.อ. ชง จงเจริญ 35 ม.1 สุขาภิบาล ทาวุง ทาวุง ลพบุรี /
4520 นาย ชง เส็งขํา - ม.6 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
4521 จาตรี ชงค ชันมะเวส 10/1 หนองจะบก เมือง นครราชสีมา / /
4522 นาง ชฌาภา ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ 1017/8ม.5 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4523 นาง ชญากาณฑ เจียมอนันตพงศ 2098/285 รามคําแหง(สุขุมวิท71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
4524 นางสาว ชญาณินท สีสังข ไอยดะ 3603/57 ม. ซ. ถ.ประชาสงเคราะห ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.- กรุงเทพมหานคร /
4525 นางสาว ชญาณิศา นักดนตรี 11/7 4 ทามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 /
4526 นางสาว ชญาณี สุขะปุณพันธ 365/25 พิพิธประสาท พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
4527 นางสาว ชญาดา มานะนําเกษม 568 สุขุมวิท 54 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
4528 นางสาว ชญาดา เรืองรอง 50/109 หทัยราษฏร6 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10540 / /
4529 นางสาว ชญาดา ศิริพิสุทธิวิมล 108 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
4530 นาง ชญานนันท พงศทิวาพรรณ 19/63 ปาสัก เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
4531 นางสาว ชญานิน วรรณวัติ 14 พิทักษสันติราษฎร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร /
4532 นาย ชญานินทร บุญเลิศ 216 ม.6 สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม 50210 / /
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4533 นาง ชญานิศ อินสมวงค 180/2 2 พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
4534 นางสาว ชญานิษฐ สังขมุรินทร 27/104 ม.5 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
4535 นาง ชญานุช กูดคลาย 32/65 2 สองคูณจา สุขาภิบาล 1 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10161 / / / /
4536 นางสาว ชญานุช ตันวิจิตร 31ม.8 ศรีสุราษฎร ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 /
4537 นาง ชญาบุญ เพ็งแกว 332/1 1 ปากชม ปากชม เลย 42150 / /
4538 นางสาว ชญาพัฒน ปานแพ 86 3 วังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160 / / /
4539 นางสาว ชญาภา คงสาหราย 61/137 ม.7 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
4540 นางสาว ชญาภา ตันติอภิรมย 102/159 2 รัตนาธิเบศน ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
4541 นาง ชญาภา สุภาพไว 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
4542 นาง ชญารัสม นาคะจิตติ พุมสุโข 18/123 ม.5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
4543 นาย ชฎา ทุยไธสง 61/7ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
4544 นางสาว ชฎา พิศาลพงศ 40/1678 สามัคคี ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
4545 นางสาว ชฎากาญ บุญบํารุง 1 นิพัทธอุทิศ2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
4546 นาง ชฎากาญจน สิงหโต 124/9ม.5 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
4547 นางสาว ชฎาณัฏุ ไชยนิวัตร 18 ม.1 ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / /
4548 นาง ชฎาทิพย วรรณศิริ 7 ม.4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม /
4549 นางสาว ชฎาพร ฉัตรชัยรัตนเวช 933/165 ลาดพราว101 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
4550 นางสาว ชฎาพร แซมา 159 ม.1 นาไรหลวง สองแคว นาน 57100 / / / /
4551 นางสาว ชฎาพร โทปุรินทร 51/5 และ ทุงชาง นาน 55130 /
4552 นางสาว ชฎาพร สังขทอง 105/313 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
4553 นาง ชฎาพัณณ ชัยยศสกุล 76/1 5 สําราญราษฎร ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 / / / /
4554 น.ส. ชฎาภัทร เกตุเขนย 227/192 ม.7 ต.ทาโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 /
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4555 นางสาว ชฎารัตน อัครจันทโชติ 2316 กรุงเทพฯ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
4556 นาย ชณคชา เหลาสินชัย 1011/1ม.6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
4557 นาง ชณัฐดา ปานนุม 32 ตนจันทร คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / / /
4558 นางสาว ชณัฐภรณ กัณหา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
4559 นางสาว ชณัฐมาส บุญมาติด 17/34 1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
4560 นางสาว ชณาฑิษา ทรัพยเดชเดชา 349 เลียบฯฝงใต หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
4561 นาง ชณาภัท เกศกาญจน 106/5 บานปากแรต บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 / / / /
4562 นาง ชณิชา ปรุงสุวรรณ 47/9หมู 7 บานใหม บางใหญ นนทบุรี 11140 /
4563 นาย ชด จ่ันเพ็ชร 26/1 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
4564 นาย ชด ชอไสว 3 คลองเขิน เมือง สมุทรสงคราม /
4565 นาย ชด สืบศิริ /
4566 นางสาว ชดชอย นทเหี้ยม 3/2 ม.4 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 จันทบุรี /
4567 นาย ชน หวังนิมิง 578/78 จายุรัตน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4568 นางสาว ชนกนาฎ อยูเสนาสน 100 รามคําแหง 64/3รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
4569 นางสาว ชนกพร เจตนะจิตร 8 รามคําแหง 24 แยก 12-2 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
4570 นางสาว ชนกพร ปานจินดา 44 6 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
4571 นาง ชนกพร อุตตะมะ 144 ม.3 ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130 / /
4572 นางสาว ชนกภัณฑ ประชากุล 49/272 ม.19 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
4573 นาง ชนกานต ธรรมสโรช 69/112 ม.19 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี /
4574 นางสาว ชนกานต บํารุงอวม 29/41 ม.2 ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
4575 นาย ชนชัย พรมสุริย 62 ม.14 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
4576 นางสาว ชนนิกานต ชูมาลัยวงศ 1/11ม.2 ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
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4577 นางสาว ชนมฌานันท จันทรังศรี 314/623 3 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
4578 นาง ชนมณี ชอบทองธนธร 109/7 8 บานพรุ หาดใหญ สงขลา 90250 / /
4579 นางสาว ชนมนิภา เสียงประเสริฐ 55/235 เมืองเอก 6 พหลโยธิน หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
4580 นางสาว ชนมนิภา อุนานนท 13/22 17 ประภาวรรณ สุวินทวงศ แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
4581 นาง ชนมนิภา พิมปาน 56  ม.1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
4582 นาย ชนมสฤษฎ ศรีศุภสิริ 697 ศูนยบันเทิงการคา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
4583 นาย ชนะ จิตตลดากร ม.10 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม / /
4584 นาย ชนะ ชมเชย 22/1 โชคสมาน หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
4585 นาย ชนะ เต็งมหาคุณ 4 อนามัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
4586 นาย ชนะ นิสภา 39 ม.7 เมืองชุมพร ชุมพร /
4587 นาย ชนะ ประศาสนศรีสุภาพ 67ม.6 ตลาดลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
4588 นาย ชนะ แสงมณี 119/6ม.2 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
4589 นาย ชนะ เหลาหวาน 98ม.11 อุบลราชธานี /
4590 นาย ชนะกันต มากศิริ 88/4 5 กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140 / / / /
4591 นาย ชนะชัย จันทรกุล 136ม3 ควนกาหลง สตูล /
4592 นาย ชนะชัย ภูริปญโย 39/19 1 บึงน้ํารักษ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
4593 นาย ชนะชัย สมบูรณกุลวุฒิ 601/11ม.10 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
4594 นาย ชนะศักดิ์ ศรีสอาด 1139 หมูบานสินธร คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
4595 นางสาว ชนัญชิดา แดนสีแกว 62/1 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
4596 นางสาว ชนัญชิดา สันคุม 11 9 กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
4597 นาย ชนัญู แถมนา 360/92ม.21 มะลิวัลย บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
4598 นางสาว ชนัญธร เฉียบแหลม 600 สุขุมวิท เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 /
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4599 นาย ชนัฎ อาสาเสนีย 12 ม.1 หนองแสง ปากพลี นครนายก 26130 /
4600 นาย ชนัท สงวนศักดิ์ 53/129 พระยาสุเรนทร 2รามอินทรา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
4601 นางสาว ชนันฐพร ไพบูลยทรัพย 62/234 ม.8 บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
4602 นาย ชนันทชัย ธงธรรมรัตน 64 มิตรภาพ 12 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
4603 นาง ชนากานต เผาพงษไพบูลย 25/63ม.3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
4604 นางสาว ชนากานต แรเงิน 80/145ม.4 บานกลวย-ไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
4605 นางสาว ชนากานต หวานเสร็จ 9/746 ปอปปูลา บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
4606 นาย ชนาณัติ แสงอรุณ 1/51 1 หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / /
4607 นางสาว ชนาทิพย อังอัจฉะริยะ 36 5 ประชายินดี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
4608 นางสาว ชนาธิป แกวโสนด 286 8 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
4609 นางสาว ชนาธิป เปยมลาภพิทยา 5/32 วิฑูรยดําร9ิ วิฑูรยดําริ บานบึง บานบึง ชลบุรี 20170 / / / /
4610 นาย ชนาธิป ศิริศุภฤกษ 85 ม.2 บานแกง ตรอน อุตรดิตถ /
4611 นาง ชนาภรณ บตเกตุ 111/264 ซ.นาวงประชาพัฒนา ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร /
4612 นางสาว ชนาภัทร วงษเนตร 280/31หมู 1 คําพราน วังมวง สระบุรี 18220 /
4613 นาง ชนาภา เทียมจรัส 27 ลาดพราว113(ช่ืนสุข) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
4614 นางสาว ชนาภา เสียงประเสริฐ 55/235 ม.7 พหลโยธิน หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
4615 นางสาว ชนาภา อินทรารักษ 51 8 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร 32110 / / /
4616 นาง ชนามัย ยืนยงวนานนท 106/127ม.4 43 รมเกลา คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
4617 นางสาว ชนามาศ สุธรรมมา 70/147ม.11 พหลโยธิน32 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
4618 นาง ชนารัตน เสารคํา 230/1 ม.3 เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 /
4619 นางสาว ชนิกานต บัวเมือง 31/85 ม. ซ.ลาดพราว 23 ถ. ต.จันทรเกษม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. กรุงเทพมหานคร /
4620 นาง ชนิญญา ชัยสุวรรณ 2/1 ม. ซ.3 (โรงเรียนเทศบาล 1) ถ.วัดชัยมงคล ต.ปากน้ํา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. สมุทรปราการ /
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4621 นาย ชนิด สวางหลา 104/3ม.18 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
4622 นาง ชนิดา คงยิ้ม 221ม.1 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง /
4623 นาง ชนิดา เจริญศักดิ์ 132 ม.6 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี /
4624 นาง ชนิดา ดํารงคศักดิ์ 37ม.4 โพตลาดแกว ทาวุง ลพบุรี /
4625 นางสาว ชนิดา ตันเจริญศิลป 39/204 มีสุวรรณ 3 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
4626 นางสาว ชนิดา นันตาบุญ 163 ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม /
4627 นาง ชนิดา บุญลือ 37ม.4 โพตลาดแกว ทาวุง ลพบุรี /
4628 นาง ชนิดา เปลี่ยนสมัย 47 ม.11 ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร /
4629 นาง ชนิดา พ่ึงเงิน 85/48 รัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
4630 นางสาว ชนิดา เลาพรพิชยานุวัฒน 139/1ม.2 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม 50210 / /
4631 นางสาว ชนิดา โสตศิริ 85/24 ม.7 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
4632 นาง ชนิดา หอมขจร 15ม.1 ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
4633 นางสาว ชนิดา พลานุเวช 57 ซ.นราธิวาสราชนครินทืร 10 ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร /
4634 นาง ชนิดาภา บรรดิ 284/2ม.3 ทาสบเสา แมทา ลําพูน 51140 / / /
4635 นางสาว ชนิดาภา ยะนันท 641/108 หมู 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
4636 นาง ชนิตรนันท อุทิศชลานนท 9 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
4637 นาง ชนิตรา ไชยเชิด 297 หมู 5 เมือง เมืองเลย เลย 42000 /
4638 นาง ชนิตา โสจิกุล 244 พาหุรัด วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 10100 / /
4639 นาย ชนินทร ชนินทรพิทักษ 437 ประชาราษฎร 2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
4640 นาย ชนินทร ดาศรี 24/4 สระโบราณ 1 ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 / /
4641 นาย ชนินทร นิลดี 77/546 ม.8 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
4642 นาย ชนินทร พงศศักดิ์ศรี 46 ประชาอุทิศ 33 แยก ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
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4643 นาย ชนินทร ศิริเกษร 5/118 ม.8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
4644 นาย ชนินทร หิรัญณรงคชัย 33/1 เซ็นตหลุยส 3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
4645 นาย ชนินทร โกศลวรรษ 345 บางปลาสรอย เมือง ชลบุรี / /
4646 นางสาว ชนิศา ฤทธิ์เจริญ 16 ม.11 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 /
4647 นางสาว ชนิษฎา นทีปราชญทวีชัย 32/48 12 ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 / / /
4648 นาง ชนิสรา ฉายางามมงคล 50/34 ม.7 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10250 /
4649 นางสาว ชนิสรา นาคนรสิงห 38/9 คชฤทธิ์ เบตง เบตง ยะลา 95110 / / / /
4650 นางสาว ชนิสรา สวางพงษ 201/118 ม.9 หนองจอม สันทราย เชียงใหม /
4651 นาง ชนุตม สมตน 15/11 ม.1 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
4652 นาง ชเนตตี ศิริดล 426ม.14 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร /
4653 นาย ชเนศวร เจียวทาไม 2823 พระราม4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร / / /
4654 นาง ชบา กูเกียรติกูล 92 ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี /
4655 นาง ชบา เรียนรมย 182/167 ม.2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
4656 นาย ชภัทร เศวตเลข 66 รวมจิตร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
4657 นาย ชม ขําหลอ 111 9 เที่ยงแท สรรคบุรี ชัยนาท 17140 /
4658 นาง ชม ชิอู - ม.3 พิจิตร /
4659 นาย ชม ทรัพยวิจิตร 054 ม.7 นครนายก /
4660 น.ต ชม พงศศรีโรจน 26ม.10 สุขุมวิทย พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
4661 นาย ชม พูลสวัสดิ์ 23ม.3 นครศรีธรรมราช /
4662 นาย ชม ศรีชุม 115 สําราญราษฎร โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา /
4663 นาย ชม สวรรณรสษ - ม.5 ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี /
4664 นาย ชม สิทธิเกษร 22/3 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
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4665 ส.อ. ชม สุขสวัสดิ์ 44/40 ในเขตเทศบาล วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
4666 พ.อ. ชม สุคันธรัต 13/3 ม.13 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
4667 นาย ชม สุวรรณรักษ - ม.5 สุราษฎรธานี /
4668 นาย ชม เหม็นทัศน 87 ม.8 นครไทย นครไทย พิษณุโลก /
4669 นาย ชม ชาวไทย 4 กลางใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี /
4670 นาย ชม บุรีสูงเนิน 254 4 สามสวม บานแกน ชัยภูมิ /
4671 นาง ชม ศิริยงค 361 สี่พระยา สุริวงศ บางรัก พระนคร /
4672 นาย ชม โพธิจินดา 202 บานใหญลาด เมือง นครนายก /
4673 นาย ชม ฉัตรสกุล 132 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมือง ชลบุรี / /
4674 นาย ชม เหง่ียม 223 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาถท /
4675 นาย ชม พงศภมร 410 ต. ทาเรือ อ. ทาเรือ จ. อยุธยา /
4676 นาย ชม ศรีเมือง 1108 ต.หัวเวียง ถ.ตลาดสด อ.เมือง จ.ลําปาง /
4677 นาย ชม ศรนารายน หมูที่ 2 ต.หนองบัว อ. บานหมอ จ.สระบุรี /
4678 นาย ชม สิงหแกว /
4679 นาย ชม รัตนามพ /
4680 นางสาว ชม ตราชู /
4681 ส.ต.ท. ชม โตประเสริฐ /
4682 นาง ชม ฮวนสือ /
4683 นาง ชม บางเฟอง /
4684 นาย ชมขนิษฐ ภูอุน 1092/26 เอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
4685 นาย ชมจันทร มาลงพรหม 727/1 เรืองสวัสดิ์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
4686 นาย ชมชาญ สุริยวงศพงศา 260 เสือปา ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
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4687 นางสาว ชมญา เสนีนพ 574 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / / /
4688 นางสาว ชมนภัส มณีโชติ 69/228 1 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 / /
4689 นาง ชมนาท รองวงศ 26/3 4 ทุงขม้ิน นาหมอม สงขลา 90310 /
4690 นางสาว ชมบงกช อุประ 409/113 4 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
4691 นาง ชมพู เจตะบุตร 32 ม.9 ซ. ถ. ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000 โทร.08 5037 1258 ลําปาง /
4692 นาย ชมพู ทองสุวรรณ 297 ม.8 ต.ทาหิน ถ.พระราม อ.เมือง จ.ลพบุรี /
4693 นางสาว ชมพูนุท มณีรินทร 145 14 เพชรเกษม46 เพชรเกษม บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
4694 นางสาว ชมพูนุท เสียงแจว 1/15ม.11 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
4695 นาง ชมพูนุท อนันตศิริวงศ 89/579 ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
4696 นาง ชมภัสสร กิจอิทธิ 192ม.1 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
4697 นาง ชมภัสสร เหลาสกุล 369/40 เยาวราช ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
4698 ส.อ. ชมภู พจนา 26/1 ม.8 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
4699 นางสาว ชมภูนุช ทุมมา 65/1 ม.5 ต.ลําโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 นนทบุรี /
4700 นางสาว ชมลรรค กองอรรถ 20/4 ม.7 โชคชัย 4 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
4701 นางสาว ชมศรัณย สุวรรณศิลา 18/2 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
4702 นาย ชมอย สุขรัตน 744ม5 ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี / / /
4703 นาง ชมัญญา แกวไทรอินทร 67/245 6 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
4704 นางสาว ชมัยพร ครองโมง 355/733 ม.15 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
4705 นาง ชมัยพร วงศจรินทร 88/8 หมูบานขางน้ํา) ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 / /
4706 นางสาว ชมัยพร อินทรเสรี 399/86 4 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
4707 นางสาว ชไม แซหอ 1 ตรอกจันทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
4708 นาง ชไมพร สุขทรัพย 773ม.1 ตราด-คลองใหญ วังกระแจะ เมืองตราด ตราด /
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4709 นาย ชยพร อนุสนธิ์พรเพ่ิม 52/2-4ม.4 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 / /
4710 นาย ชยโมจย อนุพันธนันท 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
4711 นาย ชยันต เสริมบุญสราง 97/4 ม.9 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร /
4712 นาย ชยานนท เชาวนวุฒิกุล 100/37 4 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
4713 นางสาว ชยานันท ลอมมหาดไทย 95/9 อารียสัมพันธ พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
4714 นาง ชยาพร สุดสาธนานุรักษ 40/2 หมู 2 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม /
4715 นาง ชยาภรณ นุชพิเรนทร 140/5 2 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / /
4716 นาง ชยิสรา คําแสน 367/12 6 หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140 / /
4717 นาย ชยุต เชาวสมภพ 279/49ม.4 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
4718 นาย ชยุต แววดี 12/1ม.10 สุรินทร-ชองจอม กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร /
4719 นางสาว ชยุตราฑ งามสอาด 48/2 ลาดพราว136 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
4720 นาย ชโยธร ชัยศรี 151 ม.1 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรธานี 84220 / / /
4721 นาง ชรัตน เมฆี 106 7 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
4722 นาย ชรินทร เชาวพานิช 61/13 ม.5 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
4723 นาย ชรินทร เทศรําพรรณ 430/1 ภูผาภักดี เมืองนราธิวาส นราธิวาส /
4724 นาย ชรินทร ศิลปพิสุทธิ์ 77/1ม.3 ออนกลาง แมออน เชียงใหม 50130 /
4725 นาย ชรินทร สกลพรวลิน 20 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
4726 นางสาว ชรินทร แสงสุทธิ 5/30 ม.6 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
4727 นางสาว ชรินทร มหาวัง 53/36 ม.1 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / / / /
4728 นางสาว ชรินทรทิพย ถาวรวิริยะนันท 26/169 ม.1 นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
4729 นางสาว ชรีพร จันทรปลอด 126/9 ริมทางรถไฟ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
4730 นางสาว ชรีพรรณ เทียมรัตน 71/38 ประวิทยและเพ่ือนประชาช่ืน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
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4731 นางสาว ชลกร ขวัญชัยนนท 119/388 ม.1 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 10230 / / /
4732 นาง ชลกาญจน เจริญผล 142/1 8 ราษฎรยินดี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
4733 นาย ชลกาญจน ชัชรินทรกุล 1152/45 สุขุมวิท50 กรุงเทพมหานคร / /
4734 นาง ชลชญา ตุนเฮา 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
4735 นาย ชลชิด คําพันธ 1130/1 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / / /
4736 นาง ชลดา งามสุข 73 มนตรี สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง 52100 / / / /
4737 นางสาว ชลดา จัดประกอบ 56 2 เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 /
4738 นางสาว ชลดา วิทยโกมล 47/7 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
4739 นางสาว ชลธิชา กรัณยวิฑิต 398/11 สวนหลวง บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
4740 นางสาว ชลธิชา คําปาแกว 119/43 ม.6 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12000 / / / /
4741 นางสาว ชลธิชา งามถาวรวงศ 66/76หมู3 รุงประชา บางกรวย-จงถนอม มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
4742 นาง ชลธิชา ดุลบดี 19ม.8 พระไชยเชษฐา สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 39270 /
4743 นาง ชลธิชา บุญประทีป 27 ม.2 หนองหัวโพ หนองแซง สระบุรี 18170 / /
4744 นางสาว ชลธิชา เลขวัต 302/23 ลาดพราว 71 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
4745 นาง ชลธิชา วิมลพันธ 89/10 พระราม6 ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
4746 นางสาว ชลธิชา สวางวงศ 76/92 ม.1 ปนประภาคม ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
4747 นางสาว ชลธิชา สาระบูลย 65/64 ม.19 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
4748 นาง ชลธิชา สีมวงคํา 321/5 มหาดไทยบํารุง ระแหง เมืองตาก ตาก 63000 / / /
4749 นาง ชลธิชา บุญรัตน 605 ถ.กําแพงเพชร 6 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.081-1982883 กรุงเทพมหานคร /
4750 น.ส. ชลธิชา วันศุกร 66/35 ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 /
4751 นาง ชลธี ยนปลัดยศ 297/5 บัญชา ตลาดใหม14 เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
4752 นางสาว ชลเนตร ประเสริฐสังข 77 ม.2 โพธิ์ทอง โพนทอง รอยเอ็ด 45200 / /
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4753 นางสาว ชลภัสสรณ คําม่ัน 227/130/ม.6 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
4754 นาง ชลรัตน เกษมโกสินทร 305 คลองตะเค็ดฝงตะวันตกปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / / /
4755 นางสาว ชลลดา ชูบุปผา 63/1 2 บานแพรก บานแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240 / /
4756 นางสาว ชลลดา วรพัทโรภาส 1020/48 เพชรเกษม106 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
4757 นางสาว ชลลดา สุขทรัพย 773 ม.1 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 23000 /
4758 นางสาว ชลลัดดา รุงศรีรัตนวงศ 13-15 หลานหลวง วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
4759 นาย ชลวัชร อาชาพงศวัฒนา 12 อุดมสุข 41 สุขุมวิท103 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
4760 นาย ชลวิทย บุญศรี 19ม.14 ดอนหัน เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
4761 จ.ส.อ. ชลอ กลีบเมฆ 700/16 ริมทางรถไฟ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4762 นาย ชลอ ชูจิตร 45 โพทะเล พิจิตร / /
4763 นาง ชลอ แซผู 6/9ม.7 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
4764 นาย ชลอ ทองมา 2/16 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
4765 พันโท ชลอ ทองรื่น 59 ม.6 หนองลาน ทามะกา กาญจนบุรี 71130 / /
4766 นาย ชลอ ปริศวงศ 23ม.3 นครศรีธรรมราช /
4767 นาย ชลอ พิทักษพูลศิลป 1ม.4 ตลุก สรรพยา ชัยนาท / /
4768 นาย ชลอ มินทศิริ 284 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
4769 จาสิบเอก ชลอ มีแสง 132/429 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4770 นาย ชลอ เวชสถิตยธรรม -ม.6 ชัยนาท /
4771 นาย ชลอ ศรีเกตุ 2/2ม.1 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
4772 นาย ชลอ ศิรินาม 00/8 สุขุมวิทย ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี /
4773 นาย ชลอ สุขมวง 24ม.1 พิษณุโลก /
4774 จาสิบเอก ชลอ สุรโชติ 21/1ม.4 ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
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4775 นาย ชลอ หาญสุวรรณ 45ม.10 นครสวรรค /
4776 นาย ชลอ จันทรวัต 158 หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ / /
4777 นาง ชลอ โพธิวิหล 218 ต.ตลาดยอด ถ.พระสุเมรุ อ.พระนคร จ.พระนคร /
4778 นาย ชลอ ชลหาญ หมูที่ 4 ต. บางกระทุม อ. บางกระทุม จ.พิษณุโลก /
4779 นางสาว ชลอรัตน รักตวัตร 21 ม.6 ไชโย ไชโย อางทอง 14140 /
4780 นางสาว ชลอวงศ ฝงสาคร 12 ม.8 ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
4781 นาย ชลัช อัชฌากุลกิจ 82/7 4 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
4782 นาง ชลัฐธร พรมมา 82ม.2 ปาแฝก แมใจ พะเยา 56130 / /
4783 นาง ชลัดดา เชิดสวัสดิ์ 412 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / / /
4784 นาย ชลากร โกมลวิภาต 72/1 1 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 66120 /
4785 นาง ชลากร พรหมนิล 398 3 อาวคาย เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 80190 /
4786 นาย ชลาพันธ เทพพรชัย 224 ตีทอง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
4787 นางสาว ชลาลัย โชคดีศรีจันทร 169/434 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / / /
4788 นาง ชลิดา เดชบํารุง 182 5 ผาบิ้ง วังสะพุง เลย 42130 / /
4789 นางสาว ชลิดา เนียมสุวรรณ 103/224 ม.4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / / /
4790 นางสาว ชลิดา ประสมชัยชนะ 662/50 ประชาราษฏรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
4791 นางสาว ชลิดา มณีปกรณ 686/5 หนาเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
4792 นาย ชลิต เขาวงศทอง 249/33 ม.11 เชียงใหม 50120 / / /
4793 นาย ชลิต จตุรพรชาติชาย 1009/45 9 42 สวรรควิถี นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
4794 นาย ชลิต บุญดําเนิน 11ม.3 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
4795 นาย ชลิต ปรีชากุล 9 กันตัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
4796 นาย ชลิต ลิ้มชูวงศ 14 ม.2 ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา /
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4797 นาย ชลิต เหลามานะ 61/140ม.5 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
4798 นาย ชลิต วัชรพงศ 1692 ต. ตลาด อ. เมือง จ. สุราษฎรานี /
4799 นางสาว ชลิตา จันดาเผือก 22/1 1 เทศบาล19 สระแกว เมืองสระแกว สระแกว 27000 / /
4800 นางสาว ชลิตา โศจิพลกุล 104 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
4801 นางสาว ชลิยา ใจเย็น 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
4802 นางสาว ชลิสาทิพย ลัทธบวรภัค 23 รังสิต-ปทุมธาน1ี2ซอย10 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
4803 นางสาว ชลีรักษ โดเมท 281 สวาง มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
4804 นาย ชลูด พงศพรหม 945/30ม.12 อุดมสุข สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
4805 นาย ชวการ จันทนภาอุดม 19 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
4806 นาย ชวการ จันทนาภาอุดม 19 เจริญเวียง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
4807 นาย ชวง เกตุมณี 131 ม.4 ควนขนุน เมืองพัทลุง พัทลุง /
4808 นาย ชวง คูวังคะดิลก 67/2 อารีสัมพันธ พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
4809 นาย ชวง ไชยสิทธิ์ 1/1 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
4810 นาย ชวง นาชัยภูมิ 75ม.2 ชัยภูมิ /
4811 นาย ชวง ภูมิภักดิ์ 18ม.1 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
4812 นาย ชวง รัดสีทา 32ม.13 คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย /
4813 นาย ชวง หงษกา 25ม.1 เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
4814 นาย ชวง ขาวสอาด 13 เพ็ชรราชา ทาหิน เมือง ลพบุรี /
4815 นาย ชวง นาควิโรจน 1 เวียง พราว เชียงใหม /
4816 นาย ชวง ธรรมเสรี 4 บานพุม เมือง ขอนแกน / /
4817 นาย ชวง แกวสถิตย 71 ปากเพรียว เมือง สระบุรี /
4818 นาย ชวง บุณยะโพธิ ต.หัวเวียง ถ.รัษฎาภิเศก อ.เมือง จ.ลําปาง /
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4819 นาย ชวง สุขเกษม - ม.5 สวรรคโลก สุโขทัย /
4820 นาย ชวงเกียง แซเฮง 436 วัดกัลยาณี ธนบุรี กทม. / /
4821 นางสาว ชวณัฐ รัตโนสถ 100/67หมู3 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
4822 นาย ชวน ขวัญยืน 424/8 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4823 นาย ชวน จันคง - ม.6 ทาฉนวน มโนรมย ชัยนาท /
4824 นาย ชวน จินดาพงษ 72ม.4 บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี /
4825 นาย ชวน ชูฤทธิ์ 23 ม.5 วังลึก ศรีสําโรง สุโขทัย /
4826 นาย ชวน ตาติจันทร 44/40 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
4827 นาย ชวน ทองแตง 375 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
4828 นาย ชวน ธรรมสุริยะ 1126 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
4829 นาย ชวน นอยกลัด 113/94 ม.14 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
4830 นาย ชวน พวงมาลัย 202 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
4831 นาย ชวน พิทักษวงศ 63/2ม.3 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
4832 นาย ชวน มณีสุขเกษม 37/5 อรรถกวี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
4833 นาย ชวน ยอดมาลัย 30ม.6 ชลบุรี /
4834 นาย ชวน ฤทธิรงค - ม.9 อุดรธานี /
4835 นาย ชวน เลากุล -1 พหลโยธิน สันทราย แมจัน เชียงราย /
4836 นาย ชวน วนะภูติ 150 เมืองระยอง ระยอง / /
4837 นาย ชวน วโรตมะกุล 16 พัทลุง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
4838 นาย ชวน สอนคําแกว 43/11 รวมใจ กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 / /
4839 นาย ชวน อาจหาญ 86/15 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
4840 นาย ชวน บุยะกุล 74 บรมราชปรารภ มักะสัน ดุสิต กทม. /
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4841 นาย ชวน โพธิ์ทอง 7 บานแหลม บานแหลม เพ็ชรบุรี /
4842 นาย ชวน ฤทธิรงค 82 นเรศวร หมากแขง หมากแขง อุดรธานี /
4843 นาย ชวน มรรคเจริญวุฒิ 133 ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
4844 นาย ชวน ศรีวัฒนทรัพย หมู 2 ต.ดูมใต อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี /
4845 นาย ชวน บรรจง /
4846 นาย ชวน จันทรประดิษฐ /
4847 นาย ชวนคอร แซหวอง 554 ต.เสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
4848 นางสาว ชวนชม ขุนเอียด 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
4849 นางสาว ชวนชม อนุโรจน เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
4850 นาย ชวนเชิญ บุญมาประเสริฐ 2/15 ม.1 พระราม2 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
4851 นาง ชวนทรัพย เลขนายนต 92/367ม.2 วิภาวดีรังสิต(พหลโยธินหลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
4852 นางสาว ชวนพิชญ รัชตวงษ 19ม.5 จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
4853 นาง ชวนพิศ ทัศวิล 56 2 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 23120 / / /
4854 นาง ชวนพิศ ทํานอง 123/711ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
4855 นาง ชวนพิศ นอยมวง 74/72ม. จักรพงษ ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
4856 นาง ชวนพิศ นิ่มมาโนช 79/142ม.4 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
4857 นาง ชวนพิศ สายหลา 64/2ม.1 เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
4858 นางสาว ชวนพิศ เสนาสนิท 183/3 ม.9 แจงสนิท หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน 40110 / / /
4859 นาย ชวนะ ศรีทองสุข ม.3 ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / /
4860 นาง ชวนี วัฒนอาภรณชัย 41/28 15 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
4861 นาย ชวภณ พุมพงษ 1/1165 รามคําแหง 190/2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
4862 นาย ชวย พลไชยา 44 หมู 2  ต.โคกแฝด อ.หนองจอก จ.กรุงเทพฯ /
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4863 นาย ชวย จีนมหันต /
4864 นาย ชวลิต แกวสลัมสี 41 ม.10 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
4865 นาย ชวลิต โคตะมี 328 ม.1 หนองคาย /
4866 นาย ชวลิต จันทรอักษร 8ม.13 ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง / /
4867 นาย ชวลิต จิตตวิทยานุกูล 99 ม.3 ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
4868 นาย ชวลิต ฉัตรธนะสิริเวช 270-276 บํารุงเมือง ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
4869 นาย ชวลิต ชนะพานิชย ทิพตรอุทิศ หาดใหญ สงขลา /
4870 นาย ชวลิต เชาวนวิวัฒน 244/2 โพศรี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
4871 นาย ชวลิต แซลิ่ม 89ม.4 บาน กม.7 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 95110 /
4872 ร.ต. ชวลิต ทัศนสวาง 147 ลาดหญา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
4873 นาย ชวลิต ทาเชาว 63ม.7 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
4874 นาย ชวลิต ทาเสนา 61 11 ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 / / / /
4875 นาย ชวลิต บุญอํ่า 102 1 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
4876 นาย ชวลิต บุตรสิงขรณ 18/11 ม. 7 ศิริชัย 1/27 กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
4877 นาย ชวลิต ใยมณี 34 ม.6 โพธิ์เกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
4878 รอยโท ชวลิต วิสุทธิศิริ 2762-63 ไชยณรงค ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
4879 นาย ชวลิต สนธิไชย 103/41 4 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71100 / / / /
4880 นาย ชวลิต หัตถาพงศ 136/1 หมู 8 เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
4881 นาย ชวลิต อังวิทยาธร 826/4 ศรีปราชญ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
4882 นาย ชวลิต ศรีนครินทร 2883 ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
4883 นาย ชวลิต รอดแยม 1 ตั้นโพธิ์ เมือง สิงหบุรี / /
4884 นาย ชวลิต ศรีสุริยจันทร 8365 คลองสาน คลองสาน กทม. /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 222 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

4885 นาย ชวลิต ใจเย็น 15 ต.ทาเทวะวงศ กิ่ง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี /
4886 จ.ส.อ. ชวลิต มุขดารา /
4887 นาง ชวลี คํานูณทรัพย 43/1-2 เฉลิมเขต 2 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
4888 นาย ชววัฒก พรหมคํา 165ม.9 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร / / /
4889 นาย ชวัช เนาวเพ็ญ 309/29 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
4890 นาย ชวัติ แตงไทย 27 8 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ / /
4891 นางสาว ชวัลนุช รวมแกว 69 ม.4 ปาขาด สิงหนคร สงขลา / / /
4892 นาย ชวัลวิทย ศรีสุวรรณกุล 103/10 ม.1 เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน / /
4893 นาย ชวาฤทธิ์ เจตนธรรมจักร 61/539 ม.6 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี /
4894 นาย ชวาล เจเถื่อน 560 จรัญสนิทวงศ18 จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
4895 นาย ชวาล พุทธศักดา 166/839ม.1 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
4896 นาย ชวาล นาตะสุต 319 สามเสน บางขุนพรหม ปอมปราบ กทม. / /
4897 นาย ชวาล สิงหเริงชัย หมูที่ 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา /
4898 นาง ชวาลา แกวอมตวงศ 1393/3 ลาดพราว 35/3 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
4899 นาย ชวิน กิรณานนท 6/10 ม.3 เชียงใหม 50300 /
4900 นาย ชวิน จันทสิโร 65/442 ม.5 ถ.สุพรรณบุร-ีตลิ่งชัน ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี /
4901 นาย ชวินทวุฒิ เหรียญเดชาเวชกุล 270 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
4902 นางสาว ชวิศา ประดิษฐอุกฤษฎ 133 สุซรรณดี 3 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
4903 นาย ชอ เรืองความดี 59 เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา /
4904 นาย ชอ กันเพ็ชร ม.2 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค / /
4905 นาย ชอ คงผึ้ง 15/8 นครสวรรค / /
4906 นาย ชอง จิตตสํารวย 573 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 223 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

4907 นาย ชอง สมนึกเจริญสุข 8ม.2 ราชบุรี /
4908 นาย ชอง แซตั้ง 658 ตลาดพลู ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี /
4909 นาย ชอเซ็ง แซกวย /
4910 นางสาว ชอตุง คงคะรัศมี 333/106 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
4911 นางสาว ชอทิพย ชูเกียรติม่ัน 29/28 สุขาภิบาล2 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
4912 นางสาว ชอทิพย ตระการคุลพันธ 12 มิตรสัมพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
4913 นาง ชอทิพย บุนนาค 637/8 สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
4914 นางสาว ชอทิพย เลิศศักดิ์วิมาน 100/1 ม.3 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
4915 นาย ชอน ฉ่ําแสง 178ม.2 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
4916 นาย ชอน อ้ึงซับ 9 ทาชาง เมือง นครนายก /
4917 นาย ชอนชัย วงคพุทธะ 98 ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
4918 นาย ชอบ กสิกุล 125 ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
4919 นาย ชอบ จันทรงาม 202 ม.2 เขาใหญ ชะอํา เพชรบุรี /
4920 นาย ชอบ โทนุสิน 186-190 ม.9 ชยางกูร อุบลราชธานี /
4921 นาย ชอบ รัตนพิทักษ - ม.2 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
4922 นาย ชอบ เรืองศรี - ม.2 เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
4923 นาย ชอบ สถิรวุฒิวรางกูร 236/7 บานปากแรต บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 / / /
4924 นาย ชอบ แสงสรอย 61/15 ม.11 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
4925 นาย ชอบ เหมพันธ 101ม.1 รัตภูมิ สงขลา /
4926 นาย ชอบ อนันทสุข 20 เขื่อนธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
4927 นาย ชอบ อัมฤทธิ์ 161ม.5 บานลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
4928 นาย ชอบ นอยเจริญ /
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4929 นาง ชอผกา ทองสง 6ม.5 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง / /
4930 นาย ชอม คลายปาน 2453 พระราม 5 คลองเตย พระโขนง กทม. /
4931 นาย ชอย สุขพินิจ 83 6 แนงมุด กาบเชิง สุรินทร 32210 /
4932 นาย ชอย คุมวง - ม.6 บานเกา พานทอง ชลบุรี /
4933 นาย ชอย มีสุข 183 ม.9 บานหมอ บานหมอ สระบุรี /
4934 นาย ชอย พ่ึงเจริญ 1578 ต.ทาหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี /
4935 นาง ชอย ทิมจีบ /
4936 นาง ชอลัดดา ดีรักษา 59/1 ม.9 บานโนนทัน หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
4937 นางสาว ชอลัดดา ผลเจริญศรี 180/709 สุภาพงษ1 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
4938 นาย ชอสือ แซซ้ิม 270 ต.ปอมปราบ ถ.ไมตรีจิตต อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
4939 นางสาว ชออ จันทรสวาง - ม.1 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา /
4940 นาง ชอุม สินคา 134-135 ม.2 ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา /
4941 นาย ชเอม ขุมเพชร 99/9 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
4942 นางสาว ชะญานิศฐ คําชุนนิธิพัฒน 310/68ม3 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
4943 นาย ชะนะ เรือนแกว 320/138 ม.2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / / /
4944 นาย ชะนะ ศรีสุเทพ 599 เมืองพังงา พังงา / /
4945 นาย ชะมอย จันทนูเดช 13 ในเวียง เมืองแพร แพร / /
4946 นางสาว ชะลอ สุขพานิช /
4947 นาย ชะโลม ขันเพชร 163 ม.1 นาจาน สีชมพู ขอนแกน /
4948 นางสาว ชะออม นพหิรัญ 2627 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
4949 นาย ชะอุม พูลอําไพ 152 1 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ /
4950 นาย ชะเอม กาญจนโสภณ 261/9 ม.1 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 / / /
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4951 นาง ชะเอม สินธุเศรษฐ 1039 กะโรม คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
4952 นาย ชะโอด เขมแข็ง 161 ม.5 คลองขลุง กําแพงเพชร /
4953 นาย ชังชุน แซเอ๋ีย 277 ต.จักรวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
4954 นาย ช่ังอารี แซแต 146/9 ต.วชิรพยาบาล ถ.สุโขทัย อ.ดุสิต จ.พระนคร /
4955 นาย ช่ังเอ๋ียม แซลิ้ม 11/10 พลับพลาไชย วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
4956 นาย ชัช ชินสมบูรณ - ม.3 ปราจีนบุรี /
4957 นางสาว ชัชชญา ธิราวิทย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
4958 นางสาว ชัชชฎาภรณ จักรสาร 75 4 แมต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 /
4959 นางสาว ชัชชลัยย ศิริเลาวัฒนธรรม 460/408 ม.12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150 / / / /
4960 นาย ชัชชัย เสนาะกรรณ 35/34 ม.ลัลลีวิลล  หมู ลาดสวาย-ลําลูกกา ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / / /
4961 นาย ชัชชัย แจงเจนรบ 922 สําเพ็งตอน 2 ตลาดนอย สัมพันธวงค พระนคร / /
4962 นางสาว ชัชณี หรูประกายอักษร 90/192 10 พุทธมณฑลสาย4  ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 / / /
4963 นาง ชัชนก อนันตไอศูรย 256/353 ไมตรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
4964 นางสาว ชัชนันท เกษมไชยานันท 50/79 ม.9 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร / / /
4965 นางสาว ชัชพร อุตสาหพงษ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
4966 นาย ชัชภาม จันทบุตร 306/28ม.3 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
4967 นาย ชัชว ฉายจรัส 712 พระราม 6 ทุงพญาไท ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
4968 นางสาว ชัชวรรณ ลาภอรุณลือเดช 29 บนิดร จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
4969 นาง ชัชวเลย เพงผล 31/1 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
4970 จ.ต. ชัชวาล แกวกอง 179 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
4971 นาย ชัชวาล แกวสุริยานุกูล 484 ลาดพราว112 กรุงเทพมหานคร / /
4972 นาย ชัชวาล ฉัตรอมร 3545 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
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4973 นาย ชัชวาล เติมไทยมงคล 942/19 พระรามที่ 4 สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / /
4974 นาย ชัชวาล ภาวศุทธกุล 73 ลาดพราว 41 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
4975 นาย ชัชวาล สิงหะ 102ม.7 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
4976 นาย ชัชวาล อาษานอก 38/95 สุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
4977 นาย ชัชวาลย คําชมภู 70ม.10 เมืองสกลนคร สกลนคร /
4978 นาย ชัชวาลย งามจิต 109/139ม.4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
4979 นางสาว ชัชวาลย ชูวา 81/1/7 สลักได เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 / / / /
4980 นาย ชัชวาลย ฤทธิ์ฐิติ 1 ม.8 หนองคาย /
4981 นาง ชัญญกัลย อังคพิพัฒนชัย 185ม.10 สุขุมวิท103 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / /
4982 นางสาว ชัญญมน กาญจนาคม 31/51 ม.4 ซ. ถ. ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. นนทบุรี /
4983 นาง ชัญญรินทย จารุเชฏฐานนท 356/11 สุขุมวิท เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 / /
4984 นาง ชัญญา กิ่งวงษา 5/2 2 มวงงาม เสาไห สระบุรี / / /
4985 นางสาว ชัญญา ฉัตรธนาเวช 368 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
4986 นาง ชัญญา ทองนพเนื้อ 97 3 ปากบอง ปาซาง ลําพูน 51120 /
4987 นางสาว ชัญญา ธนดํารง 22 เอกชัย 58 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
4988 นางสาว ชัญญา มุจจลินทรกูล 56/36 2 งามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
4989 นาง ชัญญาณัฏฐ ภาโว 8 ม.6 ซ. ถ.สุขาภิบาล 8 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทร. ศรีสะเกษ /
4990 นาง ชัญญานุช เรืองขจร 95/406 ม.3 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
4991 นาง ชัญญาพัชญ ธันยธํารงรัชต 120/41 บานชางหลอ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
4992 นาง ชัญญาภัค คลังกูล 2/149ม.10 เลียบคลองภาษีเจริญหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
4993 นางสาว ชัญญาลักษณ รัตนธันยพร 96 6 ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก /
4994 นาย ชัญดิษฐ เกรียงเกษม 212/196 ม.6 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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4995 นาย ชัญพงศ ชวนานุกูล 481/1 ถ.ชางเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา /
4996 นาง ชัดชารี จินดารักษ 187 3 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 /
4997 นาย ชัตติพงษ เกียรติปญญาวุฒิ 181/6 ม.11 เพชรเกษม บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
4998 นาย ชัน สายหยุด 69 หมู 3 ต.ทาง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
4999 นางสาว ช้ัน ไกรหงษา 309/7 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
5000 นาย ช้ัน ชุณหรัต 390 พระราม 9 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
5001 นาย ช้ัน ตั้งใจ 95ม.4 สามงาม สามงาม พิจิตร / /
5002 นาย ช้ัน พบขุนทด 41/1 ม.7 ดานขุนทด นครราชสีมา /
5003 นาย ช้ัน ภุมกาญจน 9 ม.8 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
5004 นาย ช้ัน ม่ันคง 47ม.1 มหาสอน บานหม่ี ลพบุรี /
5005 นาย ช้ัน อินทุมาร ม.2 ศรีประจันต สุพรรณบุรี / /
5006 นาย ช้ัน รุงโชติ 220 ธนบุรี ธนบุรี กทม. / /
5007 นาย ช้ัน คําประดิษถ 78 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กทม. / /
5008 นาย ช้ัน สังขแกว 180 วัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต พระนคร / /
5009 นาย ช้ัน โภคะสุวรรณา 281 5 ประชาธิปตย ลาดยาว บางเขน กทม. /
5010 นาย ช้ัน สายสิทธิ 3 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม /
5011 นาย ช้ัน พลสิทธิ์ 6 หนองกลางนา เมือง ราชบุรี /
5012 นาย ช้ัน เกษนารา 559 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
5013 นาย ช้ัน สินคุม ม.2 ต.โพธิ์เกาตน อ.เมือง จ.ลพบุรี /
5014 นาย ช้ัน ครามอยู ต.บานกฤษ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค /
5015 นาย ช้ัน สงคประเสริฐ หมูที่ 3 ต. ลาดใหญ อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม /
5016 นาย ช้ัน โกมลวานิช /
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5017 นาย ชันโย ชัยชาญทิพยุทธ 227/10-11 นครชัยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5018 นาย ชัพพ คงมนต 7/250 ปอปปูลา 5 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11000 / / / /
5019 นาย ชัย จันรอดภัย 398 ม.1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง /
5020 นาย ชัย จิรวรา 260 จักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร /
5021 นาย ชัย ดีสนธิ์ - ม.1 กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
5022 นาย ชัย พนมยันตร 2/4 ประสาทสุข เย็นอากาศ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
5023 นาย ชัย พิชิตรณชัย 11 นวมินทร 74 แยก นวมินทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
5024 นาย ชัย รัตนศิลป 207 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
5025 นาย ชัยเกียรติ ทรงธนเจริญกิจ 861/1ม. จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
5026 นาย ชัยชนะ แกวมณี 114 ม.6 เจะบิลัง เมืองสตูล สตูล /
5027 นาย ชัยชนะ แสงทอง 264/4 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
5028 นาย ชัยชาญ โคตะวีระ 35 ม.1 ผดุงวารี วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร /
5029 นาย ชัยชาญ ตระการกุลพันธ 108 รวมไมตรี ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
5030 นาย ชัยชาญ ชูสกุล 12 ทับหลวง เมือง นครปฐม / /
5031 นาย ชัยญา นพคุณวิจัย 98/26ม.19 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
5032 นาย ชัยณรงค ฉัตรศรีชัย 15 สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
5033 นาย ชัยณรงค โตสวัสดิ์ 125ม.8 ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก /
5034 นาย ชัยณรงค นาคสังข 77/3 หมู3 วังไกเถื่อน หันคา ชัยนาท 17130 /
5035 เรืออากาศตรี ชัยณรงค บุญจัตุรัส 39/134 ม.9 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
5036 นาย ชัยณรงค พิมพดี 90/5 7 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
5037 นาย ชัยณรงค เพ็ชรศิริ 101/47 10 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
5038 นาย ชัยณรงค มานัส 501 ม.16 พรเจริญ-ปากคาด หนองคาย /
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5039 นาย ชัยณรงค สวัสดิ์ตยวงศ 486/52 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
5040 นาย ชัยณรงค สัตทะจันทร 112/367 ม.1 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร / /
5041 นาย ชัยเดช สิงหสม 49/578หมู4 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
5042 นาย ชัยทอง พลราษฎร 22 ม.8 อุบลราชธานี /
5043 นาย ชัยทัต เนื่องจํานงค 259 4 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
5044 นาย ชัยธวัช กิตติกวางทอง 165/4 8 หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
5045 นาย ชัยธวัช ปดถาวะโร 40/77 ม.1 เสรีไทย คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
5046 นาย ชัยธวัช อินทรนุกูลกิจ หมู 3 ต.สีสุราษฎร อ.ดําเนินสดวก จ.ราชบุรี /
5047 เรืออากาศเอก ชัยธัช มารังค 171/278ม.2 พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
5048 นาย ชัยนรินท ธนาสถิตยวงษ 58 ม. ซ.เอกชัย 89/1 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.02-4532383-5 กรุงเทพมหานคร /
5049 นาย ชัยประเสริฐ สินศุภรัตน 97/63 เพชรเกษม60/2 เพชรเกษม71 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
5050 นาย ชัยผจญ กิ่งมาลา 125ม.3 กุดแห เลิงนกทา ยโสธร /
5051 นาย ชัยพงษ ชัยโอภานนท 135 เจริญเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 / / /
5052 นาย ชัยพร กลิ่นจันทร 80/9 6 ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / / / /
5053 นาย ชัยพร กาญจนอักษร 5/1 ดิลกอุทิศ 2 ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / / / /
5054 นาย ชัยพร โฆษิตอนันต 325ม.1 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค /
5055 นาย ชัยพร ฉายาเกียรติพงษ 44/58 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
5056 นาย ชัยพร มโนเทพานันท 490-492 ชองนนทรีย ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
5057 นาย ชัยพร มาที 95 ม.1 อุบลราชธานี /
5058 นาย ชัยพร สรอยคํา 153 ม.1 โนนเมือง นากลาง หนองบัวลําภู 39170 /
5059 นาย ชัยพร สุนตานนท 007/1/2 ม.6 สัตหีบ ชลบุรี /
5060 นาย ชัยพร อิทธิทานิชพงษ 604 โกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
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5061 นาย ชัยพฤกษ วิริยะเชษฐกุล ข.304 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก /
5062 นาย ชัยพฤกษ สีลวานิช 30/365 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
5063 นาย ชัยพฤกษ หวังพงษ 75/177 ทากลาง วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
5064 นาย ชัยพัฒน พงษจิตเวชกุล 257 ม.1 ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา /
5065 นาย ชัยพันธุ จิรสินวงศกร 10 เจริญนคร 29 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
5066 นาย ชัยภัทร ถิรธนบูรณ 624 จรัญสนิทวงศ 68จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
5067 นาย ชัยยง ธรรมรัตน 199/48 หมูบานโชตนา 2 ม.127 โพธาราม ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / / /
5068 นาย ชัยยงค จึงวัฒนา 81-83 ริม ทาวังผา นาน /
5069 นาย ชัยยงค ชํานาญไพร 152 ม.2 ชนบท ชนบท ขอนแกน 40180 /
5070 นาย ชัยยงค ศรีโพธิ์งาม 1476 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5071 นาย ชัยยงค หงษชูเวช 107/139ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
5072 นาย ชัยยศ ไตรวาฬวงศ 294/19 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
5073 นาย ชัยยศ รักษวงคณา 21 บางพระ เมืองตราด ตราด /
5074 นาย ชัยยศ สรไชยเมธา 479/112 สุทธิพร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
5075 นาย ชัยยะ ใจดี 48/2 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม / / /
5076 นาย ชัยยะ ตัณฑุลฑุกุล 277 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร /
5077 นาย ชัยยะ แพทยประสิทธิ์ 297 หลังตลาดสดสุขาภิบาล ต.ยุหลา อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม /
5078 นาย ชัยยัณย ชอลัดดา 78 ม.5 ทาโสม เขาสมิง ตราด 23150 /
5079 นาย ชัยยันต จันบัว 22 ม.5 คลองกวาง นาทวี สงขลา 90160 /
5080 นาย ชัยยา เวชกามา 77/3 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5081 นาย ชัยยุทธ ตางใจ 70/22-23ม.5 แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
5082 นาย ชัยยุทธ นิลประภา 277/50 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 231 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

5083 นาย ชัยยุทธ บุญฑริกรัตน 139/79 พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
5084 นาย ชัยยุทธ รักกตัญู 5 หมู 2 พหลโยธิน ปาแฝก แมใจ พะเยา 56130 /
5085 นาย ชัยยุทธ โรจนอังกูร 1279 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
5086 นาย ชัยยุทธิ์ พันธชัย 763 ม.12 ขม้ิน เมืองสกลนคร สกลนคร /
5087 นาย ชัยเย็น สุขประสงค 566/10ม.6 พหลโยธิน58 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
5088 นาย ชัยรักษ ชมสินทรัพย 401ม.7 เสามนัส ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10160 /
5089 นาย ชัยรัฐ ประดิษฐชัย 5/203-4 สุขุมวิท93 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
5090 นาย ชัยรัฐ ลิมปวัฒนภูมิ 187 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
5091 นาย ชัยรัตน แกวปฏิมา 148/16ม.1 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / /
5092 นาย ชัยรัตน คงนิรัตศัยกุล 74 พานัชเจริญ ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
5093 นาย ชัยรัตน ทอมวิเชียร 189 ม.1 บางหลวง บางเลน นครปฐม /
5094 นาย ชัยรัตน นาทิพเวทย 73/1 ม.6 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 /
5095 นาย ชัยรัตน ปรีชาพลสิทธิ์ 3738 อโศก-ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
5096 นาย ชัยรัตน พิพัฒนกิจไพศาล 246-248 วัดดาวดึงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
5097 นาย ชัยรัตน วัฒนโรจนาพร 84 มิตรอนันต ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5098 นาย ชัยโรจน ผิวเรืองนนท 2 ฟาหยาด มหาชนะชัย อุบลราชธานี / /
5099 นาย ชัยฤทธิ์ บุราทร 427 4 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
5100 นาย ชัยวัฒน การรื่นศรี 100/217 หมู7 ราษฎรพัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
5101 นาย ชัยวัฒน ไกรวาท 141/54ม.9 จุลบรรพต บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 20000 / /
5102 นาย ชัยวัฒน ขันอาสา 635/1.3 ขุขันธ เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ /
5103 นาย ชัยวัฒน จันทาเทพ 196 6 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 / /
5104 นาย ชัยวัฒน ธีระไตรรักษ 8ม.2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
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5105 นาย ชัยวัฒน นามสุโพธิ์ 34 ม.12 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม /
5106 นาย ชัยวัฒน นายกอง 67 4 ตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี 70180 / /
5107 นาย ชัยวัฒน นิ่มกิ่งรัตน 64/5ม.7 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 /
5108 นาย ชัยวัฒน นิ่มเจริญ 179ม.2 ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค /
5109 นาย ชัยวัฒน นิยมสุข 185/83 ริมแมน้ําเจาพระยา บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
5110 นาย ชัยวัฒน พานิชยากรณ 70/244ม.10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
5111 นาย ชัยวัฒน มีนามพันธ 100/192 ม.1 ธารารินทร 3 รังสิต-นครนายก คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / / /
5112 นาย ชัยวัฒน เลิศชัยศิริกุล 448/10 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
5113 นาย ชัยวัฒน วองรัตนคุณ 68/131ม.8 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
5114 นาย ชัยวัฒน สมอยู 23/33 รามอินทรา  127 แยก 1 กรุงเทพมหานคร 11000 /
5115 นาย ชัยวัฒน สิริวิบูลยกิตติ 333/71 ม.2 4 หมูบาน บุษกรบางกรวย - ไทยนอย นนทบุรี 11110 / /
5116 นาย ชัยวัฒน สุนทรจารุ 212/8 ริมทางรถไฟ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
5117 นาย ชัยวัฒน อุทธา 66 สรรพสิทธ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
5118 นาย ชัยวัฒน อุนสมัย 524/22ม.4 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5119 นาย ชัยวัฒน พัฒนพงศ 39/14 ม.5 ถ.ตลาดลาง ต.บางกุง อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 84000 สุราษฎรธานี /
5120 นาย ชัยวัตต สุคันธรัต 64ม.4 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร /
5121 นาย ชัยวัธน เวชสุรียะกุล 36/5 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
5122 นาย ชัยวิทย พงษสาริกัณฐ 59/14 5 ไชยบุรี คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง / /
5123 นาย ชัยวิวัฒน จําปพันธ 48ม.2 เพชรเกษม โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา 82140 / /
5124 นาย ชัยวิศิษฎ วิศิษฎเวคิน 36/31 ม.14 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
5125 นาย ชัยวุฒิ อนันตวิริยพันธ 09/01/2498 จักรพรรดิ์พงษ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
5126 พันโท ชัยวุธ ชูนอย 60/31 ยุทธศาสตร นครศรีธรรมราช / /
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5127 นาย ชัยเวทย สิทธิเราะ 85/2 รื่นรมย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
5128 นาย ชัยศักดิ์ กฐินหอม 22 ม.15 ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี /
5129 นาย ชัยศักดิ์ กลวยพันธุงาม 1854ม.7 สระบุร-ีหลมสัก กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ /
5130 นาย ชัยศักดิ์ ธนวงศากุล 210/6 ออนนุช พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
5131 นาย ชัยสิต เลิศเพียรเชาวน 40/464ม.10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
5132 นาย ชัยสิทธิ์ กอนดุก 38/39ม.4 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
5133 นาย ชัยสิทธิ์ จันทสิริพงศ 672 5 มิตรมงคล หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
5134 นาย ชัยสิทธิ์ สุนิกร 63 6 โพนสวรรค โพนสวรรค นครพนม 48190 / / /
5135 นาย ชัยสิทธิ์ อัมพรพงศ ม.1 ง้ิวงาม เสาไห สระบุรี /
5136 นาย ชัยสิทธิ์ เอ่ียมวิลาวัณย 49/64ม.3 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
5137 นาย ชัยสิทธิ ใจสุทธิ 27/2 ม.8 ต.หนองช่ิม อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 22130 จันทบุรี /
5138 นาย ชัยสิริ ยุบลโกศล 82/24 ม.6 กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
5139 นาย ชัยเสรี จิววิจิตต 124 ดาวคนองจอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
5140 นางสาว ชัยเอง แซช้ิง 241-243 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
5141 นาย ช่ัว ทองโต 1 ตนโพธิ์ เมือง สิงหบุรี / /
5142 นาย ช้ัว นาคกรัด 1 โพทะเล พิจิตร /
5143 นาง ช่ัวลั่ง แซโคว 613/615 อ.บางกอกนอย จ.ราชบุรี /
5144 นาง ชา รักรุง - ม.3 สุราษฎรธานี /
5145 นาย ชาคร ชาญคณิตหิรัญ 69/31 ม.1 กรุงเทพมหานคร 10160 / /
5146 นาย ชาคริต กิตติชาติเชาวลิต 39/2ม.9 เพชรเกษม วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร 86190 /
5147 นาย ชาคริต เจษฎาภิวงศ 77 ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี /
5148 นาย ชาครินทร โชติกศุภเศรณี 56 ตลาดใหม ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี / /
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5149 นางสาว ชาคริยา พรมสุบรรณ 59/106 หมูบานเพ็ญศิริ สุว8 สุวินทวงศ ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / /
5150 นาง ชาคริยา หลิน 67/35-67/37 แฮปปแลนด 1 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
5151 นาย ชางเง๊ียบ แซกัง 474/14 ตากสิน1 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
5152 นาย ชาญ แกวเกษ 0016 ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร / /
5153 นาย ชาญ คงไทย 8ม.11 โกสีห เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
5154 นาย ชาญ เคหะสถาน 153 ม.1 บางใหญ บางปลามา สุพรรณบุรี /
5155 รอยโท ชาญ จันทรวัชรกาล 2/290 ม.7 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
5156 นาย ชาญ แตงนอย 25/1ม.5 ดานสวี สวี ชุมพร /
5157 นาย ชาญ เทียนทอง 58/38 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
5158 นาย ชาญ มณีกรรณ 88 พิชิตรังสรรค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
5159 นาย ชาญ มณีศิริ 155 ม.1 สวรรณศร วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี /
5160 นาย ชาญ รอดเนียม 4/6 เจษฎาบดินทร ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
5161 นาย ชาญ วิจิตรมนตรี 35 ม.5 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
5162 นาย ชาญ ศรีอิสาน 325 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5163 นาย ชาญ สินไชย 148ม.1 ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง / /
5164 นาย ชาญ แสนศิริ 40 ม.3 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค /
5165 นาย ชาญ อัครภานนท 37 แปลงนาม สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
5166 นาย ชาญ สุทธิโณ 105 สายหนํา บางพุทธา เมือง สิงหบุรี / /
5167 นาย ชาญ ลิ้มยังเจริญ ฆ.9 9 บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา / /
5168 นาย ชาญ อ่ินแกวปวงคํา 81/9 ถ.อารักษ ต.พระสิงห อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200 เชียงใหม /
5169 นาย ชาญ เธียรศรี ม.4 ต.บานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน /
5170 นาย ชาญ บุญหลง 712/16 ต.บางพลัด อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ /
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5171 นาย ชาญ จุลลาพิพัฒน 060-061 หมู 2 อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร /
5172 นาย ชาญกิต เขียวนิล 5/4 ม.5 บานปทุม สามโคก ปทุมธานี 12160 / /
5173 นาย ชาญคณิต ศุวรีเนตร 101 4 ประชาธิปตย หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
5174 นาย ชาญเฉลียว อาจหาญ 94 เจริญกรุง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
5175 นาย ชาญชัย กมลศรี 143 ม.1 รุงโรจน แมลานอย แมลานอย แมฮองสอน 58120 / /
5176 นาย ชาญชัย คุมไขมุก 78 หมู 1 บางเลน บางใหญ นนทบุรี 11000 /
5177 นาย ชาญชัย จารุวังสันติ 274ม.3 บานนา บานนา นครนายก /
5178 นาย ชาญชัย ดุษดี 10/8 ม.8 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
5179 นาย ชาญชัย ประพุทธพิทยา 188 ม.1 เชียงใหม-ฝาง เชียงใหม /
5180 นาย ชาญชัย พิสิทธิพร 98/3 1 เฉลิมพระเกียรติ ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180 /
5181 นาย ชาญชัย มหารัตนวงศ 1/14 1 หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม 73120 / / /
5182 นาย ชาญชัย ยิ้มหัว 36/69 ม.3 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
5183 นาย ชาญชัย วิริยะยรรยงสุข 109 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
5184 นาย ชาญชัย ศรชัยญาติ 106 ม.6 อุบลราชธานี /
5185 นาย ชาญชัย ศรทัตต 204 เทศบาลนฤมาณ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
5186 นาย ชาญชัย ศรีจรัส - ม.15 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก /
5187 นาย ชาญชัย ศรีษะ 46/2ม.1 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี /
5188 นาย ชาญชัย ศิระสุข 61/1 ม.12 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
5189 นาย ชาญชัย ศิริเศรษฐนันท 34 พรรณเชฐ เมืองพิจิตร พิจิตร /
5190 นาย ชาญชัย ศุภรเศวต 15/34 11 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / /
5191 นาย ชาญชัย สถิตยวันทรากุล ป.9-10 ราชวิถี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
5192 นาย ชาญชัย สุขทรัพย 773ม.1 หนาฐานบิน 207 ตราดวังกระแจะ เมืองตราด ตราด 23000 / /
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5193 นาย ชาญชัย หลาวงศ 3/16 ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
5194 นาย ชาญชัย ไหมมาลา 112/1348 ม.11 บางนา-ตราด พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
5195 นาย ชาญชัย อนุทิพยมงคล 117/23 6 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
5196 นาย ชาญชัย อังคพิพัฒนชัย 534/536 เยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
5197 นาย ชาญชัย สิงหมหาศักดิ์ ม.5 ต.ทะเลชุมศร อ.เมือง จ.ลพบุรี /
5198 นาย ชาญชุติ จรรยาสัณต 174 พัฒนาการ1 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
5199 นาย ชาญไชย วิกรวงษวนิช 23/106 13 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
5200 นาย ชาญณรงค ไตรกิจมงคล 16/2ม.6 บานไร ลาดยาว นครสวรรค /
5201 นาย ชาญณรงค ปนปน 870/13 ม.3 หนองไผ หนองไผ เพชรบูรณ 67140 /
5202 นาย ชาญณรงค พัฒนพิพิธไพศาล 15 ยุทธภัณท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
5203 นาย ชาญณรงค มุสิกะสาร 243 ม.1 อุบลราชธานี /
5204 นาย ชาญณรงค สุดสามารถ 39/12ม.9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
5205 นาย ชาญณรงค อยางสวย 120 ม.15 บานพังซอน อุดรธานี /
5206 นาย ชาญเดช วังสะวิบูลย 354 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
5207 นาย ชาญเดช ศาลาทอง 97/31 จันทรสะพาน จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
5208 นาย ชาญทอง บรรเทา 53ม.9 เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
5209 นาย ชาญทัต แกวคําหยก 38/4 รามอินทรา 55/8 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
5210 นาย ชาญพจน ตั้งตรงจิตร 43/24 ลาดพราว63 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
5211 นาย ชาญยุทธ พรมสุทธิ 90/270 ทรงสะอาด วิภาวดีรังสิต 20 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
5212 นาย ชาญวิทย สิทธิโชคกุลชัย 56/31 7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
5213 นาย ชาญวิทย อยูเย็น 4/15 วัฒนา หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
5214 นาย ชาญวิทย อัศวชนะการ 441/47 ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
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5215 นาย ชาญวิทย    หาจัตุรัส 311/48 ม.6 แฟลตรังสิตซิตี้ 59รังสิต-ปทุม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
5216 นาย ชาญวุฒิ พันธุสายศรี 15/3 8 เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 / /
5217 รอยโท ชาญวุฒิ สุวรรณภักดี 26/17ม.16 โชคอนันต หทัยราษฏร มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10310 / /
5218 นาย ชาญวุฒิ วัฒนะพินิจกุล 109/24 ถ.พหลโยธิน 52 แยก 36 ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร /
5219 นาย ชาญเวช ทองแทนพคุณ 45/1 ม.4 ปทุมธานี /
5220 พระ ชาญเวชกิจ สิริยานนท 974 1 บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก /
5221 นาย ชาญศักดิ์ ฉลองรัตนสกุล 73 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
5222 นาย ชาญศักดิ์ ไชยสถิตย - ม.4 พหลโยธิน หลวงเหนือ งาว ลําปาง /
5223 นาย ชาญศักดิ์ แสงซ่ือ 49 12 โพธิ์เกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
5224 นาย ชาญศักดิ์ หรรษคุณาชัย 54/1-2 ม.2 พระนครศรีอยุธยา /
5225 นางสาว ชาดา กองทรัพย 9ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
5226 นาย ชาดา เย็นตั้ง 139/6 ม.4 ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี /
5227 นาง ชาต ทิรัมบูรณะ 43/828ม.3 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
5228 นาย ชาตรี กปลกาญจน 137 ม.9 นางงาม บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
5229 นาย ชาตรี กระบวนรัตน 436/40 นคาไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
5230 นาย ชาตรี เจตนธรรมจักร 689/100 ม.4 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / / /
5231 นาย ชาตรี ตันติโภคิน 14 เมขลา ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
5232 นาย ชาตรี นิมิตรไชยาพงค 26ม.1 ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย /
5233 นาย ชาตรี แพงสรอย 17 ม.1 ขอนแกน /
5234 นาย ชาตรี ภูติจันทร 161/2 วงศสวาง วงศสวาง บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
5235 นาย ชาตรี มนตกันภัย 93/78 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
5236 นาย ชาตรี ศรีศักดิ์ 99/156 หมูบานรุงเจริญ รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
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5237 นาย ชาตรี สุเมธีสุวรรณกุล 89 สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
5238 นาย ชาตรี สุริยวงศพงศา 260 เสือปา ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
5239 นาย ชาตรี เสนาจันทร 188/58  3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
5240 นาย ชาตรี จารุสวัสดิ์ 54 ในเมือง เมือง พิษณุโลก /
5241 นาย ชาติ พชรไพฑูรย 55/133 8 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
5242 นาย ชาติ ศรีสุข 52ม.6 โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค 60220 /
5243 นาย ชาติ สุวรรณสิทธิ์ 340 พระราม 1 ปทุมวัน ปทุมวัน พระนคร / /
5244 นาย ชาติ สวางวงศ /
5245 นาย ชาติชาย ชัยศรีนิรันดร 172-174 เจริญนคร 53 บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
5246 พลอากาศตรี ชาติชาย นันทเสนีย 28/160 4 เอกชัย 34 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
5247 นาย ชาติชาย วรนัฐสุนทร 418/5 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
5248 นาย ชาติชาย วันพิลา 447 3 ศรีสุวรรณ หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 / / /
5249 นาย ชาตี๋ แซตั้ง 155 นครนายก เมือง นครนายก / /
5250 นาย ชานนต จิวางกูร 641-643 พระราม 6 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
5251 นาย ชานนท บุรี 56/10ม.8 จรัญสนิทวงศ บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
5252 นาย ชานนท ระวังเหตุ 11/6 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
5253 สิบเอก ชานนท โอษะคลัง 253/61ม.1 นเรศวร เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
5254 นาย ชาย แกนผกา 154ม.12 ราษฎรเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม /
5255 นาย ชาย โกฎหอม 7 8 บัวโคก ทาตูม สุรินทร 32120 /
5256 นาย ชาย ทองนาค ม.3 พานทอง พานทอง ชลบุรี / /
5257 นาย ชาย ปราบเลง 156/5 พุทธมณฑลสาย5 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 / /
5258 นาย ชาย มักการะนา 37/39ม.1 มหาสารคาม /
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5259 นาย ชาย มาตรา 61 10 บานมวง บานดุง อุดรธานี 41190 /
5260 นาย ชาย เมืองกอน 127/3ม. บรมอาสน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
5261 นาย ชาย ลาพรหมมา 52ม.6 วารินชําราบ อุบลราชธานี /
5262 นาย ชาย ศิริขันธ 99/3 บางขุนนนท-ตลิ่งชัน บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
5263 นาย ชาย สอนมัน 365 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
5264 นาย ชาย แสนคําวัง 17/1-3 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
5265 นาย ชาย เอกอุ 56/1 ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
5266 นาย ชาย สุทธิสุวรรณ 9 ทาตูม ทาตูม สุรินทร / /
5267 นาย ชายชัย พุทธชาติเสวี 888/43 บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
5268 พันโท ชายณรงค ณ เชียงใหม 260/122 7 หนองควาย หางดง เชียงใหม 50230 / / /
5269 นาย ชายศักดิ์ ถนนแกว 201/46 2 วัดเกาะ คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
5270 นาง ชายหลาน แซหวอง 1489 หลังหอยเทียนเหลา ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
5271 นาง ชายาทิต แสงประเสริฐ 22 จรัญฯ 66 จรัญสนิทวงค บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
5272 นาง ชาริณี คุณาเวชกิจ 181/55 ม.6 เจริญประดิษฐ รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี / /
5273 นางสาว ชารินันท แจงกลาง 4/4 9 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
5274 นาย ชารี ศรีมาน 7-9ในเขตเทศบาล วัดโพธิวราราม เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
5275 นาย ชารี หลองตากลา 163 ม.3 อุดรธานี /
5276 นาย ชารี เหมรา 45ม.7 โพธิ์ทอง เสลภูมิ รอยเอ็ด /
5277 นาย ชารี จากัญญา /
5278 นาย ชารี หม่ืนหาวงษ /
5279 นาย ชารีฟ หลีอรัญ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121 / /
5280 นาย ชาลย วารายานนท 510 ต. นครนายก อ. เมือง จ. นครนายก /
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5281 นาง ชาลินี เกตกะโกมล 36 แยกสวนสยาม คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
5282 นาย ชาลี แกนคํา 168 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
5283 นาย ชาลี ขวัญเมือง 44ม.5 รองกวาง แพร 54140 /
5284 นาย ชาลี จันทรเสนา 122/2ม.5 พันดอน กุมภวาป อุดรธานี 41110 /
5285 นาย ชาลี ชวงโชติ - ม.3 ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท /
5286 นาย ชาลี พฤทธิพงศสิทธิ์ 35 ม.7 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
5287 นาย ชาลี เพียงตา 14ม.7 สตึก บุรีรัมย /
5288 นาย ชาลี ศรีสุวรรณ 71 ม.1 อุบลราชธานี /
5289 นางสาว ชาวลี กลิ่นจันทร 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 /
5290 นางสาว ชาสินี กาญจนพิศาล จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
5291 นาย ชํานัญ พรอํานวยลาภ 141 ม.3 ดอนเจดีย สุพรรณบุรี /
5292 นาย ชํานาญ กาฬภักดี 182/7 ม.8 ชวนะอุทิศ ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
5293 นาย ชํานาญ คงรัศมี 151ม.9 เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี /
5294 นาย ชํานาญ คะนุดิษฐ 1 ม.1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
5295 ส.ต.ต. ชํานาญ จันทรหอม 492/1 พระราม 9 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
5296 ดาบตํารวจ ชํานาญ ชางยอม 54ม.3 ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
5297 นาย ชํานาญ ดันธะมาลย 113/8 นวลนอย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
5298 นาย ชํานาญ ทองเทพ 87ม.8 นครศรีธรรมราช /
5299 นาย ชํานาญ ทองบอ 2 ม.12 อุบลราชธานี /
5300 นาย ชํานาญ ทองเย็น 475 หมู 10 สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
5301 นาย ชํานาญ นรสิงห 87ม.1 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี /
5302 นาย ชํานาญ บุตรแสนลี 80 ม.5 บานโนนบอ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
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5303 นาย ชํานาญ ปดนา 1604 สกลนคร-นกแก ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
5304 นาวาโท ชํานาญ พัวรักษา 244 ตากสิน22 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
5305 นาย ชํานาญ ภักติยานุวรรตน 88 ซุปเปอรไฮเวย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
5306 นาย ชํานาญ มีแกว 26/32 จริงจิตร ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 / /
5307 นาย ชํานาญ ลิขิตวงศ 609/2 บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
5308 นาย ชํานาญ ลุนเสนา 36 ม.9 นครราชสีมา /
5309 นาย ชํานาญ วิทยาถาวร 187 ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร /
5310 นาย ชํานาญ สุขกลิ่น 268/4 ม.1 ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100 /
5311 นาย ชํานาญ แสงภู 36 ม.7 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
5312 นาย ชํานาญ หาญเจริญกิจ 54/102ม.13 สุขาภิบาล1 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
5313 นาย ชํานาญ อินทรปญญา 29/11 ม.11 จรัญสนิทวงศ บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
5314 นาย ชํานาญ ธีระกุล 54 1 บางเพรียง บางบอ กทม. / /
5315 นาย ชํานาญ ศรีธรรม /
5316 นาย ชํานาญ เชิงไกรยัง /
5317 นาย ชํานิ นาคบุบผา 12 ม.5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
5318 นาย ชํานิ ภิมนชัย 189-190 ม.15 นิเวสวัฒน บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
5319 นาย ชํานิ ศรีทองกลาง 884 เจริญเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
5320 นาย ชํานิ ศิริรักษ 199/2 อิสระภาพ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
5321 นาย ชํานิ เสริมกิจ ม.2 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา / /
5322 นาย ชํานิ เอ่ียมสําอางค 746 เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
5323 นาย ชํานิ นาคบุปผา 9 5 แหลมฟาผา เมือง สมุทรปราการ /
5324 นาย ชํานิ รวมชาติ 6 บางออ บานนา นครนายก / /
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5325 นาย ชิกจือ แซเบ /
5326 นาย ชิงชัย เหลืองศุภบุลย 129ม.1 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค /
5327 ร.ท. ชิงดวง สวางศิริพรชัย 203 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5328 นาย ชิณตุง แซเตียว 50 ต.สามแยก อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
5329 นาย ชิด สีปาน 3 บานไร บางกระทุม พิษณุโลก /
5330 นาย ชิด แชมชอย 1 บางสน ปทิว ชุมพร /
5331 รองศาสตาจารย ชิดจันทร หังสสูต 1 ประชาธิปไตย บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
5332 นางสาว ชิดชนก กาวี 20/5 หมู1 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
5333 นางสาว ชิดชนก นกแกว 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
5334 นางสาว ชิดชนก พงศพูนสมบัติ 24 11 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
5335 นางสาว ชิดชนก เลขะพัฒนพล 37/1 ม.8 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
5336 นางสาว ชิดชม กิลจันทร 793 ม.1 ศรีสมุทร ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
5337 นาง ชิดชม สกุลไทย 253/ม.15 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
5338 เรืออากาศตรี ชิดชัย สวัสดิ์พุดชา 307/24 ม.3 สรงประภา บางเขน กรุงเทพมหานคร /
5339 นาง ชิดเช้ือ เชิดช่ืน 29 เพญศรี ตะพานหิน พิจิตร /
5340 นางสาว ชิต ตันพิบูลย 365 พระนครศรีอยุธยา /
5341 นาย ชิต เทพยะกุล 457/1 ม.1 กําแพงเพชร /
5342 นาย ชิต พงษรามร - ม.4 ชมฐีระเวช เพชรบูรณ /
5343 นาย ชิต เพ็ชรฉวาง 11 3 พรุดินนา คลองทอม กระบี่ 81120 /
5344 นาย ชิต รัตตะมาน - ม.3 สวี สวี ชุมพร /
5345 นาย ชิต รุจิชิต 1ม.4 พระนครศรีอยุธยา / /
5346 นาง ชิต โรจนสวาง - ม.9 ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร /
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5347 นาย ชิต เลียงอําไพ 2508/481 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
5348 นาย ชิต นะโส 19 พลับพลา เมือง จันทบุรี /
5349 นาย ชิต เตงแยม 2 บานแกง ตรอน อุดตรดิตถ /
5350 นาย ชิต พุมอ่ิมผล 550 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ธนบุรี /
5351 นาย ชิต ขันติโชติ 383 4 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค / /
5352 นาย ชิต นวมหอม 224 ซอย 1 บานโปง บานโปง ราชบุรี /
5353 นาย ชิต ประมูลศุข 3058 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี /
5354 นาย ชิต ปญญไพศาล 165 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
5355 นาย ชิต กะบิลคาม หมู 1 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา /
5356 นาย ชิต สุขคล หมู 2 ต.ทาง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
5357 นาย ชิต พวงสุดรัก 38 หมูที่ 3  ต.ทาตําหนัก ถ.เพชรเกษม อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
5358 นาย ชิต  จับสันเทียะ 131/12 ผาขาว ผาขาว เลย /
5359 นางสาว ชิตจันทร ทังสสูต 1 ประชาธิบไตย บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
5360 นาย ชิตชัย ขาวกลิ่น 138/1ม.13 ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร /
5361 นาย ชิตชัย ตันเจริญ 41 รามคําแหง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
5362 นาย ชิตพิเชฎ ผิวผอง 90/1 นเรศวร หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
5363 นาย ชิตวงศ เจตนธรรมจักร 389/100 ม.3 เพชรเกษม 62/1 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร /
5364 นางสาว ชิตวัน หวงศรี 46/7 4 รัตนาธิเบศร บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
5365 นาย ชิน ไกรลมสม 17 ม.12 หนองบัว บานหมอ สระบุรี /
5366 นาย ชิน คํานาน 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี /
5367 นาย ชิน ชัยสนทรากุล 4ม.9 หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
5368 นาย ชิน ชัยสินทรากุล 4ม.9 อินทรปจ หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
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5369 นาย ชิน เพ่ิมดารา 27 ม.4 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
5370 นาย ชิน เอนเปย 15 ม.4 พนัสนิคม ชลบุรี /
5371 นาย ชิน เสนานาญ 292 บานบึง บานบึง ชลบุรี / /
5372 นาย ชิน กงแกว ม.7 ต.บานนา อ.บานนา จ.สระแกว /
5373 นาย ชิน แซเจ่ีย 5 ต.ชนะสงคราม ถ.สินสามหาง อ.พระนคร จ.พระนคร /
5374 นาย ชิน อินโทอธิพร อ.บางคณที จ.สมุทรสงคราม /
5375 นาย ช้ิน จรูญรักษ 110/3 ตรอกวัดราชสิทรารามวัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / /
5376 นาย ช้ิน ทัพพูล ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท / /
5377 นาย ช้ิน พงศาฤทธิ์สกุล 517/57 เกษมสุขุม แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
5378 นาย ช้ิน รุงเรือง 357 ส. ม.6 ประชานุเคราะห ลอก 10 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5379 นาย ชินกร เรณะสุระ 102 3 นาสะอาด สรางคอม อุดรธานี 41260 / / /
5380 นาย ชินกร พรมพร 157/215 ม.6 ถ.มะลิวัลย ต.บานเปด อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
5381 นาง ชินตา นุชทาโก 280  ม.3 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
5382 นาย ชินบัญชร อัศวเอกะวานิช ฒ.93ม.9 อูทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา / /
5383 นาย ชินเฝา เช่ียงกี่ 2 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม /
5384 นาย ชินพงษ มีประกอบ 84/194 พหลโยธิน37 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
5385 นาย ชินพรรธน วรณัฐไพศาล 11 กลันตัน ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
5386 นาง ชินริณี วีระวุฒิวงศ 23 ลาดพราว106 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
5387 นาย ชินวัฒน ช่ืนสุวรรณ 356 ม.1 หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร 74120 / /
5388 นาย ชินวัฒน นิลถึก 219/313 แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
5389 นาย ชินวัฒน ปาวรรณโณ 123/248 ม.5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
5390 นาย ชินวัธ ม่ิงทอง 120/186 ริมทางรถไฟเกา บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
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5391 นาย ชินวุฒิ แกวเช้ือ 60/1 วัดโพธิ์ ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
5392 นาย ช้ินหยิ่ว แซหยอง 179 ต.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
5393 นาย ชินฮ้ัว แซเลง 150 หมู 1 ต.ตลาดกระทุมแบน อ.ตลาดกระทุมแบน จ.ธนบุรี /
5394 นางสาว ชินาพร งามวงศ 183 คลองบางกอกใหญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
5395 นาย ชินารัตน กลัดพันธุ 29 ม. ซ. ถ.พระจันทร ต.พระบรมมหาราชวัง อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. กรุงเทพมหานคร / /
5396 นาย ชิม สงวนหงษ 89 ม.4 เนินทราย เมืองตราด ตราด /
5397 นาย ชิว สอนนอย - ม.4 สวรรคโลก สุโขทัย /
5398 นาย ชิวงํา แซโงว 1388 คลองเตย พระโขนง กทม. /
5399 นาย ชิวชัง แซนิ้ม 65 วชิระพยาบาล ดุสิต กทม. /
5400 นาย ช้ิวซัว แซเอ๊ียว 966 13 บานโชค บางปลาสรอย ชลบุรี / /
5401 นาย ชิวเซีย แซจิว 310 พลัมพลาไชย เทพศิรินทร ปอมปราบ กทม. /
5402 นาย ชิวเต็ก แซเฮง 11 ม.4 บานนา บานนา นครนายก /
5403 นาง ชิวยิม แซจู /
5404 นาย ชิวอุย แซจิว 1/60 อินทรพิทักษ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
5405 นาย ชีพ เกสโร 3/2 ม.3 ตรัง /
5406 นาง ชีพ เจริญธรรม 30/356 4 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
5407 นาย ชีพ ชูเมือง 127  ม.3 ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 /
5408 นาย ชีพ รัตนมณี 26 ม.1 พัทลุง /
5409 นาง ชีพสมุน เจริญผล 65 พิชัยเดชะ นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี /
5410 นาย ชีเพง แซวื้อ 286 บานขม้ิน บานขม้ิน บางกอกนอย ธนบุรี /
5411 นาย ชีวา ประสาทพร 311 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
5412 นาย ชีวา วิรัชพันธ - ม.4 เถนบุรี เถิน ลําปาง /
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5413 นางสาว ชีวารัตน สิยาชีพ 46/49ม.3 นิมิตรใหม สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
5414 นาย ช่ืน กิจพิพัฒน 37ม.5 บางซาย พระนครศรีอยุธยา /
5415 นาย ช่ืน ชวยทุกข 36ม.4 ชางใหตก โคกโพธิ์ ปตตานี /
5416 นาย ช่ืน เช้ือชาญชัย 59 ม.2 ตรัง-พัทลุง เมืองตรัง ตรัง /
5417 นาย ช่ืน บุญปาม 52 สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
5418 นาย ช่ืน ประสบ - ม.7 สวรรคโลก สุโขทัย /
5419 นาย ช่ืน พระโคตร 177ม.4 เลย-อุดร หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย /
5420 นาย ช่ืน หม่ันดี 287ม.3 หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
5421 นาย ช่ืน อินทรสมบัติ 108 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง /
5422 นาย ช่ืน สุขใจ 50 ยานนาวา ยานนาวา พระนคร /
5423 นาย ช่ืน ถาเจริญ 2 จัตุรัส ชัยภูมิ / /
5424 นาย ช่ืน ตันสุวรรณ 165 ชางเผือก ชางเผือก เมือง เชียงใหม / /
5425 นาย ช่ืน ลามา 2 เมืองพาน พาน เชียงราย /
5426 นาย ช่ืน ภูสุวรรณ 2 คีรีราษฎร ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
5427 นาย ช่ืน ยะคะเสม 2300 ต.บางคอแหลม ถ.เจริญกรุง อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
5428 นาย ช่ืน มันพยัค 488-489 อ.กุมวาป จ.อุดรธานี /
5429 นาย ช่ืน สายะสิทธิ /
5430 นาย ช่ืน พรมมาก ต.ในเขตตเทศบาล อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร /
5431 นาง ช่ืน ถมยา 163 ถ.เกษมราษฎร ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
5432 นาย ช่ืน รัตตา หมูที่ 2 ต. ดงขวาง อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี /
5433 นาย ช้ืน พละพงศ ม.1 ริมใต แมริม เชียงใหม / /
5434 นาย ช้ืน พวงนอย 33 ม.1 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
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5435 นาย ช้ืน หมูคํา  ม.2 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
5436 นาย ช้ืน อัษฎางค ม.3 บานหมอ สระบุรี /
5437 นาย ช้ืน ยะคะเสมา 2300 เจริญกรุง บางคอแหลม ยานนาวา พระนคร /
5438 นาย ช้ืน เปลี่ยนศรี 683 มรุพงศ หนาเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา / /
5439 นาย ช้ืน สวนสุวรรณ 26 ต.สวนมะลิ ถ.วงจักร อ.ปอมปราบ จ. กรุงเทพฯ /
5440 นาย ช้ืน แตงออน ม.3 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี /
5441 นาย ช้ืน ทองนวม /
5442 นาย ช้ืน สุนทรวิจารณ หมูที่ 1 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา /
5443 นาย ช้ืน อัษฎวงศ หมูที่ 3 ต.ดอนพุด อ. บานหมอ จ. สระบุรี /
5444 นางสาว ช่ืนกมล เต็มอุน 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
5445 นาง ช่ืนกมล ประคําทอง 56 ม.2 คลองวัว เมืองอางทอง อางทอง 14000 / / / /
5446 นางสาว ช่ืนจิต คิดเขม 16 13 ผานกเคา ภูกระดึง เลย 42180 /
5447 นาง ช่ืนจิต ฮามคําไพ 406ม.16 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
5448 นาง ช่ืนจิตต จันทรพรอม 111/133 ม.5 ปทุมธาน-ีกรุงเพทฯ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
5449 นางสาว ช่ืนจิตร กองสกุล 59ม.1 ทาบันได ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง 92140 / /
5450 นาย ช่ืนชิน แซตัน 128 วัดใหญ ธนบุรี กทม. /
5451 นาง ช่ืนนภา นวลวิไลลักษณ 22 รมเย็น หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
5452 นาง ชุจิตร นิยโมสถ 30 อินทามาระ 19 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
5453 นาง ชุจิรา มิทราวงศ 88/4 เขื่องคํา เมืองยโสธร ยโสธร 35000 /
5454 นาง ชุฎาณัฎฐ สุวรรณเกต 68 จรัญสนิทวงศ91 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
5455 นาย ชุณห คําสุข 19ม.1 แกง เดชอุดม อุบลราชธานี /
5456 นาย ชุณห นาวะวรงพันธ /
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5457 นาง ชุดา ภูติอนันต 282/298 10 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
5458 นาง ชุดา อริจิตโภคิน 656/601-602 จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
5459 นางสาว ชุดาภา เรืองเดช 91 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา /
5460 นางสาว ชุติ พีรภาคย 1745 ทรงเมือง ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
5461 นางสาว ชุติกาญจน จาหรี 34/150ม.11 ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี /
5462 นางสาว ชุติกาญจน ไตรประเสริฐพงศ 196 ศูนยบันเทิงการคา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
5463 นาง ชุติกาญจน ธนมนตรา 2000/31 ม.6 มาลัยแมน อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / /
5464 นาง ชุติกาญจน ประสงคผล 56 หมู 1 คลองขวาง-เจาเฟอง ไทรนอย นนทบุรี / / /
5465 นาง ชุติกาญจน ปยะศิลป 102 ม.5 กาฬสินธุ 46000 / / / /
5466 นาง ชุติกาญจน พัฒนาบุญไพบูลย 72/557 16 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10520 /
5467 นาง ชุติกานต ธงกลาง 142ม6 บุรีรังสรรค พิบูลสงคราม สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
5468 นางสาว ชุติคุณ กาญจนกันติ 30/12 สุนทรโกษา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
5469 นาย ชุติโชติ สิทธิธนานุโชติ 11/231 ม.9 วงแหวน บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / /
5470 นางสาว ชุติญา ดวงศาลเจา 47/1 ม.7 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / / /
5471 นางสาว ชุตินธร ภูมิสมบัติ 122/11 ม.1 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปตตานี จ.ปตตานี 94000 ปตตานี /
5472 นาง ชุตินันท พกานวน 147 ม.1 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ /
5473 นาง ชุติภา บวรกิจสุธี 96/143 7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
5474 นาง ชุติมณฑ อภัยนนท 22 วัดราชนัดดา บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
5475 นาง ชุติมณฑน ธนพลผโลทัย 19/2 เทศบาลสาย3 ขลุง ขลุง จันทบุรี 22110 / /
5476 นาง ชุติมณฑน ศรีรักษา 68/236ม.4 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
5477 นาง ชุติมน ศารทประภา 24 ม.4 เกาะชาง เกาะชาง ตราด 23170 /
5478 นางสาว ชุติมล อนุวัตการกุล 7/348 ปอบปูลา บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
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5479 นาง ชุติมา กลิ่นมาลี 81/106 5 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
5480 นางสาว ชุติมา คําดี 51/202-3 2 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
5481 นาง ชุติมา จินดาศรี 7ม.3 สุรินทร-ชองจอม โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร /
5482 นางสาว ชุติมา เช้ืออภัย 13 โกสุมรวมใจ 18 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
5483 นาง ชุติมา ณรงคแสง 8/2 มาบยา4 มาบยา มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 /
5484 นางสาว ชุติมา ทิพยธรรม 61/28ม.5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
5485 นาง ชุติมา ธิชูโต 109/2 2 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / /
5486 นาง ชุติมา นิสยันต 105/526ม.1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
5487 นางสาว ชุติมา บุญเจริญ 261/330 ม.1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / / /
5488 นางสาว ชุติมา บุญทะมา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
5489 นางสาว ชุติมา พรลิขิตเปยมโชติ 550/185 อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
5490 นาง ชุติมา เพชรบูรณ 6/1ม.3 เทศบาลสาย 5 ขลุง ขลุง จันทบุรี / /
5491 นางสาว ชุติมา วงศสินสุนทร 42/14 กุศลทอง สาทรใต ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / / /
5492 นาง ชุติมา วิทยากร 213/20ม.1 ทาเรือจาง วังกระแจะ เมืองตราด ตราด /
5493 นาง ชุติมา วิลาวรรณ 21 ยะหริ่ง อาเนาะรู เมืองปตตานี ปตตานี 94000 /
5494 นาง ชุติมา เวชยากิจ 219/3 ประเวศนเหนือ บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 66120 /
5495 นางสาว ชุติมา สิริพิพัฒน 267 สารสิน ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
5496 นางสาว ชุติมา หม่ืนหอ 49 5 วังใหม ปาบอน พัทลุง 93170 / / /
5497 นางสาว ชุติมา หลากันหา 123/68 สายไหม 29 (หมูบานเสริมศิร)ิ สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10200 /
5498 นางสาว ชุติมา อนที 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
5499 นาง ชุติมา อภิบาลศรี 118/2ม.3 ทุงเบญจา ทาใหม จันทบุรี /
5500 นางสาว ชุติยา เลี้ยงเจริญ 50 6 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 / / /
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5501 นางสาว ชุติรัตน ปราบจันทร 71 4 วังดิน เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / / / /
5502 นางสาว ชุติวรรณ ขจรไชยวุฒิ 592 1 มาลัยแมน กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
5503 นาย ชุน จิรศักดิ์ 45ม.4 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
5504 นาย ชุน ทิพยพงษเผื่อน 19/2 ม.4 บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา /
5505 นาย ชุน สอาดผล 8 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
5506 นาง ชุน แซโตว /
5507 นาง ชุน นิ่มอนงค /
5508 นาย ชุน ตั้งตระกูล /
5509 นาย ชุนกวง แซลิ้ม 46 ต.ปอมปราบ ถ.พลับพลาไชย อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
5510 นาง ชุนเง็ก แซเฮง /
5511 นาย ชุนเซง แซโคว 74 พานิชเจริญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
5512 นาย ชุบ แปนคุมญาติ 27/1 ม.1 แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
5513 นาย ชุบ อ่ิมเอิบ - ม.10 ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี / /
5514 นาง ชุบ ชมจันทร 249 ทาวาสุกรี กรุงเกา พระนครศรีอยุธยา / /
5515 นาย ชุบ ฉิมศิริ /
5516 นาย ชุบ พูลสวัสดิ์ 15/1 ต.รองเมือง ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
5517 นาย ชุบ สุคนธสิงห 199 ต.บางไสไก อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
5518 นาย ชุบ จิตตบรรจง หมู 5 ต.หนองปลาหมอ อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
5519 นาย ชุบ จํานงคนารถ /
5520 นาย ชุม กลิ่นพิกุล 40ม.5 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
5521 นาย ชุม กัลปานะกุล 44 ม.2 ฉะเชิงเทรา /
5522 นาย ชุม ชลอวงษ 39/2 เชิงกลัด บางระจัน สิงหบุรี /
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5523 นาย ชุม ชัยภักดี 559 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
5524 นาย ชุม พวงทอง ม.5 เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร / /
5525 นาง ชุม มวนคง - ม.7 สงขลา /
5526 นาย ชุม เริ่มสุกรี 170 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
5527 นาย ชุม แจงมงคล 681 สามเสน สามเสน ดุสิต พระนคร / /
5528 นาย ชุม ปญญาเนาว 14 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย /
5529 นาย ชุม ทองชู 5 ตะเครียะ ระโนด สงขลา /
5530 นาย ชุม กุลศิริ 31/1ม.2 บานคอม-พุนพิน มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
5531 นาย ชุม เทพสุวรรณ - ม.1 สุราษฎรธานี /
5532 นาย ชุม เนตรชัยภูมิ 113ม.4 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
5533 นาย ชุม รุงอุทัย ม.10 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม / /
5534 นาย ชุม หังษา 62 ปรางคสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
5535 นาย ชุม นอยถึง 159 เมืองเกา เมือง สุโขทัย /
5536 นาย ชุม พันธบัว 6 ดง กงไกรลาศ สุโขทัย / /
5537 นาย ชุม เหล็กไหล 197 หมู 5 ต.เนินกุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก /
5538 นาย ชุม กันเผือก ม.1 ต.ทาเสา ถ.พุทธอาสน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
5539 นาย ชุม นันทขสาโรช 257 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
5540 นาง ชุม หม่ันสวน /
5541 นางสาว ชุมจิรา สิทธิเวช 47 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
5542 นาง ชุมเชิญ รัตนศึกษา 95 วรจักร วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
5543 นาย ชุมพร แซจันทร 52/1ม.1 กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ / /
5544 นาย ชุมพร พูลวงศ 93-95-97ม.1 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค /
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5545 นาย ชุมพร สยามภักดิ์ 676 พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
5546 ส.ท. ชุมพล เกลียวสัมพันธใจ - ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
5547 นาย ชุมพล ฉันทรัตน 506 ม.12 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
5548 พันตํารวจเอก ชุมพล ชนะนนท 68/22 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
5549 นาย ชุมพล ไชยชมภู 87/2/3 หยวน เชียงคํา พะเยา 56110 /
5550 นาย ชุมพล ดวงดีวงศ 1/2ม.8 เวียงมอก เถิน ลําปาง 52160 /
5551 เรืออากาศเอก ชุมพล ตุลาพันธุ 143/172 ริมคลองประปา บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
5552 นาย ชุมพล พงษทรัพย 83 ม.1 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
5553 นาย ชุมพล พลาขันธุ 78/1 พันธาราม หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
5554 นาย ชุมพล พันธุชนินทร ม.2 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี / /
5555 นาย ชุมพล รภาจิตติกุล 23 เพลินฤดี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
5556 นาย ชุมพล ศรีสะอาด 357ม.2 ชยางกูล อุบลราชธานี /
5557 นาย ชุมพล อนุไพรวรรณ 337 องครักษ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5558 นาย ชุมพล อุทิศงาม 155 วัดสามพระยา บางขุนพรหม พระนคร พระนคร / /
5559 นาย ชุมพล น้ําใตฮู 72 2 จอมปลวก บางคณฑี สมุทรสงคราม /
5560 นาย ชุมพล นรารัชตกุลย 72 ม. 2 ต. จอมปลวก อ. บางคนฑี จ. สมุทรสงคราม /
5561 นางสาว ชุมแพร บุญล้ํา 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
5562 นาย ชุมสันต ฉายภักดี 136/104 วัดราชสิทธาราม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
5563 นางสาว ชุมสาย บุษนนท 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
5564 นาย ชุมสิน เวชวงศวาน 13/1ม.4 ประชาราษฎร สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
5565 นาย ชุมสุข จรัลชวนะเพท 70/6ม.3 สุขุมวิท107 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
5566 นาง ชุมแสง คลายโกศล 137 1 บํารุงเมือง เสาชิงชา ปอมปราบ กทม. / /
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5567 นาย ชุมแสง จุนชนะเวชานันท หมูที่ 2 ต. โพธิ์กลาง อ.เมือง จ. นครราชศรีมา /
5568 นาย ชุมแสง เจริญยิ้ม /
5569 นาย ชุมเอ๋ียว แซเตีย 931 ต.นครไชยศรี ถ.สามเสน อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
5570 นาย ชุย สินไชย 3 สายน้ําผุด บานโพธิ์ เมือง ตรัง / /
5571 นาง ชุยงอ แซตั้ง 4986 พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
5572 นาง ชุรียพร วันหลัง 222/2 5 บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
5573 นางสาว ชุลิดาพา จารุดาพัชร 22/27 4 รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี 94000 / /
5574 นาย ชุลี จุนหัวโทน 523 ผดุงพาณิชย ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
5575 นางสาว ชุลี แกลววิคยกิจ /
5576 นางสาว ชุลีกร โพธิ์แกว 121/283 สายไหม 21 (หมูบานมนชญา 1) สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
5577 นาง ชุลีกร วรยิ่งยง 15/4 ประชุม สุรวงค สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / /
5578 นางสาว ชุลีกร ฉ่ําทรัพย 151 ม.3 ต.ปากทะเล อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี 76110 เพชรบุรี /
5579 นาง ชุลีพร จิรมิตรมงคล 18 ม.2 ทาเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180 /
5580 นางสาว ชุลีพร ชะนะบุญ 91 เทศบาล1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / / /
5581 นาง ชุลีพร รัตนะเจริญธรรม 165/29 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
5582 นาง ชุลีพร แสงเพ่ิม 16 6 หนองบอนแดง บานบึง ชลบุรี 20170 / / / /
5583 นางสาว ชุลีมาศ จิตบรรจง 808/286 10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / /
5584 นางสาว ชุลีรัตน ทองใหญ 34 ม.7 สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
5585 นาง ชุลีรัตน วิไลจิตเลิศ 196/15 10 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
5586 นางสาว ชุลีรัตน สิทธิวงค 113/73ม.7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
5587 นาย ชู ชโลธร 178 ม.2 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี /
5588 นาย ชู เฝาทรัพย 108 ม.1 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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5589 นาย ชู รักษาผล 23/5-6 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
5590 ส.ต.อ. ชู สัตยาลักษณ 428 ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
5591 นาย ชู จันทวงษ หาดสองแคว 8 บานแกง ตรอน อุดตรดิตถ /
5592 นาย ชู รุงอินทร 2 ปากทาง เมือง พิจิตร / /
5593 นาย ชู วังสุข /
5594 นาย ชู แซเหลียง 227 ในเวียง เมือง เชียงราย /
5595 นาย ชูเกียรติ ชัยลือกิจ 600/2-3 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
5596 นาย ชูเกียรติ ช้ือแห - ม.6 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
5597 นาย ชูเกียรติ พระรส ม.2 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี / /
5598 นาย ชูเกียรติ พุทธสุวรรณ ม.9 บานหมอ บานหมอ สระบุรี / /
5599 นาย ชูเกียรติ ภิญโญสโมสร 46 ราษฏรอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
5600 นาย ชูเกียรติ มโนทัย 17/134 ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
5601 นาย ชูเกียรติ มัชฌิมา 68/6ม.3 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ /
5602 นาย ชูเกียรติ สงวนสินธุกุล 16/74 ทองหลอ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
5603 นาย ชูเกียรติ ศิริรูป /
5604 นาย ชูงาม สมโสตร หมู 6 ต.บานชาง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา /
5605 นาง ชูจิต ทองเวส 69/136 3 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
5606 นาง ชูจิต นามีผล 93/2 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
5607 นาง ชูจิตต ภุชงคเจริญ - ม.2 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม /
5608 นาย ชูชัย โฆษิตชัยวัฒน 11/44 ราชปรารภ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
5609 นาย ชูชัย ประเวศวรารัตน 631/5ม.8 กาญจนกุณชร สุขสวัสดิ์26 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
5610 นาย ชูชัย ราม่ี 108/1 ม.6 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ 67170 / /
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5611 นาย ชูชัย แสงหาญ 35/13 หมู 7 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
5612 นาย ชูชัย สวรรควัฒนกุล 26 ม.6 ซ.บางแวก 69 ถ.บางแวก ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. กรุงเทพมหานคร /
5613 นาย ชูชาติ ควรคิด 20/16 ไสวสุวรรณ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5614 นาย ชูชาติ ตันตระกูล 4/1 8 พหลโยธิน ลําพยนต ตากฟา นครสวรรค 60190 / /
5615 ด.ต. ชูชาติ วิชิตนาค 2 อุบล-ตระการ14 อุบล-ตระการ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
5616 นาย ชูชาติ หนองหาร 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
5617 นาย ชูชาติ อึงสวัสดิ์ 125ม.9 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
5618 นาย ชูชาต ิ บุญอยู 52 หมู 5 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม / / /
5619 นาย ชูชีพ จนุช 1/51 ชุมนุมวัดคลองเตยใน สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / /
5620 นาย ชูชีพ นอยกลัด 113/94 ม.14 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
5621 นาย ชูชีพ มณีรัตน 32 ม.4 บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24130 / / /
5622 นาย ชูชีพ รมไทร 1175/1 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
5623 นาย ชูชีพ หัสดินรัตน 7/38 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
5624 นางสาว ชูช่ืน อรัญพฤกษ 49/154ม.1 เรวดี ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
5625 นาย ชูนเซง แซลี้ 58 4 หมวกเหล็ก แกงคอย สระบุรี /
5626 นาย ชูพงษ กันเกา /
5627 พลอากาศโท ชูพล พลางกูร 199 วัดระฆัง พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
5628 นาย ชูรัตน อินทารักษ 20 ชางมอย ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
5629 นาย ชูวัตร แซลิ้ม 582 บานไผ บานไผ ขอนแกน / /
5630 นาย ชูวิทย สายพรหม 64/272 ม.1 บางนา-ตราด บางพลี สมุทรปราการ / /
5631 นาย ชูเวช เดชกุล 24ม.7 บานกลับ หนองโดน สระบุรี /
5632 นางสาว ชูเวชช ศรีสุวรรณ 12ม.8 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี /
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5633 นาง ชูศรี กิจวรเกียรติ 122/143 2 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
5634 นางสาว ชูศรี ฉลองชัยสิทธิ์ 70/32ม.4 พหลโยธิน 32 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / / /
5635 นางสาว ชูศรี แซโงว 100/1ม.3 บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
5636 นาง ชูศรี เตาสุวรรณ 117/43 ม.4 สนามบินน้ํา สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
5637 นาง ชูศรี ทองพันธ 156ม.21 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
5638 นาง ชูศรี ประสิทธิผล 290 ม.1 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก /
5639 นาง ชูศรี ปนศรี 406 เทศบาล1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
5640 นาง ชูศรี ผลเกิด 527/478หมูบานสินชัยธานีม.5 อัศวมิตร หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
5641 นาง ชูศรี มิตรประสาน 95/579ม.6 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี /
5642 นาง ชูศรี ไวทยาวันศิริ 2991/1 จอมสุรางคบาตร ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
5643 นาง ชูศรี อนันตันตนนท 170/45ม.3 เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
5644 นาง ชูศรี ฮวดแกว 56/284 พระยาสุเรนทร 45 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
5645 นางสาว ชูศรี เลิศผดุงชัย 5/148ม.1 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
5646 นาง ชูศรี นจพรชัย /
5647 นาย ชูศักดิ์ เกียรติรุงวิไลกุล 112 เปรมสมบัติ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
5648 นาย ชูศักดิ์ โฆษิตชัยวัฒน 11/44 ราชปรารภ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
5649 นาย ชูศักดิ์ เชาวนวิวัฒน 244/2 โพธิ์ศรี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
5650 นาย ชูศักดิ์ เซ่ียงถอง 77/2 ม.1 ดาวคะนองจอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
5651 นาย ชูศักดิ์ ตั้งเจริญเวช 104/27 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
5652 พลอากาศเอก ชูศักดิ์ นิ่มการุญ 171/20 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
5653 นาย ชูศักดิ์ ภักดีภัทรากร 2566/6 กรุงเทพ-นนทบุรี กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
5654 นาย ชูศักดิ์ ไมตรีมิตร 1 บอเริ่ม พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
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5655 นาย ชูศักดิ์ ยะรังวงษ 101/343 ม.4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10920 / /
5656 นาย ชูศักดิ์ วรเพียร 260 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
5657 นาย ชูศักดิ์ สายประยงค 1852 ก. วัดวันทาราม(บางพลัดในจรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
5658 นาย ชูศักดิ์ สุขประเสริฐ 5-7 ม.5 อาจสามารถ รอยเอ็ด /
5659 นาย ชูศักดิ์ สุวรรณพันธ 58ม.7 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
5660 นาย ชูศักดิ์ หิรัญณรงคชัย 149/9 สาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร / /
5661 นาย ชูศักดิ์ อภิสิทธิ์ศักดิ์ 215 ม.3 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค /
5662 นาย ชูศักดิ์ อังศุวณิช 363/9 วรจักร บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
5663 นาย ชูศักดิ์ อูเงิน 608 สันกลาง ซ.1 ในเวียง เมืองแพร แพร /
5664 นาย ชูศักดิ์ ศรีวราพงศ 3 ต.บานสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย /
5665 นาย ชูศักดิ์ เช่ียวชาญเวช 234 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
5666 นาง ชูสิรี นาคเขียว 92/17ม.6 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 /
5667 นาย เช จันเพ็ง 6 วังกะพี เมือง อุตรดิตถ / /
5668 นาย เชง ศิริสงคราม 6 ทุงขม้ิน หาดใหญ สงขลา /
5669 นาย เช็ง ช่ืนวงษ 2 ทาทราย เมืง นครนายก / /
5670 นางสาว เช็ง กาญจนศรี หมูที่ 1 ต.บางน้ําเปรี้ยว อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา /
5671 นาย เชงกวง แซโคว /
5672 นาย เช็งกัง แซลี้ 15 ต.ตลาดนอย กลับตัน อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพ /
5673 นาย เช็งงวง แซตัง 52/12 ตรอกวัดพรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน พระนคร /
5674 นาย เชงงวน แซฉั่ว 873/20 ต.รองเมือง ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
5675 นาย เช็งตัง แซตั้ง 42-44 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี / /
5676 นาย เช็งปอ แซโลว 920/1 ถ.เจริญกรุง อ. สัมพันธวงศ พระนคร /
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5677 นาย เช็งเฮียง แซตัง 219 ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
5678 นาย เชฐ พ่ึงพินิจ ข094 นครนายก เมือง นครนายก / /
5679 นาย เชด คุละชน 494 ม.4 ราเมศวร คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
5680 นาย เชถ อยูชา ม.1 ตลุก สรรพยา ชัยนาท / /
5681 นาย เชย กุศลเวทย 78ซ. หนองแค หนองแค สระบุรี /
5682 นาย เชย บุญชวย 59/5ม.6 ระโนด ระโนด สงขลา / /
5683 นาย เชย สกุณา 004 ม.1 ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
5684 นาง เชย หนูมงคล 309 ดาวขาง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5685 นาย เชย เอ่ียมอารมณ 92 6 วังหวา ศรีประจันทร สุพรรณบุรี /
5686 นาย เชย ทองนาค 289 ในเมือง เมือง เพ็ชรบูรณ /
5687 นาย เชย แกววิวัฒน 3 ลําพูน-เชียงใหม ตงเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
5688 นาย เชย บุญสด 9 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี /
5689 นาย เชย แขรัตน 40 ม.1 ต.คลองสวน ต.บางมอ จ.สมุทรปราการ /
5690 นาย เชย ศรีวิทย 40 ต.วัดกัลยาณ อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
5691 นาย เชย เสือคําราม 609 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร /
5692 นาย เชย เผือกวิสุทธิ์ 2391 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก /
5693 นาย เชย พรหมอุบล 917 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแกน /
5694 นาย เชย ทองประเสริฐ ม.2 ต.โพนางคํา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท /
5695 นาง เชย สิญจนวัตร /
5696 นาย เชวง บูลสุข 873/2 พระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
5697 นาย เชวง สังขวิเศษ 47/2 6 คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110 /
5698 นาย เชวง เลี้ยงสกุล 48 บริพัฒร ทาราม เมือง เพ็ชรบุรี / /
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5699 นาย เชวง ปาจีนบูรวรรณ 76 ต.ชนะสงคราม ถ.ราชดําเนิน อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
5700 นาย เชวง จิวราช 97/21 ต.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
5701 นาย เชษฐ กันใจมา 50ม.4 หมอเมือง แมจริม นาน 55170 / / / /
5702 นาย เชษฐ กาญจนศาสตร 786/8 เจตนจํานงค บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
5703 นาย เชษฐา คันธจันทร 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
5704 นาย เชา วัฒนพงษ ม.1 ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา /
5705 นาย เชาว กิตติพิชัย 97ม.1 คลองใหม สามพราน นครปฐม 79110 /
5706 นาย เชาว เช่ียวชาญธนกิจ 263/47 ม.12 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
5707 นาย เชาว โชติคุณ 30/155ม6 2/1 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
5708 นาย เชาว ทิมทอง 15 ม.4 สิงห บางระจัน สิงหบุรี /
5709 นายสิบตรี เชาว ลักษณงาม จ.รอยเอ็ด /
5710 นาย เชาว วิญญาณ 549 ต.เทพศิรินทร ถ.จักรวรรดิ์ อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
5711 นาย เชาว แสงทอง 461 ต.เทพศิรินทร ถ.บํารุงเมือง อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
5712 นาย เชาว คําจีน 25 ต.บางซ่ือ อ.ดุสิต จ.พระนคร /
5713 นาย เชาว พงษสุวรรณ 517 ม.2 ต.เวียง ถ.ธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย /
5714 นาย เชาวชล ชลชีวะ 27ม.2 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 /
5715 นาง เชาวดี รุงเพ็ชรารัตน 173/43 สุดบรรทัด ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 / /
5716 นาย เชาวน กสิพันธุ 310/16ม. จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
5717 นาย เชาวน สังขวารี 6/344 บานบัวทองเคหะ บานบัวทองเคหะบางบัวทอง-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี / / /
5718 นาย เชาวน พิทักษทรัพย 3 โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา / /
5719 นาย เชาวน ภบัญกุล 154 หมู 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน /
5720 นางสาว เชาวนา อุชชิน 1389 อาคารสงเคราะห 5 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
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5721 นาง เชาวนีย คงรอด 4/315 ม.5 สุขาภิบาล 2 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
5722 นาย เชาวร แซหวอง 347 บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
5723 นาย เชาวรัตน หนูขุนนาง 96/1 ม.2 ทุงกง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84290 / /
5724 นาย เชาวลิต เถื่อนทับ 369-371 สรรพสิทย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
5725 นาย เชาวลิต นิ่งนอย 62/258 ม.7 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
5726 นาย เชาวลิต พรหมโสภา 80/1 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
5727 นาย เชาวลิต เมืองกอน 127/3 บรมอาสห ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / / /
5728 นาย เชาวลิตร สิทธิคุณ 328/18 หมู1 คลองวาฬ-หวากอ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ / /
5729 นาย เชาววัฒน ปานขลิบ 73-75 3 สันติธรรม หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค 60110 /
5730 นาย เชาหยุน แซยับ 31 ลําพูนไชย สัมพันธวงค กทม. /
5731 นาย เชิงชาญ ฉิมวารี 18/66ม.6 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
5732 นาย เชิญ แปนถนอม 25/10 นคร-ปากพนัง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / / /
5733 นาย เชิญ ชุตินธร 1067 ปากเพรียง เมือง สระบุรี /
5734 นาย เชิญ ปจฉิมานนท 12 ต.สีลม ถ.จรัสเวียง อ.บางรัก จ.กรุงเทพฯ /
5735 นาย เชิญ พูลเพียร /
5736 นาย เชิด จริยะเสก 99ม.6 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
5737 นาย เชิด เจิมตรี 636ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
5738 นาย เชิด พูนประชา ม.5 บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
5739 นาง เชิด แหศิริ 43 ม.9 รามอินทรา บางกะป กรุงเทพมหานคร /
5740 นาย เชิด อยุธยา 243ม.4 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค /
5741 นาย เชิด ดีจรูญ 8 1 บางสีทอง บางกรวย กทม. /
5742 นาย เชิด เมืองใหญ 6 ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
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5743 นาย เชิดชัย จึงตระการ 33/1 2 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24200 / /
5744 นาย เชิดชัย นากพวง 1 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท /
5745 นาย เชิดพงศ เกิดสมเกียรติ 1046/59 1 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
5746 นาย เชิดพงษ สิงหสูถ้ํา 167 9 หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / / /
5747 นาย เชียง แซตั้ง 3-5 ทาเตียน พระราชวัง พระนคร พระนคร / /
5748 นาย เชียง แซเลา 15-17 ต. ในเขต อ. เมือง จ.พิจิตร /
5749 นาย เชียง แซเจียม 695 ต.ทาราบ ถ.พานิชเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
5750 นาย เชียงคา แซตั้ง 23 ไทยอิสสระ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
5751 นาย เชียงราย สุบรรณพงษ สามเสน ดุสิต ดุสิต พระนคร /
5752 นาย เช่ียงสิ่ง แซลี้ 124-126 ต.วัดสามจีน ถ.วัดสามจีน อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
5753 นาย เชียม เพ่ิมนาค กองควบคุมวัณโรค บํารุงเมือง ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
5754 นาย เชียร คีรีรักษ 17ม.3 ตรัง /
5755 นาย เชียร ศิริภาพร 88 ซุปเปอรไฮเวย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
5756 นาย เชียร โอสถาวณิชวงศ 1523 ปทุมวัน พระนคร /
5757 นาย เชียร พงษโนรี 3 วังกะพี เมือง อุตรดิตถ / /
5758 นาย เชียร สุขบุษย /
5759 นาย เชียว เผือกนาโพธิ์ 167 ต. ทาตะเภา  อ.เมือง จ. ชุมพร /
5760 นาย เช่ียวชาญ ชาทะศรี 112/451 ม.11 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
5761 นาย เช่ียวเชย แซจุง 3 กะดึงงา บางคณฑี สมุทรสงคราม / /
5762 สิบโท เช่ือ ยอดพยุง 0 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
5763 นาย เช้ือ แกวภิรมย - ม.4 หลวงเหนือ งาว ลําปาง /
5764 นาย เช้ือ จันทรัมพร - ม.1 อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
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5765 นาย เช้ือ ไทยสุวรรณ 75/1 โกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
5766 นาย เช้ือ บุญมีทอง 88 ริมนาน ตะพานหิน พิจิตร /
5767 นาย เช้ือ ปานอุทัย 49/375 ม.6 ดินแดง พระนครศรีอยุธยา /
5768 นาย เช้ือ ผาศินาวิน 205 ม.3 ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
5769 นาย เช้ือ พัฒนเจริญ 318/1 มหาไชย สําราญราษฎร พระนคร กรุงเทพมหานคร /
5770 นาย เช้ือ มากบาง 76 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
5771 นาย เช้ือ มาเกิด - ม.7 แพรทศรีราชา ชัยนาท /
5772 นาย เช้ือ สวางชาติ - ม.4 บางเค็ม เขายอย เพชรบุรี /
5773 นาย เช้ือ สวางพงศ 427 ม.5 บานนาสาร สุราษฎรธานี /
5774 นาย เช้ือ สุภาพงษ 866/11 สารภี 3 เจริญรัก บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
5775 นาย เช้ือ สุวรรณอําไพ 275 ม.1 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
5776 นาง เช้ือ หมดมลทิน 81 ม.6 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา /
5777 นาย เช้ือ อินทุโสภน 308 ม.10 หมูบานเคหะนคร อุดมสุข (ซอย 103 สุขุมวิท) พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
5778 นาย เช้ือ อิมทุโศภน 308 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
5779 นาย เช้ือ เดชคําแหง 1587 1 นครไชยศรี นครไชยศรี นครปฐม /
5780 นาย เช้ือ จินดารักษ 2 วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม / /
5781 นาย เช้ือ รัตนวิไลวรรณ 2925 ราชดําเนิน ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
5782 พันตรี เช้ือ จารุสภา กองทหารรามที่ 2 ปากเพรียว เมือง สระบุรี /
5783 นาย เช้ือ ภูภักดี 1 เปร็ง เมือง ฉะเชิงเทรา / /
5784 นาย เช้ือ มีศรี 1 มวงหมู เมือง สิงหบุรี /
5785 ส.ต. เช้ือ ฉัตรทอง 1 ปากทอ ปากทอ ราชบุรี /
5786 นาย เช้ือ ผาสุข 176 ซ.นามปญญัติ ต.บางขุนพรหม ถ.ประชาธิปไตย อ.พระนคร จ.พระนคร /
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5787 นาย เช้ือ สุวรรณากาศ 802 ต.ภานุวงษ อ.กิ่งคลองสาน จ.ธนบุรี /
5788 นาย เช้ือ นามถมยา 53-55 ต. บางขุนพรหม อ. พระนคร จ. พระนคร /
5789 พันตรี เช้ือ จารุสณ 2 ต.บางคอ อ.บางขุนเทียน จ.ธนบุรี /
5790 นาย เช้ือ ตรงสุวรรณ 356 ถ.เกษมราษฎร ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
5791 นาย เช้ือ หอมชู หมู 2 ต.ทับน้ํา อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา /
5792 นาย เช้ือ เอ่ียมนภา หมู 13 ต.โคกมวง อ.กิ่งอําเภอภาษี จ.พระนครศรีอยุธยา /
5793 นาย เช้ือ พิภพ หมูที่ 4 ต.ระแหง  อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี /
5794 นาย เช้ือ เกิดแกน 13 ม.10 ต.ตลาดขวัญ อ.นนทบุรี จ.นนทุบรี /
5795 นาย เชือน ธรรมศรี 174 ม.6 พัทลุง /
5796 นาย เช้ือน แมนดี 77 วังวีขาด บางระกํา พิษณุโลก /
5797 นาย เช่ือม แกวอนันต - ม.3 พุนพิน สุราษฎรธานี /
5798 นาย เช่ือม เจิมพักตร 120 ม.1 เมืองพิจิตร พิจิตร /
5799 นาย เช่ือม ฉลอง 21/20 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
5800 จ.ส.อ. เช่ือม บัววิเชียร 147/28 พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5801 นาย เช่ือม ภาวะโสภณ 81 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
5802 นาย เช่ือม ภูใหมพรม 127ม.5 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
5803 นาย เช่ือม โพธิ์นอย 307 9 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี /
5804 นาย เช่ือม พัวพันธ 63 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กทม. / /
5805 นาย เช่ือม สรอยพลาย 168 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท /
5806 นาย แชม ดิษฐบุญเชิญ 185-186 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา / / /
5807 นาย แชม ธานีรัตน 58ม.6 นครศรีธรรมราช / /
5808 นาย แชม พรมแจม 66ม.5 โกรกพระ นครสวรรค /
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5809 นาย แชม เพียรประกอบ 155ม.6 เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง /
5810 นาย แชม รักษาทรัพย 14 ม.8 หินปก บานหม่ี ลพบุรี /
5811 นาย แชม สิงหโอภาส 911/3 ทาชาง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
5812 นาย แชม วงษสมบูรณ 641 ต.วัดประยูรวงษ อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
5813 นาย แชร ปญญาตรง /
5814 นาย โชค ทศเทพพิทักษ 50 จันทร 18/7  แยก 9  ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
5815 นาย โชค พลโยธา 57 ม.12 ขอนแกน /
5816 นาย โชคชัย จันทรากุล 730 จรัญสนิทวงศ 89จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
5817 นาย โชคชัย โชติชวง 32 สุเหลาลาง มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 / /
5818 นาย โชคชัย แซวาง 92 ม.11 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 56110 / / / /
5819 นาย โชคชัย นาควิจิตร 67/216 พัฒนาทองถิ่น วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
5820 นาย โชคชัย พฤฒปภพ 1/8 ทองกําเหนิด 64 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
5821 นาย โชคชัย ภุมจุรีรัตน 150/3 สุระสงคราม เมืองสระบุรี สระบุรี 15000 / /
5822 นาย โชคชัย ศิริมงคลวัฒนา 225 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร / /
5823 นาย โชคชัย คําโพธิ์ทอง 202/32 ม.3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-5837327 นนทบุรี /
5824 นาย โชคณภัทร พจนดวง 64/51ม.1 ติวานนท บานใหม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
5825 นาย โชคดี รักแกว 273 11 โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง 93110 / /
5826 นาย โชคอนันต อนันตศรี 30 ม.4 คลองนารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
5827 นางสาว โชตกา ตะเที่ยง 12 2 เลียบคูนายกิม เลียบคูนายกิม สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
5828 นางสาว โชตลดา บวนวงศ 10/59 8 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
5829 นาย โชติ เกียรสุทธิกุล 1279 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
5830 นาย โชติ เคหนันท 93 ม.5 ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท /
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5831 นาย โชติ เทียนชัย 135/226 อาจณรงค คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร / /
5832 นาย โชติ บัวสุวรรณ 4 ม.15 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
5833 นาย โชติ บุญไชย 8 ม.2 คลองชีลอม กันตัง ตรัง / /
5834 นาย โชติ พรหมเพรา 78/1ม.11 นครศรีธรรมราช /
5835 นาย โชติ พฤกษารักษ 232ม.1 ศรีสุนทร ภูเก็ต /
5836 นาย โชติ ยาดํา 41/1 5 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86150 /
5837 นาย โชติ อนุศาสนนันท ม.1 ชัยนาท / /
5838 นาย โชติ อุดมวงษ 129 ม.2 ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค /
5839 นาย โชติ วงศจินาพันธุ 693 สวนดอก หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
5840 นาย โชติ ศรีพหล 841 1 ศรีเมือง ปากน้ํา เมือง สมุทรปราการ / /
5841 นาย โชติ ทาจอย /
5842 นาย โชติ ชัยศิริ 488 ต.หมากแขง ถ.หวาย อ.เมือง จ.อุดรธานี /
5843 นาย โชติ มีม่ังคั่ง 2075 ต.ลุมพินี ถ.พระราม4 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
5844 นาย โชติ สิตตะวิบุล 15 ถ.ราชวิถี ต.ทุงพญาไท อ.พญาไท กรุงเทพฯ /
5845 ร.อ. โชติ พันธเนตร 118 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ. นครราชสีมา /
5846 นาย โชติ ประภัศรานนท /
5847 นาย โชติ ธรรมศักดิ์ 11/18 ซอย วัฒนวงศ ถ.ราชกรารพ ต.มักกะสัน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
5848 นาง โชติกา กตเวทีเสถียร 181/278 หมูบานสินทรัพยนครพหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
5849 นางสาว โชติกา กะวะนิจ 10ม.7 โคกแย หนองแค สระบุรี 18230 / / /
5850 นางสาว โชติกา ชอขุนทด 259 9 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / /
5851 นาง โชติกา ตมสันเทียะ 161/2 8 บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 /
5852 นางสาว โชติกา โตทัพ 99 ม.9 สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม 73180 / / /
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5853 นางสาว โชติกา เที่ยงตรง 276/2-9 ม.3 รามอินทรา มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
5854 นางสาว โชติกา แหรมบรรเทิง 71/294 รามคําแหง 164 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
5855 นางสาว โชติกา เทียบคํา 111/144 ม.16 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร /
5856 นาง โชติกา วรรณโสภา 79หมู7 ต.หนองหลม อ.ดอกคําใต จ.พะเยา 56120 พะเยา /
5857 นาง โชติกา วัฒนเสน /
5858 นาง โชติกาญจน ชุมม่ัน 653  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
5859 นาย โชติณิคมม หอไชยนนท 733/41 รื่นรมย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
5860 นางสาว โชติมา โชคลาภ 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160 / /
5861 นาง โชติมา วรภักดี 88/2 หมู 3 วังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160 /
5862 นางสาว โชติมา สุวรรณกาญจน 128/7ม.4 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
5863 นางสาว โชติรส กปลกาญจน 78/2 ปุณณกัณฑ คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
5864 นาง โชติรส ศรีนวลจันทร 653ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
5865 นางสาว โชติรส เองฉวน 106 ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / /
5866 นางสาว โชติรส รุงโรจน 82/335 ม.20 ซ. ถ. ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. สมุทรปราการ /
5867 นาย ใช แซแบะ ม.1 ตลุก สรรพยา ชัยนาท / /
5868 นาย ใช ยะประดิษฐ 651/6 ลาดหญา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
5869 นาย ใช อานเจริญ 30 ม.6 โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค /
5870 นางสาว ใช แซตัน 277 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร / /
5871 นาย ใช เปงสุข 98 4 ประชาธิปตย หัวเวียง เมือง ลําปาง /
5872 นาย ไชย ประเสริฐสุข 33 ม.1 บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร / /
5873 นาย ไชย ทังสุนันท 1/154 5 ทุงสองหอง บางเขน กทม. /
5874 นาย ไชย แซแต 53 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
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5875 นาย ไชยการ ทองแกว 38 ม.11 ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก /
5876 นาย ไชยชนะ จันทรอารีย 6/9ม.7 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / /
5877 นาย ไชยณรงค จุนชนะเวชานันท 247-249 บานหมอ วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
5878 รอยเอก ไชยณรงค ธรรมสุธีร 75/4 พระราม6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5879 นาย ไชยณรงค สันธิศิริ 1330/1 ริมคลองบางกอกใหญวัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / /
5880 นาย ไชยนนท เตยะราชกุล 16/383 เสือใหญอุทิศ จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
5881 นาย ไชยนันท ไชยนอก 93 ม.8 ไทยสามัคคี วังน้ําเขียว นครราชสีมา /
5882 นาย ไชยพงศ จินดาอภิรักษ 2250/23 เจริญกรุง บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
5883 นาย ไชยมงคล รักวงษ 13 ดงมะดะ เมือง เชียงราย /
5884 นาย ไชยยงค ถาวรไกรวงศ 192-194 อัมรินทร หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
5885 นาย ไชยยงค สุวรรณศรี 18/1 รวมเมือง ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
5886 นาย ไชยยนตร นิ่มสวรรศ 74/4ม.5 สุขาภิบาล2 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
5887 นาย ไชยยศทีปกร จันทรพิทักษ 10 บานนา จะนะ สงขลา / /
5888 นาย ไชยยะชัย นภารัตนาพันธุ 99/311 16 178 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
5889 นาย ไชยยันต ถาวรไกรวงศ 208-210 อัมรินทร หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
5890 นาย ไชยยันต สมอดี 60 ม.5 ผาอินทรแปลง เอราวัณ เลย /
5891 นาย ไชยยา จันทรมาทอง 175/1 ม.11 กลางดง ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 64150 /
5892 นาย ไชยยา สนิท 197ม.5 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
5893 นาย ไชยรักษ นภาจันทรเดน 54/98 หมู 9 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
5894 นาย ไชยรัตน ลอวชิระวัฏฏ 665/5 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
5895 นาย ไชยรัตน สายเช้ือ 11/82 ม.6 งามวงศวาน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
5896 นาย ไชยรัตน พงษอัคคศิรา 9 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดอก ราชบุรี /
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5897 นาย ไชยรัตน แซลิ้ม ม.9 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
5898 นาย ไชยวัฒน พันธเนียม 3/3 ประชาสําราญ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
5899 นาย ไชยวัฒน รัศมีเจริญธรรม 16/2 2 บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี 20270 /
5900 หมอมราชวงศ ไชยสุข ชยางกูร 149/92 ม.6 ประชาช่ืน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
5901 นาย ไชยันต บุญชี 5 รอบเมือง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน /
5902 นาย ไชยันต สรอยอําพร 206 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5903 นาย ไชยา นรเดชานันท 32 วิชัยราชา เมืองแพร แพร 54000 / /
5904 นาย ไชยา พุมพวง /
5905 นาย ซก แซอ๋ิว 223/1 ตรอกโรงงานยาสูบ ต.คลองเตย อ.พระโขนง จ.พระนคร /
5906 นางสาว ซกเจ็ง เลาทภิบาลบริบูรณ 807/8 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
5907 นางสาว ซกซาน แซกวาง 204 วัดสามงาม รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
5908 นาย ซกได แซเลา 182 รังนก สามงาม พิจิตร /
5909 นางสาว ซกหยี่ แซฝาง 5/1 จักรพรรดิ์พงษ วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
5910 นาย ซง แซอ๊ิว 1719 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
5911 นาย ซง แซอ้ึง 168 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท / /
5912 นาย ซง สินสม 67 ม.1 มหาสอน บานหม่ี ลพบุรี /
5913 นาย ซงเกีย แซพัว 642 ต.เทพศิรินทร ถ.บํารุงเมือง อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพ /
5914 นาย ซงจ่ัว แซฉั่ว หมูที่ 4 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี /
5915 นาย ซงริม แซกอย /
5916 นาย ซงไล แซจุย 1406 ต.สามเสนใน ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
5917 นาย ซงฮอ แซเอ๊ียว 1225 ถ.บรรทัดทอง ต.วังใหม อ.ปทุมวัน พระนคร /
5918 นาย ซน ทองเที่ยง 26 4 สบเปง แมแตง เชียงใหม 50220 /
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5919 นาย ซราวุธ แซหวา 48 6 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ 67280 / / / /
5920 นาย ซวน เมงสวัสดิ์ - ม.4 หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบุรี /
5921 นาง ซวน วานิช 693 ม.8 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
5922 นาย ซอน ไชยปญโญ 205/1 มวงนอย ปาซาง ลําพูน /
5923 นาย ซอน ครองไกรเวทย - ม.1 ชุมพร /
5924 นาย ซอน จันทรนุม 73/1ม.5 พิบูลสงคราม   21พิบูลสงคราม สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
5925 นาย ซอน เพชรไทย 8 ม.8 หัวไผ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
5926 นาย ซอน ศรีอินทร 174ม.7 โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช / /
5927 นาย ซอน อินทรสุทา 123/13ม.8 พิจิตร /
5928 นาย ซอน อุดมศีลคุณ 161 สามเสน วัดสามพระยา พระนคร พระนคร / /
5929 นาย ซอฝอี จังแดหวา 43ม.1 สตูล / /
5930 นาง ซอม พันประ /
5931 นาย ซอยบวย แซงุย - ม.3 สุพรรณบุรี /
5932 นาย ซอลั่ม แซฉิว 27 ศรีสุริโยทัย ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
5933 นาย ซอเอ่ียม แซอ๊ึง 362 ต.จักรวรรดิ์ ถ.สําเพ็ง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
5934 นาย ซอฮุย แซอือ 23/7-8 ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
5935 นาย ซัง ซึงแซอ๊ิว 1729 ถ.บรรทัดทอง ต.วังใหม อ.ปทุมวัน พระนคร /
5936 นาย ซังซิว แซกวย /
5937 นาง ซังฮู แซงุย /
5938 รอยตรี ซับ โตะนาค กรมโยธาธิการ ถ.นครปฐม ต.เบ็ญจมบพิตร อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
5939 นาย ซัมเช็งฟุก แซซัม 88 ซอยทิพยลาภ ตลาดนอย สัมพันธวงศ กทม. / /
5940 นาย ซัมใช แซเหลียว 198 ต.วัดตึก อ.สัมพันธวงศ จังหวัดพระนคร /
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5941 นางสาว ซัลมา มูฮําหมัดอายุบ 130/1 ม.4 ปทุมธานี 12000 /
5942 นาย ซัว แซลิ้ม 657 ต.เจริญกรุง ต.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
5943 นาย ซัวกีทอง แซฉั่ว 203/1ม.4 จอมพระ จอมพระ สุรินทร /
5944 นาง ซ้ัวเอ็ง แซหลาย หมู 1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี /
5945 นางสาว ซากีนะ โดยหมะ 50/58ม.10 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
5946 นาง ซากุระ มุสิกรักษ 27 2 ดํารงพัฒนา บานนา จะนะ สงขลา 90130 /
5947 นางสาว ซานียะห มะแงสะแต 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
5948 นาย ซานูสี บาสอลอ 18ม.1 ปละทา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
5949 นางสาว ซารีนา สังขจันทร 62/1 เฉยพวง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / / /
5950 นางสาว ซารีนิง ยี่เตะ 91 ม. ซ. ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร. ยะลา /
5951 นางสาว ซาลายา กูนิง 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
5952 นาย ซิงจู แซเฮง 37ม.4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / /
5953 นาง ซิน แกววิเศษ 225 ส. ม.6 ประชาสงเคราะห ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5954 นาย ซินคอย แซงุย 8/2 กรุงเกษม วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
5955 นาย ซินฮ้ัว แชเลา 150 ตลาด กระทุมแบน สมุทรสาคร /
5956 นาย ซิม แซฟู นครศรีธรรมราช /
5957 นาย ซิมกี่ แซเลง /
5958 นาย ซิมฮวด แซฉั่ว 7 ต.ปอมปราบ ถ.ตัดใหมวัดสามจีน อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
5959 นาง ซิว สอนเสียม /
5960 นาง ซิว สอนไชย /
5961 นาง ซ่ิว แซโงว 44 8 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
5962 นาง ซ้ิว แซภู 22/7 ม.2 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
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5963 นาย ซ่ิวช้ิน แซลี้ 35 ต.คลองเตย อ.พระโขนง จ.พระนคร /
5964 นางสาว ซ้ิวชุง แซลิ้ม 1943 ริมทางรถไฟสายปากน้ําคลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
5965 นางสาว ซิวเช็ง แซเจ่ีย 104ม.3 สรรพยา ชัยนาท /
5966 นาย ซ่ิวน้ํา แซปง 249/1 ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
5967 นาย ซิวเมง แซปง 806-807 ต. ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
5968 นาย ซิวยิ้น แซโคว หมูที 1 ต.เมืองปก อ.ปกธงไชย จ. นครราชสีมา /
5969 นางสาว ซ้ิวลวน แซอ๊ึง 85ม.4 ชลบุรี /
5970 นาย ซิวเลา แซเหยือง 204 3 อภัยวงค ในเมือง เมือง พระตะบอง /
5971 นาย ซิวเลี่ยง แซโคว 8 หนองตาเคียง หนองแค สระบุรี /
5972 นาง ซ้ิวหงษ เจียมศิริ ค.7 ต.บางคลา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา /
5973 นาย ซ้ิวหงัน แซลิ้ม /
5974 นาย ซิวหวา แซอ๊ึง 66 2 บางขุนพรหม บางขุนเทียน ธนบุรี /
5975 นางสาว ซ้ิวอวน แซอ้ึง 85 ม.4 บานบึง ชลบุรี /
5976 นาย ซ้ิวฮวง แซเบ /
5977 นาย ซ้ิวเฮียง แซอ้ัง 290 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท /
5978 นางสาว ซ่ิวเฮียะ แซลุย 71/92 หมู 1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
5979 นาย ซีซิง แซเหลา 46 ต. บานบุง อ. เมือง จ. พิจิตร /
5980 นาย ซีตอง แซลี้ 91 ตรอกไข สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ พระนคร /
5981 นาย ซีมอน ขุนศักดา 23 ม.9 นครราชสีมา /
5982 นาย ซีเมง แซโลว 52 ต.ทาประดู อ.เมือง จ.ระยอง /
5983 นาย ซ้ีเมือง แซเบ 81 ต.สีลม ถ.เจริญกรุง อ.บางรัก จ.พระนคร /
5984 นาย ซ้ีเหลียง แซเอ้ียว 586/51-53 ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร /
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5985 นาย ซีออม แซเจ่ีย 333 สามยาน ปทุมวัน พระนคร /
5986 นาง ซ้ึงกมล ศรีอรัญญ 5/46 เศษฐศิริ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
5987 นาย ซือเขน แซจู 11 ต.ทุงมหาเฆฑ ถ.สาธร อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
5988 นาย ซ่ือง้ัก แซแต 31 ซ.สรณคมน ต.หัวหมาก อ.บางกะป จ.กรุงเทพฯ /
5989 นาย ซือซอง แซเลี่ยว 627ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
5990 นาย ซ่ือตรง โอสถปรารภ 422/2 ถ.สี่พระยา เขตบางรัก จ.กทม. /
5991 นาย ซือปอ แซพาง 2439 ถ.เจริญกรุง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ /
5992 นาย ซ่ือยิ้ม แซเลง 485 ต.ปอมปราบ ถ.เจริญกรุง อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
5993 นาย ซ่ือล้ํา แซอ้ึง 289 ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
5994 นาง ซุงเตียว แซลิ้ม 145 ต.มหานาค อ.ดุสิต จ.พระนคร /
5995 นาย ซุนกุย แซเฮง หมากแข็ง เมือง อุดรธานี / /
5996 นาย ซุนคิ้ม แซเฮง 21 9 มีนบุรี มีนบุรี พระนคร / /
5997 นาย ซุนเถง แซเวียง 121 ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
5998 นาย ซุมหงวน แซเอ้ียว 1039 ต.วัดกัลยา ถ.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
5999 นาง ซุยคาย แซช้ัว 542 ต.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
6000 นาย ซุยจ๊ัว แซลิ้ม 114 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
6001 นางสาว ซุยซัง แซอ้ึง 1290 วานิช 2 โยธา ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
6002 นาย ซุยใต แซคั่ว 542 จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กทม. /
6003 นาย ซุยยง แซปง 42ข. ต.ดําเนินสดวก อ.ดําเนินสดวก จ.ราชบุรี /
6004 นาย ซุยยง แซคึง /
6005 นาย ซุยหงวน แชเอ้ียว 1039 ดาวคะนอง วัดกัลยาฯ ธนบุรี ธนบุรี /
6006 นาย ซุยเฮียง แซเจ๋ีย /
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6007 นางสาว ซุยเฮียง เดชะวลีกุล 031 (95) สกลมารค วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
6008 นาย ซุยเฮ้ียง แซเกี๋ยว 304 นครนายก เมือง นครนายก /
6009 นาย ซุลกิพลี กาแบ 242/2 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
6010 นาย ซูกิม แซลิ้ม 113 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
6011 นาย ซูเจน แซเหลียง 983 ต.ทาวาสุกรี ถ.รอบกรุง อ.กรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา /
6012 นาย ซูเซ็น แซลั่น /
6013 นางสาว ซูลมี กูวิง 2/3ม.3 ปตตานี /
6014 นางสาว ซูเอง แซช้ิน 15 ต.ทาตะเภา ถ.ปรมินทรมรคา อ.เมือง จ.ชุมพร /
6015 นางสาว ซูไฮลา สมูซอ 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
6016 นาง เซ - ม.8 แมนาเติง ปาย แมฮองสอน /
6017 นาย เซ็ก บินทวิหก 84 หมู 4 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี /
6018 นาย เซง แซฮอม 371 2 ในเมือง เมือง พระตะบอง /
6019 นาย เซ็ง บุญเต็ม ข/4/037 นครนายก เมือง นครนายก / /
6020 นาย เซ็ง แซเฮง เจริญเมือง รอบเมือง ปทุมวัน กทม. /
6021 นาย เซ็ง แซตั้น 792 ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
6022 นาย เซง แซเตียว 114 ม.6 ต.คลองถนน อ.บางเขน จ.พระนคร /
6023 นาย เซง ชาติทอง 1254/3 เทศบาลสาย1 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
6024 นาย เซง จาระสมบูรณ 206 ต.บานบาตร ถ.วงจักร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
6025 นาย เซง แซจึง 192 อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
6026 นาย เซง อนันทกูล 712/1 ต.พญาไท อ. ดุสิต จ.พระนคร /
6027 นาย เซง ตรีสารศรี /
6028 นาย เซง แซโคว /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 274 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

6029 นาย เซงงวน แซฉั่ว 84 ปอมปราบ ปอมปราบ กทม. /
6030 นาย เซงจ๊ัก แซลี้ 601 เยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ พระนคร /
6031 นาย เซ็งสุน แซโงว 99 22 กรกฎา ปอมปราบ ปอมปราบ กทม. /
6032 นาย เซงหงวน แซเตีย 251 1 ผดุงพาณิช ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
6033 นาย เซ็งอิว แซโลว 70 ต. เสาชิงชา อ. บํารุงเมือง จ.พระนคร /
6034 นาย เซงเอีย แซตั้ง 56 ต.ทุงมหาเมฆ อ.ยานนาวา กรุงเทพฯ /
6035 นาย เซ็น แซอ้ึง - ม.1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร /
6036 นาย เซฟ เหลืองลอด 92 ม.1 สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา /
6037 นาง เซาะง้ิม โฆษิตอนันต 92 ม.1 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค /
6038 นาย เซาะฮวง แซโลว 240/7 ในตลาดปาโมก ปาโมก ปาโมก อางทอง /
6039 นาย เซีย แซแต - ม.4 พิจิตร /
6040 นาย เซีย ตอสุวรรณ 241 พิชัย 1 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
6041 นาย เซ่ียง จิระพันธุ 32/6 ม.3 เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83200 / /
6042 นาย เซ้ียง ทิพยดี 62ม.6 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 93110 / /
6043 นาย เซ่ียงเฮง แซโคว 355 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
6044 นาย เซ้ียน แซจ้ิว 525ม.4 นครศรีธรรมราช /
6045 นาย เซ่ียนตี่ แซเลา 487 ต. บางพุทรา อ. เมือง จ. สิงหบุรี /
6046 นาง เซียม แซปง 62 ราชวงษ กรุงเทพมหานคร /
6047 นางสาว เซียม แซโตว 620 ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
6048 นาย เซ้ียม แซเลา 396/1 เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
6049 นาง เซ่ียมกี แซโงว 217 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
6050 นาย เซ่ียมกุย แซฮอ 75ม.17 ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี /
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6051 นาง เซ่ียมเกียว แซซึง บางมูลนาก พิจิตร /
6052 นาย เซียมเซง แซเบ ม.6 ต.บางนกแขวก อ.บางคณที จ.สมุทรสงคราม /
6053 นาย เซียมเต็ก แซตั้ง 666-7 1 พรมราม ในเมือง เมือง อุบลราชธานี / /
6054 นางสาว เซียมหงษ แซชิน /
6055 นาย เซียมหยู แซฮอ ม.17 ต.ลําไทร อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี /
6056 นาย เซียว จันทะนม 4 ในเมือง ยโสธร อุบลราชธานี /
6057 นาย เซ่ียว แซตั้ง 277 ต.จักรวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
6058 นาย เซ่ียวเซียน แซโตว 854 ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
6059 นาย เซียวเทง แซแต 1 ต.ตลาดนอย อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
6060 นาย เซียวปา แซปง 463 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
6061 นาย เซ่ียวมัง แซโคว 164 จักรวรรค จักรวรรค สัมพันธวงศ กทม. /
6062 นาย เซียวฮุง แซแต 61 ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.พระนคร /
6063 นาย เซียะกวง แซซิม 945 ต. ถนนนครไชยศรี อ. ดุสิต จ. กรุงมหานคร /
6064 นาย เซ๊ียะเจ็ง แซลิ้ม 497 ต.สําราญราษฎร อ.พระนคร จ.พระนคร /
6065 นาย เซ๊ียะเจียง แซลิ้ม 3 ต.แปลงนาม ถ.แปลงนาม อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /
6066 นาย เซ๊ียะเตี้ยง แซเจง /
6067 นาย เซียะโลอ แซตัง 75/4 รื่นรมย ในเมือง เมือง ขอนแกน /
6068 นาย เซียะฮง แซโคว 62 ทาวัด โพธาราม โพธาราม ราชบุรี / /
6069 นาย เซ่ียะฮอ แซฮ่ัว 11 ต.บานหมอ ถ.บานหมอ อ.พระนคร จ.พระนคร /
6070 นาย เซียะฮุย แซลิ้ม 19/54 เอกาทศรฐ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
6071 นาย เซียะฮุย แซเลา 186 ต.ตลาดยอด ถ.จักษพงษ อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
6072 นาง แซ ช่ือชูพรม /
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6073 นาย แซง ปาวะลี 70 ม.3 หนองคาย /
6074 นางสาว โซฟยะห วาเตะ 4/1293ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
6075 นาง ไซจู แซลิ้ว 269 ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
6076 นาง ไซเจ็ง แซลิ้ม 188ม.1 วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
6077 นางสาว ไซตง มะดีเยาะ 50/58ม.10 ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
6078 นาย ไซนาอาหลี หมาดดี 1ม.5 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
6079 นางสาว ไซนียะ ละมะ 39/2ม.2 ตะบิ้ง สายบุรี ปตตานี 94110 /
6080 นาง ไซนียะ สะมาลา 452/3 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 สงขลา /
6081 นางสาว ไซรโตน บูเก็ม 134 ทาดินแดง สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
6082 นาง ฌัฐชานันท บุณยะภักดิ์ 36/458 ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
6083 วาที่ ร.ต. ฌาณโชติ เสมอเช้ือ 27/1 ชมดอย สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
6084 นางสาว เฌนิศา ฤทธิ์วงศนุรักษ 153/162ม.5 ประเวศ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / /
6085 นาง ญสิตา อุทธมนตรี 54/2 หมู6 เขาบายศรี ทาใหม จันทบุรี /
6086 นาย ญอน ดวงสี 48 14 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี /
6087 นางสาว ญัจนนะห อ๊ึงวัฒนาวงศ 36/44ม.13 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ /
6088 นางสาว ญาใจ ยอยประสม 55/204 รามอินทรา55/8 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
6089 นาย ญาณกร สุพรรณชาติ 89/619 ม.3 ซ. ถ. ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. นนทบุรี /
6090 นาง ญาณภัค บุญสูง 195 4 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม 50170 / / / /
6091 นางสาว ญาณภา ภากรพงศ 57/32ม.1 นิมิตใหม ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
6092 นาง ญาณวีร โกะ 611/1ม.2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90100 / /
6093 นางสาว ญาณวีร สุขแกว 611/1ม.2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
6094 นาง ญาณวีร หวังธนอิทธิกุล 199/35 ม.3 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / /
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6095 นาย ญาณวุฒิ โรจนสุขกมล 70/14 11 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10170 /
6096 นางสาว ญาณิกา ปรวิชชยากรณ 99/20 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
6097 นางสาว ญาณินท ศุกลภัทร 104/2 เทอดไท ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
6098 นางสาว ญาณิศา ปนตานา 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / / / /
6099 นางสาว ญาณี ศรีสานติวงศ 19/25 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
6100 นางสาว ญาดา มงคลธนารักษ 20/140 4 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
6101 นางสาว ญาดา เรียมริมมะดัน 42/1  6 มาบโปง พานทอง ชลบุรี 20160 /
6102 นาง ญาดา แวนวิชัย 11/58 อินไอมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
6103 นางสาว ญาดา หิรัญเทศ 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
6104 นาง ญานิษฐ เกษมโกเมศ 305/81 พิชัย พิชัย ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / /
6105 นางสาว ญาลักษณ ชางเหล็ก 142/1 ลําพู วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
6106 พันเอกหญิง ฎรศาณ ธุมชัย 259/265 สุขุมวิท71 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
6107 นางสาว ฎิฐศกุล ศรีนาค 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / / /
6108 นาย ฐณัฏพงษ พวงซอนกลิ่น 153/3 ม.3 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี 76110 /
6109 นางสาว ฐณิชา แจมใส 99/303 หมู 7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
6110 นาย ฐนทชพงศ จันดี 121/616 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / / /
6111 นาย ฐปนนท แซยาง 86 ม.25 ตับเตา เทิง เชียงราย 57160 / /
6112 นางสาว ฐปรัตน กงภูธร 135/1 สถลเชียงคาน กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 / / /
6113 นาย ฐรณิศร พลานิวัติ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
6114 นางสาว ฐริญา ใจนวล 75/46 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี /
6115 นาย ฐากูร สิงหาภู 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
6116 นางสาว ฐาณิญา กองอาษา 888/24 หมูบานภานุช ประชาราษฎรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
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6117 นาง ฐาณิษา ตะมา 543/736 หมูบานการเคหะลําพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
6118 นางสาว ฐานพันธ ชอบธรรม 109/1 ม.13 เพชรเกษม ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 /
6119 นาย ฐานะพุทธ เชาวนประยูร 4ม.3 โชตนา ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
6120 นาย ฐานันดร วิชาชาง 193 จ. บนเมือง ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
6121 นาย ฐานันท คงสุวรรณ 432 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
6122 นางสาว ฐานาภรณ แซโงว 429 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
6123 นางสาว ฐานิกา เตชเบญญา 338/9 ม.9 ถ.เหลานาดี ต.บานเปด อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
6124 นาง ฐานิดา บัวธรา 4 ม.1 คุมเกา เขาวง กาฬสินธุ 46160 / / / /
6125 นางสาว ฐานิดา สุยะรา 109 1 คําเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 / / / /
6126 นางสาว ฐานิตา นาคไพจิตร 358/42 13 วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
6127 นางสาว ฐานิตา สินชัยกิจ 1/194 ม.7 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
6128 นางสาว ฐานิตา เสรีศิริวัฒนา 214/12 อาคารพิบูลวัฒนาพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
6129 นางสาว ฐานิตา แสนโพธิ์ 491/4 2 วังนกแอน วังทอง พิษณุโลก /
6130 นางสาว ฐานิยา กฤษสุริยา 81/3 9 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
6131 นางสาว ฐานิสรา คุนสงคราม 57 ม.4 เพชรเกษม วังกพง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ / / / /
6132 นางสาว ฐานิสุดา เปรมปราโมทย 114/225 ม.1 หมูบานแกวขวัญ รังสิต-นครนายก ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / / /
6133 นาย ฐาปกรณ ไตรยะวิภาค 1318 ม.6 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / / /
6134 นางสาว ฐาปนี รอดบานสวน 99/18 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
6135 นางสาว ฐาปนี ศรีล้ํา 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
6136 นางสาว ฐาปนีย เขียวจีน 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
6137 นางสาว ฐาปนีย คงแกว 87 หมู 5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 / / /
6138 นาง ฐาปนีย พวงมาลี 243 เดชอุดม 14 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / /
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6139 นางสาว ฐาประณีย หงษพิมพ 35 15 หนองไฮ วาปปทุม มหาสารคาม 44120 /
6140 นางสาว ฐาปานีย ศรัฐชัยนิธิกุล 164 โชคชัย 4 โชคชัย 4  ซอย 50 แยก ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
6141 นาง ฐาปานีย สิรสุขเสนีย 125/117 3 สิรันเฮาส รัตนาธิเบศน ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
6142 นาง ฐิกัญนยา สุพล 67/1 9 ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / / /
6143 นาย ฐิตติวัฒน แซลิ่ม 1/41 ทางรถไฟตะวันตก ทางรถไฟตะวันตก นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
6144 นาง ฐิตา ไชยโสภณ 261 ลาดพราว 122 (มหาดไทย) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
6145 นางสาว ฐิตา วงษศุภสิน 217 สวรรคโลก สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / / /
6146 นาง ฐิตากร ฉิมออง 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
6147 นาย ฐิตาคม ณ พัทลุง 387/795 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
6148 นาง ฐิตานันท จูฑะพงศธรรม 7/10 5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
6149 นางสาว ฐิตาพร ทองชมพูนุช 3018 ม.9 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / / /
6150 นาง ฐิตาพร นามราช 327/214 สรณคมน 10 สรณคมน สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
6151 นาง ฐิตาพร ภิญโญชีพ 88/141 6 คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 / /
6152 นาง ฐิตาภรณ ถิระวัฒนพิเชฐ 53 ม.7 นครปฐม 73000 / / /
6153 นาง ฐิตาภรณ ภักดีพล 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
6154 นางสาว ฐิตาภรณ วงคปญญา 24ม.6 หัวเสือ แมทะ ลําปาง 52150 /
6155 นาง ฐิตาภา วรรณศิริ 244/22 ตลาดบานใหม หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 / / /
6156 นาง ฐิตารีย ปุณยวีรกุล 220/13 ประชานุกูล1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
6157 นาง ฐิตารีย พงศนุรักษ 1 นวมินทร 74แยก 3-10-1 กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
6158 นางสาว ฐิตารีย วงษตนานนท 19/128 17 วิภาวดี-รังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
6159 นาย ฐิติ วัชระสมบัติ 360 6 เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
6160 นาย ฐิติกร ชวี 2304 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
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6161 นาง ฐิติกาญจน จิตจินดา 148 เทอดไท19 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
6162 นาง ฐิติกานต ตันชนะวงศ 12/1ม6 ปาชิง จะนะ สงขลา /
6163 นางสาว ฐิติชญาพร ศรีสุรักษ 296/4 1 เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค 60230 / / / /
6164 น.ส. ฐิติญา นามบุญตรี 24/230ม.5  เพชรเกษม79 ต.หนองแขม อ.หนองแขม จ.กรุงเทพฯ /
6165 นาย ฐิติเดช รัตนวิทยากร 1255/81 สารภีต ตากสิน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
6166 นางสาว ฐิติธีรภัทร ไกรวงษ 202 ม.2 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
6167 นางสาว ฐิตินันท จันมา 975-976 1 บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130 /
6168 นางสาว ฐิตินันท จิตรโชติ 14 ม.1 บานแปง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 / / /
6169 นาง ฐิตินันท ฐิติประวัติ 463/5,7 ม.8 3 ฉัตรแกว สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
6170 นาง ฐิตินันท ฟองแกว 44ม.2 มอนปน ฝาง เชียงใหม /
6171 นางสาว ฐิตินันท รัตนวัน 140 3 น้ําออม คอวัง ยโสธร 35160 / / /
6172 นางสาว ฐิตินันท หลีสวัสดิ์ 106/2 2 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 96180 / / /
6173 นาง ฐิตินันทน มีทอง 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
6174 นาย ฐิติพงศ ฐิติพรวณิช 3/1-2 สวนศิริ แสงศรี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
6175 นางสาว ฐิติพร เธียรวงศเสถียร 999/763 เลียบคลองทวีวัฒนา หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
6176 นางสาว ฐิติพร สงสังข 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
6177 นางสาว ฐิติพร จิตวัฒนตระกูล 91 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 ยะลา /
6178 นาง ฐิติภัค คําปาแลว 92/15ม5 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
6179 นางสาว ฐิติภัค อัศววิชัยโรจน 20/18ม.9 บรมราชชนนี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / /
6180 นางสาว ฐิติภัสร เขมวัฒนสุปรีดา 9/69 9 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
6181 นางสาว ฐิติมา เกียรติมณีกร 170 หมู 3 แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 / / /
6182 นางสาว ฐิติมา ขีดกลาง 558/46 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
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6183 นาง ฐิติมา คิดดี 30/1 ม.5 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 80120 /
6184 นางสาว ฐิติมา ตนทอง 11 4 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / / /
6185 นางสาว ฐิติมา ตั้งจิตเมธี 697 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
6186 นาง ฐิติมา นาคบุปผา 294/13 เขานิเวศน2 เรืองราษฎร เขานิเวศน เมืองระนอง ระนอง 85000 / / /
6187 นาง ฐิติมา สุปริยศิลป 4/606 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
6188 นางสาว ฐิติมา อูประสิทธิ์วงศ 10/1234 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / /
6189 นาง ฐิติยาพร พรวิริยางกูร 19/4 พรอมพรรณ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
6190 นางสาว ฐิติรัตน ขุมจารุรัตน 73/112 1 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
6191 นาง ฐิติรัตน จิรศักดาวุฒิ 79/26ม.5 ติวานนท ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11000 / /
6192 นาง ฐิติรัตน ตั้งศรีวิมล 1024/17 เจริญสุข คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
6193 นางสาว ฐิติรัตน นิจประกิจ 507/9 อิสรภาพ49 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
6194 นาง ฐิติรัตน ราชชารี 56/511 รามคําแหง 156 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
6195 นาง ฐิติรัตน ราตรี 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
6196 นางสาว ฐิติรัตน เศรษฐพิศาล 62/40ม.8 รัตนาธิเบศน รัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
6197 นางสาว ฐิติรัตน สีหราช 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
6198 นางสาว ฐิติรัตน อัตตพงษศักดิ์ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
6199 นางสาว ฐิติรัตน อัศววิจิตรศิลป 88/49ม.3 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
6200 นาง ฐิติรัตน อาจทรัพย 199ม.4 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 /
6201 นางสาว ฐิติวรรณ โฉมเฉลา 8 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
6202 นาง ฐิติวรรณ อาสาราช 30 ม.11 ซ. ถ. ต.สําโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทร. ศรีสะเกษ /
6203 นางสาว ฐิติวัจน อุดมพรยิ่ง 14/36 ตรอกตนโพธิ์ บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
6204 นาย ฐิติวัชร รุงกิจภูริพัฒน 1669/189 3 สรณคมณ สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
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6205 นาย ฐิติศักดิ์ ชัยมงคลนุกูล 420/7ม.1 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี /
6206 นาง ฐิบุญศานฐ ภัทรธนานันท 10 ริมคลองสมถวิล ริมคลองสมถวิล 1 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 / / /
6207 นางสาว ฐิยาภัทร มีชัย 71 6 หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 /
6208 นางสาว ฐิรสิริ กมลอารี 111/763 ม.4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
6209 นาง ฑณิฎา ผองลักษณา 95/5 สุธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
6210 นางสาว ฑัตวดี จาตุรมงคล 185 รามคําแหง43/1 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / / /
6211 นาง ฑารัตน ทับทิมศรี 14/122 ม.3 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี / / /
6212 นางสาว ฑิฆัมพร เกษปทุม 39 หลวงทรงพล ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / / /
6213 นางสาว ฑิฆัมพร เดชจรรยา 64 3 บางชะนี บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 / / / /
6214 นางสาว ฑิฆัมพร ลองบุตรสี 90/147 ม.13 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
6215 นางสาว ฑิตฐิตา สนธิศิริ 162/34 ริมทางรถไฟเกา บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / / /
6216 นาย ฑิตพงษ พิสิฐสิริกุล 563/3 ประวิทยและเพ่ือน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
6217 นางสาว ฑิตยา ม่ันเพ็ชร 12 13 บางออ บานนา นครนายก 26110 /
6218 นางสาว ฑิมพิกา เอ่ียมเย็น 115/776 10 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
6219 รอยโท ฒะนัฐ เดชะ 315 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
6220 นางสาว ณ ภัทร วิพันธพงศ 42 หมูบานฉัตรแกว สุธิสาร สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
6221 นางสาว ณกันตวลัย วิศิฎศรี 99/124 2 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
6222 นาย ณควัตร เกตุแกว 179 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี /
6223 นาง ณงลักษณ จันทรลําภู 39 หนองโดน หนองโดน สระบุรี /
6224 นาง ณฐคนธ สงวนสินธุ 62/22ม.6 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
6225 เรือเอก ณฐชาติ แสงเพ็ง 17/284 รามอินทรา 2/1 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
6226 นาย ณฐพร บุญยืน 67/165 ม.9 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 283 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

6227 นาย ณฐพรรณ เนียมพลอย 74 10 บางระจัน คายบางระจัน สิงหบุรี 16150 / /
6228 นาย ณฐพลวัตร ใจดี 1/758 รามคําแหง 190/2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
6229 นาง ณฐมณ ปนถาวร 79 รุงเรือง สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
6230 นาง ณฐมน เอ่ียมหนู 67/378 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 นครปฐม /
6231 นางสาว ณฐวรรณ เลิศลักษมีพันธ 5/2 ม.5 หนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / / / /
6232 นางสาว ณปพิมพ แนวขี้เหล็กยาดี 13 ม. ซ.รามอินทรา14 แยก 6 ถ. ต.ทาแรง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.025099157 กรุงเทพมหานคร /
6233 นางสาว ณปภัช พรดรัลปริพัต 46/1 1 ออนกลาง แมออน เชียงใหม 50130 / / /
6234 นาง ณปภัช สําเร็จ 41/1 3 หนองละลอก บานคาย ระยอง 21120 / /
6235 นาง ณพัฐอร สอาดบุญเรือง 215 ม.4 บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 /
6236 นาย ณพัฒน รัตนสุวรรณ 666/158ม2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
6237 นางสาว ณพิชญา สุวรรณภูมิ 19/167 วัฒยานนท ปอปปูลา บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
6238 นาง ณภษร วิเศษศิริ 98/14 8 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / /
6239 นางสาว ณภัทร สุภธนบูรณ 120/7 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
6240 นาย ณภัทร กตเวทีเสถียร 181/278 หมูบานสินทรัพยนคร อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
6241 นาย ณภัทร จันทรรักษา 14/31 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
6242 นางสาว ณภัทร ชํานาญพงษ 16/09342 10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
6243 นาย ณภัทร พานิชการ 1408/14 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
6244 นาง ณภัทร พิณทอง 970/16ม.12 สุขุมวิท103 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / / /
6245 นางสาว ณภัทร วิชชาตานนท 7 บวรสถิตย บานบึง บานบึง ชลบุรี 20170 / /
6246 นาง ณภัทร ศรีจันทร 65/10 เวียงพิงค ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
6247 นาย ณภัทร หรินทจินดา 49/104 18 บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี 11250 /
6248 นาย ณภัทร ฤกษรักดี นนทบุรี /
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6249 นาง ณภัทร ศุภวัฒนานันท 143/100 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 84000 สุราษฎรธานี /
6250 นาย ณภัทรดิศ สุริยกมลจินดา 2 พหลโยธิน 24 แยก4-3-4 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
6251 นาง ณภัทรา หนูนอย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
6252 นางสาว ณภัทรารัตน ศรีแกวอิสริยา 603/313ม.10 เพชรเกษม55/2 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
6253 นางสาว ณภาภรณ ภูธร 3/7 1 ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 15110 / / / /
6254 นางสาว ณภาภัช เสี้ยวกสิกิจ 301/41 13 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค 60150 / / /
6255 นางสาว ณมญ แกวบุญมา 68/56 ม.15 ซ. ถ. ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 โทร.02-4033550 นนทบุรี /
6256 นาย ณรกร สิขัณฑกสมิต 618 ม.7 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
6257 จ.ส.อ. ณรงค แกวภักดี 493 ม.3 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
6258 นาย ณรงค โกศลานนท 5ม.3 แจงสนิท เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี /
6259 นาย ณรงค คําดวง 50ม.1 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
6260 นาย ณรงค จรจํารัส 15ม.4 บานแพรก บานแพรก พระนครศรีอยุธยา / /
6261 นาย ณรงค จอยศรีเกตุ 283 พัฒนาการ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
6262 เรือเอก ณรงค จันทรงาม 504 หอพักชาย11ช้ัน ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
6263 นาย ณรงค จันทรไตรรัตน 44/40ในเขต วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
6264 นาย ณรงค จันทรอารีย 6/9ม.7 สวนผัก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
6265 นาย ณรงค เจษฎาภัทรกุล 32/11 3 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 11130 / / /
6266 นาย ณรงค ชัยมณี 317ม.1 เชียงใหม 50120 / /
6267 นาย ณรงค ไชยรัตน 330/8 เมืองนครพนม นครพนม / /
6268 นาย ณรงค ตันมีสุข 60/4 บางกอกนอย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
6269 นาย ณรงค ตาบทิพยวัฒนา 107 ราษฏรเกษมอุทิศ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / / / /
6270 นาย ณรงค เตชะกิจขจร 195/21 บริพัตร กรุงเทพมหานคร /
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6271 นาย ณรงค เถินบุรินทร ม.6 เถิน ลําปาง / /
6272 นาย ณรงค ทัดละมอม 195/3 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
6273 นาย ณรงค ทัศนาวิวัฒน 101/363 รัตนาธิเบศ ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
6274 นาย ณรงค ไทยทองนุม 27/5ม.3 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280 / / /
6275 จ.ส.อ. ณรงค ธรรมานุวงศ 161/3 ตรอกวัดบางกระบือ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6276 นาย ณรงค ธิติมงคล 14/6ม.2 คลองวัฒนา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
6277 นาย ณรงค นันทะแสน 4หมู6 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
6278 จ.ส.ท. ณรงค นาคสกุล 8ม.2 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
6279 นาย ณรงค นิยมเดช 247 โกสียใต นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
6280 สิบเอก ณรงค นิยมศิริ 1 ม.1 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
6281 นาย ณรงค นุมโพธงาม 1210-1212 จันทน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
6282 นาย ณรงค บาตรวิจิตร 96/6 ม.1 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค /
6283 นาย ณรงค ประชา 127/54 จรัลสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
6284 นาย ณรงค ประเสริฐดี 94/1  ม.1 สนับทึบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 / / /
6285 จาสิบเอก ณรงค ปลาประยงค 67/278ม.10 สิงหบุรี / /
6286 นาย ณรงค ผดุงไทย ** วรพงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
6287 นาย ณรงค ใฝสุข 210 ม.5 เชียงใหม 50100 / /
6288 นาย ณรงค พวงทอง 511/7 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
6289 นาย ณรงค ภักดีภูธร 38/15 ศรีรามา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
6290 นาย ณรงค มาคง 331/5ม.4 สุโขทัย 64000 / /
6291 นาย ณรงค มานิตยกุล 137 ประปา สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
6292 นาย ณรงค มาหมูด 145ม.2 ปากน้ํา ละงู สตูล /
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6293 พันตรี ณรงค ยี่สาคร 126/20ม.2 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
6294 นาย ณรงค รัตนภักดิ์ 233/24 ศุภสารรังสรรค หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
6295 สิบโท ณรงค ฤทธิดํารงสกุล 63 8 เพชรเกษม ทาขาม ทาแซะ ชุมพร 86140 / /
6296 นาย ณรงค ฤทธิ์สุทธิ์ 98/2 2 ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร 66150 /
6297 นาย ณรงค ลุยจันทร 99/226 5 แสงตะวันลากูนา ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
6298 นาย ณรงค วงศพยัคฆ 601 วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
6299 นาย ณรงค วัชรพงศ 4/184 9 ปลัดใหญ บางขุนนนท ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
6300 นาย ณรงค แวนแกว 147-148 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
6301 นาย ณรงค ศรีเปาระยะ 203 ม.3 บานนาสาร สุราษฎรธานี /
6302 นาย ณรงค ศรีภูธร 133ม.1 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค /
6303 นาย ณรงค ศุขวัฒน 106 ประชาราษฎรสาย2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6304 นาย ณรงค สมณะ 109ม.3 ปาไผ สันทราย เชียงใหม / /
6305 นาย ณรงค สังขทอง 343 7 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 / /
6306 นาย ณรงค สายสวัสดิ์ 52 ม.5 บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา /
6307 นาย ณรงค อําพนธ 235 ศรีจารุสัมพันธ พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
6308 นาย ณรงค เอกวงศ 13 พระบรมธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
6309 นาย ณรงค นามราษฎร 888 2 เทวาภิบาล ในเมือง เมือง รอยเอ็ด /
6310 นาย ณรงค กรรณสูตร 15 ทายาง เมือง ชุมพร /
6311 นาย ณรงค โชควัฒนา 2 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
6312 นาย ณรงค อภิชาตบุตร 9-11 ถ.ศรีสุริยวงศ ต.หนาเทือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
6313 นาย ณรงค เทียมเมือง 11 ต.โสมมนัส ถ.จักรวรรดิ์ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
6314 นาย ณรงค ผลวัฒนะ 6ก. ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร /
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6315 นาย ณรงค หอมทรัพย 48 ม. 2 ต. บานแถว อ.เสนา จ. อยุธยา /
6316 นาย ณรงค พงษสมบูรณ 788 ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
6317 นาย ณรงค ชลายะมนต หมูที่ 5 ต. มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก /
6318 นาย ณรงค ชาตรีกุล /
6319 นาย ณรงค พวงมะลิ /
6320 นาย ณรงค นิยมเสริม หมู 2 ต.บางแกว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
6321 นาย ณรงคชัย ธนสารโสภาภรณ 108/157-158 ม.7 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
6322 นาย ณรงคชัย พารามนต 11/155 หมู7 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
6323 นาย ณรงคเดช วังยายฉิม 83/9ม.1 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
6324 นาย ณรงคเดช แสงกิติสุวัฒน 2 สมเด็จพระเจาตากสิน 21 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
6325 พันโท ณรงคทัต แจมจรรยา 219/9 นพเกา ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
6326 นาย ณรงคธรรม ปนเงิน 240/65ม.2 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร /
6327 นาย ณรงคพล จันทสิง 300/26 วิภาวดี ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
6328 นาย ณรงครัชต ฤทธิเมน 2 2 เกาะแขก 1 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62190 / / / /
6329 นาย ณรงครัตน สิริชัยเวชกุล 102-104 พลแสน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
6330 นาย ณรงคฤทธิ์ โพธิ์แกว 47 10 ปากน้ําแหลมสิงห แหลมสิงห จันทบุรี 22130 / /
6331 นาย ณรงคฤทธิ์ ปญจะ 109/45 ม.5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี /
6332 นาย ณรงคฤทธิ์ จารุหังสิน 311  ต.จักรวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /
6333 นาย ณรงคศักดิ์ จันทะวัง 132/408 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
6334 นาย ณรงคศักดิ์ ใจช้ืน 33 ม.8 พหลโยธิน ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62160 /
6335 นาย ณรงคศักดิ์ แซมู 4 ซอย 1 พระปกเกลา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
6336 นาย ณรงคศักดิ์ ผลินยศ 62/115 พหลโยธิน พหลโยธิน 1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
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6337 นาย ณรงคศักดิ์ อัศวถาวรชัย 119 จักพรรดิพงษ วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
6338 นาย ณรงคสักข บุญรัตนหิรัญ 135/1 บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
6339 นาย ณระวี รัตนสุนทร 1249 ต.วัดกัลยา อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
6340 นางสาว ณรัญญา เทียมดง 9/4ม10 นาหมอม นาหมอม สงขลา / / / /
6341 วาที่รอยตรีหญิง ณรินทิพย ออนอรุณ 99 ม.3 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม 50210 / / /
6342 นาง ณรีวรรณ มณีรัตน 30 ม.7 คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
6343 นางสาว ณฤดี นองสุวรรณ 14 ทองหลอ1 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
6344 นาย ณฤทธิ์ รียวฤทธิ์ /
6345 นางสาว ณวรา สวนอินทร 39 2 ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง 92140 / / / /
6346 นาย ณวัชพงศ ไชยรัตน 2080/170 ม.1 แบริ่ง 40/3 สุขุมวิทย 107 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
6347 นาง ณหทัย หาวหาญ 23/2 ม.2 กาญจนวิถี 16 กาญจนวิถี บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
6348 นาง ณหฤทยชนก เมืองทอง 251ม.5 วังมวง วังมวง สระบุรี /
6349 นาย ณฬส ธรรมทนง 38/22 พระราม 3 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
6350 นางสาว ณัชชวรรณ รัมมะนพ 68/612 1 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / / /
6351 นางสาว ณัชชา กุลภา 73/75 ม.5 หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
6352 นางสาว ณัชชา จงสุขใส 90 5 ดอนปรู ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140 /
6353 นาง ณัชชา จันทรัมพร 80/1 2 ปาเซา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / / / /
6354 นางสาว ณัชชา เต็งเติมวงศ 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
6355 นางสาว ณัชชา ทองเนียม 21 หมูบานมิตรภาพ แยก 3 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
6356 นาง ณัชชา แปนทรัพย 356 1 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15220 / /
6357 นาง ณัชชา พนมยันตร 2/4 ประสาทสุข เย็นอากาศ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
6358 นางสาว ณัชชา เพ็ญรัตนกนก 2998 8 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
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6359 นางสาว ณัชชา อโณทัย 182 สถิตยุติธรรม พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000 /
6360 น.ส. ณัชชา เนตรทิพย 333/104 ม.1 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 /
6361 นางสาว ณัชชาทันต บุรินทรรัตนโชติ 124/5 ม. ซ.วัดเวฬุวนาราม 3 ถ.พหลโยธิน ต.ดอนเมือง อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. กรุงเทพมหานคร /
6362 นางสาว ณัชชาภรณ รัตนรุงทวี 2/81 หมู 4 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
6363 นางสาว ณัชชามน แสงชูโต 425ม.9 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
6364 นางสาว ณัชชารีย แซเลา 3/7ม.1 ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10700 / /
6365 นางสาว ณัชชารีย ไพบูลยจิรกร 42/5 ม.15 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / / /
6366 นางสาว ณัชญาภรณ พงษอินทราภรณ 86/หมู1 ศรีสุราษฎร ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 / /
6367 นางสาว ณัชทิภา คืนตัก 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
6368 นาง ณัฎฐ ศักดามาตร 111/122 1 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 / /
6369 นางสาว ณัฎฐณิชา วาสนาวณิช 39/1 9 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 67270 / / / /
6370 นางสาว ณัฎฐสิณี เขียวชอุม 978/98 บรมราชชนนี บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
6371 นาย ณัฎฐเอก เวชโพธิ์กลาง 693/4 หมูบานปนเจริญ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
6372 นางสาว ณัฎฐา หวงสุวรรณ 886/20 พระรามที่ 2 ซอย 60 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
6373 นาย ณัฎธพันธ เรืองความดี 1114 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6374 นาย ณัฎพล อินตะงาม 5/1 ม.1 สบทา-ทาลี่ ทาตุม ปาซาง ลําพูน / /
6375 นาย ณัฏฐ เชยเล็ก 99/16 ต.บางขุนนนท อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 กรุงเทพมหานคร /
6376 นางสาว ณัฏฐกฤตา รูขายวงศเจริญ 78/854 5 พระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
6377 นาย ณัฏฐกิตติ์ กิตติบุญญาทิวากร 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 10120 /
6378 นาย ณัฏฐชัย บํารุงศักดิ์สันติ 358 ม.1 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
6379 นางสาว ณัฏฐชิสา กิจพูนวงศ 44/119 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
6380 นาย ณัฏฐฑิอัฑฒ เกตุแกว 43/583ม.8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
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6381 วาที่รอยตรีหญิง ณัฏฐณิชารี บุญคง 37/1 ม.3 ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรธานี 84120 /
6382 นางสาว ณัฏฐนันท กลันตรานนท 133/75 หมู 3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
6383 นางสาว ณัฏฐนันท กิตติวรเกียรติ 525 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
6384 นางสาว ณัฏฐนิต สุวรรณเจษฎา 99/11 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
6385 นาย ณัฏฐพงษ แทนบุญ 265/2 ม.4 อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร /
6386 นางสาว ณัฏฐพร พงษไพบูลย 338/5 เชียงใหม-ลําปาง ปาตัน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
6387 นาย ณัฏฐพล อุนแกว 259/17 ม.11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 / /
6388 นางสาว ณัฏฐพัชร หลียะวงค 189/2 3 เทศบาล บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
6389 นางสาว ณัฏฐพัชร สุวรรณศรี 12/238 ม.3 ซ.ชินวุฒิ 2 ถ.เจาฟานอก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-263222 ภูเก็ต /
6390 นางสาว ณัฏฐพัชร ฐานนะเศรษฐ 271/5 เอ้ืออาทรวัดนครช่ืนชุมพัฒนาการ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
6391 นาย ณัฏฐภพ รมเย็น 105/1หมูที3่ คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
6392 นาย ณัฏฐภัทร นิชาเกียรติธนา 98/836 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี /
6393 นางสาว ณัฏฐวรดี ศิริกุลภัทรศรี 419/1 7 สุขุมวิท103 กรุงเทพมหานคร 10260 /
6394 นางสาว ณัฏฐวรรณ รุกขชาติ 87/463 กาญจนาภิเษก บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
6395 นาง ณัฏฐสรัญ เจีย 111/768 3 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
6396 นางสาว ณัฏฐหทัย ธนบดีบุญฤทธิ์ 67/273 ม.11 เสนานิคม 1 พหลโยธิน ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
6397 นางสาว ณัฏฐา ชาลีเปรี่ยม 2/53 1 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
6398 นาง ณัฏฐา สุระเสน 848/63ม.- เขมาเนรมิตร ประชาราษฎร 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
6399 นางสาว ณัฏฐากร เพชรแท 62 ม.8 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
6400 นางสาว ณัฏฐาภรณ กานทอง 305/111 ม.2 ซ. ถ. ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.0878080514 กรุงเทพมหานคร /
6401 นาง ณัฏฐิกา เวชพงศา 145-149ม. จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
6402 นาย ณัฐกมล ฉัตรแสงศุภวงศ 132/4 ประชาสงเคราะห หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
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6403 นางสาว ณัฐกมล เวชอนันทนุรักษ 43/8 ม.3 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
6404 นาย ณัฐกร แซเตีย 193/1 บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
6405 นาย ณัฐกรณ สงนอก 165/8 6 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
6406 นางสาว ณัฐกรรัชต วิเทศโชติพงค 49 7 แมแฝก สันทราย เชียงใหม 50210 /
6407 นางสาว ณัฐกา กุลรินทร 27/83 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
6408 นาง ณัฐกาญจน ดลประสิทธิ์ 555/3 1 บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120 / / /
6409 นาง ณัฐกาญจน สุทธิเกิด 410 4 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
6410 นางสาว ณัฐกานต เจริญสม 77 13 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15210 / / / /
6411 นาง ณัฐกานต ฉิมงาม 105/1 หมู 2 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค 60150 /
6412 นางสาว ณัฐกานต เช้ืออิว 52 ลาดปลาเคา 31 ลาดปลาเคา จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
6413 นางสาว ณัฐกานต ทัศนาวิวัฒน 1/1ม.5 บานดาน บานดาน บุรีรัมย 31000 / / /
6414 นางสาว ณัฐกานต ยอดแกว 87 ม 5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
6415 นางสาว ณัฐกานต หัตถา 177/3 1 ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร 86120 /
6416 นาง ณัฐกานต จันทรทิพย 179/267 ม.7 ซ.บัวทอง 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 นนทบุรี / /
6417 นางสาว ณัฐกานต อยูพันธ 5/7 ม.8 ต.แสนแสบ อ.มีนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร /
6418 นาง ณัฐการ สุภาพันธุ 21-21/1 ซ.3 ราชดําเนินกลาง ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
6419 นางสาว ณัฐจิตราภรณ พรชุมสถิต 69 แปลงนาม ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
6420 นางสาว ณัฐฉวี เผือดโพธิ์ 31ม.6 วังเย็น บางแพ ราชบุรี /
6421 นาง ณัฐชนก ครุธชางทอง 50 3 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 /
6422 นาง ณัฐชนก วงศภูมิประเสริฐ 2298/4 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
6423 นางสาว ณัฐชนา ทองแดง 8 10 นพรัตน เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / / /
6424 นางสาว ณัฐชนา มงคลเคหา 1669/342 หมูบานปนเจริญสรณคมน สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
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6425 นางสาว ณัฐชมธร ประกายวรกิจ 4 1 เสร4ี หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
6426 นาง ณัฐชมพร บุญยิ่ง 11/185 1 บานกลวย-ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี / / / /
6427 นางสาว ณัฐชมพร วรธรรม 36/16 รามคําแหง 30/1 แยก 2 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 11240 / / / /
6428 นางสาว ณัฐชไม นิลอาธิ 95/178 สุภาพงษ 3 ศรีนครินทร สวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
6429 นางสาว ณัฐชไม อังกาทิพย 190/1 ออนนุช 17 แยก 7 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
6430 นางสาว ณัฐชยา แกวกมลจิต 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
6431 นาง ณัฐชยา ดาราธรรม 90/572ม.5 พระสุเรนทร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
6432 นาง ณัฐชยา เทโหปการ 180/5 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
6433 นางสาว ณัฐชยา สุสุทธิ 183/375ม.3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
6434 นาย ณัฐชัย โลหะวิฑูร 146 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
6435 นาย ณัฐชา แกวยาศรี 60 ม.8 มลิวรรร นาอาน เมืองเลย เลย 42000 /
6436 นาง ณัฐชา ทวีสูตร 41/9 8 เบิกไพร บานโปง ราชบุรี 70110 /
6437 นางสาว ณัฐชา สมศิริ 158 ชัยชุมพล นครศรีธรรมราช 80110 / /
6438 นาง ณัฐชา หันสันเทียะ 292/1 หอง32 ตรอกวัดทศเทพ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
6439 นาง ณัฐชานนท รัตนะดํารงคชัย 40/415ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
6440 นางสาว ณัฐชานันท พูนธนธีรกุล 328/21 5 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 57100 /
6441 นางสาว ณัฐชานันท ลอพิริยะกุล 103 8 หนองสาหราย พนมทวน กาญจนบุรี 71140 /
6442 นาง ณัฐชานันท สันทราย 66 5 แมปม เมืองพะเยา พะเยา 56000 / / /
6443 นางสาว ณัฐฌา ตีรวัฒนา 55/25ม.9 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10260 / /
6444 นางสาว ณัฐญกานต รุงเพ็ชรารัตน 173/43 สุดบรรทัด ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 /
6445 นางสาว ณัฐญา นิสยันต 105/526ม.1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
6446 นาง ณัฐญา พัฑฒิพงศชูกิจ 302/299 ม. ซ. ถ. ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.- กรุงเทพมหานคร /
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6447 นางสาว ณัฐญาน อนันตเสถ 119/7 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
6448 นาง ณัฐญาภรณ เพชรถิรสวัสดิ์ 271 ม.1 อายนาไลย เวียงสา นาน 55110 / /
6449 นางสาว ณัฐฎาณี คุณาธีรสิริ 19/73 1 เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
6450 นางสาว ณัฐฐา ทองปาน 21/32 ม.4 ต.เกาะชาง อ.เกาะชาง จ.ตราด 23170 ตราด /
6451 นางสาว ณัฐฐิญา วันดี 90/13 7 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
6452 นางสาว ณัฐฐิดา อินทรนอก 3/2 หมู3 วิบูลยสาธุกิจ ลําตอยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / /
6453 นาง                           ณัฐณิชชกรณ กฤติยาศรีสุเมธ 119-121 ปรงคสามยอด ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
6454 นางสาว ณัฐณิชา นิมิตนนท 35/237 เลียบฯฝงเหนือ8/4 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
6455 น.ส. ณัฐณิชา เปงนอย 89 ม.5 ต.นาพูน อ.วังช้ิน จ.แพร 54160 /
6456 นาย ณัฐดนัย จรูญวณิชกุล 16/265 เสือใหญอุทิศ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10140 / /
6457 นางสาว ณัฐดา วรรณพิศ 107 ม.นภาลัย 9 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
6458 นางสาว ณัฐติกาญจน พวงแกว 4231 ม.1 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
6459 นาย ณัฐธนันต เครือบุษดี 1000/35 ม.8 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
6460 นางสาว ณัฐธนา วิริยะภาค 2389/19 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
6461 นาง ณัฐธยาน ครองชนม 146 ม.1 ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 /
6462 นาง ณัฐธยาน งามเจริญ 2105 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
6463 นางสาว ณัฐธยาน พิศาลสุพงศ 83/220 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
6464 นางสาว ณัฐธยาน พิทักษสินสกุล 19/269 ม.1 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี /
6465 นางสาว ณัฐธิดา คงพันธุ 135/1ม.1 สงขลา /
6466 นาง ณัฐธิดา จงบุรี 35 14 (รัตนอุทิศ) หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
6467 นาง ณัฐธิภา สุจันศรี 352ม.11 ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย 42000 / /
6468 นาย ณัฐนคร ไตรลีลาลักษณ 44ซอยเจริญนคร48ม. เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
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6469 นาย ณัฐนนท จองคํา 150 ม.4 หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / /
6470 นาย ณัฐนนท ลีลารัศมี 289/2 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
6471 พันโท ณัฐนพชัย เงินแยม 2350 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
6472 นางสาว ณัฐนรี ช่ืนชูจิตต 87/2 4 สวนผัก3 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
6473 นางสาว ณัฐนรี สาธิตธาดา 85 พรอมพรรณ ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
6474 นาง ณัฐนรีภัทร กิจอิทธิ 7/173 ม.9 กรุงเทพมหานคร /
6475 นางสาว ณัฐนรีภัทร ปงศรีวินิจ 122/456ม2 ประชาอุทิศ91/2 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
6476 นางสาว ณัฐนันท ถุนนอก 72 10 ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / /
6477 นางสาว ณัฐนันท นุมหอม 2/180 พหลโยธิน 40 พหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
6478 นางสาว ณัฐนันท ปุณณวิทยาพันธ 250/5 ม.11 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี /
6479 นางสาว ณัฐนันท ลีลารัศมี 3/74 วัชรพล ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
6480 นาง ณัฐนันท วินทุพราหมณกุล 248 ประดิพัทธ ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
6481 นางสาว ณัฐนันท ศรีรักษ 155 3 ระโนด ระโนด สงขลา 90140 /
6482 นาง ณัฐนันท หนูสุวรรณ 1/65 5 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
6483 นางสาว ณัฐนันท หลิวทวีสีประกาย 37/23 7 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / / / /
6484 นาย ณัฐนาท นพคุณวิจัย 2 สนามไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / / /
6485 นางสาว ณัฐนิช จริตรัมย 592/5 ลาดปลาเคา จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
6486 นางสาว ณัฐนิชา หมัดหลี 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
6487 นาย ณัฐปคัลภ ดวนแสง 146 ม.1 ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 / / /
6488 นาง ณัฐปรียา แกวฉิม 36/232ม.4 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10170 / /
6489 นาย ณัฐพงศ ขอจิตตเอม 86/27 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
6490 นาย ณัฐพงศ จุนอนันตธรรม 2/227 แจงวัฒนะ 14 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
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6491 นาย ณัฐพงศ พิมพไสย 6/16 4 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
6492 ดาบตํารวจ ณัฐพงศ เพียรมงคล 374/3 ศรีนวดิตต ทาใหม ทาใหม จันทบุรี 22120 /
6493 นาย ณัฐพงศ ลาภมี 67/4 5 ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี 76110 / /
6494 นาย ณัฐพงศ ศรีนัครินทร 241/3 ม.15 สกล-กาฬสินธุ โคกภู ภูพาน สกลนคร 47180 / /
6495 นาย ณัฐพงษ วิชัย 314ม.3 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
6496 นาย ณัฐพงษ ศรีชัย 133 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
6497 นาย ณัฐพจน คงบํารุง 117/458 หมูบานพรสวางนิเวศนเทพารักษ บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
6498 นาย ณัฐพจน มาลัย 2218/86 ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร /
6499 นาย ณัฐพนธ จิตวารีกุล 108/52 บางกระดี พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
6500 นาง ณัฐพร คุมเกตุ 170 1 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
6501 นางสาว ณัฐพร นพรัตน 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
6502 นางสาว ณัฐพร บุญวงศ 62 หมู3 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
6503 นาง ณัฐพร พันธุพาณิชย 99/157 ม.6 พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / /
6504 นาง ณัฐพร พูนทรัพยทวีสิน 598 บรมไตรโลกนารถ2 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
6505 นางสาว ณัฐพร เพชรสวัสดิ์ 24 บันไดอิฐ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / / /
6506 นางสาว ณัฐพร ภูชัย 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / /
6507 นางสาว ณัฐพร ศรีรัตนประไพ 2 เย็นจิต 6 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
6508 นางสาว ณัฐพร ศรีอินทร 115/135ม.4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
6509 นาง ณัฐพร เหมืองหมอ 149/8 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร 54000 /
6510 นางสาว ณัฐพร วรรณวงษ 40 ม.1 ซ. ถ. ต.หวยสําราญ อ.ขุขันธ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทร.- ศรีสะเกษ /
6511 นาย ณัฐพรรษ ผดุงเขต 70/7 สุขุมวิท 68 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / /
6512 นาย ณัฐพรรษ วงศเยาวรัตน 120/24 จอมทอง บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
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6513 นาง ณัฐพรหทัย โชคธนเศรษฐ 115 จันทน 16 แยก 12 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / /
6514 นาย ณัฐพล ธุมวงศ 171/153ม.4 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
6515 นาย ณัฐพล จันทรหอม 166/3 5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 / /
6516 นาย ณัฐพล เชาวพานิช 61/13 ม.5 เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
6517 นาย ณัฐพล ลิขิตวรกุล 20/8 ราชวงค ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 /
6518 นาย ณัฐพล โลวัฒนาการ 27/106-7 หมู 8 39 พระราม 2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
6519 นาย ณัฐพล วัชรสิริกุล 248 สมเด็จพระเจาตากสิน 18 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
6520 นาย ณัฐพล วาสิกดิลก 2016/72 จันทน23/1 จันทน ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10140 / /
6521 ร.ต.อ. ณัฐพล สายสุข 57ม.4 แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ /
6522 นาย ณัฐพล หนุนภักดี 429/1 หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
6523 นางสาว ณัฐพัชร วันสกุล 27/142ม.5 เพชรเกษม79 เพชรเกษม หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
6524 นาย ณัฐพัชร ใหมเอ่ียม 51/6 ม.4 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.0819474713 พระนครศรีอยุธยา /
6525 นางสาว ณัฐพัชร นพชญานนท 314/370 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
6526 นางสาว ณัฐพิมพ ปจันทบุตร 62/86ม.1 ดีบุก วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต / / /
6527 นาย ณัฐภณ กฐินหอม 173/6ม.5 แสงชูโต บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
6528 นาง ณัฐภรณ เมฆะ 5 1 สนามกีฬา ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
6529 นางสาว ณัฐภัสสร ปราปตบุณฑริก 1028/28 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
6530 นาง ณัฐภัสสร วิสิฐศักดิ์ถาวร 208/34 ม.9 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
6531 นางสาว ณัฐภาวี กิตติมาศ 893/22 นายทองเหม็น บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
6532 นางสาว ณัฐมณี ธนโกวิท 6/49ม.9 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
6533 นางสาว ณัฐมภรณ ม่ันใจ 134/1 สิงห ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 / /
6534 นาง ณัฐยา เลียดประถม 103/2 3 ทาพริก เมืองตราด ตราด 23000 / / /
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6535 นาง ณัฐยาน ชินประเสริฐ 334/8 อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
6536 นางสาว ณัฐยานี พออามาตย 31/1356 2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12110 / / / /
6537 นางสาว ณัฐรดา กรุณา 999 5 พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
6538 นางสาว ณัฐรดา กิ่มวงศ 81/4 4 มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150 / /
6539 นางสาว ณัฐรพี วิวัฒนากันตัง 523/1 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
6540 นางสาว ณัฐรีย อ่ิมสมัย 238/8 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100 เชียงใหม / /
6541 นางสาว ณัฐวดี แกวจํารัส 1/1 พิบูลละเอียด ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
6542 นาง ณัฐวดี พูลศิริ 82/256  ม.20 สมุทรปราการ 10540 / /
6543 นางสาว ณัฐวดี ใยปางแกว 1/215ม.6 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
6544 นางสาว ณัฐวดี ศรีละพันธ 42/1 หม 8 คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
6545 นางสาว ณัฐวดี ศักดารุจานนท 64/6ม.6 นนทบุร1ี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
6546 นางสาว ณัฐวดี สวางศรี 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
6547 นางสาว ณัฐวดี สังอูม 155/78 ระนอง 1 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
6548 นางสาว ณัฐวรรณ ชนะบุญ 19/25 สิงหราช ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
6549 นางสาว ณัฐวรรณ ไชยคช 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
6550 นาง ณัฐวรรณ ลิ้มสากล 1986 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / / /
6551 นางสาว ณัฐวรรณ วรพิสุทธิวงศ 2000 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
6552 นางสาว ณัฐวรรณ เวชพงศา 218/65 ม.7 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
6553 นางสาว ณัฐวลักษณ ซ่ือสัตย 41 ม.4 งิม ปง พะเยา 56140 / / / /
6554 นาย ณัฐวัชร บุญยกิจสมบัติ 457/125 วัดจันทรใน บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / /
6555 นาย ณัฐวัฒน จํารัสทิวัตถ 234/2 สะพานขวา บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
6556 นาย ณัฐวัฒน เปรี่ยมงูเหลือม 199/3041 3 พฤกษา 15 บางพล-ีตําหรุ แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
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6557 วาที่รอยตรี ณัฐวัฒน วณิชยวโรดม 492/2 หมู 12 สุขสวัสดิ์ ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / / /
6558 นาย ณัฐวิชช ศรมาลา 15/2 ม.5 ไรขิง สามพราน นครปฐม 73210 /
6559 นางสาว ณัฐวิภา งามพยุงพงษ 125/2 ตากสิน23 สมเด็จพระเจาตากสินสําเหร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
6560 นางสาว ณัฐวิภา ภูฉายา 37/2118 ม.4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12000 / / /
6561 นางสาว ณัฐวีณ ศิลปนุรักษ 190 จริญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / / /
6562 นาย ณัฐวุฒิ กังสดาล 1841 จรัญสนิทวงศ 40จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
6563 นาย ณัฐวุฒิ แกนไมตรี 10ม.10 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน /
6564 นาย ณัฐวุฒิ เฉลียวจิตติกุล 345 4 บานวังโพน ทาหินโงม เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 /
6565 นาย ณัฐวุฒิ ชางเหล็ก 1ม.2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
6566 นาย ณัฐวุฒิ ชาวศูนย 18/9 ม.6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
6567 นาย ณัฐวุฒิ เภสัชเวชกิจ 216ม.4 บานแหลม บางปลามา สุพรรณบุรี /
6568 นาย ณัฐวุฒิ มีเจริญ 49/6 ม.1 ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / / /
6569 นาย ณัฐวุฒิ วรุณวงคชัย 103/23 ม.18 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
6570 นาย ณัฐวุฒิ สมขาว 8 12 นาผือ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 37000 /
6571 นางสาว ณัฐศธร พงศจะนะ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
6572 นางสาว ณัฐศรัณย บุณยามระ 35/4 ซอยเพชรเกษม73ม.12 เพชรเกษม กรุงเทพมหานคร / / /
6573 นาย ณัฐศักดิ์ พระอามาตร 225 จักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร /
6574 นาย ณัฐศักดิ์ วิจิตรโสภา 567/12 อิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / /
6575 นาย ณัฐศิษฎ ศรีชุมสิน 259/146 สุขุมวิท71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / /
6576 พันตํารวจโท ณัฐสกล อรรจนสุพพัติ 243/1 มิตรอนันต ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6577 นางสาว ณัฐสรัญ งามเชวง 43 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน 26 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.02-8766513-4 กรุงเทพมหานคร / /
6578 นางสาว ณัฐสินี แสนสุข 305/135 พิชัย ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / / /
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6579 นางสาว ณัฐสุขวัญ รติพงคสิทธิ์ 557/1 รามคําแหง39 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
6580 นางสาว ณัฐสุดา จินดา 626/9 ม. 4 ช่ืนสินธุ 15 พหลโยธิน 62 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
6581 นางสาว ณัฐสุดา อนทอง 506/59 3 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / / / /
6582 นางสาว ณัฐสุดา ชาญพวง 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
6583 นาง ณัฐสุภรณ โพธิ์โลหะกุล 48/6 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
6584 นางสาว ณัฐิดา จูมเอย 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
6585 นางสาว ณัฐิยากร ปลีนารัมย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
6586 นาย ณัฐิวุฒิ วงคกองแกว 333/112 ม.1 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 /
6587 นาย ณัตพล เดชาฤทธิ์ 223/51 4 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
6588 นาย ณัทณพงศ ศรีสุวิทยวงศ 959/2 สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
6589 นางสาว ณัทณิชชา วราภิโมกษ 46/80/81 บางไผ-หนองเพาหงาย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
6590 นาย ณัทสรัญ อํานาจศศิธร 416 ริมคลองบางกอกใหญอิสรภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
6591 นาย ณัลทวัฒ กิ่งรุงเพชร 55 ม.2 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
6592 นาย ณัษสิทธิ์ หลักทรัพย 121 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
6593 นางสาว ณาณิการ บุตรมา 246ม.2 หนองคาย /
6594 นาย ณานชนม ไทยกระโทก 16/1 10 บานกลวย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 / / / /
6595 นางสาว ณิชกานต อินทรใจเอ้ือ 501/20 1 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / / /
6596 นางสาว ณิชกุล โพธิสิทธิ์ 8/5ม.1 เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี 21160 / /
6597 นางสาว ณิชชา ประกายกุลปติ 835 ออนนุช 10 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
6598 นางสาว ณิชชาภัทร ลิ่มอินทร 475/6 ซ.กอไผ ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต /
6599 นางสาว ณิชนันท เติมรัตนสุวรรณ 25 01 กาญจนาภิเสก 11/1 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
6600 นางสาว ณิชนันท ปุมเพชร 169/416 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131 ชลบุรี /
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6601 นางสาว ณิชนันทน คมมี 99/10 18 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
6602 นาง ณิชนันทน ชมภูพล 96/5 ม.1 ซอยทองธานี ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
6603 นาง ณิชปวีณ อิสระไพจิตร 350/105 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / / /
6604 นาง ณิชมน ทิมเรืองเวช 337 มหาไชย สําราญราษฎร พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
6605 นางสาว ณิชมน พลวิชิต 84 ม.4 ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 / /
6606 นางสาว ณิชมน มุขสมบัติ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
6607 นาง ณิชมนกานต กรวยสุวรรณ 92 ซ.ลาดพราววังหิน 80 ถ.ลาดพราววังหิน ต.ลาดพราว อ.ลาดพราว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร /
6608 นางสาว ณิชรีนย ดีหมัด 35/17 ทองหลอ 2 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
6609 นางสาว ณิชวรรธนี มนตเกษมศิริ 1909/262 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
6610 นาง ณิชาดา โตเดชาอนันต 604/3 หนาเมือง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
6611 นางสาว ณิชาดา รัตนเสถียร 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
6612 นาง ณิชาธัญ ดิชสิรภัทร 22 4 พลอยแหวน ทาใหม จันทบุรี 22120 / /
6613 นาง ณิชานันท นิธิพันธนันทน 8/754ม.14 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร / / /
6614 นางสาว ณิชาภัทร จันทรมณี 31 ม.3 หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม 73120 / /
6615 นางสาว ณิชาภัทร พันธุนราวิกิจ 21/3-4 ม.7 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางมวง บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
6616 นางสาว ณิชาภัทร โพธิ์รมย 101/1ม.10 บานแพว บานแพว สมุทรสาคร 74120 /
6617 นางสาว ณิชาภัทร วัชรสินธุ 7/569ม.6 เลียบคลองสอง สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / / /
6618 นาง ณิชาภา ธรบุตรชานนท 125/1616 ม.2 เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77160 /
6619 นาง ณิชาภา พิทักษประเวช 99/50 ม.19 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
6620 นางสาว ณิชามล จรุงจิตต 212 พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
6621 นาง ณิชารีย คงเวียง 102 2 สวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี 61150 / / / /
6622 นางสาว ณิชารีย เนตรทอง 1130/1 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / / /
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6623 นางสาว ณิชารีย พินิจ 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
6624 นางสาว ณิลิน วริทธิ์ธรา 6/753 ม.8 รามคําแหง 2 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
6625 นางสาว ณิศรา ชัยวงค 1/2 ม.3 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย 57310 / / / /
6626 นางสาว ณิศารัตน ไพรพนาพงศ 36/5 4 นิพัทธสงเคราห1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
6627 นางสาว ณิศิฌาฏาร มานะดี 52 ม.8 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
6628 นางสาว ณีรนุช ทวีไกรกุล 136/30 9 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / /
6629 นาย เณร จันทนเทศ 1 สาดเหล็ก เมือง พิจิตร /
6630 นาย ดง บุญอยู 27 ม.4 สวี ชุมพร /
6631 นาง ดง พัดรักษาพราหมณ - ม.4 เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรธานี /
6632 นาย ดง พาผล 56/1 สุริยาตร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
6633 นาง ดง เปนสุข /
6634 นาง ดนตรี โพธิ์สิงห 71/243 7 หมูบานฉัตรแกว มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 12120 /
6635 นาง ดนยา โอฬาระชิน 125/124 ม5 แจงวัฒนะ-ปากเกร็ดแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
6636 นาย ดนรอซี เหล็มเหม 46/1 2 สงขลา-นาทวี แค จะนะ สงขลา 90130 /
6637 นาย ดนรอหมาน การดี 61 2 สะกอม เทพา สงขลา 90000 /
6638 นาย ดนเลาะ นิหะ 86ม.6 ทรายขาว โคกโพธิ์ ปตตานี /
6639 นาย ดนัย คินันท 22ม.1 แหลมสิงห จันทบุรี /
6640 นาย ดนัย แซเซียว 67/8 วุฒากาศ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
6641 นาย ดนัย ธีรจิตติธรรม 316/7 หวยยอด ตรัง /
6642 นาย ดนัย ประเสริฐสุข 112/6 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
6643 นาย ดนัย มงคลรัตน 3/2 จัดสรรทิมเรืองเวช 1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / / /
6644 นาย ดนัย เสนาสุธรรม 56/511 รามคําแหง 156 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 302 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

6645 นาย ดม สิทธิเวชไทย 52 เทศลาบ2 ตลาดหลวง เมืองอางทอง อางทอง /
6646 นาง ดรรชนี งามวงษวาน 146ม.2 มาบไผ บานบึง ชลบุรี /
6647 นางสาว ดรรชนี สิงหไธสง 40 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
6648 นาย ดรัสพงศ สุวรรณพันธ 63ม.7 เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140 /
6649 นางสาว ดรินรัตน สุทธิศักดิ์ 14/232 4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
6650 นาย ดรุณ อิสระวัฒนานนท 15 ม.3 ทะเลทรัพย ปะทิว ชุมพร / /
6651 นางสาว ดรุณพร สุวรรณรัตนช่ืน 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
6652 นางสาว ดรุณพรรณ กิติสกนธ 1133 ลาดพราว71 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
6653 นาง ดรุณรัตน ทองนุม 464/14 ตลาดใหม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
6654 นางสาว ดรุณี กิจนิกร 102/137 หมู5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
6655 นาง ดรุณี จุลศิลป 11/98 ม.2 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี /
6656 นางสาว ดรุณี ฉั่วประดิษฐภัณฑ 1 ม.7 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 /
6657 นางสาว ดรุณี ดวนสูง 30/266 ริมทางรถไฟสายใต บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
6658 นางสาว ดรุณี ตรีธรรมพินิจ 41/1 นิกรเกษม ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย / /
6659 นาง ดรุณี เถาวัลย 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
6660 นางสาว ดรุณี ทรายหมอ 40 ม.9 แมจัน แมจัน เชียงราย 57110 / / / /
6661 นางสาว ดรุณี มีสุขโข 70/17 รัถการ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
6662 นางสาว ดรุณี เลี่ยมหุต 69 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110 / /
6663 นางสาว ดรุณี สัมพันธ 19 9 หนองคาย 43140 / /
6664 นางสาว ดรุณี สุวรรณกูฏ 20 คําน้ําแซบ วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 /
6665 นางสาว ดรุณี อํานาจเจริญ 801/273ม.8 พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12310 / /
6666 น.ส. ดรุณี แพพ่ึง 89/1 ม.4 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 /
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6667 นางสาว ดลใจ มนตเทวัญ 45/17 เทศบาลสาย11 จันทบุรี 22110 /
6668 นางสาว ดลชา ศรีบูรณกร 455/195 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
6669 นางสาว ดลทิพา มณีใส 14/1 ศิริมิตร 1 ราชวิถี คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 /
6670 นางสาว ดลภา เกตุกรรณ 74 ม.3 ซ. ถ. ต.มหาโพธิ อ.เกาเลี้ยว จ.นครสวรรค 60230 โทร. นครสวรรค /
6671 นางสาว ดลยา โคตะสาร 239-241 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
6672 นาย ดลรอเศษ แคยิหวา 139ม.2 น้ําผุด ละงู สตูล /
6673 นางสาว ดลฤดี กิตติเวชรักษ 15/45ม.6 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
6674 นางสาว ดลฤดี ฉวีจันทร 138 3 ทาโพ หนองขาหยาง อุทัยธานี 61130 / / / /
6675 นางสาว ดลฤดี หะรังษี 54 หมู 1 เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี /
6676 นางสาว ดลวรรษ เตชะสินทวี 121 เพชรเกษม แยก เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
6677 นางสาว ดลิชา ช่ังสิริพร 2000/32 ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 33190 / /
6678 นาย ดวง เกตุชาญสิริ 63 ม.3 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา /
6679 พันจาอากาศโท ดวง จําปาจันทร 171ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
6680 ร.ต.ต. ดวง บรรจงปรุ -  ม.1 ปากน้ําแหลมสิงห แหลมสิงห จันทบุรี / /
6681 นาย ดวง ละอองศรี  1ม.1 ปตตานี /
6682 นาย ดวง สุวรรณมาลา 751ม.7 สุขาภิบาล3 ระแงะ นราธิวาส /
6683 นาย ดวง บัวสุข 4 ชัยจุมพล ลับแล อุดตรดิตถ /
6684 นาย ดวง เครือฝน 8 ลับแล-ฝายหลวง ฝายหลวง ลับแล อุดตรดิตถ /
6685 นาย ดวง เนี่ยมคํา /
6686 นาง ดวง ลายทอง /
6687 นาย ดวง กอแกว 2767/22 ราชนิกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
6688 นาย ดวง จุติมุสิกข 4 ม.2 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
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6689 นาย ดวง บํารุงตา 7 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา / /
6690 นาง ดวงกมล คมกริส 25/158 ลาดพราว 101 ซอย36 (กาญจนาวาศ)คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
6691 นางสาว ดวงกมล เปรมสําราญ 177/85  ม.10 พงษสุข บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 20250 / /
6692 นางสาว ดวงกมล ลาภกอเกียรติ 254/22 ประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
6693 นาง ดวงกมล สินธุเดช 200/146ม.1 ติวานนท บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
6694 นางสาว ดวงกมล สุระเรืองชัย 50/50ม.9 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร /
6695 นาง ดวงแกว นิติคุณธรรม 33ม.4 ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี /
6696 นางสาว ดวงแกว ลิ้มประจวบลาภ 112ม.6 สมุทรสาคร /
6697 นางสาว ดวงขวัญ อินทรพุก 323ม.6 ราชดําเนิน โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
6698 นางสาว ดวงแข ชาติมนตรี 46/20 ม.13 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 /
6699 นางสาว ดวงแข แซตัง 25-27 นิวาส ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
6700 นาง ดวงแข รักไทยดี 41 หมูที่ 15 พะเยา-วังเหนือ พะเยา 56000 /
6701 นาย ดวงคํา ทองแกว 92ม.3 ดอนแกว สารภี เชียงใหม /
6702 นาง ดวงจันทร ชนะพลกรัง 632 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
6703 นางสาว ดวงจันทร แชมชอย 1 ม.9 เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี /
6704 นางสาว ดวงจันทร ไชยมัง 84 ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
6705 นาง ดวงจันทร สุทธิสารากร 62ม.5 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร /
6706 นาง ดวงจันทร แสงคําพันธุ 35/24 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
6707 นางสาว ดวงจันทร โสดา 197 ม.8 ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร 47230 /
6708 นางสาว ดวงจันทร อะปะมาโย 31/4 ม.4 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
6709 นาง ดวงใจ คุนวงศ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
6710 นางสาว ดวงใจ ไชยทองขันธ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
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6711 นางสาว ดวงใจ นิลสดใส 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
6712 นางสาว ดวงใจ ปวงสุข 1156/339 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
6713 นางสาว ดวงใจ พนมไพร 27/83 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
6714 นางสาว ดวงใจ ยอดแกว 64 ม.4 ปากนคร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
6715 นาง ดวงใจ รัตนยรรยง 784/1 เจริญกรุง บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / / /
6716 นางสาว ดวงใจ อุระทัย 63/1036ม.7 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
6717 นางสาว ดวงชีวรรณ ศรีเนตร 19 5 ทุงนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร 35000 / / / /
6718 นางสาว ดวงชีวัน สมพงษ 255 1 หนองเหลา เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 /
6719 นางสาว ดวงดาว คําสุข 46/151 ม.1 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
6720 นาง ดวงดาว เตชะนันท 201 ม.3 ปาซาง แมจัน เชียงราย /
6721 นางสาว ดวงดาว นักดนตรี 166 วิจิตร2 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
6722 นางสาว ดวงดาว รุงเรืองรุงโรจน 138/1ม.13 ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร /
6723 นาย ดวงดี ขันแกว 8 ม.6 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม /
6724 นาง ดวงเดือน จินดาแสง 29/202ม.9 เมืองทองธานี 8 แจงวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
6725 นาง ดวงเดือน จุลบท 105/13 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6726 นาง ดวงเดือน ดุษณียวงศ 274 ซ.เทศบาล 7ม.3 ยันตรกิจโกศล สูงเมน สูงเมน แพร 54130 /
6727 นาง ดวงเดือน ตั้งเจริญ 29-31 ม.6 ถอนสมอ ทาชาง สิงหบุรี /
6728 นาง ดวงเดือน บํารุงบุรี 112 หมู 3 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก 26130 / / /
6729 นางสาว ดวงเดือน ไพศาลวงศดี 167 จันทน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
6730 นาง ดวงเดือน รัตนกุล 180 ดาวดึง บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
6731 นาง ดวงตา เงินอน 259 ม.6 สันติสุข ดอยหลอ เชียงใหม 50160 / / / /
6732 นางสาว ดวงตา รอดปฐม 9/146 ม.ลิลอินเดอะปารครัตนโกสินทรสมโภชน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
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6733 นางสาว ดวงตา ศิริวงค ณ อยุธยา 164/317 3 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
6734 นาย ดวงทิพย จิตตแปง 158 ทุงโฮเต็ล เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
6735 นางสาว ดวงทิพย อรัญดร 31 ศรนรินทร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
6736 นางสาว ดวงธิดา ไพรศุภา 29/71 หมู 7 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
6737 นางสาว ดวงนภา วุฒิภารัมย 77 พิทยลาภ เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
6738 นาย ดวงเนตร ยารวง 370ม.1 ปาแดด ปาแดด เชียงราย /
6739 นางสาว ดวงเนตร แหวนนิล 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
6740 นางสาว ดวงพร แกวหาญ 31  ม.12 บัวใหญ น้ําพอง ขอนแกน 40140 /
6741 นางสาว ดวงพร ครามปน 31 ม.7 น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
6742 นาง ดวงพร เชาวปรีชา 89 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
6743 นางสาว ดวงพร เช้ือโชติ 226/40 ม.18 ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
6744 นางสาว ดวงพร เปาอันพงษกูล 17-18 ง. หนาเมือง หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
6745 นางสาว ดวงพร พิเศษศรี 71/46 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
6746 นางสาว ดวงพร พุมจันทร 273/5 ชานเมือง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
6747 นางสาว ดวงพร มะโนภักดิ์ 440/13ม.1 กาญจนวนิช พะตง หาดใหญ สงขลา /
6748 นางสาว ดวงพร วานิช 693 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
6749 นาง ดวงพร ศรีทองกุล 4689 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
6750 นางสาว ดวงพร ศิริมะณีวัฒนา 118/352 นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
6751 นาง ดวงพร อารีธรรมศิริกุล 8/20ม.2 สุนทรโกษา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
6752 นาง ดวงพร บุณยปรีดี 379 2 ทามวง ทามวง กาญจนบุรี / /
6753 นางสาว ดวงเพ็ญ ปนตา 69/1 ม.5 หารแกว หางดง เชียงใหม /
6754 นางสาว ดวงภรณ แดงจีน 139/38 ม.2 กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร / / / /
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6755 นางสาว ดวงภาณิชา สุขพัฒนนิกูล 420/3ม.1 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา /
6756 นางสาว ดวงรัตน เกษมโสตร 401/15 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
6757 นางสาว ดวงรัตน ชัยวัฒนเมธิน 40 สุทธินิเวศน สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
6758 นางสาว ดวงรัตน ณ หนองคาย 412/5-6ม.5 ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย /
6759 นาง ดวงรัตน สุรินทร 74 ม.7 ชลบุรี /
6760 นาง ดวงฤดี เจะแต 700 สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
6761 นางสาว ดวงฤดี บุษยวิทย 99/117 ม.2 นครศรีฯ-ปากพนัง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80330 / /
6762 นางสาว ดวงฤดี มีออง 84/3ม.10 เช้ือเพลิง ปราสาท สุรินทร /
6763 นาง ดวงฤดีวรรณ สิงหาวรณ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
6764 นางสาว ดวงฤทัย วิชัยดิษฐ 88/107 พุทธมณฑลสาย 2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
6765 นางสาว ดวงฤทัย เหลืองอุษากุล 2466/5 เจริญกรุง บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / / /
6766 นางสาว ดวงลดา ปุนมา 209/1 ม.1 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
6767 นางสาว ดวงวรัตถ อินสี 54/167 ม.3 ซ. ถ. ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.- ปทุมธานี / /
6768 นาง ดวงสมร พงศเสาวภาคย 49 สหกรณ4 นาคนิวาส ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
6769 นางสาว ดวงสวรรค เนือง ณ สุวรรณ 653 ม.8 ซ. ถ. ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.- พิษณุโลก /
6770 นางสาว ดวงอาภรณ มาตขาว 49 9 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / / /
6771 นาย ดวน พ่ึงสีใส 57ม.10 บางกระทุม พิษณุโลก / /
6772 นาย ดวน สาตัง ตลาด เมือง มหาสารคาม /
6773 นาย ดวน โมงอาษา 5 โคกแย หนองสด สระบุรี /
6774 นาย ดวัลย จิตตเสถียร 110/47 ราเมศวร ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
6775 นาย ดอ วะโลหะ 2 สีแกว เมือง รอยเอ็ด /
6776 นาง ดอกแกว เรืองฤทธิ์ 209/80ม.6 กรุงเทพมหานคร /
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6777 นาง ดอกไม จีระวุฒิ 1905-06 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
6778 นางสาว ดอกไม วิวรรธมงคล 323/7 พหลโยธิน 45 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
6779 นาย ดอกไม ทวีเกิด 7 บานใหม กรุงเกา พระนครศรีอยุธยา /
6780 นาง ดอกไม เนาวโชติ 41 1 สุรสีห ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
6781 นางสาว ดอกรัก นนธิจันทร 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี / /
6782 นาย ดอกรัก ตันตยาภรณ 248/14 ต. บางปลาสรอย อ. เมือง จ. ชลบุรี /
6783 นาง ดอกรัง แกวมังคละ 111/2 4 ทาอาง โชคชัย นครราชสีมา 30190 / /
6784 นางสาว ดอท โพธิ์ 8/4 ซ.3 (ถนนแกวนวรัฐ) ถ.แกวนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50000 เชียงใหม / /
6785 นาย ดอสิ่ง แซอ้ือ /
6786 นาง ดัชนี มณีเพ็ชร 598/2 ม.1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 จันทบุรี /
6787 นาง ดัน คําคุม /
6788 นาย ดับ ภูขวัญเมือง 2 ปากแพรก สวี ชุมพร /
6789 นาง ดา พงเพ็ชร /
6790 นาย ดาพม เฮงกี้ 49/20 ม.9 ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10210 /
6791 นาง ดาม คําจร /
6792 นางสาว ดารณี ธรรมชาติ 40/15 ลาดพราว 23 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
6793 นางสาว ดารณี นาคอวมคา 30/3 ทาขาม สามพราน นครปฐม /
6794 นาง ดารณี วงศวัฒนะเศรษฐ 3 สุธรรมา โกรีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
6795 นางสาว ดารณี สวางนพ 167/3 สุกันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6796 นางสาว ดารณี อมรจันทรเพ็ญ 94 2 ขุนพิทักษ ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70110 /
6797 นางสาว ดารณี อิทธิยาภรณ 42/77 รามอินทรา 55/8 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
6798 นางสาว ดารัตน กัลยานันฑปรีชา 1 เพชรเกษม 68 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
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6799 นาง ดารา นวลสุทธิ์ 6/1ม.1 เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี 84190 / / /
6800 นางสาว ดารา พนาสันติกุล 4 6 ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม 50250 / / / /
6801 นาง ดารา มีแกว 19/259 หมู 2 เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77180 / /
6802 นาง ดารา วัฒนนครบัญชา 113115 เศรษฐสัมพันธ หนองแค หนองแค สระบุรี 18140 /
6803 นางสาว ดาราชล ยลรักษ 192/81 รามคําแหง68 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
6804 นางสาว ดาราณี แซอ๋ิว 3/5 ม.3 สุขุมวิท กะเฉด เมืองระยอง ระยอง 21100 /
6805 นางสาว ดารารัตน เกษตรสุขใจ 119 ม.9 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 50160 / / / /
6806 นาง ดาราวรรณ จินดา 179/35 5 ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / /
6807 นาง ดาราวรรณ ตั้งธีรสกุล 639 จักรเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
6808 นางสาว ดาราวรรณ ทาหนิ้ว 87ม5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
6809 นางสาว ดาราวรรณ มาฉันท 85 ม.8 ต.บานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120 เชียงใหม /
6810 นางสาว ดาริกา วงศมาลี 5/1 ม.11 รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม / / /
6811 นางสาว ดาริณี กัลยาณสุต 34 วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
6812 นางสาว ดาริณี เดนดนัย 888/97 ประชาราษฎรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
6813 นางสาว ดาริน ประยงค 199/9 6 นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 /
6814 นาง ดารินทร แตมพรมรินทร 71/50 11 เสนานิคม 1 พหลโยธิน ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
6815 นาง ดารุณี นาละมัน 20 เจาคุณ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
6816 นางสาว ดารุณี ศรีมวง 61/2 ม.9 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
6817 นางสาว ดารุณี สุวรรณชัยโฆษิต 14 หมูที่ 2 พหลโยธิน แมใจ แมใจ พะเยา 56130 /
6818 นาง ดารุนี ทองสุขมาก 121 หมู 5 ชัยนารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 /
6819 นางสาว ดาเรศ พรหมสวัสดิ์ 99/46 3 ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
6820 นางสาว ดาลัด โชคชัย 102/51-52 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
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6821 นาย ดาลัน มาลินี 398ม.1 สตูล /
6822 นางสาว ดาลิ่ง ภูครองทุง 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
6823 นางสาว ดาลิน สิงหชู 39 มหาราช ซ.8 (ศรีสวัสดิป์ากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 / / / /
6824 นางสาว ดาว แซคาง 29/6 ม.10 บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
6825 นางสาว ดาว พิมพทอง 9 ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
6826 นาย ดาว แสงสุวรรณ 1104/6 ม.3 ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี /
6827 นางสาว ดาวจันทร เดชสองช้ัน 187/3 เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / / / /
6828 นาง ดาวดล เประกันยา 27ม.16 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150 / / /
6829 นาง ดาวดี สุขภิบาล 2 ม.7 ตนยวน พนม สุราษฎรธานี /
6830 นางสาว ดาวรรณ จันทะสิงห 1118/81 กรุงเทพ_นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
6831 นางสาว ดาวริน นาวาบุญนิยม 192ม.10 วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
6832 นางสาว ดาวรุง พยัคฆา 67/1289 ม.16 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
6833 นาง ดาวรุง ยงยืน 39/1 ม. 2 ลพบุรี 15000 / /
6834 นาง ดาวรุง สุกิจชาญยุทธ 74/96 4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
6835 นางสาว ดาวเรือง ตอจับตน 38/1ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
6836 นาย ดาวเรือง ปนทอง 175 4 คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / / / / /
6837 นาย ดาวเรือง เลี่ยมสมบัติ 2616 ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
6838 จ.ส.อ. ดาวโรจน ชุมดวง 1772/79 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
6839 นางสาว ดาววรรณ อุตมะแสงจันทร 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
6840 นาง ดาวศิริ พงศอนุตรี 10 จันทน 2 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
6841 นาย ดาวเสด็จ อนุญาหงษ 20 ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
6842 นาง ดาหวัน หอหุมดี 190 11 อุดร-สกล หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130 / / / /
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6843 นาง ดํา แซเอีย - ม.4 สวรรคโลก สุโขทัย /
6844 นาง ดํา เหมจันทึก - ม.5 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา /
6845 นาง ดํา อักษรแสงแกว - ม.4 ยามู ยะหริ่ง ปตตานี /
6846 นาย ดํา ปรามงูเหลือม 7 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา / /
6847 นาย ดํานอย ศรีภารา 171 ม.22 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
6848 นาย ดํานึง กาญจนมา 212/2 ม.1 กฤษมานิตย หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม /
6849 จ.ท. ดําเนิน เชยหอม 2 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
6850 นาย ดําเนิน แซเหลี่ยม 14/2275 1 หมูบานบัวทองธานีตลิ่งชัน-สุพรรณ บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
6851 นาย ดําเนิน จินตนศิริ 72 ต.เขตตเทศบาล อ.เสนา จ.นครศรีอยุธยา /
6852 นาง ดําผอง ศรีเหงา 429/8 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6853 นาย ดํารง ดุสิตานนท 58/7 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
6854 นาย ดํารง เดินชาบัน 17ม.5 เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
6855 นาย ดํารง ธรรมศักดิ์เกษม 167 คําแสน ในเวียง เมืองแพร แพร /
6856 นาย ดํารง ปะเมทะโก 21 ม.12 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี /
6857 นาย ดํารง เพ่ิมผลประเสริฐ 20/3 จุฬา ซอย 11 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
6858 นาย ดํารง วงศเวชวิวัฒน 304/731 ม.3 พหลโยธิน ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
6859 นาย ดํารง วัชรพงศ 1114 บานดอน ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
6860 นาย ดํารง สมานบุตร 60 ม.3 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี /
6861 นาย ดํารง สุนกุล 48/63ม.3 สุขาภิบาล5 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
6862 นาย ดํารง หรรษดุณารับ 54/1-2 ม.5 พระนครศรีอยุธยา /
6863 นาย ดํารง เลิศโอสถ 20 หนาเมือง เมือง ปราจีนบุรี / /
6864 นาย ดํารง วงสคําตัน 4 สางปง ปากบอง ลําพูน /
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6865 นาย ดํารง แสงกระจาง 28 สุนทรธรรมทาน โสมนัส ปอมปราม กทม. / /
6866 นาย ดํารง อุดมบุตร /
6867 นาย ดํารง นุตาลัย 1707 ต.บางขุนนท อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
6868 นาย ดํารงค กะลําคาร 5 อิสลามบํารุง 2 แมสอด แมสอด ตาก /
6869 นาย ดํารงค จิรวรพัฒน 1/60 อินทรพิทักษ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
6870 นาย ดํารงค จุลกมนตรี 425 วานิช 1 สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
6871 นาย ดํารงค ดอนสกุล 59 ม.7 ทิศเพลิมพานิช กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด /
6872 นาย ดํารงค ประเสริฐสมบัติ 316 ม.9 ปราจีนบุรี /
6873 นาย ดํารงค เพ็ชรนอย 80/52ม.2 ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี /
6874 นาย ดํารงค ศุภมนตรี 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
6875 พันจาเอก ดํารงค สงวนพงษ 8/355 หมู 8 ม.เมืองใหม แพรกษาแพรกษา ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / / /
6876 นต. ดํารงค สงวนเสริมศักดิ์ 30/19 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6877 นาย ดํารงค สืบชมภู - ม.1 ธวัชบุรี ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
6878 นาย ดํารงค จันทรยวง 403 บรมราศน ทาอิฐ เมือง อุตรดิตถ /
6879 นาย ดํารงค ภูประเสริฐ /
6880 นาย ดํารงค มูลอ่ิม /
6881 นาย ดํารงครักษ สิงหโตขํา 7/57 ปทุมทิพย บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
6882 นาย ดํารงคศักดิ์ ภาติยะศิขัณฑ 49 แจงสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
6883 นาย ดํารงคศักดิ์ วัชรจิตต 38 พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร /
6884 นาวาโท ดํารงฤทธิ์ ยนนาวา 82/4 วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
6885 พันเอก ดํารงศักดิ์ ทรัพยเขื่อนขันธ 1436 8 ดานสําโรง 32 ศรีนครินทร สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
6886 นาย ดํารงศักดิ์ เที่ยงธรรม 49/128 3 กิ่งเเกวอุทิศ รัษฏานุสรณ รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / / / /
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6887 นาย ดํารงศักดิ์ รักยุติธรรมกุล 48/1 ม.3 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี /
6888 นาย ดํารงศักดิ์ วังธนากร /
6889 นาย ดํารัส ศรีเกษร 525/2 หมากแจง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
6890 นาย ดํารัส ศีลสุจริต 110/30 ช. หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี / /
6891 นาย ดํารัส โอสถศิลป 146 ราชบุรี /
6892 นางสาว ดํารัสสิริ แซเตียว 44/258 ม.14 ซ. ถ. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. ปทุมธานี /
6893 นาย ดําริห งันลาโสม 152 ม.1 นิตโข สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
6894 นาย ดิน มากสุทธิปาน 432ข คลองชักระ ตลิ่งชัน ธนบุรี /
6895 นาง ดิม สืบสมุด /
6896 นาย ดิเรก กลิ่นมาลี 81/106ม.5 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / / / /
6897 นาย ดิเรก คมขํา 137 ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร แพร /
6898 นาย ดิเรก ตนศรีวรรัตน 15/24 สวรรควิถี เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
6899 นาย ดิเรก ปุยสาลี 994 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6900 นาย ดิเรก ศักดี 792/17 ริมคลองบางกอกนอย อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
6901 นาย ดิเรก อุดมผล 289 ต. หนาเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี /
6902 ส.ต.อ. ดิเรกราช ไชยสากร 119 ม.13 บัวใหญ น้ําพอง ขอนแกน / /
6903 นาย ดิลก ธนวิบูลย 158/1 วังเดิม วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
6904 นาย ดิลก พิมพสกุล 148 เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
6905 นาย ดิลก วงษมหาจักร 76 ม.1 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน /
6906 นาย ดิษฐ เซ็นนอย ม.1 วัดโคก มโนรมย ชัยนาท /
6907 นาย ดิษฐ สุวรรณพรม 1 ราษฎรบํารุง ทุงยั้ง ลับแล อุดตรดิตถ /
6908 นาง ดี - ม.2 ทุงยาว ปาย แมฮองสอน /
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6909 นาย ดี แกวแจมจันทร 82 ม.8 คอใต สวางแดนดิน สกลนคร /
6910 นาย ดี นิลยิ้ม 64/7 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
6911 นาย ดี เรืองศักดิ์ 15 ม.4 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม /
6912 นาย ดี วงษมาเกษ 5411 อุบลเดช อุบลราชธานี /
6913 นาย ดี แสงแกว 10 ม.8 อุบลราชธานี /
6914 นาย ดี แสงสวาง 105ม.8 มานีโตนดดวน สงขลา /
6915 นาง ดี หนูเสน - ม.5 น้ํานอย หาดใหญ สงขลา /
6916 นาย ดี คํามูล 3 รอบเวียง เมือง เชียงราย /
6917 นาย ดี ขันดี 19 เมืองพาน พาน เชียงราย /
6918 นาย ดี ทาธวัช 1 ปาชาง ปากบอง ลําพูน / /
6919 นาย ดี ปญญามี /
6920 นาง ดี เชาวศิริ 39 ต.ชางมอย ถ.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม /
6921 นาย ดี เชาวโน /
6922 นาง ดี แซซ้ือ /
6923 นาย ดี เวชพานิชย หมู 5 ต.พันดอน อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี /
6924 นาง ดี พิณศรี /
6925 นาง ดี สุขะ /
6926 นาง ดี บุดดา /
6927 นาง ดี เนื่องเทพ /
6928 นาย ดึงศักดิ์ เสือคําจันทร 1 ม.8 สกลนคร /
6929 นาย ดื้อ แกวโชติ 10 บานผือ บานผือ อุดรธานี /
6930 นาย ดือรอแม หะบู 20/2ม.3 พรอน เมืองยะลา ยะลา 95160 /
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6931 นาง ดุษฎี นพคุณ 126/679หมู5 แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
6932 นางสาว ดุษฎี นราธิปภัทร 861/1 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
6933 นางสาว ดุษฎี พิทักษ 35 หมู 2 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 17150 /
6934 นาง ดุษฎี มงคล 143 10 สมประสงค ทุงคลอง คํามวง กาฬสินธุ 46180 / / /
6935 นางสาว ดุษฎี ลูกเหล็ม 169/402 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
6936 นาง ดุษฎี สุทธิเลิศ 505 พิบูลอุปถัมภ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 / /
6937 นางสาว ดุษฎี สุวรรณศรี 347 ม.1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
6938 นาง ดุษฏี มีสุข 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
6939 นางสาว ดุษณี หม่ันผจง 3155 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
6940 นาง ดุษณี ศิริยง 88 ซอยวิจารณ บางรัก บางรัก กทม. / /
6941 นาง ดุษณีย ทองเกลี้ยง 536/25 ทางรถไฟตะวันตก นครปฐม 73000 / /
6942 นาย ดุษิต ฉวานนท 133 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
6943 นาง ดุสดี อุตตโรพร 165 ถ.นครไน ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา /
6944 นาย ดุสิต กฤษณัมพก ม.3 พุมเรียง ไชยา สุราษฎรธานี / /
6945 นาย ดุสิต ชูจตุโร 90/182 บัวทองเคหะ บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
6946 นาย ดุสิต ศิริพงษ 4/46 สุขาภิบาล2 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
6947 นาย ดุสิต อุนทะยา 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
6948 นาย ดุสิต ฤาเดชนันทน 54/52 วุฒนาเทศ บางดือ บางขุนเทียน ธนบุรี / /
6949 นาย ดุสิต จันทรทอง /
6950 นาย ดู บุตรละคร 17 ม.1 มวง บานมวง สกลนคร /
6951 นาย เด็ก แซตั้ง 554 หาแยกพลับพลาไชย ปอมปราบ พระนคร /
6952 นาย เดงสน แซลิ้ว 241-243 ต.ปอมปราบ ถ.เจริญกรุง อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
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6953 นาย เดช แกวไขแสง 34 สนามชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ / /
6954 นาย เดช โกสัยสุก 178 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
6955 นาย เดช จันทปชโชติ 21/9 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
6956 นาย เดช ชางหลอ 6 สรรพยา ชัยนาท /
6957 นาย เดช ไชยงาม 80/3ม.5 สกลนคร /
6958 รอยโท เดช เพ่ิมทรัพย 57 ษ ม.10 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
6959 นาย เดช รอบโลก 61 ม.1 อุบลราชธานี /
6960 นาย เดช แสงพิทูร 132/1 4 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค 60180 /
6961 นาย เดช อุทัย 811/5 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
6962 นาย เดช ศิริพัลลภ 20 3 บานระนาด บางบอ สมุทรปราการ / /
6963 นาย เดชณรงค สิทธิสงคราม 67 ถ.พัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 โทร.0890454934 กรุงเทพมหานคร /
6964 นาย เดชธนู ซาทาไม 40/279 5 ไรขิง สามพราน นครปฐม 73210 / / /
6965 นาย เดชนคร โตพิทักษ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
6966 นาย เดชภัทร เดชโอฬารัก 239/4  หวยแกว สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
6967 นาย เดชัย แสวงดี 140ม.2 อุบลราชธานี /
6968 นาย เดชา จิตสํารวย 232 ม.3 ลานสกา-นาพรุ ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230 /
6969 นาย เดชา ชมดี 88/67 6 หนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
6970 นาย เดชา เดชชัยวัฒนา 144-145 ม.1 ราชนิกูล ขอนแกน /
6971 นาย เดชา โดตหา 39/2 สุริยาตร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
6972 นาย เดชา ถาวรรุงกิจ 185/1 มูลเมือง ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / / /
6973 นาย เดชา บุญยศิริเดชากุล 34 ม.6 โพธิ์เกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
6974 นาย เดชา บุษบงค 303 ม.2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา /
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6975 นาย เดชา มณีศรี 49/1 ปาตอง กะทู ภูเก็ต /
6976 นาย เดชา ศิริอรุณรัตน 33/55 10 9 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
6977 นาย เดชา ศุจิธรรม 4/1365 ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
6978 นาย เดชา สมงาม 1713/1 กําจัดภัย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
6979 นาย เดชา สวรรควัฒนกุล 328/1 พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
6980 นาย เดชา เสมบุญหลอ 16/3ม.5 สุขาภิบาล บางกะป กรุงเทพมหานคร /
6981 นาย เดชา แสนอุมล 178 ม.10 แวง สวางแดนดิน สกลนคร /
6982 นาย เดชา อินทรบุหรั่น 20/1 น้ําใจพัฒนา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 / / /
6983 นาย เดชา ภูศิริ 161/259 ม.9 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
6984 นาย เดโช เพชรมาลัยกุล 960/8-10 เพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / /
6985 นาย เดโช เลิศไกร 161 ลาดพราว 93 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
6986 นาย เดโช อมรเวชกิจ 174/6 พลายวาส บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
6987 นาย เดน พลังฤทธิ์ 55ม.2 เวียงสา นาน /
6988 นาย เดน วงษประพงษ 229-231 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
6989 นาย เดนศักดิ์ สุภัทรวณิชย 25/106 8 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
6990 นาย เดรีย ประเสริฐดํา 5/2ม.3 กระโรม นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280 /
6991 นาง เดรือพันธ ศุภเกษร 23 โพธิ์สอาด คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
6992 นาย เดิม คงเพชรศักดิ์ 117ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
6993 นาย เดิม วงศหนู 865 8 อินทรศีรี แมสอด แมสอด ตาก /
6994 นาง เดียรนา หลวงเทพ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
6995 นาง เดี้ยว ตอมดอ /
6996 นาย เดือน คงยอง 27ม.2 นุกูลกิจ บานกราง กงไกรลาศ สุโขทัย /
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6997 นาง เดือน ดีราษฎรวิเศษ 151/19 ม.13 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
6998 นาย เดือน เถาวชาลี 93 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
6999 นาย เดือน นันติตานนท 143 ศรีดอนไชย ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
7000 นาง เดือน ปนสุพฤกษ 621 ม.1 พหลโยธิน มวงคํา พาน เชียงราย / / / /
7001 นางสาว เดือนฉาย วันเพ็ญ 24 2 หวยเฮ้ีย นครไทย พิษณุโลก 65120 / / / /
7002 นาง เดือนดี กาญจนัมพะ 475/5 ม.4 บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี / / /
7003 นางสาว เดือนเพ็ญ คุณเผือก 70/3 ม.5 หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
7004 นางสาว เดือนเพ็ญ รากวงศ 61/3 พระราม6 ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 14000 / / / / /
7005 นาย แดง จุลบุญญาสิทธิ์ 069 ม.6 นครศรีธรรมราช /
7006 นาย แดง ชุมสุวรรณ 260ม.3 เพชรเกษม ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
7007 นาย แดง ชูศิริ 44/1ม.9 โสภณอุทิศ ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 / /
7008 จาสิบเอก แดง ชูสังกิจ 315 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
7009 นาง แดง เซียงฉิม 322ม.6 พนัสนิคม ชลบุรี /
7010 นาย แดง ตวยกระโทก 12 ม.14 สีสุก จักราช นครราชสีมา /
7011 นาย แดง ทองพูน 83ม.5 นครศรีธรรมราช /
7012 นาย แดง ทองเพ็ชร 416 ปราจีนบุรี /
7013 นางสาว แดง นิคมจิตร 71ม.1 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี /
7014 นาย แดง พิบูล 80 ผาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7015 นาย แดง วงศธรรมมา 3 อุบลเดช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7016 นาย แดง สมธิ 33 5 ปาตุม พราว เชียงใหม 50190 /
7017 นาย แดง เรือนอินทร 5 ทาปลา ทาปลา อุตรดิตถ /
7018 นาย แดง คําจีน 25 เตชวณิช บางซ่ือ ดุสิต กทม. /
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7019 นาย แดง วัฒนวิเชียร 7 ปากพลี ปากพลี นครนายก / /
7020 นาย แดง รัศมี 302 หนาเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา /
7021 นาย แดง บุญชาโต 172-173 หมู 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด /
7022 นาย แดง ทิพยอาสน 110 หมู 5 ต.โนนสอาด อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี /
7023 นาย แดง วิเศษ 22 ต.ทันเที่ยง ถ.พัทลุง-ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง /
7024 นาย แดง พันธุสิ้ว 384 ถ.รณกิจ ต.หลมศักดิ์ อ.หลมภักดี จ.เพ็ขรบูรณ /
7025 นาย แดง พรหมสุวรรณ 248/4  ต. ทาตะเภา  อ.เมือง จ. ชุมพร /
7026 นาย แดง วงษราช /
7027 นาง แดง ชุมภู /
7028 นางสาว แดงตอย แกวเสมา 489 สันติภาพ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
7029 นาย แดงศักดิ์ ฉิมสําอางค 185 บานบุ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
7030 นาย แดนชัย เปรมนนท 80/3 ม5 สทิงหมอ สิงหนคร สงขลา / /
7031 นาง โด เมฆนิล - ม.4 สุโขทัย /
7032 นาย โดง กันชิยะ 38 6 บานคู เมืองเชียงราย เชียงราย /
7033 นาย โดม นุชสาย 215/1 รถไฟตะวันตก นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม /
7034 นาย ตง ซิมวรรณโณ 70 พานิชเจริญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
7035 นาย ตง แซเจ็ง 800 ตลาดเจาคุณ ปากคลองสาน คลองสาน ธนบุรี / /
7036 นาย ตง แซลิ้ม /
7037 นาย ตงฉาง แซเตีย 277 ต.จักวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
7038 นาย ตงใช แซตัน /
7039 นาย ตงซ่ือ เองตงซ่ือแซเอ็ง หมูที่ 2 ต. โพธิ์กลาง อ.เมือง จ. นครราชศรีมา /
7040 นาย ตงหมง แซเตีย 52 ถ.พระราม 4 ต.สามแยก อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 320 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

7041 นางสาว ตติยา ปฐมสกุลสุนทร 14/2005 13 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี /
7042 นาย ตน เพ็ชรวิจิตร 2/1 บรรทัดทอง วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
7043 นาย ตน นาสมใจ 25 ต.หนองแขน อ.กมลาไสย จ.มหาสารคาม /
7044 นาย ตน เขียนคํา /
7045 นาง ตนฝน แสงอาทิตย 14ม.5 สันปาตอง เชียงใหม /
7046 นาง ตนาจิตต ลักษณะชัย /
7047 นาย ตรง ลัทธิธรรม 49/6 11 บางพรม ตลิ่งช่ัน กทม. / /
7048 นาย ตรง อ้ือจรรยา ม.1 ต.วัดพริก อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
7049 นาย ตรอง ทรงพิน 460/1 ต.ตลองชักพระ อ.ตลิ่งชัน จ.ธนบุรี /
7050 นาย ตระการ คุนาวุฒิ 15 เจริญศรี ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร /
7051 นาย ตระการศักดิ์ ประสาร 252 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
7052 นาง ตระกูล เคชเสนี 6 ต.โสมนัส อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
7053 นาย ตระกูล ตรีทอง 314 หมู 9 ต.บานหมอ อ. บานหมอ จ. สระบุรี /
7054 นาย ตระหนัก วงศศรีพิสันต 1119/30 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
7055 นาย ตรี ดานไพบูลย 122/1 6 ลําพูน-เชียงใหม อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
7056 นาง ตรีนัส ไทยโกษา 28/61 หมู 5 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
7057 นาง ตรีพร สหสุนทร 310/949ม.3 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
7058 นาย ตรีภพ ธรรมศิริ 1361/1 เสนานิคม2 พหลโยธิน34 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
7059 นาย ตรีระ พูนสวัสดิ์ 132ม.2 ปะเหลียน ตรัง /
7060 นาง ตรีรัตน ขัดกันทะ 260ม.9 มะขามหลวง สันปาตอง เชียงใหม 50230 /
7061 นางสาว ตรีรัตน อัศวางกูร 3 ตรอกขาวสาร กรุงเทพมหานคร / /
7062 นางสาว ตรีวิสา จาบถนอม 95/17 3 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
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7063 นาย ตรึก คงมงคล 956 ม.4 กําแพงเพชร /
7064 นาง ตลับ รอตพยันต - ม.1 หลังสวน หลังสวน หลังสวน ชุมพร /
7065 นาง ตลับ อิศรางกูร ณ อยุธยา 129 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7066 นาย ตลึง บุญอยู 72ม.15 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
7067 นาง ตวง บุญทอง /
7068 นาง ตวงพร ไชยกาล 114/3 จรัญสนิทวงศ อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
7069 นาง ตวงพร โพธิทัตกุล 299/53 สุขุมวิท66/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
7070 นาง ตวงพร ศรีสวัสดิ์ 1 ธนลาภ1 รัชดาภิเษก บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
7071 นางสาว ตวงพร ยังแชม 26 ม.9 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 พิจิตร /
7072 เรืออากาศโทหญิง ตวงรัชต นรชาติธํารงวิทย 144/217หมู1 วัดกู สุขาประชาสรรค2 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
7073 นาง ตวงรัตน บุญศิริ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
7074 นางสาว ตวงรัตน ศิริเอก 142/58/25 หมู 2 ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
7075 นาง ตวงศิริ ภูมิรัตน 40-42 จักรเพ็ชร พระนคร กรุงเทพมหานคร /
7076 นาย ตวน ประจวบวัน 2 ม.8 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี /
7077 นาย ตวน โพธิรังสรรค 433/1 ต. หนาเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี /
7078 นาย ตวน ไชยนุรักษ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย /
7079 นาย ตอ เย็นภิญโญ 210/3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
7080 นาย ตอง บางแบน 177ม.3 ปาง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย /
7081 นาย ตอง ขุนเทพ 94/3ม.4 เขาวัว ทาใหม จันทบุรี 22120 / /
7082 นาง ตองออน จิราภร 24 ต.ตะพานหิน ถ.ราษฏรเกษม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร /
7083 นาง ตองออน อ้ึงศรีวงษ 148 หมู 2  ต. ในเมือง ถ. พุทธบูชา อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
7084 นางสาว ตอน แชมสันเทียะ 344-348 ตลาดพลู ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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7085 นาย ตอน ไชยวงษ 5 ชางเผือก เมือง เชียงใหม /
7086 นาย ตอม บุญเย็น 32 ในเมือง เมือง ชัยนาท / /
7087 นาย ตอม แกวทอง /
7088 นาย ตอม รอดพิรัศ 2807 ก ต.บางขุนนท อ.บางกอกนอย จ.ธนบุร /
7089 นาง ตอม สนั่น /
7090 นาง ตอม อุดบิน /
7091 นาง ตอมศรี ศรีสถาน 93 ม.8 แวง สวางแดนดิน สกลนคร / /
7092 นาง ตอย จําปาดง /
7093 นาย ตอศักดิ์ ไผศักดิ์สิทธิ์ 151/4 ม.7 ทามะกา กาญจนบุรี /
7094 ขุนโส ตะระ ศึกษากร /
7095 นาง ตะลุม ทิมสามเรือน - ม.5 พิษณุโลก /
7096 นาย ตะวัน จันทราสกาววงศ 94 ทาดินแดง 18 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
7097 นาง ตะวัน มณีรัตน 49 10 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / /
7098 นางสาว ตะวันรอน โคตรสุวรรณ 99 ม.7 โพนทอง เรณูนคร นครพนม 48170 / /
7099 นางสาว ตะวันรอน เยื่อใย 148 ม.12 ซ. ถ. ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทร.- นครพนม /
7100 นาย ตั๊ก แซโตว 535 อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
7101 นาย ตั๊ก แซลิ้ม /
7102 นาย ตักยิ้ว แซแต 915 บันทัดทอง วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพฯ /
7103 นาย ตั้ง งามจรัส 57  ม.7 บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
7104 นาย ตั้งเกีย แซโคว 77 ม.8 สามพราน นครปฐม /
7105 นาย ตั้งเตียง แซคู 3492 ม.12 พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
7106 นาย ตั๊งหั่ง แซจิว 1439 ต.สีลม อ.บางรัก จ.พระนคร /
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7107 นาย ตั๊ด กิมชุนเหม็ง 5 นครเศิฐ สวรรคโลก สุโขทัย / /
7108 นาย ตั๋น วงคคําตุย 78/1 วัวลาย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
7109 นาย ตั๋น มณีวรรณ 5 ชางเผือก เมือง เชียงใหม /
7110 นาย ตั๋น ยศนา 1 เมืองพาน พาน เชียงราย /
7111 นาย ตั้ว พินิจธรรม 7 ต.ทับกฤษ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค /
7112 นาย ตัวเคย แซลี้ 330/6 ต.บางรัก ถ.สุรวงค อ.บางรัก จ.พระนคร /
7113 นาย ตา ทะนานคํา 33 ม.5 เดชอุดม อุบลราชธานี /
7114 นาย ตา ธรรมขัดดุก 124/4 พระปกเกลา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
7115 นาง ตา พันเขียว - ม.6 สวรรคโลก สุโขทัย /
7116 นาย ตา ศิริวัฒนานุรักษ 76ม.2 ปาแดง เมืองแพร แพร 54000 / /
7117 นาย ตา สิงหสําราญ อุดรธานี /
7118 นาง ตา สุกโละ - ม.8 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม /
7119 นาย ตา สุรินทร 8 สุเทพ เมือง เชียงใหม /
7120 นาย ตา กุดสุยะ 3 ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม /
7121 นาย ตา บานใบ 6 ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม / /
7122 นาย ตาคํา อุนบาน 69 ม.9 แมกา สันปาตอง เชียงใหม /
7123 นางสาว ตาณริสา จําปพรม 67/252 หมู 15 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
7124 นาย ตาด สังขแกว 194 ม.6 ปากพะยูน พัทลุง /
7125 นาย ตาด สงวนสุข 2 โพนางคําตก สรรพยา ชัยนาท / /
7126 นาง ตาบ ฟกเหลือง 5 ก. ม.2 ตัดใหม บางเขน กรุงเทพมหานคร /
7127 นาย ตาโม ชัยยันต 1653 ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
7128 นาย ตาล หงันเปยม 160หมูบานสะกุดแฟบ 10 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 18150 /
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7129 นาง ตาล รอดสําราญ /
7130 นาง ตาหลวง กาอิน /
7131 นาย ตํานาน เองฉวน 115 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง 92120 / /
7132 นางสาว ตํานานนา คําชนะ 66/18 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
7133 นาย ติณฐวรเวช รุงมณีวรรณ 115/665 ม.10 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
7134 นาย ติ๊ด จัมเวช 1160 บางซ่ือ ดุสิต กทม. /
7135 นาย ติ๊ดเส็ง แซตั้ง 1096 ต. ตลาดบานดอน อ. เมือง จ. สุราษฏรธานี /
7136 นาย ติ้น บุษบงค 303 สงขลา /
7137 นาย ติ้น แซใหล /
7138 นาง ติ๊บ หนูเครือ - ม.3 เมืองลําพูน ลําพูน /
7139 นาง ติ๊บ จันทรตะโพ /
7140 นาง ติ๋ม กาญจนเทพ 10ม.3 ปตตานี /
7141 นาง ติยารัตน ฤทธอลิ้น 558/53 ตรอกวัดลาดบัวขาว บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
7142 นาย ติระ ฉายากุล 15 ไทรงาม บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
7143 นาง ตี่ จันเสน - ม.2 พิจิตร /
7144 นาย ตี่ วิลัยรัตน - ม.6 เมืองพิจิตร พิจิตร /
7145 นาย ตี้ แซจิว 32 ต.คลองสวน หมู 1 อ. บางบอ จ.สมุทรปราการ /
7146 นาย ตี๋ แซแต 107 ม.3 ดวงจันทร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
7147 นาย ตี๋ แซอ้ึง - ม.5 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
7148 นาย ตี๋ พุดสาด 14 เจริญกรุง สุริวงษ บางรัก กทม. / /
7149 นาย ตี๋ แซตั้ง 6 ตัดใหมวัดไตรมิตร ปอมปราบ ปอมปราบ กทม. / /
7150 นาย ตี๋ ไกรทองสุข /
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7151 นาง ตีบ แกวหลา /
7152 นาง ตีเยาะ - ม.7 กระหวะ มายอ ปตตานี /
7153 นาย ตีรณ อันทามา 383/44 7 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / / / /
7154 นาย ตึ้งซุง แซเอ้ีย 42 หมูที่ 1  ต.บางนพแปก อ.บางคณฑี จ. สมุทรสงคราม /
7155 นาย ตื่ม รัตนใหม บานใหม เมือง นครราชสีมา /
7156 นาย ตื่อ บุญพิทักษ ม.1 ระยอง /
7157 นาย ตื้อ ตนหลา 3 เวียง พราว เชียงใหม /
7158 นาย ตุ นวมเพ็ชร - ม.1 หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท /
7159 นาย ตุ เชาวโน 4 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
7160 นาย ตุ สินหมู ม.5 ต.ศรีสุราษฏร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
7161 นาย ตุก จันทรัฐ 75 ม.2 ตรัง / /
7162 นาง ตุกตา กุษา 7/119ม.3 เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ /
7163 นาง ตุกตา สวนทอง 122 หมู17 แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบุรี 22160 /
7164 นาย ตุน นาคสุข 490 สุขุมวิท 77 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
7165 นาย ตุน เกียรติจันทึก 13 สีคิ้ว สีคว นครราชสีมา / /
7166 นาง ตุน คําปน /
7167 นาง ตุน บุญพวง /
7168 นาย ตุนจ้ัว แซเฮง 884 สามยาน สามยาน ปทุมวัน กทม. /
7169 นาย ตุนเต็ก แซขาง 620 ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.พระนคร /
7170 นาย ตุม วัฒนะวิทย 48 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี /
7171 นาย ตุย รุงศิริ 4 แมแจม พราว เชียงใหม /
7172 นาง ตุย บัวไหล /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 326 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

7173 นาย ตุย ชูโชติ 57 10 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ ธนบุรี /
7174 นาย ตุลย คณาวงษ 210 ลาดพราว 26 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
7175 นาง ตุลยารัศม์ิ จันทรหลั่ง 100/107ม.16 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / / /
7176 นางสาว ตุลารัตน เสียงเพราะ 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
7177 นาย ตู มีคุณ 29ม.6 บานขอย เมืองลพบุรี ลพบุรี /
7178 นาย ตู สุขนึก 302/18 ม.2 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 32000 /
7179 นาง ตูด ประชุมวง /
7180 นางสาว ตูดาว บุรพรัตน 23 ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
7181 นางสาว ตูแวยะ ตูแวแมแง 154 2 มะนังยง ยะหริ่ง ปตตานี 94150 / / /
7182 นาย เต็ก แซฮ่ือ 161 ปากคลอง ภาษีเจริญ ธนบุรี /
7183 นาย เต็กเคี้ยง แซอ้ึง 47  ต. สามแยก  อ. สัมพันธวงศ จ. พระนคร /
7184 นาย เต็กช้ิง แซตั้ง 73 ตีทอง เสาชิงชา พระนคร กทม. /
7185 นาย เต็กเชียง แซฉั่ว 1719 ฮ.1 ต.วงเวียนใหญ ถ.ดาวคะนอง อ.คลองสาม จ.ธนบุรี /
7186 นาย เต็กเซ็ง แซตัง /
7187 นาย เตกเซง แซลั่ว 915 นครไชยศรี ดุสิต กทม. /
7188 นาย เต็กเซ้ียง แซโชว 187 ต.วัดชนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร /
7189 นาย เต็กเทียน ขวัญบุญ 246 จักวรรค จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
7190 นาย เต็กหิ่น เกเหี่ยง 343 ถ.เจริญกรุง ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ กรุงเทพฯ /
7191 นาย เต็กอุน แซตั้ง - ม.4 สระบุรี /
7192 นาย เต็กเฮา แซตึง 1751/1 ถ.เจริญกรุง อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
7193 นาย เตง แซเฮง 519 ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
7194 นาย เต็งงัก แซตั้ง 449 สําเพ็ง สําเพ็ง สัมพันธวงศ พระนคร /
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7195 นาย เต็งจือ แซอ้ึง 163 ทรงสวัสดิ์ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ พระนคร /
7196 นาย เต็งใช แซสง 44-45 ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี /
7197 นาย เตงเซ แซหั่น 735/2 พหลโยธิน เวียง พะเยา เชียงราย /
7198 นาย เตงแซ แซหาน 45 4 เสรษฐศิริ สามเสนใน ดุสิต กทม. /
7199 นาย เตงลู แซลี้ /
7200 นาย เตชสิทธิ์ ชอบวิทยา 79/19ม.6 ประชาราษฎร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
7201 นาย เตชินท จุนสาย 42/51ม.3 สุขาประขาสรรค  3 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี /
7202 นาย เตชินท มากสุวรรณ 261/330 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / /
7203 นาย เต็ม ปดตาทะโน 107/7 ประชาช่ืน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
7204 นาย เต็ม ปนทอง ม.4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี / /
7205 นาย เต็ม ฟกแกว 42 ม.2 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
7206 นาย เต็ม ฤทธิรงค 54 ม.3 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
7207 นาย เต็ม อุลิศนันท 3 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา / /
7208 นาย เต็ม สีดา 251 หมากแขง หมากแขง เมือง อุดรธานี / /
7209 นาย เต็ม แซจิว /
7210 นางสาว เต็มศิริ สันตะวานนท 74 ลาดพราว80(จันทิมา) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
7211 นาย เตรียม อนุวัน 112 ต.แกดํา อ.เมือง จ.มหาสารคาม /
7212 นาง เตะ ยาหวัง - ม.2 เมืองสตูล สตูล /
7213 นาง เตา ยอดจักร /
7214 นาย เตา ชานาง 77 ถ.ริมน้ํา ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
7215 นาย เตา มณีกร /
7216 นาย เตา อุดมโชค 19 3 ทาพริก เมือง ตราด /
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7217 นาย เตา ลิ้มไพบูลย 1 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดอก ราชบุรี / /
7218 นาย เตาคิม แซลิ้ม 414 ไมตรีจิตต ปอมปราบ ปอมปราบ พระนคร /
7219 นาย เติม เจริญสุข 29/1 10 ไทรขึง พระแสง สุราษฎรธานี 84210 /
7220 นาย เติม นิรันดรพานิช 46 บางพระ เมืองตราด ตราด / /
7221 นาย เติม เนียมหลาง 1ม.7 วัดแกว บางแพ ราชบุรี /
7222 นาย เติม บุญพัน ม.1 เกาะสมุย สุราษฎรธานี / /
7223 นาย เติม ปานมณี 297 บุญอยู ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7224 จ.ส.ท. เติม เสมอภาค 4512 พโลชัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7225 นาย เติม บุญวงษ 149 4 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี / /
7226 นาย เติม วงสหนู 865 ม.8 ต.แมสอด อ.แมสอด จ.ตาก /
7227 นาย เติม เพชรรัตน /
7228 นาง เติมใจ ทองแดง 360ม.8 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
7229 นาย เติมเวชสมพงษ อินทรผลสุข 613 ลาดพราว 80 แยก 22 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
7230 นาย เติมศักดิ์ อินทนันท 79/10ม.3 เชียงใหม-สันกําแพง สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม /
7231 นาย เติมศักดิ์ อุกกฎานพท 62 ม.1 ศรีเมือง ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา /
7232 นางสาว เติมสุข ตั้งม่ันเจริญ 723 หาแยกพลับพลาไชย สวนมะลิ ปอมปราบศัตรูพาย พระนคร /
7233 นาง เตีย จกเอง 22 ลําพูนชัย ตลาดนอย สัมพันธวงศ พระนคร /
7234 นาย เตี้ย จานเขื่อง 18 พหลแพน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7235 นาง เตียง ประเสริฐสุโข 55ม.5 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
7236 นาย เตียง พงษพานิช 51 13 ตลาดขลุง ขลุง ขลุง จันทบุรี / /
7237 นาย เตียงกวาง แซหาน 147 3 ตลาดราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ ธนบุรี /
7238 นาย เตียงกิม แซเฮง 17-18 ง ต.หนาเมือง อ.เมืองปราจีน จ.ปราจีนบุรี /
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7239 นาย เตียงฮวง แซโคว - ม.1 สระบุรี /
7240 นาย เตี้ยงฮุย แซลิ้ม 53 ต.นครไชยศรี ถ.ตรอกวัดนอย อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
7241 นาย เตียงฮู แซเตียว /
7242 นาย เตี่ยเจ้ียบ แซเตีย 43 ต.ปอมปราบ ถ.พระราม 4 อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
7243 นาง เตียม กาใจ - ม.12 บานเปา เมืองลําปาง ลําปาง /
7244 นาง เตียม ใจลังกา - ม.8 สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม /
7245 นาย เตี้ยม เพ็ชรรัตน หมู 2 ต.บานเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา /
7246 นาย เตียเมง แซเบ 962-964 ต.หัวรอ อ.กรุงเกา  จ.พระนครศรีอยุธยา /
7247 นาย เตี้ยเมง แซโงว 40 วชิระพยาบาล ดุสิต กทม. /
7248 นาย เตียวเมง แซอ่ัง 5 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
7249 นาง เตือนใจ ขันติกิจ 254/62 ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
7250 นาง เตือนใจ ไชยวิเศษ 163/1 ดอนขุนหวย ชะอํา เพชรบุรี 76120 /
7251 น.ส. เตือนใจ ดงหิงษ 444/4 8 เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 /
7252 นางสาว เตือนใจ ทวีวงศ 10 ม.3 เมืองระยอง ระยอง /
7253 นาง เตือนใจ ทันจาว 160 2 มวง บานมวง สกลนคร 47140 / / / /
7254 นางสาว เตือนใจ พรหมนิมิตร 6 ม.2 รสัฐภูมิ รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา /
7255 นาย เตือนใจ โสภารัตน 12ม.4 อุบลราชธานี /
7256 นาง เตือนใจ อมาตยกุล 349 บานหมอ วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
7257 นาง เตือนฤทัย สกุลคู 42 อัญชลี  15 นนทบุรี 42 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
7258 นาง แตงไทย คงมณี 150 พระอาทิตย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
7259 นางสาว แตงออน ธงพานิช 14/6 ม.2 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี /
7260 นาง แตม จันทะสุข /
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7261 นาง แตว ตีศุข - ม.7 พิจิตร /
7262 นาย แตว เทียนจีน 3 ศิลาดาน มโนรมย ชัยนาท / /
7263 นาย แตอาปง แซแต 175 ม.15 ต.บัวใหญ อ.บัวใหญ จ.นครราชสีมา /
7264 นาย โต กองแดน 11 เทอดไทย บางยื่เรือ ธนบุรี กทม. /
7265 นาย โต สิทธิสรีสัง 2 แมจะเรา แมระมาศ ตาก /
7266 นาย โต บุญญา 1 ลังกะถิน เมือง ราชบุรี /
7267 นาย โต สุภานนท 1 เมืองพาน พาน เชียงราย /
7268 นาย โต บัวงาม 5 ม.7 ต.ศาลาธรรมสพน อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพ /
7269 นาย โตกเหลี่ยง แซเตี้ย 72 วชิรพยาบาล ดุสิต กทม. /
7270 นาย โตเกียรติ ภาอาภรณ 207/21ม.6 งามวงควาน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
7271 นาง โตด ปรางนวล /
7272 นาย โตะ โคสอน 8 3 ตากตก บานตาก ตาก 63120 /
7273 นาย โตะ ชอบธรรม - ม.7 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
7274 นาย โตะ เกินกลาง 2 โตนด โนนสูง นครราชสีมา /
7275 นาย โตะ กาการะโทก ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
7276 นาย โตะ ชูศักดิ์ 450 4 บุญวาทย หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
7277 นาย โตะ สนนิ่ม 6 โพธิ์เกาตน เมือง ลพบุรี / /
7278 นาย โตะ รื่นอบเชย 63 อ.ปอมปราบ จ.พระนคร63 /
7279 นาง โตะ สิงทอง /
7280 นาย โตะเชียง แซตั้ง 8117 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน ธนบุรี /
7281 นาง โตะฮูลู หะยีดือราแม - ม.3 ปตตานี /
7282 นาย ไตงวน แซช้ิน 412 พาณิชเจริญ ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
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7283 น.ท. ไตรรงค ยังวิลัย 171/3 ม.2 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
7284 นาย ไตรรัตน คลังศรี 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
7285 นาย ไตรรัตน จรุงจิตต 212 พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
7286 นาย ไตรรัตน ใบศรี 305/111 2 เศรษฐี วิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
7287 นาย ไตหมง แซลี้ 446 ถ.เยาวราช ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
7288 นาย ถกล แซลิ้ม 155/45 ม.4 ต.สวนใหญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
7289 นาย ถเกิง นันตธนะ 85 ม.5 หาดใหญ สงขลา /
7290 นาย ถนอม แกวรอด 45 ม.12 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี /
7291 นาย ถนอม จันทรเกตุ 3 ทรายทอง 9/1 ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
7292 นาย ถนอม ตันแจ 6ม.3 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
7293 นาย ถนอม แตงสกุล 356/8 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
7294 นาย ถนอม ทปะนานนท 28ม.1 คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
7295 นาย ถนอม ทองยิ้ม ม.5 เมืองพิจิตร พิจิตร / /
7296 นาย ถนอม ทองหลิม 85 แพร /
7297 นาย ถนอม ทิพยบุญทรัพย 22 ม.11 เมืองชุมพร ชุมพร /
7298 นางสาว ถนอม ในรัตน 50ม.2 สทิงพระ สงขลา /
7299 นาย ถนอม บัวหลวง 189 ม.5 ลพบุรี / /
7300 นาย ถนอม บุญประเสริฐ - ม.1 บานลาด เพชรบุรี /
7301 นาง ถนอม แปมไทย 113ม.2 ตรัง /
7302 นางสาว ถนอม ไพรัตน 56ม.2 สนามชัย สทิงพระ สงขลา /
7303 นาย ถนอม ภาษิต ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
7304 นาย ถนอม มารัตน 50/4 พิชิตรังสรรค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 332 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

7305 นาย ถนอม รุงเจริญ 996 (82) ม.10 ริมทางรถไฟสายปากน้ํา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
7306 นาย ถนอม วองไว 48 พรหมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7307 นาย ถนอม วัตชู 197 เมืองพิจิตร พิจิตร /
7308 นาย ถนอม วิมล - ม.2 พัทลุง /
7309 นาย ถนอม เวฬุวัน - ม.9 เมืองขอนแกน ขอนแกน /
7310 นาย ถนอม ศักดิ์ ณ ราชสีมา - ม.3 สรรพยา ชัยนาท /
7311 นาย ถนอม สมสะอาด 52/3 เกษมสุข วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
7312 นาย ถนอม สุขสมบูรณ 62ม.13 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
7313 นาย ถนอม สุทธินนท 131 บุญวาทย หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
7314 นางสาว ถนอม สุปตติ 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / / /
7315 จาสิบเอก ถนอม สุวรรณผอง 641 ลําพูน-เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
7316 นาย ถนอม หลอเจริญผล ค.23/2ม.1 อูทอง พระนครศรีอยุธยา /
7317 นาย ถนอม อยูยืน 18 จ1/2ม.1 ติวานนท บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
7318 นาย ถนอม อัตชู 197 เมืองพิจิตร พิจิตร /
7319 นาย ถนอม เพียรวิทย 161 ตลาด บานหม่ี ลพบุรี /
7320 นาย ถนอม สุขสมัย 83 4 ไทรงาม บางเลน นครปฐม / /
7321 นาย ถนอม สวางวงษ 12 กบินทรบุรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
7322 รอยเอก ถนอม เกตุพันธ พระพิจิตร เมือง พิจิตร / /
7323 นาย ถนอม วิเศษสุมน 72 ตากสิน หนองพลวง เมือง ตาก /
7324 นาย ถนอม เถื่อนกล่ํา 4 ทาชัย เมือง ชัยนาท / /
7325 นาย ถนอม อัมพรประภา 59 ทิพากร พระปฐม เมือง นครปฐม / /
7326 นาง ถนอม เตาสุวรรณ 445 ต.บางพลัด อ.บางกอกนอย จ.ธนุบรี /
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7327 นาง ถนอม จอยตระกู 561-62 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี /
7328 นาง ถนอม อินทเสน 18 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
7329 นาย ถนอม แจงช่ืน 321 ต.เทพศิรินทร ถ.พลัลพลาไชย อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
7330 นาย ถนอม เกตุฉาย ม.2 ต.เตาเลา อ.เสนา จ.อยุธยา /
7331 นาย ถนอม บุญช่ืน /
7332 นายดาบ ถนอม วีศะรัต 1314 ซ.วัดไผเงิน ต.ทุงวัดดอน อ. ยานนาวา จ. พระนคร /
7333 นาย ถนอม บุญนวม หมูที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
7334 นาย ถนอม พุมประกอบศรี 1176 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
7335 นาย ถนอม ขอยงาม /
7336 นาย ถนอมกิจ ศรีโพธิ์งาม 9/12 ม.13 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
7337 นาง ถนอมจิต สุภาวิตา 213/18ม3 กาญจนวณิชย คอหงส หาดใหญ สงขลา /
7338 นาง ถนอมจิตต จุลเสวก 145 ม.5 สุขุมวิท วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 23000 /
7339 นาง ถนอมจิตร ไทยทรง 36 8 นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
7340 นาง ถนอมทรัพย บทมาตย 47 4 โพนสา ทาบอ หนองคาย 43110 /
7341 นาง ถนอมนวล พรหมบุญ 40 พระพุทธบาท2 พระพุทธบาท ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 /
7342 นาย ถนอมศักดิ์ ตั้งบุญสุข 426/30 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
7343 นาย ถนอมศักดิ์ โพธเดชขจร 50/66 ม.7 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
7344 นาย ถนอมศักดิ์ สมบูรณเจริญ 9 เฟองเขตต เมือง ฉะเชิงเทรา / /
7345 นาง ถนิมลักษม์ิ จิตรอารีย 88/117 รามอินทรา 5 แยก 9 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
7346 นาย ถม พิกุลนี 1 2 บางชาง สามพราน นครปฐม /
7347 นาย ถม ทองเสวต 6 ถ.สามเสน ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
7348 นาย ถม วรรณเกษม 57 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
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7349 พันจาเอก ถม ครุธเวโช ม.1 ต.สามเสนใน ถ.พระราม 5 อ.ดุสิต จ.พระนคร /
7350 นาย ถม ธานีรัตน 596 ต.หนาเมือง ถ.ศุภกิจ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
7351 นาย ถม ชุมช่ืน หมูที่ 1 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี /
7352 นาง ถม ชูจิต /
7353 นาย ถมยา กลาสาริกิจ 17 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท / /
7354 นาย ถมยา ทองคําศรี 321 บานหม่ี ลพบุรี / /
7355 นาง ถมยา เรืองสวรรค - ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
7356 นาง ถมยา เวชศรี 641 ราชวิถี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
7357 นาย ถมยา สุวรรณแพทย 544 ฤาดี อาเนาะรู เมืองปตตานี ปตตานี /
7358 นาย ถมยา แพทยชาง 8 หลุมดิน เมือง ราชบุรี /
7359 นาย ถมยา บริบูรย 0542 ต. ทาหิน อ. เมือง จ. ลพบุรี /
7360 นาย ถมเลศรี วรรธนะพันธุ 2 ธรรมมูล เมือง ชัยนาท /
7361 นาย ถวง เรณุมาศ 52/1 ม.4 นครศรีธรรมราช /
7362 นาย ถวัลย กองแกว 2/2 เทศบาล6 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
7363 นาย ถวัลย กัลยบุตร ม.8 พรรณานิคม สกลนคร /
7364 นาย ถวัลย กิมังสวัสดิ์ 146 แพรงภูธร ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
7365 นาย ถวัลย นวลักษณกวี 274-276 พานิช หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
7366 นาย ถวัลย บุญภักดี 94/2ม.5 ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
7367 นาย ถวัลย พวงชมพู 4 ม.8 อุบลราชธานี / /
7368 นาย ถวัลย เพ็งคํา 155 ม.7 บานเอ้ือง ศรีสงคราม นครพนม /
7369 นาง ถวัลย โพธิ์ศรีทอง - ม.2 ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
7370 นาย ถวัลย ภูมินายก 525/2 หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
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7371 นาย ถวัลย รัชตะเสวี ค 1/2 นเรศวร หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
7372 นาย ถวัลย ราษี 163ม.4 เอเชีย รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
7373 นาย ถวัลย สุขใจ 1668/1 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
7374 นาย ถวัลย สุวรรณเตมีย 7 สุขุมวิท71 กรุงเทพมหานคร /
7375 นาย ถวัลย วิเศษสุมน 72 ค ต.หนองหลวง ถ.ตากสิน อ.เมือง จ.ตาก /
7376 น.ส. ถวาย กลั่นพจน 55ม. พระลักษณ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
7377 นาย ถวาย ชัยมังคลา คลอง 6 ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญญะบุรี จ.ปทุมธานี /
7378 นางสาว ถวิกามาศ เสาะสุวรรณ 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
7379 นาย ถวิล กาญจนันต พหลโยธิน เมืองลําปาง ลําปาง /
7380 นาย ถวิล เกตุพันธุ 98 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี /
7381 นาย ถวิล ใกลฝน 130/1ม.7 แกง เดชอุดม อุบลราชธานี /
7382 นาย ถวิล ขจรเฟอง 530/3 ร.พ.วรพงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7383 นาย ถวิล จันทรทรง 1162 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
7384 นาย ถวิล จันทรสุวรรณ 7ม.2 คลองกวาง นาทวี สงขลา 90160 /
7385 นาย ถวิล จุยจุลเจิม 242/3 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
7386 นาย ถวิล ชูดวง 263 7 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 / /
7387 นาย ถวิล แดนขนาน 45 1 หนองคาย 43210 / /
7388 นาย ถวิล เตชะแกว 130 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
7389 นาย ถวิล ถมยาแกว 89/208 ม.6 ธนาภิรมย เพชรวิทูรล บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
7390 นาย ถวิล ถามาตรโยธี 243/82 ม.14 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
7391 นาย ถวิล นิ่มนวลประดิษฐ 11ม.4 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
7392 นาย ถวิล บุญญฤทธิ์ 1377/5 สมเด็จพระเจาตากสินคลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
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7393 นาย ถวิล บุญณโร 24 2/1 กาญจนวนิชย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
7394 นาย ถวิล ประสาร 45ม.14 บานหนองบัว หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
7395 นาย ถวิล โพธิทอง 213ม.4 มโนรมย ชัยนาท /
7396 นาย ถวิล โพธิวรรณา 3 แจงสนิท ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร /
7397 นาย ถวิล ไมงาม - ม.2 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี /
7398 รอยเอก ถวิล เลิศวรายุทธ 320/19 ม.8 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
7399 นาย ถวิล วงศโอษฐ 858/1 สมชาย จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
7400 นางสาว ถวิล ศรีทองคํา 41/4 ราชวิถี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7401 นาย ถวิล สุดดี 245/32 ริมคลองบางกอกใหญปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
7402 นาย ถวิล สุนทรารักษ 126 หลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
7403 ส.ต.ต. ถวิล สุวรรณวิหก 035 ม.1 เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
7404 นาย ถวิล หอมมาลัย ม.7 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี / /
7405 นาย ถวิล เหรียญทอง - ม.1 ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง /
7406 นาย ถวิล เหลืองธนารักษ 65 ม.4 วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
7407 นาย ถวิล แหวชาญ 79/28 สุขาภิบาล2 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
7408 นาย ถวิล อภัยนิคม 225 11 ไมเค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 /
7409 นางสาว ถวิล อุนทอง 120/7 เจริญบัณฑิต เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
7410 นาย ถวิล ขําเจริญ 596 สุโขทัย วชิระพยาบาล ดุสิต กทม. /
7411 นาย ถวิล สรอยเพ็ชร 98 วิสุทธิกษัตริย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
7412 นาย ถวิล สุนทรวิจารณ 23 3 บางตลาด บางคลา ฉะเชิงเทรา / /
7413 นาย ถวิล วิญญกูล 1 โพนางดํา สรรพยา ชัยนาท / /
7414 นาย ถวิล สอนเย็น 406 ทาอิฐ เมือง อุตรดิตถ / /
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7415 นาง ถวิล โพธิวิหด 65 ต.วัดชนะสงคราม ถ.ตะณี อ.พระนคร จ.พระนคร /
7416 นาย ถวิล แสวงวงษ /
7417 นาย ถวิล ตราชู 9 หมู 15 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค /
7418 นาย ถวิล ภูงาม 144/3 หมู 3 ต.ทาสบเสา อ. แมทา จ.ลําพูน /
7419 นาย ถวิล อายุวัฒนะ /
7420 นาย ถวิล รื่นรวย /
7421 นางสาว ถวิลดาว อินเทพ 26/104 นิมมานเหมินทร สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม / / /
7422 นาง ถวิลวรรณ ปานบัว 111/2 พระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7423 นาย ถอนจ่ัง แซคู 376 ไมตรีจิตร ปอมปราบ ปอมปราบ กทม. / /
7424 นาย ถัง แซช้ิง 70 ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
7425 นาง ถัน จันจอม - ม.7 นาแซง หลมเกา เพชรบูรณ /
7426 นาย ถัม แซคู 297/3 หมู 11 ถ.ริมทางรถไฟ ต.คลองตัน อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ /
7427 นาย ถา อักษรพรหม 676 เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
7428 นาย ถา บุญประภา 6 ชางเผือก เมือง เชียงใหม /
7429 นาย ถาม อําพนธ 22 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
7430 นาย ถาย หิรัญรักษ ม.9 ต.บานแพรว อ.บานแพรก จ.อยุธยา /
7431 นาง ถาย จริงจิตร - ม.1 หวยยอด หวยยอด ตรัง /
7432 นาย ถาวร กองสมุทรกร 28-2ม.3 บานคาย ระยอง /
7433 นาย ถาวร ของศรี 81/2 ประชาราษฎรสาย2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
7434 นาย ถาวร คําเที่ยง 116/19ม3 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
7435 นาย ถาวร คําสุวรรณ 56ม.6 ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช / /
7436 นาย ถาวร คําแสนราช 8ม.11 วารินชําราบ อุบลราชธานี /
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7437 นาย ถาวร จีนสมัย - ม.4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท /
7438 นาย ถาวร คุนาเวชกิจ 936/5 เจริญรัถ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
7439 นาย ถาวร เดชชนะ 49 ม.7 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
7440 นาย ถาวร ทวีเปลง 74/7 อดุลยเดช หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
7441 นาย ถาวร นิยมชาติ 250/1ม.4 จันด-ีนครศรี ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช 80250 /
7442 นาย ถาวร บัวโฮม 106ม.16 สกลนคร 47120 /
7443 นาย ถาวร บุญทองใหม 541/71 เชียงใหม-ลําพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
7444 นาย ถาวร พรรรกุล 66 สนามกีฬา ซอย 1 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
7445 นาย ถาวร พรหมจรรย 1/1 ม.1 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230 /
7446 นาย ถาวร พรหมโณ - ม.1 เกาะสมุย สุราษฎรธานี / /
7447 ดาบตํารวจ ถาวร มณีรัตน 779 มิตรภาพ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา 30130 /
7448 นาย ถาวร ยวงศรี 81/2 ประชาราษฎรสาย2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
7449 นาย ถาวร เรืองดิษฐ 11/15ม.3 ชายทะเล ปากพนังฝงตะวันออกปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 /
7450 นาย ถาวร ลวนรัตน 58 สมปรารถนา ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
7451 นาย ถาวร ละศรีนวล 56 ม.1 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี /
7452 นาย ถาวร ลัทธลาภกุล 2/9 ตรอกบําเพ็ญกุศล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
7453 นาย ถาวร เล็กช่ืนสกุล 685/3 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
7454 นาย ถาวร ศรีมันตะ 12/2 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7455 นาย ถาวร ศรีระบาย 16ม.6 เอเชีย สิชล นครศรีธรรมราช /
7456 นาง ถาวร สาครสิทธิ์ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
7457 นาย ถาวร สุภนิกร 40ม.1 อุบลราชธานี /
7458 นาย ถาวร ศรีพรหม /
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7459 นาง ถาวรีย บัวนวน 44/53 1 ทาตลาด สามพราน นครปฐม 73110 / / /
7460 นาย ถิ่นยิ้ว แซคู 936/5 8 คลองาน ธนบุรี /
7461 นาย ถิรเดช รัตนปนจง 1056/2 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
7462 นาย ถิรเดช ไชยมงคล สกลนคร /
7463 นางสาว ถิรวรรณ บุดดาซุย 1480 มิตรภาพ นครราชสีมา 30000 /
7464 นาย ถิรวัฒน พิมลไพศาล 9 1 ไผขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
7465 นาง ถิระศิริ ลาว 127/1ม.11 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
7466 นางสาว ถิราภรณ ศรีมงคล 933/165 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
7467 นาย ถุง อินพิทักษ หมู 4 ต.ทาน้ําออย อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
7468 นาย ถุงเงิน ชุลี ม.4 หวยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร /
7469 นาย ถุงเงิน บุตรตะราช 107/3ม.1 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ /
7470 นาย เถรวัตร โคกลือชา 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160 /
7471 นาย เถลิง ธนานันต 66 ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด / /
7472 นาย เถลิง ไพโรจนภักดิ์ 17/3 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
7473 นาย เถลิง สีลาตระกูล 78/3 มิตรพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
7474 นาย เถลิงศักดิ์ หวานหอม 6ม.13 บานขา กุดจับ กุดจับ อุดรธานี /
7475 นาย เถา ออนศรี 135ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
7476 นาย เถา พูดคลอง 57 หมู 5 ต.บานสราง อ.ปางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา /
7477 นาย เถาว ศรีวนิชย - ม.4 สามงาม สามงาม พิจิตร /
7478 นาย เถิง จันทนาม 2238 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
7479 นาย เถิง จันทะนาม 2238 จ. ทุงวัดดอน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
7480 นาย เถิง วงษลางาม 212-213 อุบลราชธานี / /
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7481 นาย แถบ คํานึงสุข 320/60 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
7482 นาย แถบ ทรัพยบํารุง 73 ม.3 บางเสด็จ ปาโมก อางทอง / /
7483 นาย แถม กิติเผา 43/63 ประชาสงเคราะห พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7484 นาง แถม ตันเจริญ - ม.16 เจาพระยาบดินทร ปราจีนบุรี /
7485 นาย แถม มณฑป 46 ม.2 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค /
7486 นาย แถม อินทรอุดม 144 เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
7487 นาย แถม สิงหจู 211ข ระแหง เมือง ตาก /
7488 นาย แถม คงทน 8 1 ชองนนทรีย ยานนาวา กทม. /
7489 นาย แถม นอยฤานาม 80/1 4 ปลั่งอนุสรณ สุขสวัสดิ์ จอมทอง บางขุนเทียน ธนบุรี / /
7490 นาย แถม 8 หมู 1 อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
7491 นาย แถม จันทรเสนานนท 76 ต.สวนจิตรลดา อ. ดุสิต จ.พระนคร /
7492 นาย แถม วรคุตตานนท ม.3 ต.บานแหลม อ.บานแหลม จ.เพชรบุรี /
7493 นาย แถร สุภาลาน - ม.9 ชัยนาท /
7494 นาย แถว ทํานองงาม - ม.5 บานหม่ี ลพบุรี /
7495 นาย แถว ภาพยนตร 326ม.5 ขจรสฤษดิ์ นางรอง นางรอง บุรีรัมย /
7496 นาย แถว อะกะยอง 187 8 เชียงใหม-ฝาง ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม 50170 /
7497 นาย โถ มณีเสวตร - ม.7 พิจิตร /
7498 นาย ทง แซโงว 16 หมู 6 ต.ตลาด ถ.ทาหิน อ.พระประแดง จ.พระนคร /
7499 นาย ทน สิทธิเดช - ม.1 ตะพานหิน พิจิตร /
7500 นาย ทนง จันทรศิริพุทธ 1019 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
7501 นาย ทนง เจริญสุข 1 ม.13 บานโปง ราชบุรี /
7502 นาย ทนง เดี่ยววาณิชย 2 ม.16 ละแม ละแม ชุมพร 86170 / /
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7503 นาย ทนง บุญอ้ิง 47 ม.1 นางรอง นางรอง บุรีรัมย /
7504 นาย ทนง มรรคผล 141 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / / /
7505 นาย ทนงเกียรติ ประพัฒนกุลวงศ 3597/68 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
7506 นาย ทนงค ภูมิรินทร 90/3ม.12 นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร /
7507 นาย ทนงชัย จันทาพูน 97 ม.9 เชียงใหม 57130 / / /
7508 นาย ทนงชัย ปยชัยกุล 30/100 ม.9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
7509 นาย ทนงชัย สมีใหญ 370 ม.1 บานโตน พระยืน ขอนแกน /
7510 จาสิบตํารวจ ทนงชัย สุนารักษ 291ม.10 สกลนคร /
7511 นาย ทนงฤทธิ์ ค่ําคูณสุขศรี 108/369ม.4 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
7512 นาย ทนงศักดิ์ วิกุล 40/3676/1 25/6 งามวงศวาน ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
7513 นาย ทนงศักดิ์ ออนหาดพอ 3/104 หมู2 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
7514 นาย ทนดี พันธุศรี 364/2 พระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7515 นางสาว ทนาพร วุฒิเจนประเสริฐ 666/47 ประชาราษฎรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 / / / /
7516 นาย ทนู ยอดแสง 343ม.12 หนองคาย /
7517 นาย ทบสุข ศรีสุวรรณ 20/1ม.6 บางเปา กันตัง ตรัง 92110 / /
7518 นาง ทพรรณชนก ใจวงศษา 29 9 จรัญ35 จรัญสนิทวงศ บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
7519 นาย ทมี จันทรศิริ 564 3 นครประทุม ในเมือง ยะโสธร อุบลราชธานี /
7520 นาย ทมูน บุตรเพ็ง 100 ม.8 พรรณานิคม สกลนคร /
7521 นาง ทยิดา ไทยถาวร 123/45 17/2 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
7522 นาย ทรง นาควิเชียร - ม.5 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
7523 นาย ทรง ลาภมาก 5 เชตะวัน ซ.5 ในเวียง เมืองแพร แพร /
7524 นาย ทรง อารียพงศ 0 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
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7525 นาย ทรง แซช้ิน 43 ต.คลองกระแซง ถ.ดําเนินเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
7526 นาย ทรงกต เผาสิงหแกว 614 5 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
7527 นาย ทรงกลด วัฒนพรชัย 6/3 ม.6 นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี 12120 /
7528 นาย ทรงเกียรติ ธาดาประดิษฐ 1 นิพัทธอุทิศ2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
7529 นาย ทรงเกียรติ ยามานนท 33/1 ม.2 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี /
7530 นาย ทรงชวภณ ภาบถ 100/361 หมู 8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
7531 เรือโท ทรงชัย ช่ืนใจเรือง 673 สมเด็จพระเจาตากสิน22 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
7532 นาย ทรงชัย ตันติสิริสมบูรณ 134/1 ม.1 พนัสนิคม ชลบุรี /
7533 พันตํารวจโท ทรงชัย ทําดี 24/2 2 บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / / /
7534 นาย ทรงชัย บุญชาญเวช 306 ริมคลองประปา บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
7535 นาย ทรงชัย บุญใช 29/89 ม.8 หมูบานนารีนคร รัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
7536 นาย ทรงชัย ศรีชาย 22/5 6 หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง 92000 / / / /
7537 นาย ทรงชัย ตันนิกร /
7538 นาย ทรงใช คุณาสุธีรัตน 135ม.6 หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค /
7539 นาย ทรงธรรม วัฒนากิจพานิช 58/59ม.19 พิชิตคเชนร กระโทก โชคชัย นครราชสีมา /
7540 นาย ทรงธรรม สงฆประชา 147 1 หันคา หันคา ชัยนาท / /
7541 นาย ทรงบัณฑิตย สูงตรง 08 ม.1 ต.เชียงงา อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี /
7542 นาง ทรงพร จันทรวุฒิศิลป 246/48 สัมมากร 31 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / /
7543 นาง ทรงพร ยังหอม 120/4 วัดราชสิทธิธารามอิสรภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
7544 นาง ทรงพร หอมจันทร 1260 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
7545 นาง ทรงพร ออนละมูล 31 ม.1 แสนตอ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
7546 นาย ทรงพล จิตรชัย 1141 รังสิต-นครนายก 64 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
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7547 นาย ทรงพล จิระวงศประภา 8/44 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
7548 นาย ทรงพล เดชพันธ 22 12 หวยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
7549 นาย ทรงพล พูลชวย 481 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7550 นาย ทรงพล รักษมณี 27/111 สุขาภิบาล 2 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
7551 นาย ทรงพล ศิลปพงศ 270 ปากแพรก บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
7552 นาย ทรงพล สมัญญา 250 ม.6 จันทรวีระศักดิ์ คําน้ําแซบ วารินชําราบ อุบลราชธานี / /
7553 นาย ทรงพล อัจฉริยาภิรมย 13ม.13 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
7554 นาย ทรงภพ แพงศรี 3 8 ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210 /
7555 นาย ทรงยศ พิสิษฐกุล 18/3 ประปา สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
7556 นาย ทรงยศ มณเฑียรทอง 9/1 ม.6 เชียงใหม-ลําพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
7557 นาย ทรงยศ  เตชะศรี 67/1 ผานกเคา ภูกระดึง เลย 42180 /
7558 นาย ทรงวิทย ประมาคะเต 99 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
7559 นาย ทรงวิทย ศรีคํา 116ม.1 สุนทรพิพิธ หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
7560 นาย ทรงวุฒิ พัฒนเวชกิจ 31/1ม.1 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี / /
7561 นาย ทรงวุฒิ สงเคราะห 101 15 หนองหม่ืนถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด 45160 / / /
7562 นางสาว ทรงศรี เลาหระวี 33-33/1-33/2 สุขุมวิท 48 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
7563 นาย ทรงศักดิ์ กอเกียรติตระกูล 1340/1 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
7564 นาย ทรงศักดิ์ เกื้อฉิม 94/1ม.11 บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี /
7565 นาย ทรงศักดิ์ โกศลวัฒน 45 ราชบุตร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7566 นาย ทรงศักดิ์ คํานุน 204 นครศร-ีปากพนัง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
7567 นาย ทรงศักดิ์ จันทรแสนตอ 44ม.1 ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
7568 นาย ทรงศักดิ์ บัวนอย 10/6 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
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7569 นาย ทรงศักดิ์ ปาลิโพธิ 42ม.1 ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 / /
7570 นาย ทรงศักดิ์ พงศาธร 39 75/1 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
7571 นาย ทรงศักดิ์ มหาศักดิ์ศิริ 7/172 ม.9 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร /
7572 นาย ทรงศักดิ์ เลิศโกเมนกุล 1/12 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
7573 นาย ทรงศักดิ์ วัฒนศิริเวช 23/5-6 สรรพสิทธิ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7574 นาย ทรงศักดิ์ ศิระเกลา 627/93 จรัญสนิทวงศ บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7575 นาย ทรงศักดิ์ สอนจอย 385/1/ม.10 หงษประดิษฐ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / /
7576 นาย ทรงศักดิ์ โสตถิสถาวร 40/72 หมู 14  บางนา-ตราด บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
7577 นาย ทรงศักดิ์ หันทาบุญ 24/21 ม.2 สุขาภิบาล ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
7578 นางสาว ทรงศิริ ตั้งบรรเจิดกุล 209/31 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
7579 นาย ทรงสวัสดิ์ โชติหิรัญกิจ 219/444 1 บางกรวย - ไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
7580 นาย ทรงสิทธิ์ อินทะชัย 73/2 2 หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร 47110 /
7581 นางสาว ทรงสุจิต โฆษิตธราดล 95/20 ม.11 พระราม2 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
7582 นาย ทรรศนะ โตธนะเกษม 473 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / / /
7583 นาง ทรรศนีย ปรีชา 8 วุฒิภูมิ1 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
7584 นางสาว ทรรศนีย เอ้ืออนุกร 1004/257 พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
7585 นาย ทรวง ขวัญมา 134/2 เปรมปรีดา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร / /
7586 นาย ทรวง ศรีมกรบุตร 69ม.5 โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหบุรี /
7587 นางสาว ทรวงทิพย จิตตาโภคา 22/2ม.2 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
7588 นาย ทรัพย จันทร 136/8 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี 15120 /
7589 นาย ทรัพย จันทรสุข 143 ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
7590 นาย ทรัพย แจงจบ ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
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7591 นาย ทรัพย บุญหนุน 32 ม.9 อุบลราชธานี /
7592 นาย ทรัพย กิจเพ็ชรณี 3 สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา /
7593 นาย ทรัพย ยอดพินิจ 6 ตาหลวง ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
7594 นาง ทรัพย เวชพฤติ 483 ต. เทพศิรินทร อ. ปอมปราบ จ. พระนคร /
7595 นาย ทรัพย พันชาติ /
7596 นาง ทรัพย เดชผล /
7597 นาง ทรัพย มูลเพ็ง /
7598 นางสาว ทรัพยสมบูรณ ออมสุวรรณกุล 62/1 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
7599 นาย ทรัพยสิน ทองนพคุณ 104/9 ม.7 บางแวก บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร / /
7600 นาง ทราพร จิตประสพเนตร 276/271 หมู 1 สุขสวัสดิ์ แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / /
7601 นาง ทรามสวาท ช่ืนประสิทธิ์ 588/1 พระราม 5 สามเสนใน ดุสิต พระนคร /
7602 นาง ทรายแกว สุมาลี 62 ม.5 องครักษ โพธิ์ทอง อางทอง 14120 / / / /
7603 นาย ทรี พรหมติ้ม 225ม.4 พระพุทธบาท สระบุรี /
7604 นาย ทวน กิตติธรกุล 26/5 แมหลวน ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
7605 นาย ทวน เรืองอยู 88 5 หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 /
7606 นาย ทวน เหมือนเงิน 195 ม.7 ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี /
7607 นาย ทวน อํ่ารอด อนามัย2 ม.1 เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
7608 นาย ทวน แกวกระจาย คลองกระแชง เพชรบุรี /
7609 นาย ทวน แสงรัตน 5322 กันตะยาราม ธนบุรี ธนบุรี / /
7610 นาย ทวน วรชิณ /
7611 นาย ทวน เลี่ยมสกุล 242  ต.ในเมือง ถ. เทศา  อ.เมือง จ. กําแพงเพชร /
7612 นาย ทวม คิมดี ม.3 หวยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร /
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7613 นาย ทวม หมอมปุด /
7614 นาย ทวัตร มีนวล 2/8 8 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / / / /
7615 นาย ทวาดแล โตยา 2 แหลงพานิช แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน /
7616 นาย ทวาย รัตนพิมพ 24/2ม.2 หวยทราย หนองแค สระบุรี /
7617 นาย ทวาย โอสถิกานนท หมูที่ 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี /
7618 นาย ทวิช ปรีดี 169/408 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
7619 นาย ทวิพร วัชรพงศ 130 บานดอน ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
7620 นาย ทวิพล สวัสดิยากร 794 เจริญนคร 40 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
7621 นาย ทวี กาทองทุง 177ม.1 เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 54000 /
7622 นาย ทวี กาฬภักดี 37 ม.4 นครสวรรค /
7623 นาย ทวี กิมกูล 30 ม.6 พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรค /
7624 นาย ทวี กูสุวรรณวิจิตร 1/59 ธนบุร-ีปากทอ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
7625 นาย ทวี แกวบางพูด 18/1ม.6 นครศรีธรรมราช /
7626 นาย ทวี แกวประจันต 112 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
7627 นาย ทวี ขวัญไขว 69ม.8 เมืองสงขลา สงขลา /
7628 นาย ทวี เขี้ยวสกุล 23/3 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
7629 นาย ทวี จันทรสกุล 188 5 แมฮอยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 /
7630 นาย ทวี ณ นรงค 68ม.1 สามตําบล จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช / /
7631 นาง ทวี ตั้งศิริมงคล 897 ม.2 แสงชูโต ทามวง ทามวง กาญจนบุรี /
7632 นาง ทวี ทองจันทร 10ม.13 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค /
7633 นาย ทวี เทียมนิมิตร 104 ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
7634 นาย ทวี นวมหอม 2 สนามไทย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
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7635 นาย ทวี นอยเอ่ียม 20/7 ม.7 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค /
7636 นาย ทวี บุญมี 69/2 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
7637 นาย ทวี แปนโพธิ์ 4/1ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
7638 พลตํารวจ ทวี พงษประเสริฐ 21/16 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
7639 นาย ทวี พรหมสุรินทร 210/30ม.6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
7640 นาย ทวี พุทธสันติธรรม 355 เจริญเมือง วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
7641 นาย ทวี ภริงคาร 32/3ม.2 เพชรเกษม นาเตย ทายเหมือง พังงา 82120 /
7642 นาย ทวี ภูระยา - ม.1 เมืองชัยนาท ชัยนาท /
7643 นาย ทวี มณีรัตน 8ม.1 บางโขมด บานหมอ สระบุรี /
7644 นาย ทวี มนตเปยม - ม.3 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท /
7645 นาย ทวี รอดทอง 75/1 ม.3 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
7646 นาง ทวี รุจิรัตน 75/3 พระราม6 พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
7647 นาย ทวี ละอองนวล 295 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
7648 นาย ทวี วรบุตร 322/14 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7649 สิบเอก ทวี วรรณโร 21/23 วิภาวดีฯ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
7650 นาย ทวี วัดเขียว ม.2 สิงหบุรี / /
7651 นาย ทวี เวทศักดิ์ 308 ม.2 นิมมานเหมินท ซอย 10สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
7652 นาย ทวี ศรีทอง 166ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
7653 นาย ทวี ศิริประกายศิลป 113 ม.1 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
7654 นาย ทวี สกุลพงษ 160ม.3 บางปลากาย หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม /
7655 นาย ทวี สังขทอง 39ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
7656 นาย ทวี สัมฤทธิ์ 234/4 วัวลาย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
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7657 นาย ทวี สายเสวย 82-83 ม.6 พานทอง ชลบุรี / /
7658 นาย ทวี สิขิวัตร 197 ม.3 ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช /
7659 นาง ทวี สุทธิประภา 63/182 ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
7660 นาย ทวี แสงนวล 116ม.3 ชองแค ตาคลี นครสวรรค /
7661 นาย ทวี หงษสุวงศ 31-32 ม.1 บางพลี สมุทรปราการ /
7662 นาย ทวี หมันหมาด 7 2 บานกลาง อาวลึก กระบี่ 81000 /
7663 นาย ทวี อุบลหลง 13 15 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 41150 /
7664 นาย ทวี บูรณโสภณ 2808 ตรอกสารภี คลองสาน ธนบุรี / /
7665 นาย ทวี มันทวังกูร 773 1 โพธิ์กลาง ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
7666 นาย ทวี ธรรมานุรักษ 1243 อูทอง หัวรอ กรุงเกา พระนครศรีอยุธยา /
7667 นาง ทวี แซกวย 365 หัวรอ กรุงเกา พระนครศรีอยุธยา /
7668 นาย ทวี ดีโรจนวงศ 700-702 ต.สัมพันธวงศ ถ.สามแยก อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /
7669 นาย ทวี สุวรรณแสง 1064 ต.โสมนัส ถ.ผดุงกรุงเกษม อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
7670 นาย ทวี ครุธปยะ 16 ช. ต.บางซ่ือ อ.ดุสิต จ.พระนคร /
7671 นาย ทวี ปนทวังกูร 773 ม.1 ต.ในเมือง ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
7672 นาย ทวี หมอสมบูรณ 1227 ม.4 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง /
7673 นาย ทวี กวนพฤกษ ม.4 ต.คุงสําเภา อ.มะโนรมย จ.ชัยนาท /
7674 นาย ทวี ตันพิบูลย ถ.รอบกรุง ต.หอรัตนไชย อ.กรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา /
7675 นาย ทวี ชัยเจริญ หมู 4 ถ.หลวง ต.บานงาว อ.เมือง จ.อุดรธานี /
7676 นาย ทวี บุญนํา ง.7 หมู 8 ถ.สายกลาง ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
7677 นาย ทวี เปยมพงศสุข 284 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
7678 นาย ทวี ศุภวาร /
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7679 นาย ทวี พุมสุวรรณ /
7680 นาย ทวี เอิบงาม /
7681 นาย ทวี รื่นรวย /
7682 นาย ทวี อุทัยธวัช /
7683 นาย ทวี ยิ้มจู /
7684 นาย ทวีเกียรติ คหกิจโกศล 59 สมเด็จพระเจาตากสิน21 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
7685 นาย ทวีชัย คําเพ็ญ 62 3 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 57150 /
7686 นาย ทวีชัย รุงโรจนวุฒิกุล บางกะป กรุงเทพมหานคร 10310 /
7687 นาย ทวีชัย อุปศรี 95/58ม.6 17/2 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
7688 นาย ทวีเดช เอกธัญวงศ 747 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
7689 นาย ทวีทรัพย ชัยสมบูรณพันธ 27/1ม.9 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
7690 จาสิบเอก ทวีทรัพย ศรีลี 257/15 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
7691 นางสาว ทวีทรัพย สิงหซอม 475 ม.5 ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / / / /
7692 นาย ทวีธรรม ลี้ธีระกุล * กรุงเทพมหานคร 10160 / /
7693 นาย ทวีป โตศรี 29 ราษฎรสนาน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
7694 นาย ทวีป ทาคะลักษณ 794/1 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7695 นาย ทวีป บุญถนอม 201/4 ม.1 เทศบาลสมมุติ บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
7696 นาย ทวีป บุญสิทธิ 313 ยุคล2 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / / /
7697 นาย ทวีป ฤกษหงาย 230 ม.2 บางแกว บรรพตพิสัย นครสวรรค /
7698 พ.จ.อ. ทวีป ศิริบุญ 168 1 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10130 /
7699 นาย ทวีป เอกปตย 23 ม.5 พานทอง พานทอง ชลบุรี /
7700 นาย ทวีป กี่เนืองนิตย 116 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
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7701 นาย ทวีป กอสนาน /
7702 นาย ทวีพงษ ศรบุญทอง 6 9 สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180 /
7703 นางสาว ทวีพร ชูเขียว 82/59 ออนนุช17แยก16 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
7704 นางสาว ทวีพร เทศแกว 20 หมู 7 หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
7705 นางสาว ทวีพร พงษพลังธน 3 ม.8 ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก / /
7706 นางสาว ทวีพร พันธุพาณิชย 200/406 หมูที่ 6 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
7707 นางสาว ทวีพร วงศไชย 166/3 5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 / / / /
7708 พ.ท. ทวีระ แยมศรี 57/134 ม.15 อุดมสุข สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
7709 นาย ทวีรัช คําสิงห 70 7 มลิวรรณ นาอาน เมือง เลย 42000 / /
7710 นาย ทวีรัตน ทับทิมทอง 13/8ม.15 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
7711 นาง ทวีรัตน สามะบุตร 626 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย /
7712 นาง ทวีลักษณ เหลืองออน 42/1 6 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
7713 นาย ทวีลาภ เอกชัยณรงค 208/22ม.9 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
7714 นาย ทวีวัฒน โฆษิตชัยวัฒน 11/44 ราชปรารภ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7715 นาย ทวีวัฒน ยุวบุตร 23ม.7 อุบลราชธานี /
7716 นางสาว ทวีศรี สุวรรณาวัชร 118-122 บุรินทร ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
7717 นาย ทวีศักดิ์ กลิ่นโฉม 282 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี / /
7718 นาย ทวีศักดิ์ จิตรคํานึง 61 ม.5 ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎรธานี 84190 /
7719 นาย ทวีศักดิ์ จุลบุญญาสิทธิ์ 69ม.6 การะเกด เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 80190 /
7720 นาย ทวีศักดิ์ ทาวงษ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
7721 นาย ทวีศักดิ์ พลสวัสดิ์ 951/38 ยมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
7722 นาย ทวีศักดิ์ ไพรสุวรรณ 194 หมูบานศรีรีบสุข ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
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7723 นาย ทวีศักดิ์ ลีนานุพันธุ 335-337 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
7724 นาย ทวีศักดิ์ วลัยกนก 28-30 กลันตัน ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
7725 นาย ทวีศักดิ์ วองไวไพโรจน 82ม.7 หวยยาบ บานธิ ลําพูน 51180 /
7726 นาย ทวีศักดิ์ วัดอุดม 224ม.2 เพชรบุรี หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
7727 นาย ทวีศักดิ์ ศุภาคม 54 ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
7728 นาย ทวีศักดิ์ สวนียะ 45ม.2 แกลง ระยอง /
7729 นาย ทวีศักดิ์ สิงหศรี 2/84 อยูเจริญ2 พหลโยธิน40 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
7730 นาย ทวีศักดิ์ สีมานุพันธุ 335 พญาไท วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
7731 นาย ทวีศักดิ์ อนันตวงศ 426/31 ม.5 เศรษฐกิจ40 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร / /
7732 นาย ทวีศักดิ์ อักษรทับ 7/1 1 วิชยานนท ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
7733 นาย ทวีศิลป อุนไธสง 9 4 บานเตย พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย 31120 / / / /
7734 นาย ทวีสา เครือแพ 32ม.5 ตลาดลาง บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
7735 นาง ทวีสิน เชยชุม 52ม.19 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
7736 นาย ทเวช โอสถิถานนท หมูที่ 6 ต. ดงขวาง อ.หนองขาหยาง จ.อุทัยธานี /
7737 นาย ทศ พลขอ 54/1ม.12 พรรณานิคม สกลนคร /
7738 นาย ทศ ขุมทอง บานแท เมือง อางทอง / /
7739 นาย ทศพร กิตติวิโรจนสกุล 48 สามัคค4ี4 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 10700 / /
7740 นาย ทศพร เกลาตัน 25/8 เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
7741 นาย ทศพร เทียนทอง 9 เทศา วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
7742 นาย ทศพร นรเศรษฐสถาพร 408/9 พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
7743 นาย ทศพร โยธามาตย 6/1ม.8 อุบลราชธานี /
7744 นาย ทศพร วรรณวิจิตร 130/1 ม.2 อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
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7745 นาย ทศพร สงฆธรรม 152ม.6 หนองคาย /
7746 วาที่รอยโท ทศพร แหลงหลา 48 ม.5 ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
7747 นางสาว ทศพร อยูฤทธิ์ กาญจนบุรี /
7748 นาย ทศพล คําพันธ 60/24ม.3 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
7749 นาย ทศพล ช่ืนชูจิตต 263 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี /
7750 นาย ทศพล สงเคราะห 55 ม.11 กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 45150 /
7751 นาย ทศพิธ วรธรรมพิทักษ 50/66 ม.7 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / / / /
7752 นาย ทศวร วิชัยเฉลิมวงศ 790 บางเมฆขาว ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
7753 นางสาว ทศวรรณ ยิกุสังข 92 นาสัก สวี ชุมพร /
7754 นางสาว ทสมา เรืองมาลัย 19/189 ม.5 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
7755 นาย ทอง เขียวพอ 276ม.7 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7756 จ.ส.ต. ทอง คํามา 74 ม.8 พหลโยธิน นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
7757 นาย ทอง ถุงวิชา 26/1ม.10 บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน /
7758 นาย ทอง ทาระการ 99 ม.8 บานดอนโม ลาดยาว นครสวรรค /
7759 นาย ทอง นาบํารุง 221 ม.1 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา /
7760 นาย ทอง ประทุมนนท 25/1ม.14 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี /
7761 นาย ทอง พรหมทอง 107 ม.1 ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
7762 นาย ทอง พลพวก 219/1ม.1 แจงสนิท คําเขื่อนแกว ยโสธร /
7763 นาง ทอง พินเกาะ 368 ราชนิกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
7764 นาย ทอง ภัทรารมณ 27 สวัสดิ์อํานวยเวทย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7765 นาย ทอง ภาวะนะ 52 วัฒนา หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
7766 นาย ทอง แมงกลาง ม.7 นครราชสีมา /
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7767 นาย ทอง ศรีเกษตร 44ม.1 กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร /
7768 นาย ทอง ศิริวงษ 33/1 2 แมตาน ทาสองยาง ตาก 63150 /
7769 นาย ทอง สุขรัตน 5ม.2 ทากวาง สารภี เชียงใหม / /
7770 นาย ทอง สุชนกุล 1ม.6 บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา /
7771 นาย ทอง อัสสานนท 75 ม.8 บางใหญ นนทบุรี /
7772 นาย ทอง เอกเพ็ชร - ม.2 ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี /
7773 นาย ทอง ชูรัตน 1 สิ่งห ยโสธร อุบลราชธานี /
7774 นาย ทอง จอมเมืองมา 2 สมปราบ สมปราบ ลําปาง /
7775 นาย ทอง ทองเหลือ 7 บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
7776 นาย ทอง สุวรรณศักดิ์ 1 กันทรราษฎร กันทรวิชัย มหาสารคาม / /
7777 นาย ทอง แซลี้ 174 5 ศาลาแดง ทาตะเภา เมือง ชุมพร /
7778 นาย ทอง เหมะวรรณ 1165 ชางมวย เมือง เชียงใหม /
7779 นาย ทอง แสงอรุณ 2 ระแงง ศรีธรภูม์ิ สุรินทร / /
7780 นาย ทอง สมานมิตร 1403 จอมพล ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
7781 นาย ทอง คูหาวรรณ 67 ราชดําริห ลุมพินี ปทุมวัน พระนคร / /
7782 นาง ทอง ไชยฤทธิ์ 129 ต.พนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
7783 นาย ทอง ญาณกวีวงศ 234 ต.ชางหลอ อ.บางกอกนอย จ.พระนคร /
7784 นาย ทอง เสนาเลี้ยง ม.2 ต.บานโคก อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน /
7785 นาย ทอง เวชชธรรม 263 ต.หนองหลวง ถ.ตากสิน อ.เมือง จ.ตาก /
7786 นาย ทอง ศิริโต /
7787 นาย ทอง ยอดพยุต /
7788 นาย ทอง ทองมวง /
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7789 นาง ทอง แผงเจริญ /
7790 ส.อ. ทอง พิมาณ 22 ม.11 ชุมพร-กระบี่ เมืองชุมพร ชุมพร /
7791 นาย ทอง สมสัตย /
7792 นางสาว ทองกร อรรถยุทธเสมา 131/48 6 21 พระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
7793 นาย ทองเกลียว มณีจิระสุนทร 137 ม.5 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี /
7794 นาย ทองขาน ทิพยบวร 368 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
7795 นาย ทองขาว พุฒพันธ 36 ม.3 พันนา สวางแดนดิน สกลนคร /
7796 นาย ทองขาว ศรีพงษม่ิง - ม.3 ตะพานหิน พิจิตร /
7797 นาย ทองคลี แสนโคตร 443 ตรอกบานบุ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7798 นาย ทองคํา กลิ่นกุหลาบ 92 ม.4 กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7799 นาย ทองคํา กิติทรัพย 104 ชางคลาน ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
7800 นาย ทองคํา เกิดกําลัง 69/1 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7801 นาย ทองคํา ขอพ่ึง 125ม.5 ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี / /
7802 นาย ทองคํา คําจันทร 298 ม.5 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
7803 นาง ทองคํา ทองสัมฤทธิ์ 206 ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร / /
7804 นาย ทองคํา พงษเรือง 69 พระราม 5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
7805 นาย ทองคํา พรมชมชา 129 อุดรธานี / /
7806 นาย ทองคํา วรามิตร 6 ม.4 บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา /
7807 นาง ทองคํา ศรีคงยศ 50/1 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
7808 นาย ทองคํา ศรีดง 40ม.3 บานไร บางกระทุม พิษณุโลก / /
7809 นาง ทองคํา ศรีธร 6 ม.12 เลย - อุดร เมืองเลย เลย 42220 /
7810 นาย ทองคํา สกุลลักษณ 1 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
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7811 นาย ทองคํา สิทธิเขตต ก.97 รามวิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
7812 นาย ทองคํา สุตตา 167ม.21 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
7813 นาย ทองคํา สุริยะศรี 35 ม.3 อุบลราชธานี /
7814 นาย ทองคํา ไสยวุฒิ 29/1ม.6 เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 / /
7815 นาย ทองคํา อินทรขาว 584 บุษมา เมืองพิจิตร พิจิตร /
7816 นาย ทองคํา นิ่มนวล 180 บางยี่เรือ ธนบุรี ธนบุรี / /
7817 นาย ทองคํา สายจิตร 15 1 ริมคลองลัดหลวง ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ / /
7818 นาย ทองคํา คชรัตน 974 ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
7819 นาย ทองคํา กูละพัฒน ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
7820 นาย ทองคํา สมบูรณ 1464 4 ตลาดสด หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
7821 นาย ทองคํา โกมุท 3 คลองเปด วังทอง พิษณุโลก /
7822 นาย ทองคํา วงศบุญชู 4 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา /
7823 นาย ทองคํา เลี้ยงสุวรรณ 705 1 ปากน้ํา เมือง สมุทรปราการ / /
7824 นาย ทองคํา ดําพินวม 2 บานแกง ตรอน อุตรดิตถ /
7825 นาย ทองคํา สุรภาพ 83 หมู 2 ต.ไหลทุง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี /
7826 นาย ทองคํา ใจแกว 7 ม. 5 ต. พยุหะ อ. พยุหะคีรี จ. นครสวรรค /
7827 นาย ทองคํา ทาจอย /
7828 นาย ทองคํา หรายสกุล /
7829 นาง ทองคํา ทับทิมทอง /
7830 นาย ทองคูณ สิทธา 19 ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี / /
7831 นาย ทองคูณ หงษศรี 54 ม.10 สวางแดนดิน สกลนคร /
7832 นาง ทองเคลือบ นนทะแสน 55 ม.5 เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน 40250 /
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7833 นาย ทองจันทร ยางศรี 162 อุดรธานี /
7834 นาย ทองจันทร แสงจันทร 131 ม.1 สายพังโคน-วานรฯ สกลนคร /
7835 นาย ทองจันทร ไชยวงศ 4 บานผือ บานผือ อุดรธานี /
7836 นาย ทองเจือ เขมนงาน 2 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7837 นาย ทองเจือ โฆสิต 68 ม.4 เพ็ญ อุดรธานี /
7838 นาย ทองเจือ แสงกระจาง 727/23 อิสระเกษ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
7839 นาย ทองเจือ ศิริวัฒนกุล 20 อ. ต.สามเสนใน ถ.เตชวณิช อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
7840 นาย ทองโจม กิ่งม่ิงแฮ 139/4 หลังเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
7841 นาง ทองชุม พันธุศรี 54/1 ม.3 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี /
7842 นาง ทองซาน เอกเอ่ียม 559 10 กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ 67160 / / / /
7843 นาย ทองเซ้ียง แซโคว ม.9 ต.บานแพรก กิ่งอ.บานแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา /
7844 นาย ทองดาว วงคทาว 779/9 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7845 นาย ทองดาว วงศทาว 779/7 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7846 นาย ทองดี กระจางโพธิ์ 43 ม.12 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
7847 นางสาว ทองดี แกนเพชร 39 ม.5 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
7848 นาง ทองดี คงยืนนาน 400 ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
7849 นาง ทองดี คําพิมูล 124 ม.1 คชเสนีย ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี /
7850 นาง ทองดี แซงุย 136 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี /
7851 นาย ทองดี นวลศรี - ม.5 เมืองระยอง ระยอง / /
7852 นาย ทองดี บุญทูล 115 ม.5 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7853 นาย ทองดี ประนมศรี 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
7854 นาย ทองดี ปองคําลา 74ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
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7855 นาย ทองดี ปะตินัง 64 ผังเมืองบัญชา ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 / /
7856 นาย ทองดี พรมไชยา 2767/22 ราชนิกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
7857 นาย ทองดี พากเพียรกูล 252 ประสานไมตรี สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง /
7858 นาย ทองดี พิรินทรยวง ม.2 บางคลา ฉะเชิงเทรา /
7859 นาย ทองดี พุมพวง 96ม.1 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร /
7860 นาย ทองดี ม่ันเกษวิทย 42ม.7 หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
7861 นาง ทองดี เวชพูล 5 ม.3 อุบลราชธานี /
7862 นางสาว ทองดี สรอยระยา 205 ม.4 ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
7863 นาย ทองดี สารคาน 262-263 ม.5 อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง /
7864 นาย ทองดี สินวรณ 34 ม.4 อุบลราชธานี /
7865 นาย ทองดี สุริยะโภคา 112/579ม.11 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / /
7866 นาย ทองดี ประทิปผลีผล 541 เพชรเกษม บางแค ภาษีเจริญ กทม. / /
7867 นาย ทองดี จุลเสวก บางระมาด ตลิ่งชัน ธนบุรี /
7868 นาย ทองดี ปวะศิริ 39-41 วรจักร เทพศิรินทร ปอมปราบ กทม. /
7869 นาย ทองดี แจงมงคล 1862 ปาขาม หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
7870 นาย ทองดี ศรีดารา 3 ในเมือง ยะโสธร อุบลราชธานี / /
7871 นาย ทองดี ภูทอง 1 2 บานใหม สามพราน นครปฐม /
7872 นาย ทองดี นันที 34 16 แคน วาปปทุม มหาสารคราม /
7873 นาย ทองดี สวางอารมณ 2007 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
7874 นาง ทองดี ศรีประเสริฐ 92 ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร /
7875 นาย ทองดี ผลประเสริฐ ม.17 ต.ลําไทร อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี /
7876 นาย ทองดี ชวงโชติ หมูที่ 4 ต.หนองจอก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /
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7877 นาย ทองดี ธาราเกษม /
7878 นาง ทองดี ภูพัด /
7879 นาย ทองดี เมยชม 39-41 ต.เทพศิรินทร ถ.วรจักร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
7880 นาย ทองเดือน เนื่องไชยยศ 174ม.6 ดงสมบูรณ ทาคันโท กาฬสินธุ / /
7881 นาย ทองแดง ฉิมมา 47/1 3 ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร 62120 /
7882 นาย ทองแดง ชิยางคบุตร 16ม.8 เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี /
7883 นาย ทองแดง ปะติเส 69 ม.6 นาขา วาปปทุม มหาสารคาม /
7884 นาย ทองแดง เประกันยา 118 ม.9 เพ็ญ อุดรธานี /
7885 นาย ทองแดง พ้ืนแสน 92 ม.1 ขอนแกน ล /
7886 นาย ทองแดง วันชัย 128 5 เปอย ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 37000 /
7887 นาย ทองแดง สิงหโสดา 8 รัตนบุรี สุรินทร / /
7888 นาย ทองเติม ตัญบุตร ม.6 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
7889 นาย ทองเติม สารทไทย 58/1 1 วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก 65140 / / /
7890 นาง ทองถม คุรุรัตน 207ม.9 ทาวุง ลพบุรี /
7891 นางสาว ทองแถบ บิณทจิต 53 ม.5 อุทัยธานี /
7892 นาง ทองแถม คะชา 59 รอบตลาดสด พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
7893 ร.ต. ทองทศ เจียรณัย 290 ยมราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
7894 นาย ทองทอ เช็งสุทต 21 ต.คลองเตย ถ.ซอยสามมิตร อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
7895 นางสาว ทองทิพย ชัยวิบูลยผล 81 สมเด็จพระเจาตากสิน19 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /
7896 นาย ทองทิพย พันธทิมน 83 ม.1 อุดรธานี /
7897 นาย ทองนาค ชาริโท 337 ม.2 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7898 นาย ทองนาด พลภักดี 176 ม.1 โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี /
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7899 นาง ทองบาง โยธามาตย 288/152ม.9 อุบลราชธานี /
7900 นางสาว ทองใบ แกวหลวง 357ม.12 ประชา เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
7901 นางสาว ทองใบ คําออง 5ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
7902 นาย ทองใบ จันทรพิชัย 5 9 เขาดิน เขาพนม กระบี่ 81140 /
7903 นาย ทองใบ จันทราศิลป 455 ศรีอยุธยา ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
7904 นาง ทองใบ ฉันทนาวรรัตน 10 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
7905 นาย ทองใบ ชาภักดี 525/2 อุดรธานี /
7906 นาย ทองใบ ดวงทอง 85 อุบลเดช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7907 นาย ทองใบ ดวงพรม 177/12ม.7 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
7908 นาย ทองใบ ดวงเมา 108 พิชิตรังสรรค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
7909 นาย ทองใบ ทามาศ 1062-63ม.15 เทศบาล บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
7910 นาย ทองใบ นาคนทรง 55ม.8 ขุนทอง บัวใหญ นครราชสีมา /
7911 ส.ท. ทองใบ บุตรศรีภูมิ 550/ก.402 ม.9 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
7912 นาง ทองใบ ประจันนวล 149/7 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
7913 นาย ทองใบ ปรางสถาวร 1102-4 กรุงเกษม วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
7914 นาย ทองใบ มวงมณี 26 ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
7915 นาย ทองใบ ลือสาคร ม.12 โพธิ์เกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
7916 นาย ทองใบ วงศภูมิเมือง 84ม.1 หนองคาย /
7917 นางสาว ทองใบ วรรณขาว 236ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
7918 นางสาว ทองใบ วัฒนะกิจ 68ม.2 ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
7919 นาย ทองใบ ศรีสุราช 164 ม.5 คําตากลา คําตากลา สกลนคร 47250 /
7920 นาย ทองใบ สิงหสุขุม 28ม.5 ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
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7921 นาย ทองใบ สุขอวน 17ม.5 เดชอุดม อุบลราชธานี /
7922 นาง ทองใบ สุทธิสังข 70-71 ฉ พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
7923 นาย ทองใบ หงษเวียงจันทร 170ม.2 ดอนคา อูทอง สุพรรณบุรี /
7924 นาย ทองใบ หาวงษ 109 ม.6 แวงนอย แวงนอย ขอนแกน /
7925 นาง ทองใบ อินทนะ 131/666ม.6 การเคหะธนบุร3ี พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
7926 นาย ทองใบ สุจํานงค 63/12 ม.5 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ /
7927 นาย ทองใบ พานทอง 41 ม. 10 ต. บางซ่ือ อ. ดุสิต จ. พระนคร /
7928 นาย ทองใบ ศิลาราษฎร ม.3 ต.หนองตําลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี /
7929 นาง ทองใบ มนะพันธานนท /
7930 ขุน ทองประศาสน 875 ต.ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี /
7931 นาย ทองปลิว จรรยาวัฒน 30 ซอย.เอกชัย 73ม.6 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
7932 นาย ทองปลิว เฉลิมสถาน 2 ปากทาง เมือง พิจิตร /
7933 พันโท ทองปอนด วงศเชษฐา พิชัยถามทัก ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี / / /
7934 นาย ทองปาน บัวพินธุ 45ม.6 สกลนคร /
7935 นาย ทองปาน กาญจนอุดม 14 ม. 4 ต. เกาะเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี /
7936 นาง ทองปาน วิไลยคํา 467 ต.ทาหิน ถ.พระราม อ.เมือง จ.ลพบุรี /
7937 นาย ทองปาม ทองจาย 14 4 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
7938 นาย ทองเปลว โฉมฉาย 37 ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร /
7939 นาย ทองเปลว สัจจยานุกูล 59 โชคชัยรวมมิตร ซุปเปอรไฮเวย บางกะป กรุงเทพมหานคร /
7940 นาย ทองโปรย วุฒิคุณ 5 7 โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา / /
7941 นาย ทองพร สุดาวงศ - ม.11 ชยางกูร อุบลราชธานี /
7942 นาง ทองพรรณ ดาระกะมาศ 80/1ม.1 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
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7943 นางสาว ทองพะเนียง สุขโต 133/1 ม.5 บางเลน บางใหญ นนทบุรี / /
7944 นาง ทองพัน ลิ่มเพ็ชร /
7945 นาง ทองพิน แซลิ้ม 362 ถ.เกษมราษฎร ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
7946 นาย ทองพีร ช่ืนบาน 45ม.1 บางกรวย นนทบุรี /
7947 นาย ทองพู สิทธิพันธุ 47/1ม.2 กําแพงเพชร /
7948 นาย ทองพูน กมล 126ม.1 บัวใหญ นครราชสีมา /
7949 นาย ทองพูน คิลาลาย 79ในเขต รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
7950 นาย ทองพูน จันทรวิจิตร 179ม.3 อุบลราชธานี /
7951 นาย ทองพูน ประทีปพลีผล 7 ตก. ม.2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
7952 นาย ทองพูน พิสัยพันธ 14/22 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย /
7953 นาย ทองพูน โลมไธสง 49/1ม.15 พุทไธสง บุรีรัมย /
7954 นาย ทองพูน วงศวิลาศ 204 ประชาราษฎร 2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
7955 นาย ทองพูน หอมดี 29 8 สระแกว หนองหงส บุรีรัมย 31240 / / /
7956 นาย ทองพูน สัตะมิตร 14 ธวัชบุรี ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
7957 นาย ทองพูน พรมมาโนช 171/1 ในเขตเทศบาล เมือง รอนเอ็ด /
7958 นาย ทองพูน วัฒนานนท หมู 1 ต.หวังทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน /
7959 นาย ทองพูล แจมจํารัส 45ม.4 ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
7960 นาย ทองพูล ชมออน 191 ม.2 นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี /
7961 นาย ทองพูล เพ่ิมพร 16/13 3 อางคีรี มะขาม จันทบุรี 22150 / /
7962 นาง ทองพูล ขุนทเจริญ 356 ต.ยานทาวา อ.พานทอง จ.พระนคร /
7963 นาง ทองพูล ครุสันธิ์ 676 ม.7 ต.ในเมือง อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี /
7964 นาย ทองเพชร เพียงโนนดา 28/1 เกษมสุข สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี /
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7965 นาย ทองเพชร จุยสาย 2 หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
7966 สิบโท ทองเพ็ชร ทองพิทักษ 75/3 พญาไท ดุสิต พระนคร / /
7967 นาง ทองเพียร ตางใจ 39 หมู 9 แจงวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
7968 นาย ทองโพธิ์ ขันทอง 4 ม.4 กลางแดด เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
7969 นาย ทองฟู ชลประทิน 24 ต.แควใหญ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
7970 นาย ทองฟู แจงเจน 69 ต.บางแกว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
7971 นาย ทองมวน โคตรสมุทร 63/12 ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
7972 นาย ทองมวน สุขคํามี 239 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร /
7973 นางสาว ทองมวน สุขประเสริฐ 3/1-2 ม.5 ชลบุร-ีบานบึง บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
7974 นย ทองมวน พิมเทด 14 ม.7 ต.ไชรมา อ.นนทบุรี จ.นนทบุรี /
7975 นาย ทองมา จามวาสี 50 ม.3 พนัสนิคม ชลบุรี /
7976 นาง ทองมา ทองรักษ 213 ม.16 ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ /
7977 นาย ทองมา มนเหลา 251 ม.1 พหลโยธิน กําแพงเพชร /
7978 นางสาว ทองมา ลิ้มเจริญ /
7979 นาย ทองมี ดวงเกต 27ม.8 โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
7980 นาง ทองมี ศิลาเกษ 51 ม.9 เดชอุดม อุบลราชธานี /
7981 นาย ทองมี อัศวราชันย 14 ม.7 อูทอง พระนครศรีอยุธยา /
7982 นาย ทองมีย บุญหลง 31 ลําพู พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
7983 นาง ทองยอย กุสุโมทย 576 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
7984 นางสาว ทองยอย รักภิรมย 16 ม.2 ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก / /
7985 นาง ทองยอย วงศทองเหลือ 160 ม.5 เมืองพิจิตร พิจิตร /
7986 นาย ทองยอย จันทรสุกรี 1 ในเขต เมือง พิจิตร / /
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7987 นาย ทองยอย พณาลี /
7988 นาง ทองยอย สุขะนิล /
7989 นาง ทองยุน ศรีบุญลือ 123/327ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / / /
7990 นาย ทองเย็น คําแหง 7 บานปรก เมือง สมุทรสงคราม / /
7991 นาย ทองเย็น สิทธิโชค 104 ต. เสาชิงชา อ. พระนคร จ. พระนคร /
7992 นาย ทองรัก เพ็ชรเขียว 23/1ม.3 บานเซ หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
7993 นาย ทองริ้ว เอ่ียมยอด 29 ม.6 ชองแค ตาคลี นครสวรรค /
7994 นาย ทองเริ่ม ดีสุน 78ต.6/87 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี /
7995 นางสาว ทองลา กาละปด 11ม.5 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี /
7996 นาย ทองเลี่ยม ไพรศรี 64/6 6 เลี่ยงเมืองนนท 1พิบูลสงคราม บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11000 / / / /
7997 นาย ทองเลื่อน วงษวรรณ 2 มหาราช พระนคร กรุงเทพมหานคร /
7998 นาง ทองเลื่อน วิเศษสิงห 24 ม.10 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 71140 /
7999 นางสาว ทองวรรณ คําสาสินธ 90/43 ม.19 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
8000 นาย ทองวัน สุทธะแสง 138/7 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
8001 นาย ทองวาส หมุดนันใจ 8 6 เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย 57180 / / / /
8002 นาย ทองศรี ไชยชมภู 132ม.9 บานนาบง เจริญเมือง พาน เชียงราย /
8003 นาง ทองศรี แซเลา 41/75 พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / / /
8004 นาง ทองศรี นันทจันทร 446ม.6 โหลงขอด พราว เชียงใหม 50190 /
8005 นาย ทองศรี ออนสองช้ัน 3 บานศึมมะอุ หนองหวา บัวใหญ นครราชสีมา /
8006 นาย ทองศูนย ทองหนุน 24ม.1 อุบลราชธานี /
8007 นาย ทองสอน ฤทธิ์มหา 1506/1 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
8008 นาย ทองสัน ดวงตา 100/1ม.1 อุบลราชธานี /
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8009 นาง ทองสัย บุญรักษา 56/8 อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
8010 นางสาว ทองสา กาละปตย 71ม.5 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี /
8011 นาย ทองสา คําทอง อุบลราชธานี /
8012 นาย ทองสา เจริญชัย 140 อุดร-หนองบัว นิคมสงเคราะห เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
8013 นาย ทองสา เจริญตา 24 4 ผาน้ํายอย หนองพอก รอยเอ็ด 45210 /
8014 นาย ทองสา ทะสา 66 พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน /
8015 นาย ทองสา ทึงสรางแปน 20ม.10 นาหวา ภูเวียง ขอนแกน /
8016 นางสาว ทองสาย แสนมณี 446ม.6 โหลงขอด พราว เชียงใหม 50190 / /
8017 นาย ทองสิน มานะโส 96ม.5 แกง เดชอุดม อุบลราชธานี /
8018 นาย ทองสืบ โพธิไทย /
8019 นาย ทองสุก ชํานาญชานันท ม.1 บานบึง ชลบุรี /
8020 นาย ทองสุก รักมนุษย 156 ไตรรัตน เมืองเชียงราย เชียงราย /
8021 จาสิบเอก ทองสุก ศรีสุชาติ 315 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
8022 นาง ทองสุก สืบพิลัย 405 ใบพร วชิระพยาบาล ดุสิต กทม. /
8023 นาย ทองสุก ประภากร 109 ต.เมืองปก อ.ปกธงชัย จ.นครราชสีมา /
8024 นาง ทองสุก ปลองทอง ม.3 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี /
8025 นาย ทองสุข กาญจนเดชะ ม.7 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
8026 นาง ทองสุข แกวหนองแสง 25 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
8027 นาย ทองสุข ตรีสุวรรณ 89/16 ม.5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
8028 นาย ทองสุข เทียมลม 77 ม.2 กําแพงเพชร /
8029 นาย ทองสุข บุญตะคุ 34/126ม.1 บานศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค /
8030 นาย ทองสุข บุตรศรีภูมิ 102 นาคําไฮ เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 39000 /
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8031 นาย ทองสุข เบญจาทิกุล 36 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
8032 นาย ทองสุข ผาแดง 9/2 ม.7 พระยืน พระยืน ขอนแกน /
8033 นาย ทองสุข ผุดผอง 179 7 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 81120 /
8034 นาย ทองสุข พลลาภ 26 ม.5 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
8035 สิบตรี ทองสุข พาณิชอนุเคราะหกุล 168/9 มณีรัตน อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 / /
8036 นาย ทองสุข เรืองแกว 761 อรุณอัมรินทร วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
8037 นาย ทองสุข ลิมปการณ 598 วานิช 2 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
8038 นาง ทองสุข เลิศประสพศักดิ์ 23/7-8 คูเมือง ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
8039 นาย ทองสุข ศิริเมืองจันทร 1 ม.20 มหาสารคาม /
8040 นาย ทองสุข ศิริรักษ 565 วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท /
8041 นาย ทองสุข สิงหบรบือ 436-437 ม.4 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน /
8042 นาย ทองสุข สุขวิเศษ 58ม.1 มหาสารคาม /
8043 นาย ทองสุข สูตรเลข 99 ม.6 แมสุก แจหม ลําปาง 52120 /
8044 นาย ทองสุข อรัญรัตน 3 ม.7 โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร /
8045 นาย ทองสุข ออนโพรัตน 195 จรัญสนิทวงศ 97 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
8046 นาง ทองสุข ไพรัช 240 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา /
8047 นาย ทองสุข ลิ่มพิลัย 405 ต.วชิรพยาบาล ถ.สามเสน จ.พระนคร  /
8048 นาย ทองสุข เกณทสาคู หมูที่ 3 ต.บัวลาย อ.บัวใหญ จ. นครราชสีมา /
8049 นาย ทองสุข เทียนสวาง /
8050 ร.ต. ทองสุข บุญณรวช /
8051 นาย ทองสูนย คอยคํา 504/1ม.1 พหลโยธิน ปทุมธานี / /
8052 นาย ทองใส คงสมมาตร 169 6 ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ 46150 /
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8053 นาย ทองใส พุทธานุ 43ม.2 เพ็ญ อุดรธานี /
8054 นาง ทองไส ปารมวงศ ม.4 ต.บางกะนี้ อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี /
8055 นาง ทองหยด รื่นยาน 46 13 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
8056 นาย ทองหยอด มูลจันทร 1 รั้วใหญ เมือง สุพรรณบุรี /
8057 นางสาว ทองหยิบ จิรสุวรรณ 30ม.2 พิพิธ บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
8058 นางสาว ทองหยู โอสิริ 1823 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
8059 นาย ทองหลอ กลางสวัสดิ์ 1186 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
8060 นาย ทองหลอ กลิ่นแพทยกิจ 043 ม.6 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ /
8061 นาย ทองหลอ แจมประแดง 53ม.9 หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
8062 นาย ทองหลอ แจมประเสริฐ 17ม.8 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค /
8063 นาย ทองหลอ ชูศรี  ม.4 เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
8064 นาย ทองหลอ ฐานม่ัน 2 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
8065 นางสาว ทองหลอ ตระกูลเง็ก 94 สุนทรโกษา พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
8066 นาย ทองหลอ พฤทธพงค 355 ม.11 คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ /
8067 นาย ทองหลอ มวงแกว 88 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
8068 นาง ทองหลอ ยิ้มพร 508 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8069 นาย ทองหลอ ศรีเจิมทอง 73/19 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
8070 นาย ทองหลอ อินทรโอภาส 115 ดงปาคํา เมืองพิจิตร พิจิตร / /
8071 นางสาว ทองหลอ อุทุม 33/243ม.8 รัตนไพบูลย รามอินทรา 14 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
8072 นาย ทองหลอ เกตุเมฆ 74 ธานี เมือง สุโขทัย /
8073 นาย ทองหลอ ทัศมาลี 3 นาดทาเสง เมือง ชัยนาท / /
8074 นาย ทองหลอ ทองสวรรค 5 หาดอาสา สรรพยา ชัยนาท /
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8075 นาย ทองหลอ ปติชาญ 23 5 ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
8076 นาย ทองหลอ เรืองทิพย 27 ม.2 ต.พระโขนง อ.พระโขนง จ.พระนคร /
8077 นาย ทองหลอ เจริญสุข ม.4 ต.บานหมอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
8078 นาย ทองหลอ เรือนทิพย 905 ต.บางสะแก อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
8079 นาย ทองหลอ เงินสมบัติ 949 ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร /
8080 นาย ทองหลอ อภิรมย หมูที่ 19 ต.ทาชาง อ.ทาชาง จ. นครราชสีมา /
8081 นาย ทองหลอ ณ อุบล /
8082 นางสาว ทองหลั่ว พีระพัฒนกุล 3/1-2 ม.5 สายบานบึง บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
8083 นาย ทองหวาน คํามณี 11 4 ทาธง รามัน ยะลา 95140 /
8084 นาย ทองหอ ปนพุมโพธิ์ 24/1 ริมคลองแสนแสง บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
8085 พันโท ทองหอ แสงทอง 22 ปราจีนวิลเลจ หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
8086 นางสาว ทองหอ เอมอุดม 183 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
8087 นาย ทองหอ เซ็งสุทรา 21 สามมิตร คอลงเตย ปทุมวัน กทม. /
8088 นาย ทองหอ แจงเขตต 1 ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
8089 นาย ทองหอ เรือนทิพย 905 บางสะแก ธนบุรี ธนบุรี /
8090 นาย ทองหันต แสนประเสริฐ 37/1 ม.5 เมืองขอนแกน ขอนแกน /
8091 นาง ทองเหยาะ นอยเพชร 10ม.2 บานแกง ตรอน อุตรดิตถ /
8092 นาย ทองแหวน นําสงค 518 ม.1 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
8093 นาย ทองอยู เกียงคํา - ม.3 บานนา บานนา นครนายก /
8094 นาย ทองอยู แกวมา - ม.5 พิจิตร /
8095 นาย ทองอยู คงกัน 420/3 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
8096 นางสาว ทองอยู จรุงจิตต 94-98 1 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
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8097 นาย ทองอยู เจียมรัตนกูล 32/2ม.4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
8098 นาง ทองอยู ชีพสาทิศ 365 ม.3 สรางตนเอง 3 ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / /
8099 นาย ทองอยู เลิศประดิษฐ 311 จักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร /
8100 นาย ทองอยู หาลําเจียก ม.3 ปาซาง ลําพูน /
8101 นาย ทองอยู อินทรกูล 13 ม.1 สําแดงฤทธิ์ ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
8102 นาย ทองอยู อ่ิมสมบัติ ม.1 ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรค / /
8103 นาย ทองอยู สุขทับทิม ในเมือง เมือง แพร /
8104 นางสาว ทองอยู วีระนาวิน 166 ต.ชะนะสงคราม ถ.พระสุเมรุ อ.พระนคร จ.พระนคร /
8105 นาย ทองอยู แสงสังข 60 ม. 6 ต. บางซ่ือ อ. บางซ่ือ จ. พระนคร /
8106 นาย ทองอยู วงษพานิช /
8107 นาย ทองอยู เวียงคํา /
8108 นาย ทองอยู ไชยฤทธิ์ /
8109 นาย ทองออน นาค้ําพลอย 501 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
8110 นาย ทองออน สิทธิไกรพงษ 22ม.1 เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
8111 นาย ทองออน ลี้เจริญ 927 ตลาดพลู ธนบุรี กทม. / /
8112 นาย ทองอิน ทวินันท ม.17 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี /
8113 นาย ทองอินทร กลิ่นประทุม 23/5-6 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
8114 นาย ทองอินทร ไกรอํ่า 305 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
8115 นาย ทองอินทร คลอยตาม 19ม.7 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค /
8116 นาย ทองอินทร คําเชิด 267 ประชาสงเคราะห สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
8117 นาย ทองอินทร ฉิมมาแกว 45 ม.3 ตะกาง เมืองตราด ตราด /
8118 นาง ทองอินทร แซแต เกาจาว เมืองลําปาง ลําปาง /
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8119 นาย ทองอินทร ปะระทัง 2 ริมคลองสมถวิล ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
8120 นาย ทองอินทร มีนามพันธ 45/12 ม.10 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
8121 นาย ทองอินทร ศรีลครไทย 54ม.8 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
8122 นาย ทองอินทร หลักแหลป 862/4 เพชรบุรีตัดใหม บางกะป กรุงเทพมหานคร /
8123 นาย ทองอินทร อินตะนนท 105 ม.3 ผางาม เวียงชัย เชียงราย /
8124 นาย ทองอินทร สุดพู .97/8 3 สุขุมวิทย บางเมือง บางเมือง สมุทรปราการ /
8125 นาย ทองอินทร เดชะประทุมวัน /
8126 นาย ทองอินทร คีสาร /
8127 นาย ทองเอิบ ศุขเสง่ียม 140 เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
8128 นาย ทอน ทรัพยสมบัติ 97 หมู 2 ต.กุดหวา อ.กุนินารายณ จ.กาฬสินธุ /
8129 นาย ทอนเดช ปริญญาพัฒนบุตร 15/1ม.11 หนองบัว รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
8130 นาง ทอมพาล นิยมวงศ 90/10 สุริยาตร ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
8131 นาย ทอย ปองกก 19 ม.3 อุบลราชธานี /
8132 นาย ทอเส ชวงโชติ ม.4 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
8133 นาย ทะนงค หม่ืนศรีพรม 71/99ม.3 บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี / / /
8134 นาย ทะเวธ โอสถิกานนท 6 ดงขวาง หนองขาหยาง อุทัยธานี /
8135 นาย ทักษิณ กระแสศัพท 94/281ม.7 ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร / /
8136 สิบเอก ทักษิน ชลนุชา ง. 21/2 ดาวดึงษ ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
8137 นาง ทักษีณา เลาหะรัตน 1667 สาย 10 ค. พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
8138 นาย ทั้งทง แซลิ้ม /
8139 นาย ทั่งเทง พิพิช 187 ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร /
8140 นางสาว ทัชชา สุวลักษณ 189 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90100 /
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8141 นางสาว ทัชชิรพรรณ เทียนม่ัน 30/25 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / / /
8142 นางสาว ทัชมาภรณ อุตตรนคร 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 /
8143 นางสาว ทัณฑิกา แกวสูงเนิน 22/61 เพชรเกษม 69 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / /
8144 นาย ทัด ออนไทย 37 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
8145 นาย ทัด ทามา 2 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา /
8146 นาย ทัด พงษพรด ม.4 ต.บางปลอบ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
8147 นางสาว ทัดชล โตจําเริญ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
8148 นาย ทัดเผง แซเอ้ียว 1210 ราชวงศ หัวเวียง เมือง ลําปาง /
8149 นาย ทัต กิมิเส 208/1ม.2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 / / /
8150 นาย ทัตธนพงษ เช้ือแดง 122/3 1 ลอมแรด เถิน ลําปาง 52160 / /
8151 นาย ทัน ธงทอง 21 ม.1 ธวัชบุรี ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
8152 นาย ทัน สําอางค 152/2ม.3 ปากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย /
8153 นางสาว ทันตา จงพุทธรักษา 53/5 ศุภมิตร วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
8154 นาย ทันทรารักษ 967 บางซ่ือ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
8155 นาย ทับ กระจาง 656/45 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
8156 นาง ทับ ฉิมสอาด - ม.5 ชุมพร /
8157 นาง ทับทิม พวงทอง 94 ม.11 บานพราว บานนา นครนายก 26110 / / / /
8158 นาง ทับทิม วงศประยูร 117/17 ซุปเปอรไฮเวย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
8159 นาง ทับทิม สุขศิลป 48/5 1 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 / / / /
8160 นางสาว ทับทิม สุวรรณประภา 295 ราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
8161 นาง ทับทิม วิบุลยารุณ 437/1 ต.บางขุนศรี อ.บางกอกนอย จ.กทม . /
8162 นาย ทัพพเทพ ทิพยเจริญธัม 315/4 ตรอกบานบุ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / / /
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8163 นาย ทั่ว กุยเพ็ชร 85 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ / /
8164 นาง ทัศณีพร คําแฝง 318 ดอนนก ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
8165 นาง ทัศณีย รัตนรามา 180/1 ม.1 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 2489 / / /
8166 นาย ทัศน วีระโพธิ์ - ม.1 วัดสิงห ชัยนาท /
8167 นาย ทัศน เวชพงศา 145-149 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
8168 นาย ทัศนพนธ ระวีธรรม 51 12 ราษฎรบํารุง ระยอง /
8169 นางสาว ทัศนันท ศุภกุล 31ม.14 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
8170 นางสาว ทัศนันท อรชร 109/12 ชัยชุมพล นครศรีธรรมราช /
8171 นาย ทัศนัย ช่ืนจิต 582/1 ม.8 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
8172 นาง ทัศนัย ไตรกิศยเวช 612/1 โสกีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
8173 นาง ทัศนา เจียมศิริ 167/4 บรมอาสน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
8174 นางสาว ทัศนาภรณ ชูคํา 181 8 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 /
8175 นางสาว ทัศนี แกวมณี 3/1 ม.5 บอตรุ ระโนด สงขลา / /
8176 นาง ทัศนี มาแกว 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
8177 นางสาว ทัศนี สายบัว 300/497 หมู  3 บางกรวย-ไทรนอย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
8178 นาง ทัศนีย กองแกว 2/2 เทศบาล6 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
8179 นาง ทัศนีย จังกาจิตต 110-112 พลแพน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / /
8180 นางสาว ทัศนีย จับใจนาย 69ม.3 จันจวา แมจัน เชียงราย /
8181 นาง ทัศนีย ฉินทกานันท 90/3 หมู 5 เพชรเกษม รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77230 / /
8182 นาง ทัศนีย ชัยเลิศ 165 นพเกา บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / / /
8183 นางสาว ทัศนีย โชคเจริญรัตน 88/66 ม.9 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
8184 นางสาว ทัศนีย ไชยณรงค 331 ม.2 ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา 30210 / /
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8185 นาง ทัศนีย ณลําพูน 15 ม.2 ลับแล อุตรดิตถ /
8186 นาง ทัศนีย เดี่ยวทิพยสุคนธ 276/187ม.4 การุณราษฎร มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
8187 นางสาว ทัศนีย ตัณทประพันธ 209 ลําภู วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
8188 นางสาว ทัศนีย ตันติวิสุทธิกุล 144/130 ม.3 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
8189 นาง ทัศนีย ถนอมพวก 40 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด /
8190 นางสาว ทัศนีย ทวีเกิด 61/4 3 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
8191 นางสาว ทัศนีย นันทภูษา 85/7 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
8192 นาง ทัศนีย บุณยฤทธิชัยกิจ 110/1-2 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
8193 นาง ทัศนีย พันธพิเชฐ 236/67 ลาดพราว1 ลฃาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
8194 นางสาว ทัศนีย พินิจทรัพยสกุล 334/5 หนาเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
8195 นางสาว ทัศนีย ภารพัฒน 17/160 หมู 10 สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
8196 นาง ทัศนีย เมธาคุปต 62ม.4 บัวงาม ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
8197 นาง ทัศนีย ยศโต 3/4 พราว เชียงใหม 50100 / /
8198 นาง ทัศนีย ยะไชยศรี 614/3 ม.3 รัฐบํารุง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
8199 นางสาว ทัศนีย รัตนประสิทธิ์คุณ 497/6 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
8200 นาง ทัศนีย รื่นชัยภูมิ 253/226ม.1 ลพบุรี /
8201 นางสาว ทัศนีย รุงเรือง 444/441 ม.12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 /
8202 นาง ทัศนีย ลิมปติกรานนท 175 มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
8203 นางสาว ทัศนีย ลีลารัศมี 362-366 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
8204 นางสาว ทัศนีย ลีลาเศรษฐกุล 1/3 รามคําแหง 63 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
8205 นางสาว ทัศนีย เลิศเจริญสวัสดิ์ 481/292 จรัญ37 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
8206 นางสาว ทัศนีย โลเลงกัง 339/20 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
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8207 นาง ทัศนีย ศรีเนตร 304/88ม.6 ประชาช่ืน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
8208 นางสาว ทัศนีย ศุภรตรีทิเพศ 19/6 สุทธิสาร สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
8209 นางสาว ทัศนีย สมบูรณ 45/8 คูบอน 27 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
8210 นางสาว ทัศนีย สุทธิปยะโรจน 2/169 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
8211 นางสาว ทัศนีย เสียงสุขสันต ณ.47ม.10 อูทอง พระนครศรีอยุธยา /
8212 นางสาว ทัศนีย หลิ่มเหมกร 135/6 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
8213 นางสาว ทัศนีย หอมหวล 148 9 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 / /
8214 นาง ทัศนีย หาญกลา 86/1 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
8215 นาง ทัศนีย อนุอันต 229/64 ม.6 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
8216 นางสาว ทัศนีย อภิติกุลวงษ 241/14 ลาดพราว122(มหาดไทย1) บางกะป กรุงเทพมหานคร /
8217 นางสาว ทัศนีย อาลัยนุช 122 ม. 1 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 15000 / / /
8218 นางสาว ทัศนีย แกนภักดี 202/280 ม.1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 สมุทรปราการ / /
8219 นาง ทัศนีย แซอ๊ือ 96 ถ.ตลาด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพ็ชรบูรณ /
8220 นาง ทัศนียา ประกอบพิบูล 66 สิทธิเกษม สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
8221 นาย ทัศยาพร กิ่งทอง 100/8 พหลโยธิน ซ.52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
8222 นางสาว ทัศวรรณ คําสิมา 10/15ม.3 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
8223 น.ส. ทัศวรรณ กัลยา 14 ม.12 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 /
8224 นาย ทัส คุณช่ืน 167 ม.3 กําแพงเพชร /
8225 นาง ทัสสนา บุณยรัตนสุนทร 35/3 สุขประยูร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
8226 นาง ทา ช่ืนกุล - ม.4 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค /
8227 นาง ทา มณีวงศ - ม.9 เมืองแพร แพร /
8228 นาย ทา มูลมาก 121-122 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน / /
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8229 นาย ทา นนทะมา 846 3 เทวาภิบาล ในเมือง เมือง รอยเอ็ด /
8230 นาง ทา อุปนงค /
8231 นาง ทาณี มณีพันธุ 74 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
8232 นาย ทาน เรืองจุย 462 พระสุเมรุ บวรนิเวศ พระนคร พระนคร /
8233 นางสาว ทานตะวัน กิริมิตร 196/73 13 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / / /
8234 นางสาว ทานตะวัน จันทรพุม 118/32 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
8235 นาวาเอก ทายาท รอดศิริ 53/1 ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
8236 นาย ทารก นกทนงค 259ม.1 กําแพงเพชร /
8237 นางสาว ทาริกา ทอนคํา 110 5 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 / / /
8238 นาย ทาว อินทรแกว 671 อรุณอัมรินทร วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
8239 นาย ทํา สงคอู 382 1 ทายดง ชนแดน เพชรบูรณ /
8240 นาย ทํา โพธิ์นอย 8 โคกแย หนองสด สระบุรี /
8241 นาย ทํานบ เพ็ชโรทัย 24 ต.ยานนาวา อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
8242 นาย ทํานอง มุราษี 178ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
8243 นาย ทํานุ กลอมเกลา 5/35 สะเตา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
8244 นาย ทํานุ อาจฤทธิ์ 299 สวรรคโลก สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
8245 นาย ทําเนียบ เกษจํารัส 321 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
8246 นาง ทําเนียบ เทียนแทง 126/15 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
8247 นาย ทําเนียบ มีชัย - ม.1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร /
8248 นาย ทําเนียม เกษจํารัส 801 ต.บานหมอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
8249 นาง ทิฆัมพร โฆสานันท 46/1 คลองตัน 71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8250 นางสาว ทิฆัมพร นาสืบ 74/35 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
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8251 นางสาว ทิฆัมพร ยะจินดา 115 12 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / / /
8252 นาง ทิฆัมพร วิมลมาลย 174ม.6 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
8253 นาย ทิ้ง คงกระพันธ 372/4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย /
8254 นางสาว ทิชากร มณีรัตน 8 หมู 3 ชัยบาดาล ลพบุรี /
8255 นาง ทิชาภรณ ฆองคํา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
8256 นาง ทิชารัตน แพงผม 101 3 ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง 14000 /
8257 นางสาว ทิฏฐิพร อมรถาวรสกุล 170/41 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / / /
8258 นาง ทิฑัมพร ลีสีสุข 211 1 ทัพเสด็จ ตาพระยา สระแกว 27180 /
8259 นางสาว ทิตยาภรณ กระจางจิต 169/433 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
8260 นาย ทิน จิตตภักดี 45/7ม.9 ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
8261 นาย ทิน รอดชมภู 4ม.12 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี /
8262 นาย ทิน บรรดาศักดิ์ 413 ราชดําเนิน ในเมือง เมือง กําแพงเพชร /
8263 นาย ทิ่น ถาวรวิสิทธิ์ 117ม. อมรนิวาศ 2 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
8264 นาย ทินกฤต คุณยศยิ่ง 290 10 สบบง ภูซาง พะเยา 56110 /
8265 นาย ทินกฤต อินทแพทย 37ม.1 บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
8266 นาย ทินนาถ ระวังสัตย 44/111 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 /
8267 นาง ทิพ ศิริสวัสดิ์ 33/11 รวมจิตร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
8268 นาย ทิพ ถิตสงวน ม.8 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.รอยเอ็ด /
8269 นางสาว ทิพจุฑา ตันวิจิตร 73/19 อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
8270 นาง ทิพธนา ไชยลังกา 10/3 8 กองดิน แกลง ระยอง 22160 / /
8271 นางสาว ทิพนภา อภิรักษตระกูล 39/17 ม.7 จันทบุรี /
8272 นาย ทิพย ใจวัง 1 ม.1 เชียงใหม-ฮอด ทาวังพราว สันปาตอง เชียงใหม /
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8273 นาย ทิพย ทองเถาะ - ม.6 สรรพยา ชัยนาท /
8274 นาง ทิพย รักษศิริ 102/2 ม9 ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ /
8275 นาย ทิพย กิตสงวน 8 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
8276 นาย ทิพย บุญทอง 7 บางมัญ เมือง สิงหบุรี /
8277 นาย ทิพย สวัสดิภักดี 1 ทายาง เมือง ชุมพร /
8278 รอ. ทิพย วงศประสิทธิ์ สิงหบุรี /
8279 นาง ทิพย สีบุญเรือง 33 ต.มหาพฤฒาราม ถ.สี่พระยา อ.บางรัก จ.พระนคร /
8280 นาย ทิพย ชนะโชติ 46 ม.4 ต.ตาลาน อ.ผักไห จ.พระนครศรียุธยา /
8281 รอยตรี ทิพย วงคประสิทธิ์ 263 ต. หนาเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี /
8282 นาย ทิพย บุญเรืองรอด /
8283 นาง ทิพย ยิ่งสุข /
8284 นางสาว ทิพยกมล เหลามา 07 ม.1 รอยเอ็ด 45150 /
8285 นาง ทิพยดนยา ชยามรบุญสิทธิ์ 22/44 ลาดปลาเคา 87 ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
8286 นางสาว ทิพยทนาวรรณ แสงแพร 33/537 8 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
8287 นางสาว ทิพยธีรยา จันทรหอม 103/306ม.6 16/1 กรุงเทพ-สุพรรณ บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
8288 นางสาว ทิพยบุปผา เวชคุปต หมูที่ 8 ต.หนองตาเคี้ยว อ.หนองแค จ.สระบุรี /
8289 นางสาว ทิพยมณี ยงยุทธ 3/584 ม.2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
8290 นางสาว ทิพยรัตน วังศิริไพศาล 49-51 ขวาง วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
8291 นาง ทิพยรัตน ตรงศิริ 87 3 บานกุม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / /
8292 นางสาว ทิพยรินทร ตั้งสืบกุล กรุงเทพมหานคร /
8293 นางสาว ทิพยฤทัย เหลืองธนารักษ 7ม.14 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี /
8294 นาง ทิพยวดี คูพิทักษขจร 15/4 ม.11 สายบางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
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8295 นางสาว ทิพยวรรณ ชาติรักษา 64/1 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
8296 นาง ทิพยวรรณ ความสุข 215 สันปายาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน /
8297 นางสาว ทิพยวรรณ ซ้ิมสําอางค 26/10 4 บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
8298 นางสาว ทิพยวรรณ มยาเศส 183-185 ประมินทรบรรดา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
8299 นางสาว ทิพยวรรณ วัฒนพิทยกุล 14/12 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
8300 นางสาว ทิพยวรรณ สายเช้ือ 738 ม.12 ขุมทรัพยนคร ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / / /
8301 นาง ทิพยวรรณ ชัยยะ 80 ม.10 ต.ทับชาง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 จันทบุรี /
8302 นาง ทิพยวรรณ อนันตกูล 2/3 ม.4 ต.เขาแกว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 นครศรีธรรมราช /
8303 นางสาว ทิพยวรรณ กาญจนเชฐ 194 ตลาดพลู ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
8304 นางสาว ทิพยวรรณ ชัยลังกา 66 ม.1 ทาขาม เวียงแกน เชียงราย 57310 / / / /
8305 นางสาว ทิพยวรรณ ถลมกําเหนิด 715/61 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
8306 นาง ทิพยวัลย บัวศรี 117/442 9 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
8307 นาง ทิพยวารี โพธิ์ทอง 15/21 ม.4 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
8308 นาง ทิพยวิภา สงวนสินธุกุล 16/74 วิภาวดี-รังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร /
8309 นาง ทิพยสุดา บุญถึง 37/1ม.7 บุรีรัมย 31250 /
8310 นาง ทิพยสุดา มีศรี 46/22 5 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / /
8311 นางสาว ทิพยสุดา ธรรมวาทิตย 91 ม. ซ. ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทร.- ยะลา /
8312 นางสาว ทิพยสุภา สุนทรวารี 1574/35 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
8313 นางสาว ทิพยอัปสร ใจฐิติวิทย 98ม.14 ปากชอง จอมบึง ราชบุรี 70150 / / /
8314 นางสาว ทิพยอาภา รักเส็ง 40/1 1 คอรุม พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
8315 นาง ทิพยอุษา เนยปฏิมานนท 690/21 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
8316 นางสาว ทิพรดา คําขัน 30 ระนอง 1 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
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8317 นางสาว ทิพรดา ชางไชย 2/87 ม.9 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
8318 นาง ทิพวรรณ กุลทวีทรัพย 108/23 สุขุมวิท 38 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
8319 นาง ทิพวรรณ เธียรเศวตกุล 2098/166 รามคําแหง บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
8320 นาง ทิพวรรณ บุญมาศ 119 ม.3 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 / /
8321 นางสาว ทิพวรรณ พันธุมะมวง 241/3ม.4 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
8322 นาง ทิพวรรณ สนามแจง 25 10 ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 /
8323 นางสาว ทิพวรรณ สนามโพธิ์ 334 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
8324 นางสาว ทิพวรรณ สายแสน 62 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
8325 นางสาว ทิพวรรณ สุขะภิรมย 12 ม.3 เพชรเกษม ลําแกน ทายเหมือง พังงา 82210 /
8326 นางสาว ทิพวัลย วิเชียรวงศ 29/21 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
8327 นางสาว ทิพวัลย ศรีสุวรรณ 194/2 หมู 2 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 60120 /
8328 นาง ทิพวัลย แซหลี /
8329 นางสาว ทิพวิมล มณฑาทิพย 29/2 ม.7 จุน จุน พะเยา 56150 / / / /
8330 นางสาว ทิพสุคนธ บํารุงวงศ 50/7 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
8331 นางสาว ทิพอาภา ยานะถนอม 148/195 สุขาประชาสรรค แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
8332 นางสาว ทิพา ธรรมนําศีล 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
8333 นาง ทิพาพร ศิลปสมศักดิ์ 180/2 ม.3 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 42000 /
8334 นาง ทิภ สุขพัฒนนิกูล 222/1 8 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 / / /
8335 นาย ทิม แตเตี้ย - ม.3 พิจิตร /
8336 นาย ทิม ทิพยรอด 27/2ม.6 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
8337 นาย ทิม นกชวย 44/40ในเขต วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
8338 นาย ทิม บุญจิตร 658 สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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8339 นาย ทิม วางขุนทด 1072 3 ในเมือง เมือง รอยเอ็ด /
8340 นาย ทิม ทาวธงไชย ทับกวาง แกงคอย สระบุรี /
8341 จ.ส.อ. ทิม ปานดํารงณิตย 194 ถ.ผดุงพาณิชย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด /
8342 นาย ทิม ขาวธงไชย 60 ต. สระแกว อ. สระแกว จ. ปราจีนบุรี /
8343 นาย ทิม สรอยสนธิ์ 91 ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค /
8344 นางสาว ทิมาพร กุลชาติ 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
8345 นาย ทิเมง แซลิ้ม 1156 ต.กรุงเทพ ถ.กรุงเกษม อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
8346 นาย ทิว มุนินทรนิมิตต ก.244 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
8347 นาย ทิวา ตังควรรณวานิช 69/25-26 บูรพาใน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
8348 นางสาว ทิวา ธรรมาภรณ 5256 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
8349 นางสาว ทิวา บุบผาประเสริฐ 70/2ม.2 บานเกาะ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 / / /
8350 นาย ทิวา ปรีชานันท - ม.1 บานบึง ชลบุรี /
8351 นาย ทิวา สุธรรมวงศ 1 ฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา / /
8352 นางสาว ทิวาพร จิตตประเสริฐ 394/52 หมู 3 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
8353 นางสาว ทิวาพร รมพนาธรรม 243 6 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย 57171 / / / /
8354 นางสาว ทิวาพร วงศวิลาส 347/122 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
8355 นาง ทิวาภรณ อวนวรรณา 17ม.9 เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
8356 นางสาว ทิวาราตรี ประพาฬรัตนา 124/719 ม.4 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
8357 นาง ทิวาวัลย เสลาลักษณ 120 ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
8358 นาย ที วัฒนสมบูรณ ม.4 เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
8359 นาย ที สมสืบ 66 2 ฟาหยาด มหาชนะชัย อุบลราชธานี /
8360 นาย ที สามารถ 8 เลิงนกทา อุบลราชธานี /
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8361 นาย ที จันทรชิรัตน 8 องครักษ องครักษ นครนายก /
8362 นาย ทีเจอร สกุลเดช 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
8363 นาง ทีนุชา ทันวงศ 75 ม.2 วังตะโก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / /
8364 นาย ทุน จันทะไทย - ม.1 ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร /
8365 นางสาว ทุมพร ทังสฤดิ์ 2/5 ม.1 สุขาภิบาล 11 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
8366 นาง ทุมมี นิยมเดชา 56 หมู 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
8367 นาย ทุย เกษสุดา - ม.9 พนัสนิคม ชลบุรี /
8368 นาย ทุย ไกยพันธุ 23ม.6 อุบลราชธานี /
8369 นาย ทุย ภักดีศรี 27 ม.1 ประชาสถิตย หนองโก กระนวน ขอนแกน /
8370 นาย ทุย ยอดทอง 139 ม.2 โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค /
8371 นาย ทุย มนะพันคน 2172 จอมพล ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
8372 นาย ทุย สุดโต 1 รั้วใหม รั้วใหม สุพรรณบุรี / /
8373 นาย ทุย พนะพันธานนท 2172 รานสันติสุขโอสถ ถ.จอมทอง ต.ในเมือง จ.นครราชสีมา /
8374 นาย ทุเรียน นพเคราะห 24ม.4 ภาวนา เปา ตระการพืชผล อุบลราชธานี /
8375 นาง ทุเรียน เหรียญทองคํา 49/1113 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
8376 นาง ทุเรียน ละออปกษิณ /
8377 นาย ทูนเสิ่ง 4615 กองปาไม หัวเวียง เมือง ลําปาง /
8378 นาย ทูป พูลวงษ 6 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
8379 นาย ทูป ภมร 930-932 ต.โสมนัส ถ.กรุงเกษม อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
8380 นาย ทูล มานจะบก 36481 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
8381 นาย เทง แซโคว /
8382 นาย เทง ศิริกูล 96 บานขม้ิน บางกอกนอย กทม. / /
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8383 นาย เทงกวง แซกวด 118-124 แกวฟา มหาพฤฒาราม บางรัก พระนคร /
8384 นาย เทงกอง แซไหน 109 ตลาดนอย ราชบูรณะ สัมพันธวงศ พระนคร /
8385 นาย เทงยู แซแต 38ต.จัรกวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
8386 นาย เทงฮง แซตั้ง ผ/4/007 นครนายก เมือง นครนายก / /
8387 นาย เทงฮน สกุลจิว 952 ต.คลองสาน ถ.ประชาธิปก อ.คลองสาน จ.กรุงเทพ /
8388 นาง เทน วัสดี /
8389 นาย เท็น ฉิมพาลี 37/2ม.2 บางระจัน สิงหบุรี /
8390 นาย เทพ กรอบทอง 37/1 2 ทาดินแดง ผักไห พระนครศรีอยุธยา 13120 / / /
8391 นาย เทพ โชคสมัย 50/32 ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร /
8392 ร.อ. เทพ ธนพิทักษ 51-53 ทรัพยสิน บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
8393 ร.ต. เทพ โพธิ์ศรีทอง 109/2 ร.ร.ราชวัตรวิทยา พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
8394 นาย เทพ มาดีประเสริฐ 13 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี / /
8395 นาย เทพ เสนหพูด 128 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8396 นาย เทพ อรุณสิทธิ์ 625 วิศยานนท ชางมวย เมือง เชียงใหม /
8397 นาย เทพ ทิวถนอม 7 9 สามพราน สามพราน นครปฐม / /
8398 นาย เทพ ไชยกาย 471 3 นครสวรรค ตลาด เมือง มหาสารคาม /
8399 นาย เทพ อําพนธ 535 ต. พนัสนิคม อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี /
8400 นาย เทพคนอง มหาวัง 18 ม.16 หนองคาย 43150 /
8401 นาย เทพชรินทร อุสาพรหม 5/2 อุปลีสาร 8 อุปลีสาร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
8402 นาย เทพชัย เกษมสูบุญ 100/556 เคหะคลองเตย 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร / /
8403 นาย เทพนรินทร คอชากุล 7 3 พระเหลา พนา อํานาจเจริญ 37180 /
8404 นาย เทพนรินทร ดวงพันนา 170/8ม.13 กสิกรทุงสราง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
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8405 นาย เทพนรินทร สารพล 140/15 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /
8406 นาย เทพนิมิตร พิมทะวงศ 653 ม.8 ซ. ถ.พิษณุโลก-หลมสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร. พิษณุโลก /
8407 นาย เทพรักษ สุรทานตนนท 198-200 เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ /
8408 นาย เทพฤทธิ์ คลองแคลว 11/5 ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
8409 นาย เทพฤทธิ์ เจ็งเจริญ 186ม.2 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร / / /
8410 พันตํารวจโท เทพวิสิทธิ์ โพธิเกงฤทธิ์ 50/1 นเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
8411 นางสาว เทพสกุล ดวงดี 40ม.4 สุขสวัสดิ์ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
8412 นาย เทม ถอมทวมทรัพย หมูที่ 4 ต.รังสิต  อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี /
8413 นาย เทวะ สุมะโนสมฤทธิ์ 424/7 ม.5 ชลบุร-ีเนินเต็ง บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
8414 นาย เทวัญ ขะพินิจ 215 ม.6 เลย - นาดวง นาดวง นาดวง เลย 42210 /
8415 นาย เทวัญ จันทรแตงผล 14 เทศบาลสาย 9 ทาใหม ทาใหม จันทบุรี 22120 / / /
8416 นาย เทวินทร วะยาคํา 549/3ม.6 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร /
8417 นาง เทวี ไกรสังข 79/73 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
8418 นาย เทเวศน บรรณพงศกร 100/539ม.11 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
8419 นาย เทศ สอนราษฎร 222-223 ม.4 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน /
8420 นาย เทศ เสริมทรัพย 109ม.1 ปราสาท สุรินทร /
8421 นาง เทศ สุทธิหลอ /
8422 นาง เทศ สุขปอม /
8423 นาย เทอดศักดิ์ ปฏิภาณวัฒน 125/20 พิศาล เมืองพล พล ขอนแกน 40120 / / /
8424 นาย เทอม หาทอง - ม.2 ชยางกูร อุบลราชธานี /
8425 นาย เทา พรมทอง 20 ม.3 อุบลราชธานี /
8426 นาย เทาซิน แซคู ม.7 เมืองนครปฐม นครปฐม / /
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8427 นาย เทิด รมยาคม 2 กุดริก สูงเนิน นครราชสีมา /
8428 นาย เทิดศักดิ์ ตีทอง 653 หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 /
8429 นาย เทิ้ม ชาญณรงค - ม.1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร /
8430 นาย เทิ้ม พันจ่ัน - ม.3 บางไผ บางมูลนาก พิจิตร /
8431 นาย เทิ้ม ยอดทอง 45 ชอแฮ ในเวียง เมืองแพร แพร /
8432 นาย เทิ้ม เสือออม ม.13 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา /
8433 นาย เทิ้ม นิ่มคลาย /
8434 นาย เทิ่ล สินปรุ 89 ม.15 หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย /
8435 นาย เที่ยง แกนสุวรรณ สวี ม.1 สวี สวี ชุมพร /
8436 นาย เที่ยง แกวโสภา 63/12 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
8437 นาย เที่ยง ฉิมพลี 3 ม.5 ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี /
8438 นาย เที่ยง นอยแสง 3ม.3 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา /
8439 นาย เที่ยง ปรีพูล 21 ม.7 บานดงเจริญ นิคมสงเคราะห เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
8440 นาย เที่ยง วงษสลุง 35 สุขุมวิทย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8441 นาย เที่ยง ศรขําพันธ 106-108 เมืองพิจิตร พิจิตร /
8442 นาย เที่ยง ศรีทองคํา 22/1 5 สนามไชย นายายอาม จันทบุรี 22000 /
8443 นาย เที่ยง ศรีอุดมเวช 36 ม.9 ลพบุรี /
8444 นาย เที่ยง สังขนาค จ.2/78 ม.2 ติวานนท บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี /
8445 นาย เที่ยง สําเภาทอง 1006 บานหม่ี ลพบุรี /
8446 นาย เที่ยง เหลืองบริสุทธิ์ - ม.1 สมุทรสาคร /
8447 นาย เที่ยง อินทรโอสถ 100 ม.5 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก /
8448 นาย เที่ยง มัตรัช 2 ศรีสวัสดิ์ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร /
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8449 นาย เที่ยง ดิปน 6 ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา /
8450 นาย เที่ยง แสงนิล 243 ต.ทาตะเภา ถ.ปรมินทรมรคา อ.เมือง จ.ชุมพร /
8451 นาย เที่ยง ชางทอง หมู 7 ต.บางมวง อ.เมือง จ.นครสวรรค /
8452 นาย เที่ยง ธันวารชร 162 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
8453 นาง เที่ยง นาคสมบัติ /
8454 นาย เที่ยง จันทรแดง /
8455 นางสาว เทียงแข แซคู 23ม.2 หวยยอด หวยยอด ตรัง /
8456 นางสาว เทียงพร เจริญลาภ 100/469ม.11 กรุงเทพ-กรีฑา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8457 นาย เทียน คาเปน 1 ม.7 มิตรภาพ 1 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา /
8458 นาย เทียน จันทรเสง่ียม 2ม.6 ชลบุรี / /
8459 นาง เทียน ชัยจอมแปง 136/1ม.1 วังหงส เมืองแพร แพร /
8460 นาย เทียน ไชยมุตร 7 ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / / /
8461 นาย เทียน ทองสุข 261 มหาไชย สําราญราษฎร พระนคร กรุงเทพมหานคร /
8462 นาย เทียน นาครัตน 933/13ม.10 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
8463 นาย เทียน พงษพิมาย 38/10ม.1 ประทาย นครราชสีมา /
8464 นาย เทียน สีดาฟอง 70 หวยงู หันคา ชัยนาท / /
8465 นาย เทียน หนูแกว 14ม.13 บางคู ทาวุง ลพบุรี /
8466 นาย เทียน เทียนไชง 7 วัดเพลง ปากทอ ราชบุรี /
8467 นาย เทียน บัวเหม 2 2 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี /
8468 นาย เทียน พวงนาค 32 บางพุทธา เมือง สิงหบุรี / /
8469 นาย เทียน กลิ่นมณี 4 ม.4 ต.สามวาตะวันออก อ.มินบุรี จ.กรุงเทพ /
8470 นาย เทียน สืบสนธ 133 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
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8471 นาย เทียนชัย วัฒนสุภิญโญ 1349 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
8472 นาย เทียนชัย ศรีเทวินทร 73/1 ราษฎรวิถีกลาง ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
8473 นาย เทียนชัย บูรณะโอสถ จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร /
8474 นาย เทียนชัย พิมพกิตติโสภา 41/3 ม.9 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 นครปฐม /
8475 นาย เทียนชัย ศิริวงค หมู 1 ต.จุกกระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
8476 นางสาว เทียนทอง ติโนชัง 336 เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / / / /
8477 นาย เทียนธรรม อยูเวชวัฒนา 354/10ม.1 รัตนราช บางบอ บางบอ สมุทรปราการ /
8478 นางสาว เทียนนภา อินทริกานนท 71/19/22  หมู 1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
8479 นาย เทียนเหา แซลั่ว 98/8 มิตตพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
8480 นาย เทียนฮวง เลาอารี 6 วังน้ําวน เมือง ราชบุรี /
8481 นาย เทียบ เกตุวิทยา ม.3 บางขุนไทร บานแหลม เพชรบุรี / /
8482 นาย เทียบ ประทุมสุวรรณ - ม.9 สระบุรี /
8483 นาย เทียบ พุมพุก - ม.1 หันคา หันคา ชัยนาท /
8484 นาย เทียบ โพธิประทีป - ม.3 บางบาล บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา /
8485 นาย เทียบ มูสิกะเจริญ 108/2 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
8486 นาย เทียม แกวนุรัชดาสร 188ม.6 รัฐบํารุง ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ /
8487 นาย เทียม ปยะนิตย 315/4 กระทุมแบน สมุทรสาคร /
8488 นาย เทียม เลิศพงษ 15/107 ม.8 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
8489 นาง เทียม สิทธิศรีรงค 560 ม.8 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย /
8490 นาย เทียม สุขปาโมกข 855 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
8491 นาย เทียม อัตพุม 204-207 ในเมือง เมือง ชัยนาท /
8492 นาย เทียม แซตั้ง 69 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
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8493 นาย เทียม อัดพุฒ 199 ม.8 ต.บานกลวย อ.เมือง จ.ชัยนาท /
8494 นาง เทียม มุงหมาย /
8495 นาง เทียมจันทร ธีระวานิช -- คูเมือง ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
8496 นาย เทียมจันทร บัวบาน 127ม.5 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี / /
8497 นาง เทียมจิต ทองลือ 258/58 จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
8498 นาง เทียมจิตร ฉิมมา 301ม.13 อําเภอ บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
8499 นาง เทียมใจ ปยะเมธาง 31/4ม.9 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี /
8500 นาง เทียมใจ เสรีภาพ 9/1 ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
8501 นาย เทียมชัย ชัยปริญญา 70 ม.18 ตูมใต กุมภวาป อุดรธานี /
8502 นาง เทียมทอง เทือกขันตี 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
8503 ร.ท. เทียมพันธุ โกมลารชุน 344ม.1 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี /
8504 นาย เทียมเสี้ยง แซตั้ง 80 ต.เทพศิรินทร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
8505 นาง เทียมเหรียน แซลี้ 31 ลําพูนไชย ตลาดนอย สัมพันธวงค กทม. /
8506 นาย เที๋ยมอ๊ี แซลิ้ม 3028 พระปฐมเจดีย เมือง นครปฐม /
8507 นางสาว เทียรทอง ศรีคํามุง 36 ม.10 สกลนคร /
8508 นาย แทงหุย แซแต 241 ปากเพรียว เมือง สระบุรี /
8509 นาย แทน รุงเรืองฤทธิ์ 17 ม.8 นครสวรรค /
8510 นาย แทน มีสุวรรณ ม.18 ต.ตลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี /
8511 นาย โท ทรีพุม 75 หลังวังบูรพา วังบูรพา พระนคร พระนคร /
8512 นาย โทน ศักดิ์สิงห 50 วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
8513 นาย โทน ฤทธิ์ทอง 10 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค / /
8514 นาย โทน เกษรจรุง /
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8515 นาย โทน แกวดี 12 บานดาน เมือง อุตรดิตถ /
8516 นาย ไทซัว ดํารง 422-428 ต.สัมพันธวงค ถ.เยาวราช อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
8517 นาย ไทย เสียงล้ํา 19ม.1 เพ็ญ อุดรธานี /
8518 นาย ไทยวัฒน โกวิทวณิช 197/3 เจริญกรุง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
8519 นาย ไทยศักดิ์ ศรีวิเศษ /
8520 นาย ไทยศิลป หาญมนตรี 64 ม.9 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร /
8521 นาย ไทร จันทรอารักษ 455 เมืองชลบุรี ชลบุรี /
8522 นาง ไทรงาม กลิ่นกมล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
8523 นาย ธกานต วัชรเนตร 45 รามคําแหง80 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
8524 นาย ธง พรอมสุข 63ม.3 อุบลราชธานี /
8525 นาย ธง ลิ้มบริบูรณ 73/2 ม.6 ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
8526 นาย ธง ศรีนอก 2767/22 รอบเมือง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
8527 นาย ธงชัย จงมีวาสนา 96/108ม.7 ทาขาม20 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
8528 นาย ธงชัย จิวนารมณ 58/1 เจริญสุข ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
8529 นาย ธงชัย ชลัษเฐียร 685/7ม.1 มิตรภาพ ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40260 / /
8530 นาย ธงชัย นราดี 301/927 รามคําแหง68 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
8531 นาย ธงชัย บุญตึ๋ง 17ม.2 ดอนทราย ปากทอ ราชบุรี / /
8532 นาย ธงชัย ปานนอก 825/251 จํานงภูมิเวก ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 76120 / /
8533 นาย ธงชัย พิมพสกุล 148 เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี /
8534 ดาบตํารวจ ธงชัย ภูกลอม 68/211 พหลโยธิน พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
8535 นาย ธงชัย มีลือการ 126/1ม.3 หนาสถานีรถไฟ ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / /
8536 นาย ธงชัย ศิริเรืองสกุล 465 วานิช1 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
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8537 นาย ธงชัย โสมทอง 476/2 ตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
8538 นาย ธงชัย สังขะมนัส 55 ม.1 สุปญญา อุดรธานี /
8539 นาย ธงชัย สีมาเอกรัตน 131/15 ชุมพล หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 /
8540 นาย ธงชัย สุริยะไชยากร 153 ม.5 กระทุมลม สามพราน นครปฐม 73220 / / /
8541 พ.อ. ธงชัย แสงรัตน 46 ม.4 ฉิมพลี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
8542 นาย ธงชัย หวังกิจสุนทร 135/86 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
8543 นาย ธงชัย ออนนอม 84/1 ม.1 บางกรวย - ไทรนอย บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
8544 นาย ธงชัย แซเจ็ว 37 3 กระทุมราย หนองจอก กทม. /
8545 นาย ธงชัย กิตติปญญางาม 5/5 หมู 3 ต.กรุทุมงาย อ.หนองจอก จ.กรุงเทพฯ /
8546 นาย ธงชัย ตัณทศรีชัย 12/1 หมู 1 ต. บานโพธิ์ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา /
8547 นาย ธงชัย บุบราคํา /
8548 นาย ธงชัย เหลืองไพศาล /
8549 นาย ธงไชย พวงดี 25/38ม.13 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
8550 นาย ธงไชยพัฒน ติลาธนาชัย 102/506 3 บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
8551 สิบตรี ธงทิว พวงมาลัย หมู 1 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
8552 นาย ธงศักดิ์ รุจิเวชวงษ 138/13 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 35120 /
8553 นาง ธชภรณ มุกดาสนิท 228 เมืองเกา พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 /
8554 นางสาว ธณชพร แสงนาค 121/616 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / /
8555 นาง ธณัฉรัศมี สีโพธิ์ดก 101/532หมุ4 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
8556 นางสาว ธณิชา แสงสัตยา 52/20 พหลโยธิน45 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
8557 นาง ธณิศร พิณทอง 84 10 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 70150 / / / /
8558 นาย ธน ต.วรพานิช 88/29 ม.1 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
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8559 นาย ธน ประยุกตสมัย 55/161ม7 4 นวลจันทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
8560 นาย ธน แยมกลิ่น 45/1 นราธิวาสราชนครินทรทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร /
8561 ขุน ธน ธุระการ 2719 เจาตากสิน บางลําภูลาง คลองสาน ธนบุรี / /
8562 นาย ธนกร โกศิลกวีณา 1025/46ม.12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
8563 นาง ธนกร ตุยเครือ 194 6 ลอมแรด เถิน ลําปาง 52160 / / /
8564 นาย ธนกร ธรรมจรุงวงศ 205-206 หมู1 เพชรเกษม เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / / /
8565 นาย ธนกร เนตินิยม 21 อินทมระ36 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
8566 นาย ธนกร พัชนี 40 มหาราช พระนคร กรุงเทพมหานคร /
8567 นาง ธนกร ภาเจริญสิริ 323/87 ม.2 พุทธบูชา44 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / / /
8568 นาย ธนกร วิเวก 261/330 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
8569 นาย ธนกร ศิริณัฏสมบูรณ 77/17ม.11 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
8570 นาย ธนกร โสภิกุล 32 ม.3 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220 /
8571 นาง ธนกรกนก ศรีอุทัย 14ม.10 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
8572 นาย ธนกฤต กิจมงคลชัย 154 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 /
8573 นาย ธนกฤต กิตติวงษสอาด 74ม.3 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
8574 นาย ธนกฤต เช้ือปาน 43 อุติอุทิศ4 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
8575 นาย ธนกฤต ธิติวงษ 686 นครชัยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
8576 นาย ธนกฤต บัวพันธ 261 ลาดพราว122 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10330 /
8577 พันตํารวจโท ธนกฤต พรมดอนชาติ 21 ซอย7 (อุดมเดช) สุขุมวิท ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
8578 นาย ธนกฤต ภัทรโกศล 46 ม.3 ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี / /
8579 นางสาว ธนกฤตา กาญจนกัณโห 215/18 มิตรภาพ ขอนแกน 40120 /
8580 นาย ธนกฤษณ สุขจิรัง 46/209 4 ประชาอุทิศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
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8581 นาย ธนกิจ ลาภจรัสสุริยา 474/21 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
8582 นาย ธนคม วิเศษชัยศิลป 178 อัษฎางค วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
8583 นาย ธนชัย ตรีตรุยานนท 222/220 2 บัวบาน พหลโยธิน ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
8584 นาย ธนชาติ สังขกุล 13 สัมพันธพัฒนา หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
8585 นาย ธนโชติ ณ ศรีสุข 383/3 1 คลองพน คลองทอม กระบี่ 81170 / /
8586 นาย ธนโชติ แสงงาม 99/135 6 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
8587 นาย ธนณัฐฐ มหาวิทิตวงษ 123/2 ม.11 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ / /
8588 นางสาว ธนดรา ทองสิมา 183 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
8589 นาง ธนดา เตชะวรเดช 105 8 บรมราชชนนี 76 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
8590 นาย ธนเดช จะบัง 1 ม.2 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
8591 นาย ธนเดช ตนจาน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
8592 นาย ธนเดช วัฒนแกวเพชร 170/94 สุขุมวิท บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
8593 นาย ธนเดช อยูทรัพย 18/360 5 เยี่ยมสุง สุขาประชาสรรค บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
8594 นางสาว ธนทร มงคลสุริยะเดช 303/7-8 สาธุประดิษฐ 19สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
8595 นาย ธนทัต ริ้วมงคล 27/3 ม.2 ต.บานฝาย อ.น้ําปาด จ.อุตรดิตถ 53110 /
8596 นาย ธนเทพ อาญาเมือง 319 ม.4 บุรีรัมย / /
8597 นาย ธนธรน สมประสงค 1072/4/4 แสงชูโต ทามวง ทามวง กาญจนบุรี 71110 /
8598 นาย ธนธัช ศิริมโนรม 39/21 ม.6 เทพารักษ บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
8599 นาย ธนนท จารุภัทราพันธุ 2347/78 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
8600 นาย ธนนันต ปาปะขี 99/41 หมู 7 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
8601 นาง ธนนันท เลิศเจริญวงษา 161/201 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ / /
8602 นาย ธนนันท อริยพูลพงศ 147 หลวง วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
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8603 นาย ธนนันท คงแกว 2019 ซ.พระราม 2 ซอย 43 ถ.พระราม 2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
8604 นาย ธนบดี แกวหานาม 2/2 เทศบาล4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 /
8605 นาย ธนบดี จงสวัสดิ์ 90/32 ลาดพราว 1 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 19000 /
8606 นาย ธนบูรณ คุณอโหนด 65 2 กระจัน อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / /
8607 นาย ธนพงศ โพธิ์ไพโรจน 4/695 4 24/3 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
8608 นาย ธนพนธ ธนะขวาง 85 ม.6 แสนทอง ทาวังผา นาน 55140 /
8609 นาย ธนพนธ นาโตนด 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
8610 นางสาว ธนพร แกวอยู 81 2 น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
8611 นาง ธนพร จิรัตนานนท 63/305 ม.1 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
8612 รอยตํารวจเอกหญิง ธนพร นาคขําพันธ 492/1 พระราม1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
8613 นางสาว ธนพร มลิวัลย 99/341  ม.8 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
8614 นาง ธนพร มางาม 672 ม.1 ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ 67160 /
8615 นางสาว ธนพร รัตนนุสรณสกุล 9/72หอง19 วงศสวาง19 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
8616 นาง ธนพร สันติสุรัตน 39/182ม.11 เลียบคลองทวีวัฒนา หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / / /
8617 นางสาว ธนพร สาสงเสริม 104 4 ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130 /
8618 นาง ธนพร สุริยะวงศ 89/1 3 ฟากทา ฟากทา อุตรดิตถ 53160 / / / /
8619 นางสาว ธนพร อนิลบล 131/314ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
8620 นางสาว ธนพร อิสระทะ 37/2784 ม.4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
8621 นางสาว ธนพร เขตโสภณ กรุงเทพมหานคร /
8622 นางสาว ธนพร พรวิริยางกูร 594/79 อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
8623 นาย ธนพรชัย บุญมาเสมอ 4/30 ม.9 สุขาภิบาล 1 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
8624 นางสาว ธนพรนันท จารุภัทราพันธุ 758/54 สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
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8625 นาย ธนพล กิจการพัฒนาเลิศ 185/2ม.9 กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี 41110 /
8626 นาย ธนพล จันทรสวาง 42 ประจักษศิลปาคม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
8627 พันเอก(พิเศษ) ธนพล ใจกวาง 88/89ม.6 พหลโยธิน เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
8628 นาย ธนพล เฌอมือ 184 11 แมยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / / /
8629 นาย ธนพล นวลหวาน 1067 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
8630 นาย ธนพล พรธนะวัฒน 42ม.4 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
8631 นาย ธนพล พูลสุขโข 1130/1 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / / /
8632 นาย ธนพล วณิชชานนท 666/55 พระยาสุเรนทร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / /
8633 นาย ธนพล วรรณุวาศ 27/3 ม.1 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
8634 นาย ธนพล สุดรอนรํา 40/2 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
8635 นาย ธนพลธ กีเวียน 653 ม.8 ซ. ถ. ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.- พิษณุโลก /
8636 นางสาว ธนพวรรณ วงศสาย 98/41ม.6 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
8637 นาย ธนพัฒน แซอ้ึง 155 สาทร19 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร / /
8638 นาย ธนพันธ คุปตสินชัย 520 วานิช1 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
8639 นาย ธนพันธ โชคสิทธิเกษม 100/379ม.7 วงแหวนรอบนอก บางแค กรุงเทพมหานคร / /
8640 นาย ธนภณ ดวงศาลเจา 47/1 7 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
8641 นาง ธนภร ธรรมานุสรณ 309/25 13 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค 60150 / / / /
8642 นาง ธนภร วรรณะอยู 24/12ม.10 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
8643 นาง ธนภร วิชานพคุณ ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15220 /
8644 นาง ธนภร สงวนสัตย 871 5 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
8645 นาง ธนภร สัตนาโค 104/22 ม.3 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150 /
8646 นาง ธนภร เหลืองอราม 18/132 หมู 7 ประชาช่ืน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
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8647 นาง ธนภรณ จันทรพันธ 187ม.3 สถลมารค เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี / /
8648 นาง ธนภรณ ชนะไพริน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
8649 นางสาว ธนภรณ แซบุน 91/1 ทุงโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
8650 นางสาว ธนภรณ ตั้งจิตปยะนนท 479 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
8651 นางสาว ธนภรณ ออนเอ้ือมิตร 42/18 1 ปาง้ิว เมืองอางทอง อางทอง 14000 /
8652 นาย ธนภัทร จันทนา 128/62 ม.1 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
8653 นาย ธนภัทร ษปรุงโรจน 277ม.5 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / / / /
8654 นาย ธนภัทร สุวรรณ 2/2  ม.7 โชคชัย4/20 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
8655 นาย ธนภิวัฒน เงินจันทร 200/1 ม.4 ซ. ถ.หนาสถานีรถไฟ ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก 65110 โทร.055-391088 พิษณุโลก /
8656 นาย ธนยศ สังขนอย 100/158 ม.7 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10700 / /
8657 นาง ธนรัตน ทวีสินอุดม 9/9 ม.2 ม. ลลิลกรีนชิลล สุขาภิบาล 5 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
8658 นาย ธนรัตน เลิศฤทธิ์บัญชา 124/3 ขวาง ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
8659 นางสาว ธนรัตน อยูเอ่ียม 64/65  2 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
8660 นาย ธนวน ตันติยวรงค 78/120 หมู 8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
8661 นาย ธนวนต วรรณเวช ตลาดคลองโพธิ์ ต.วังกะพี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
8662 นาย ธนวมต อํานวยลาภ 469 เจริญกรุง ถนนเสือปา ปอมปราบ พระนคร /
8663 นางสาว ธนวรรณ มูลสินธุ 11/80 ม.1 ลําลูกกา ปทุมธานี 10210 /
8664 นางสาว ธนวรรณ เลิศธรรม 55/1 6 กะทู กะทู ภูเก็ต / /
8665 นางสาว ธนวรรณ หนูเมือง 1010/175 วชิรธรรมสาธิต 57 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
8666 นางสาว ธนวรรณ อุดมทรัพย 121/616 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57110 / / / /
8667 นาง ธนวรรณ ทรัพยมาก 99/0189/13 ม. ซ. ถ. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทร. นครนายก /
8668 นาย ธนวรรธน จีนจิตตม่ัน 101/979 ม.4 บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 10300 /
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8669 นาย ธนวรรธน ชาตโยดม 30 ม.2 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
8670 นาย ธนวรรธน เนื่องศรี มหาสารคาม /
8671 นาย ธนวัช แกวคําสอน 50 ม.5 คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 /
8672 นาย ธนวัชร วิเชียรสรรค 1/6 9 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
8673 นาย ธนวัฒน กะลินตา 266/2 สรรพาวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
8674 นาย ธนวัฒน โคตรบรรเทา 114/1 2 กระทุมลม สามพราน นครปฐม 73220 / /
8675 นาย ธนวัฒน งามศรี 169/408 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
8676 นาย ธนวัฒน ทิพวัน 341/50 หมู4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / / /
8677 นาย ธนวัฒน ธัญญกิจ 21/3 ม.2 สุขุมวิท บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150 / /
8678 นาย ธนวัฒน วัฒนาภรณ 156/14 เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 / / /
8679 นาย ธนวัฒน สิงหธวัช 169 กาฬสินธุ กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000 / / / /
8680 นาย ธนวัต จันทรสดใส 107 ม.10 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
8681 นางสาว ธนวันต รัตนสรอย 33/1 1 แสนตุง เขาสมิง ตราด 23150 /
8682 นางสาว ธนวันต ศรีอมรรัตนกุล 94/18 เพชรเกษม  61/1เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
8683 นาย ธนวิชญ ตั้งธนชัยสกุล 98 9 แมอาย แมอาย เชียงใหม 50280 /
8684 นาย ธนวิชญ ลายบัว 28/2 2 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
8685 นาย ธนวิน กมุทมาศ 358 ม.12 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8686 นาง ธนศรี อินทวงษ 1 หมู 2 บานกลวย บานหม่ี ลพบุรี 15110 /
8687 นาง ธนสรณ จากโคกสูง 30/1 ม.12 ซ. ถ. ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ 67160 โทร. เพชรบูรณ /
8688 นาย ธนสาน ปาดอนไพร 85/24 ม.6 ประชาอุทิศ115 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
8689 นาย ธนสุวิทวัส ธนนันทินารุจ 255/165 ม. ซ. ถ.ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ต.สี่แยกมหานาค อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. กรุงเทพมหานคร /
8690 นาย ธนะ เชาวไว 48ม.3 ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
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8691 นาย ธนะ มหาตมวดี 200/147 8 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
8692 นาย ธนะพจน ศรีสุข 182หมุ 5 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
8693 นาย ธนะโรจน พรธนาบุณยรัตน 66/19 ม.4 บึงชําออ หนองเสือ ปทุมธานี / /
8694 นางสาว ธนัชกัญ ยอดประทุม 668/66 บ.เขาไทย กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
8695 นาย ธนัชคม ตาตะบุตร 16/34 สุขุมวิท 68 สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
8696 นาง ธนัชชา สุวรรณวัฒน 121/112ม.9 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
8697 นางสาว ธนัชพร คงไชย 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
8698 นางสาว ธนัชพร จูฑาวัฒนานนท 151/123 ม.9 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
8699 นางสาว ธนัชพร นุตมากุล 172/9 กรุงเทพ-นนท33 กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
8700 นางสาว ธนัชพร เฟองงามพร 13 63 แยก 2-1 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
8701 นางสาว ธนัชพร แยมพันธุเกษร 42/692 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
8702 นางสาว ธนัญชนก ทับทิม 200/89 3 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
8703 นาย ธนัญซ เตียเจริญ 70/4 1 มรรคาประสิทธิ์ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120 /
8704 นางสาว ธนัญญา มะโนธรรม 3 15 ผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210 / / / /
8705 นาง ธนัญญา อิทธิสัญญากร 256/38 จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
8706 นาง ธนัญญาภรณ เส็งสาย 159/252 จรัญสนิทวงศ 96/1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / /
8707 นางสาว ธนัญภัสร ศรีเนธิยวศิน 72/4 ม.9 สุขาภิบาล บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
8708 นางสาว ธนัฎฐา สุทธิมาศ 1 พหลโยธิน 87 ซอย 6 แยก 1/7 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 10320 /
8709 นางสาว ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร 1/6 นุชเนตร บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
8710 นาย ธนัตถ วิสารทการณ 22/19 ซอย.108/1ม.7 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / /
8711 นางสาว ธนัตถนันท ตั้งติยะพันธ 366/88 ประชาราษฏร2 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
8712 พันจาเอก ธนัท แสวงพรรค 150/85ม.2 วัดบัวขวัญ งามวงควาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
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8713 นาย ธนันต สรีดาคมน 221 ต.บางขุนพรหม ถ.ซอยบุษยพรรณ อ.พระนคร จ.พระนคร /
8714 นาย ธนันท ตรีธนพันธ 81/128หมู6 ประชาราษฎร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
8715 นางสาว ธนันธร ศรีชูเปยม 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
8716 นางสาว ธนา จักษเมธา 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
8717 นาย ธนา ต.เจริญ 8/2 2 สนามกีฬา ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / / / /
8718 นาย ธนา ทนุผล 77 ตรอกโรงพักศาลาแดง ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
8719 นาย ธนา เทพชยุติมันถ 347 ริมคลองชักพระ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
8720 นาย ธนา ปญญานนทวาท 27 คอนแวนท สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
8721 นาย ธนา พงษสิทธิถาวร 459ม.15 ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา /
8722 นาย ธนากร เจียมตัว 600/1067 ม.14 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
8723 นาย ธนากร ชินโสภณจิต 248ม.2 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / /
8724 นาย ธนากร ใสโศก 121/595 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
8725 นาย ธนาการ เงินแสนพาณิชย 95 ลาดพราว 101 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
8726 นาย ธนาจิรัฎฐ วงศใหญ 443 ลาซาล บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
8727 นาย ธนาชัย นีลกุลเกศ 829 7 นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 / /
8728 นาย ธนาดล บุญเหลา 71/2 10 นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 34250 / / / /
8729 นาย ธนาทร ถิ่นธนาสาร 1/428ม.8 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
8730 นางสาว ธนาทิพย รัตนอราม 127/8 ลาดพราว87(จันทราสุข) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
8731 นาย ธนานันท วันดี 90/13 ม.7 รัตนะ พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
8732 นาย ธนาพล คงนอย 53/40 4 สุขสวัสดิ์ บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / / /
8733 นาย ธนาพล พุทธวงค 69ม.13 ทาสบเสา แมทา ลําพูน 51140 / / /
8734 นาย ธนาพล กิตติวิโรจนสกุล 202 ทวาราวดีใต หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม /
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8735 นางสาว ธนาภรณ แกวศรีฟอง 121/616 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
8736 นางสาว ธนาภรณ ไชยนันทน 111/150 ทาอิฐ รัตนาธิเบศร บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
8737 นางสาว ธนาภรณ โพธิ์พิชัย 10/200 7 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
8738 นางสาว ธนาภรณ อุดมศักดิ์ 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
8739 นางสาว ธนาภา อนันตภักดิ์ 92/1 4 เหลาไฮงาม กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110 /
8740 นาย ธนายุต ปญญาวรรัตน 18/1ม.4 บางกรวย-ไทรนอย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
8741 นางสาว ธนารักษ ธาราวิมล 403/104ม.6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
8742 นาย ธนารัตน พระภูจํานงค 152 1 อุมเมา ยางตลาด กาฬสินธุ 46120 / /
8743 นาย ธนาโรจน ไทยานันท 5/54 อารีย 5 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 20130 / /
8744 นางสาว ธนาวัลย เอ้ืออารีมิตร 2/9 เซ็นตหลุยส 1 สาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
8745 นาย ธนาวุฒิ กุลเมฆา 30 คลองฉนาก เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
8746 นาย ธนาวุฒิ ณ ระนอง 1/3 รามคําแหง 63 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
8747 นาย ธนาวุฒิ ตติยภัณฑรักษ 368/2 สุขุมวิท63 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8748 นาย ธนาวุฒิ ปญจพรอุดมลาภ สงขลา /
8749 นางสาว ธนาสินีย ธีระเจริญพร 551 หมู1 หมูบานเทพานิเวศนซอย เทพารักษ เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
8750 นาย ธนิด ขาวสะอาด 82/3 ราชวิถี ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
8751 นางสาว ธนิดา วัชรินทรกร 21/22ม.13 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
8752 นางสาว ธนิดา วิมล 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / / /
8753 นางสาว ธนิดา ศิริทิพปภา 748 10 เขาทราย ทับคลอ พิจิตร 66230 / /
8754 นาย ธนิต จันทรเทียน 127/80 สุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 / /
8755 นาย ธนิต สมวาทสรรค 62/3 4 สุขประยูร หนองหงษ พานทอง ชลบุรี 20160 / /
8756 นาย ธนิต หรูประกายอักษร 90/192/10 พุทธมณฑ สาย 4 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร /
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8757 นาย ธนิตศักดิ์ ประโลมรัมย 177ม.12 เมืองลําปาง ลําปาง 52100 / /
8758 นางสาว ธนิตา ชูทอง 103ม.3 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130 /
8759 นาง ธนิตา แสงสวาง 21ม.10 ลําดวน ลําดวน สุรินทร /
8760 นาย ธนิท ขุนเณร 8 ทุงศาลา เมือง ลพบุรี /
8761 นาวาตรี ธนินทรัฐ รัฐประดิษฐ ร.น. 2/646 ม.1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี / / /
8762 นาย ธนิศร บุรุษอาชาไนย 234 จุฬา ซ.5 พระราม4 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
8763 นาง ธนิษฐนันท รัตนพันธ 160/ม.7 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 93110 / /
8764 นางสาว ธนิษฐา ประชากูล 65/29 รามคําแหง 16 (แมนเขียน 2) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
8765 นาง ธนิษฐา วัฒนะ 40/2 ม.8 สายบางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
8766 นางสาว ธนิษฐา เวชพงศา 145-9 จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / / /
8767 นางสาว ธนิสา นิธิวโรภาส 20/63 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
8768 นางสาว ธนิสา นิธิวาโรภาส 20/63 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
8769 นางสาว ธนียา ตาณเสวี 65/1 รามคําแหง21 รามคําแหง วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
8770 นางสาว ธนียา มหาสิทธิวัฒน 26-27 ม.1 ฉะเชิงเทรา /
8771 นาง ธนุวรรณ อรัญดร 51/3ม.8 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
8772 นาย ธนู นันทิวัฒน 19/3ม.2 นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
8773 นาย ธนู นิยมดุษดี 136 ม.6 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
8774 นาย ธนู เปยมพลอย 79 ออนนุช39 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
8775 จ.ส.อ. ธนู พวงทอง 3 ในเขตเทศบาล เทอดเกียรติ โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
8776 จาสิบเอก ธนู ศรีทอง 126 หมู 4 แพงพวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 /
8777 ส.ต.ท. ธนู สังขทรัพย 43ม.6 พยุหะคีรี นครสวรรค /
8778 นาย ธนูชัย เมฆพัฒน - ม.2 เมืองพิจิตร พิจิตร /
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8779 นาย ธเนต เนียมชูช่ืน 52/1 ม.1 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 92220 /
8780 นาย ธเนศ ชัยชนะกิจการ 224/524 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 / / /
8781 นาย ธเนศ ตัณฑวิวัฒน 51/29 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
8782 นาย ธเนศ ธนสภาพร 179 สวนพลู ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
8783 นาย ธเนศ ประกอบ ข3-561 ชลประสิทธิ์ นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000 / / / /
8784 นาย ธเนศ พิทักษบุตร 102 14 รัตนอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
8785 นาย ธเนศ ภัคไพสิฐเจริญ 137/4ม.3 ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
8786 นาย ธเนศ รัชนีกร 64 2 ยกกระบัตร บานแพว สมุทรสาคร 74120 / / / /
8787 นาย ธเนศ วรรณโคตร 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160 /
8788 นาย ธเนศ เวทีกูล 1183 ม. ซ.รามอินทรา 5 ถ. ต.ทาแรง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. กรุงเทพมหานคร /
8789 นาย ธเนศวร ชัยทอง 259/9 2 หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / / / /
8790 นาย ธเนษฐ กัญกาญจนะ 1 ม.11 ซ.ขุนถนน ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 นครศรีธรรมราช /
8791 นางสาว ธปวรรญ ขันธิวงค 20 ซ.เจริญนคร ถ.เจริญนคร ต.บางลําภูลาง อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร / /
8792 นาย ธภัทร ลือชา 147 ม.8 ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 50330 เชียงใหม /
8793 ส.ต. ธม บุญมาก เมือง สิงหบุรี /
8794 นาง ธมน ศรีคํา 148/17/ม.2 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
8795 นางสาว ธมนณัฏฐ ภูวกาญจนาลัย สมุทรปราการ /
8796 นาง ธมนวรรณ คําพานุช 147/16 ม.1 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
8797 นางสาว ธมนวรรณ วิรุณศรี 330/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
8798 นาง ธมนวรรณ สุวรรณโฮม 152 รามคําแหง24 รามคําแหง 24 แยก 32หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
8799 นางสาว ธมภร รูวันมอม 3/7 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / /
8800 นาง ธมลวรรณ องอาจสัมฤทธิ์ 3/25 8 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร /
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8801 นาง ธมลวรรณ ซอนบุตร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
8802 นางสาว ธมลวรรณ ทับพึง 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
8803 นางสาว ธมลวรรณ อิมราพร 10/492ม.6 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
8804 นางสาว ธมลวรรณ อมรเดชาพล 45/310 ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร /
8805 นาย ธแมศักดิ์ รัตนอุดม 2ม.1 หลักฟา ไชโย อางทอง /
8806 นาย ธรณัส ทองชูชวย 34ม.1 แมทอม บางกล่ํา สงขลา /
8807 นางสาว ธรณิช หนูเสน 116 รัตนอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
8808 นางสาว ธรทิพย เหล็กเพชร 24 โชคดี พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
8809 นาย ธรธวัช กาญจนวิภาพร 390/1 มาตยาวงค ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
8810 นาง ธรพร อาทรสมบัติ 705 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
8811 นาย ธรรดร จันทมาศ 362 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
8812 นาย ธรรม พันธุศิริสด 64/25 8 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
8813 นาย ธรรม สายทอง ม.2 มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
8814 นาย ธรรม อุปสัย 891ม.5 พังโคน พังโคน สกลนคร /
8815 นาย ธรรมโชติ แจงชาติ 12/27 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 ตรัง /
8816 นาย ธรรมณพรรธ ดวงดี 144 7 สามขา กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110 /
8817 ร.ท.หญิง ธรรมดา ประเสริฐชวง 117/8 พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
8818 นาย ธรรมดี หมอใจบุญ 448/52 ม.2 บานบึง ชลบุรี /
8819 นาย ธรรมนูญ เครือหงษ 1083 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
8820 นาย ธรรมนูญ ชงกรานตทอง 44/189ม.6 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
8821 นาย ธรรมนูญ ปกษี 169ม.1 หนองกี่ กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
8822 นาย ธรรมนูญ พรหมภิบาล 33/458ม.14 บางนา-ตราดกม.5 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ / /
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8823 นาย ธรรมนูญ ศิลปสอน 69/15 ม.12 เกตุนิติ บางกะป กรุงเทพมหานคร /
8824 พลฯ ธรรมนูญ อินทรโกษา 515 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
8825 นางสาว ธรรมพร อัครพัฒนานุกูล 58/496ม.10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
8826 รอยตรี ธรรมมลฑล สุขสวัสดิ์ 28/5 หมู 6 ต.บานปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม /
8827 นาย ธรรมรงค ทับทอง 13/3 3 เพชรเกษม บานกลาง อาวลึก กระบี่ 81110 /
8828 นาย ธรรมรงค เพชรนาคิน 8/4 กระบี่ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 80000 / /
8829 นาย ธรรมรงค โกงเกษร 22/1 หมู 1 เพชรเกษม ทาตลาด สามพราน นครปฐม / / /
8830 นาย ธรรมรส โกเฮง 32/2 6 วังกระโจม เมืองนครนายก นครนายก 26000 /
8831 นาย ธรรมรักษ อารีประเสริฐกุล 1/55 ม.6 บางขุนเทียน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
8832 นาย ธรรมรัตน เทศแยม 316/1 หมู 1 สระบุร-ีหลมสัก ชัยนารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / /
8833 นาย ธรรมรัตน สุขคง 456/1ม.1 ลานขอย ปาพะยอม พัทลุง 93110 /
8834 นาย ธรรมฤทธิ์ แพทยวิวัฒน 386/40 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
8835 นาย ธรรมวัตร ธรรมศาสตรา 108/5 ม.1 หนองชาก บานบึง ชลบุรี 20170 / /
8836 นาย ธรรมวิทย รวมวิญูชัย 341 ม. ซ.บางบอน 1 ซอย 16 ถ. ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.02-8992156 กรุงเทพมหานคร /
8837 นาย ธรรมศักดิ์ แผนมณี 31 บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
8838 นาย ธรรมสรรค มีบุญ 24ม.1 กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180 / /
8839 นาย ธรรมสาร อาจารีย 27 สุขุมวิท สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
8840 นาย ธรรมา กาญจนางกูร 75 ม.1 ขอนแกน /
8841 นาย ธรรศ พวงมาลัย 119/703 ม.5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
8842 นาง ธรรศพร พลศักดิ์ซาย 653/8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก /
8843 นางสาว ธรัลหทัย ดีมา 36/1 มลิวรรณ เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110 /
8844 นาย ธรากร จึงพัฒน 16-18-20 บอใหญ พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
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8845 นาย ธราธร เกตุอราม 2508/425 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
8846 นาย ธราธิป เพชกิจ 100/360 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8847 นาย ธราพงษ ศรีตระกูล 119/83 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
8848 นาย ธราพงษ เหมือนแมน 10/3 6 สนับทึบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13000 /
8849 นาย ธราวัฒน เพ่ิมโภคทรัพย 59/378ม.1 พระราม 2 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
8850 นาย ธราวุฒิ โกศล 17 ม.5 แกวแสน นาบอน นครศรีธรรมราช 80220 / / / /
8851 นางสาว ธริตา จันทรหอม 100/475 2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
8852 นาย ธวัช กิตติบัญชากุล 13/316ม.10 กาญจนภิเษก บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
8853 นาย ธวัช เขตอนันต 26/32ม.5 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
8854 นาย ธวัช โชคเจริญรัตน 374-76 อัมรินทร หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
8855 นาย ธวัช บุญญาวัฒน 79/22ม.8 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / /
8856 นาย ธวัช ฤทธิ์ฤาชัย 58/2 ม.1 มรรดาลัย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
8857 นาย ธวัช ศรีวราพันธุ 192/1 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 93130 /
8858 นาย ธวัช ศฤงคาร ม.1 นครนายก /
8859 สิบตํารวจตรี ธวัช สุโพธิ์ 359 ม.17 หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / / /
8860 นาย ธวัช เสนธรรม 102/2ม.4 มะกอก ปาซาง ลําพูน / / /
8861 นาย ธวัช โสดา 295/3 ม.3 พิชัย 2 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / /
8862 นาย ธวัช อินเอ่ียม ม.1 ต.บานหม่ี อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี /
8863 นาย ธวัช จันทรสูนย เลขที่ 22 ต.พนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
8864 นาย ธวัชชัย กิจเครือ 235 ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
8865 นาย ธวัชชัย เกษรกุหลาบ 132/93ม.3 เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
8866 นาย ธวัชชัย จันจรัส 167 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
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8867 นาย ธวัชชัย เจตนวิทยาชาญ 7 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8868 นาย ธวัชชัย ชุมธรรม 50ม.1 ทาดี ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230 /
8869 นาย ธวัชชัย ไตรเจริญวัฒนะ 17/3 เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
8870 นาย ธวัชชัย ทิพยทินกร 125 พระราม 5 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
8871 นาย ธวัชชัย เทียนงาม 6/40 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
8872 นาย ธวัชชัย นันตา 128/5 ยันตรกิจโกศล ทุงกวาว เมืองแพร แพร 54000 / /
8873 นาย ธวัชชัย ฝาวัง 98/1ม.4 มวงไข พังโคน สกลนคร /
8874 นาย ธวัชชัย พบนา 11/9 ซอย.เสาวดลยม. จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 17000 / /
8875 นาย ธวัชชัย พิภพลาภอนันต 517/57 เกษมสุขุม แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 /
8876 นาย ธวัชชัย วรรณสวาง ก308 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
8877 นาย ธวัชชัย สัตยสมบูรณ 653/27 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
8878 นาวาเอก ธวัชชัย สิงหสาย 29/78 หมู5 พุทธมลฑลสาย2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
8879 นาย ธวัชชัย สุขสวัสดิ์ 63 ม.6 เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 /
8880 นาย ธวัชชัย อองสอาด 150/24 5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
8881 นาย ธวัชชัย อุนอารมย 2 หมูบานมิตรภาพ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8882 นาย ธวัชชัย พงษดารา 56 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี /
8883 นาย ธวัชชัย เหล็กดี 85 ม.7 ต.ตาเกา อ.น้ําขุน จ.อุบลราชธานี 34260 /
8884 นาย ธวัชไชย เกียรสมาน 33 ม.19 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
8885 นาย ธวัชพงศ เติมรัตนสุวรรณ 179/4 4 พหลโยธิน 50 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
8886 นาย ธวัฒน สมบูรณ 17 ม.7 ต.ดอนแกว อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140 เชียงใหม /
8887 นาง ธวัลรัตน เกษมีฤทธิ์ 111/3 13 นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67210 / / /
8888 นาย ธวาฬ วงษคําภา 115 ม.5 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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8889 นาง ธอร พลชัย 653  8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
8890 นาง ธัชกร พรามนุช 18 1 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
8891 นาย ธัชกร ศรีบุญแกว 90 4 เทศาพัฒนา หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90114 /
8892 นาง ธัชชชนณ กําปนทอง 123/223 4 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
8893 นางสาว ธัชธรรม แหงหน 59/176  ม.3 บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
8894 นางสาว ธัชนันท พวงแกว 199/26ม.1 บานเมตตา แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
8895 นางสาว ธัชนันท เวชพงศา 86 จักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร /
8896 นาย ธัชพงศ ควรนิล 7/166ม.4 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
8897 นางสาว ธัชวรรณ ศิริธรรมวานิช 10/31 สมบูรณกุล หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
8898 นาย ธัชเศรษฐ วิศรุติชัยสิน 25/25 พูลเจริญ บางนา-ตราด กรุงเทพมหานคร 10540 /
8899 นางสาว ธัญกนก พงศปยะไพบูลย 36 บานดอน ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / / /
8900 นางสาว ธัญกานต แฮะประโคน 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / /
8901 นางสาว ธัญชณัฐ รักวีรธรรม 4/25 หมู 11 เทพารักษ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
8902 นางสาว ธัญชนก จองวิวัฒน 5/9 เทพสงเคราะห หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
8903 นางสาว ธัญชนก นิรมลพานิช 24/788 วิภาวดีรังสิต 37 สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
8904 นาง ธัญญชล ทัดเทียมพร 198 หมูบานผกามาศพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
8905 นางสาว ธัญญณัฏฐ์ิ วรินทรเวช 121/133 ม.ม.ช่ืนกมลนิเศน 4 ถ.รามอินทรา ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
8906 นาง ธัญญณัฐ แซหาน 132/12 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี /
8907 นางสาว ธัญญทกรณ วรรณศิลป 310/5 ม.12 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
8908 นางสาว ธัญญธร จิธพนธุ 69/228 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
8909 นางสาว ธัญญธร  การเจริญดี 62 ม.5 กร่ํา แกลง ระยอง /
8910 นาง ธัญญพัทธ นิธิศศรีบัณฑิต 99/288 ม.12 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
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8911 นางสาว ธัญญพัทธ วินิชวราพันธุ 55 รังสิต-ปทุมธาน1ี2 ซอย12 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
8912 นางสาว ธัญญพัทธ วิพันธพงษ 42 ฉัตรแกว สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
8913 นางสาว ธัญญภัสร จ่ันแกว 132 เพชรเกษม 64 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
8914 นางสาว ธัญญรวี อัครพรชัยฤทธิ์ 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / / /
8915 นางสาว ธัญญรัตน เทพคําปลิว 157 7 ทุงกอ เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 /
8916 นางสาว ธัญญรัตน ธัญญทองกูล 215ม.3 สนามไชย ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
8917 นาง ธัญญลักษณ พลายแกว 4/130 9 ฉิมพลี 24 ฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
8918 นางสาว ธัญญลักษณ วรวัฒนานนท 609/1 ราชมรรคา สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
8919 นางสาว ธัญญลักษณ ศิริยงค 162/2 5 ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100 / / /
8920 นาง ธัญญลักษณ ยิ้มพงษ 16/3 ม.5 ซ. ถ. ต.เขานอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 โทร.0861663968 ประจวบคีรีขันธ /
8921 นาย ธัญญะ เจียรกุล 3/19 ซอย.จรัญสนิทวงค 19ม. จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
8922 นาย ธัญญะ หานพงษศักดิ์ 20/41 คลองคะเชนทร ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / / / /
8923 นาย ธัญญะ พุมวิจิตร หมู 5 ต.ทาน้ําออย อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
8924 นางสาว ธัญญะรัตน โสภณศิริภักดี 108/1 5 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 /
8925 นางสาว ธัญญา คาขึ้น 2001/5 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / / /
8926 นาง ธัญญา บรรจงรักษ 35/7ม.3 ม.ราชตฤณมัย พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
8927 นางสาว ธัญญา สิงหดา 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90112 / / /
8928 นางสาว ธัญญา อยูแทกูล 31/230 ม.3 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
8929 นางสาว ธัญญาพร กิตติปริคุณ 102/50 ม.7 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร /
8930 นาง ธัญญาภรณ ศิริรัตนพิริยะ 226/1 มหายศ ในเวียง เมืองนาน นาน 55000 / /
8931 นางสาว ธัญญาภรณ หงษา 100/326 12 ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 /
8932 นางสาว ธัญญารัตน คํามอญ 51 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 37290 /
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8933 นางสาว ธัญญารัตน บินรอโสน 21/386 ม.12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
8934 นางสาว ธัญญารัตน พูลดําริห 20 ทุงดอนแดง ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22900 /
8935 นาง ธัญญาลักษณ เตชะแกว 52/1 หมูที่ 5 ลอ จุน พะเยา 56150 /
8936 นางสาว ธัญญาวดี มูลรัตน 49 ปาขาม1 หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง 52000 / /
8937 นางสาว ธัญญาวดี สีมา 18 12 บานหัน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120 / / /
8938 นางสาว ธัญดา แจงอรุณ 29/17 ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
8939 นางสาว ธัญดา สุทธิธรรม 100 ม.6 รัตนภิธาน จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 / / /
8940 นาง ธัญทิพย โชคธนสุกาญจน 88/46 ม.10 พุทธมณฑลสาย 4 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 / / /
8941 นางสาว ธัญทิพย พรพงศศุภสิน 858/56 หมู2 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
8942 นาง ธัญทิพย ภัทรสมเจตน 143/11 แยกจากหมูที่ 6 เดิม คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
8943 นาง ธัญทิพย มหามนตรี 56/78ม.1 หนองปลิง หนองแค สระบุรี / /
8944 นางสาว ธัญทิพย สถิตยภาคีกุล 5/805 10 10 สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
8945 นาย ธัญเทพ เคาทอง 319 ตรอกบานพานถม บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
8946 นางสาว ธัญธาดา เนียงไธสง 169/410 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
8947 นาง ธัญนันท ฤทธิ์เรืองเลิศ 147ม.4 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร / /
8948 นางสาว ธัญนันท วงศวัฒนสิทธิ์ 55/1 ม.7 ราชบุรี / /
8949 นาง ธัญนันท แสงกระจาง 224/57 ลาดพราว 94 (ปญจมิตรวังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
8950 นาง ธัญพร เปนนวล 440/106 วัดไผเงิน จันทร บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / /
8951 นาง ธัญพร หอวัฒนกูล 106/120ม.6 สุขาภิบาล บางกะป กรุงเทพมหานคร /
8952 นางสาว ธัญพัฒน เอกชัยณรงค 208/22 ม.9 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
8953 นางสาว ธัญพิมล พชรภูวนาท 9/88 ม. ซ.รามคําแหง 2 ซอย 23 แยก 5 ถ. ต.ดอกไม อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.082-4944591 กรุงเทพมหานคร /
8954 นาง ธัญภา ชางเผือก 71  1 ศาลเจาพอทองดํา ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
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8955 นาง ธัญมน อัศวนิก 160 เทศบาลรังรักษใต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
8956 นางสาว ธัญลักษณ กอนทอง 14/196ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
8957 นาง ธัญลักษณ โฆษิตพันธวงศ 54 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
8958 นาง ธัญลักษณ ชูสุวรรณ 66/1 7 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 80340 /
8959 นางสาว ธัญลักษณ เที่ยงทํา 57 4 อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร 47170 /
8960 นางสาว ธัญลักษณ ปูคําสุข 20/1 ม.6 บอหลวง ฮอด เชียงใหม 50240 / / / /
8961 นาง ธัญลักษณ พงษบริบูรณ 146/22 หมู 3 สุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 /
8962 นางสาว ธัญลักษณ ฤทธิชัย 72/86 9 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
8963 นาง ธัญลักษณ วรรธนะกุลโรจน 109/54 ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
8964 นาง ธัญลักษณ เหรียญเดชาเวชกุล 2082/4 รามคําแหง(สุขุมวิท71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
8965 นางสาว ธัญวรัตน มูลปา 48/4 ม.13 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
8966 นางสาว ธัญวรัตม คําประกอบ 191 ช้ัน17 หองB อาคารสีลมคอมเพลก สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / /
8967 นางสาว ธัญวรัตม เสนปญญา 350/105 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
8968 นาง ธัญวลัย คงมา 344 ม.5 เกาะคางขาว จันด-ีฉวาง จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250 /
8969 นาง ธัญวลัย มวงศิริ 8/15ม. บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
8970 นางสาว ธัญวัลย นาคะเจริญรัตน 253/440 ราษฎรพัฒนา สุขาภิบาล3 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
8971 นาง ธัญศธร อินจันทร 99 2 เกาแสน บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
8972 นาง ธัญสมน ทองมวง 183/1248ม.3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
8973 นางสาว ธัญสินี จําปาศรี 51/505 9 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี /
8974 นาง ธัญสินี อินทรจันทร 79/307 ม.4 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
8975 นางสาว ธัญสุตา แสงสวาง 72/527 หมู16 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
8976 นาง ธัณยสิตา กุลพัฒนชัยกุล 9/5 โชคชัยรวมมิตร จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
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8977 นางสาว ธัด ปานมาลี 89/1ม.11 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ /
8978 นาง ธันนี วัชโรทยาน 2 สุขุมวิท 23 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
8979 นาย ธันยกร อรามเรืองพงศา 92/1 ปฏิพัทธิ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
8980 นาง ธันยชนก ศรีประเสริฐ 1169/17 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
8981 นางสาว ธันยชนก แยมศิริ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
8982 นางสาว ธันยดา คลายชองลม 62/7 4 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
8983 นางสาว ธันยธร จิตตะคาม 98 3 บางแกว นครชัยศรี นครปฐม 73120 / / /
8984 นางสาว ธันยธรณ คํานอย 350/105 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
8985 นางสาว ธันยนันท แกวนริศวร 1935 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
8986 นาง ธันยนันท สุทธิเนติวิทย 88/169 2 เทศบาล 2 บางกรวย-ไทรนอย ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
8987 นางสาว ธันยพร ชางตอ 80 ม.3 พระจันทร พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
8988 นางสาว ธันยพร ชาญรบ 165/73 ม.3 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
8989 นาง ธันยภรณ สัชฌุกร 330/93 ม.2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
8990 นาง ธันยมัย เบ็ญจวรรณ 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
8991 นาย ธันยวีร ศรีสุระ 23/5 2 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / / /
8992 นาง ธันยา แสงสวาง 21 ชาญปรีชา บานบึง บานบึง ชลบุรี 20170 /
8993 นางสาว ธันยาภรณ ชินสุข 109/1/7 5 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
8994 นาง ธันยาภรณ ธรรมสุนทร 64/35 ชายกระปอม 1 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000 / / / /
8995 นาย ธันวา จันดี 29 บานพราว นครไทย พิษณุโลก 65110 / / /
8996 นาย ธันวา วรรณา 94 ม.7 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
8997 นาย ธาดา บุญเฉลียว 106 ม.10 หวยขยุงสมมัคคี อุบลราชธานี /
8998 นาย ธาดา เวชไพศาลศิลป 59/4 สุวรรณสวัสดิ์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
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8999 นาย ธาดา ศรีศักดิ์ 27/1 ลาดพราว23 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
9000 นาย ธาดา แสงวงศ 305/1 ริมคลองสามเสนพระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
9001 นาย ธาดา โสมสิริวัลย 5/2379 10 สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
9002 นางสาว ธาดารัตน คําภิโล 228/1 7 ทุงป แมวาง เชียงใหม 50360 / /
9003 นาง ธาดารัตน วานิชชินชัย 127/9-10 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
9004 นาย ธาตรี แซอ้ัง 35/11ม.8 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
9005 นาย ธาตรี ลัภยพร 49/5 6 คลองอัมพวา บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 / / /
9006 นาย ธาตรี สถิรวณิชย 233/4ม.13 รามวิถี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
9007 นาย ธาตุ สิงหา 354 ยานพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
9008 นาย ธานินทร เจริญผล 96/5 หนองไผ ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี /
9009 นาย ธานินทร พุมอรุณ 63/208ม.7 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
9010 นาย ธานินทร วรรณวิสูตร 163/11 สุขุมวิท42 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9011 นาย ธานี ทาลาด 5/624ม.4 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
9012 นางสาว ธานี แพงพร 236/1หมู8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 17140 /
9013 นาย ธานี รัตนะธาดา 711/11 ลาดหญา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
9014 นาย ธานี สุขไชย 39/3 วิเชียรจํานงค? ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 /
9015 นางสาว ธารณา จันทรแจง 65/6 5 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
9016 นาง ธารณี เศรษฐโสภณ 109/205ม.1 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
9017 นางสาว ธารทิพย คงคาทอง 266 อาคารสงเคราะห กรุงเทพมหานคร /
9018 นางสาว ธารทิพย โคกดอกไม 90/238 เปรมสมบัติ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
9019 นางสาว ธารทิพย ภูทองเงิน 635 4 สุขาภิบาล 2 ในเมือง บานไผ ขอนแกน 40110 / /
9020 นาย ธารเทพ เทพกูล 100/30ม.8 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
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9021 นางสาว ธารนา ธงชัย 22/11 คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย /
9022 นาง ธารวดี ผองลักษณ ฑ 8/4 เชิงสะพานมหาไชย พระนครศรีอยุธยา /
9023 นาง ธารสิน ธเนศวร 636 เตชะวนิช กรุงเทพมหานคร /
9024 นางสาว ธาราพร การพาณิชย 339/72 สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
9025 น.ส. ธาราพร สุวรรณโพธิ 29/16 ม.17 ต.ศาลาธรรมสพน อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ 10170 /
9026 นางสาว ธารารัตน เมืองงามสมบูรณ 363/2 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10110 / /
9027 นาง ธาริกา ภูวิศกุลธร 53/76ม.1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
9028 นางสาว ธาริณี เกสรินทร 38/1 ม.2 เขาใหญ อาวลึก กระบี่ 81110 /
9029 นางสาว ธาริน จุลเดชะ 262/420 สุขุมวิท71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร / / / /
9030 นาย ธารินทร งาหัตถี 99 บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120 /
9031 นาย ธารินทร นันทาภิรักษ 282/11 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
9032 นาง ธารียทิพย นรพงษ 52/2 ม.5 ซ. ถ. ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร. นนทบุรี /
9033 นาย ธํารง กมลสัตย 37 ม.7 รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
9034 นาย ธํารง ปนวงษ 329 ม.6 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
9035 นาย ธํารง พันธุใย 185/128 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
9036 นาย ธํารง พูลสุข 445 กรุงเทพมหานคร /
9037 นาย ธํารง หงษหยก 1/13 13 พระปกเกลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
9038 นาย ธํารง อุดมโชค 513/4 ม.8 เนินตาแมว วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 23000 / /
9039 นาย ธํารง ศรีงามผอง 8 กาหลง เมือง สมุทรสาคร / /
9040 นาย ธํารง สามะบุตร 626 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย /
9041 นาย ธํารง จันทรประเสริฐ หมูที่ 2 ต.กระดังงา  อ.บางคณฑี จ. สมุทรสงคราม /
9042 นาย ธํารงค โทธกานันท 366 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
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9043 นาย ธํารงค รุงแจง 15 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
9044 นาย ธํารงค โรจนวัฒนดิลก 43 ประสิทธิสงคราม บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี / /
9045 นาง ธิ ชมภูกุล /
9046 นาย ธิชานนท พรหมศรีสุข 84/23 5 บัวทองธานีพารควิลล 8 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
9047 นาง ธิฐิวรรณ พละไกร 49/262 หมู 4 รัตนาธเบศร เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
9048 นางสาว ธิดา เจียรภักดีสมบัติ 70/66-67 เพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
9049 นางสาว ธิดา ประสงคลาภ 29/1 ตลาดหลวง เมืองอางทอง อางทอง / /
9050 นาง ธิดา ปญจพันธพงศ 248/41 6 ทับ 3 กาญจนภิเษก ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
9051 นางสาว ธิดา พุทธรักษา 38 พจนกร ทาประดู เมืองระยอง ระยอง 21000 / / /
9052 นาง ธิดา มานพสิทธิ์ 64/216ม.1 บรมราชชนนี บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
9053 นางสาว ธิดา ยิ่งสินสัมพันธ 40/3 1 บอแกว สะเมิง เชียงใหม 50250 / / / /
9054 นาง ธิดาดาว วะชุม 41ม.4 นิตโย นาหวา นาหวา นครพนม 48180 / /
9055 นางสาว ธิดาทิพย ธรรมปญญา 103 8 บานปน ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
9056 นาง ธิดานันท เข็มทองใหญ 107 หมู 3 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
9057 นางสาว ธิดาพร แสนพิมล 31/2 1 หัวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 45180 /
9058 นางสาว ธิดาพร ทาทอง 9/488 ม. ซ. ถ.กาญจนาภิเษก ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.0 2130 4028 กรุงเทพมหานคร /
9059 นางสาว ธิดาภรณ ใสโศก 121/595 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / / /
9060 นาง ธิดารัตน กันทาแจม 54 7 แมตืน ลี้ ลําพูน 51110 / / /
9061 นางสาว ธิดารัตน แกวกลา 89/211 2 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
9062 นางสาว ธิดารัตน คนึงสาธิตกิจ 201 พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
9063 นางสาว ธิดารัตน ดวงยอด 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
9064 นางสาว ธิดารัตน เทียนไสว 283/245 ลาดพราว 121 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
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9065 นางสาว ธิดารัตน พิมพพา 258 สมเด็จพระเจาตากสิน 4 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
9066 นางสาว ธิดารัตน มีเงิน 2020/25 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
9067 นางสาว ธิดารัตน รัตนกิจยนต 37/64ม.1 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
9068 นางสาว ธิดารัตน แอนิ่ม 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
9069 นาง ธิดาวรรณ พุทธา 21/4-6 อํามาตย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
9070 นางสาว ธิดาวรรณ โพธิดารา 27/3 ม.6 บางปลา บางเลน นครปฐม 73130 /
9071 นางสาว ธิดาวรรณ อินทนนท 370 นครราชสีมาเหนือ ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
9072 นาย ธิติ จันทรศิริรัตน 33/1339 ม.10 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
9073 นางสาว ธิตินันท ขันจอก 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
9074 นาย ธิติพันธ ธนเรืองอมร 324/20 ม.6 รังสิต-ปทุมธานี บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
9075 นางสาว ธิติมา กิ่งกระโทก 100/410 ม.4 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / / /
9076 นางสาว ธิติมา ประดิษฐสถาวงษ 7 สูศึก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / / /
9077 นาง ธิติมา อุยคํา 171/4ม.3 พหลโยธิน 35 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
9078 นาง ธิติยา ชนากรกิตติโชติ 17 จรัญสนิทวงศ57/1 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / / /
9079 นาย ธิติวัฒน พันธชัยโรจน 324 ม.10 หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
9080 นางสาว ธิพลชา ช่ืนศรีทอง 81/153 ม.6 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / / /
9081 นางสาว ธิภาภัค จันทรสีประเสริฐ 525/2 ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ /
9082 นางสาว ธิมาพร กิ่งแกว 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
9083 นางสาว ธิศณา คงเจริญ 79/3 ม.4 คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร 74120 /
9084 นางสาว ธิษณามดี ศรีภิรมย 34 สบายใจ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
9085 นาง ธีตา สัมพันธพงษ 44/67 รามอินทรา 55/8 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
9086 นางสาว ธีติยา ดาบแกว 127 ยิงเปาใต สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
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9087 นาง ธีรกานต ธีรธรธํารง 20/22ม.7 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
9088 นาย ธีรกุล ขําจิตร 520/3 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
9089 นาย ธีรคม อุตสาห 37/42ม.3 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร /
9090 นาย ธีรชัย เจนเขียงติฟู 87 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
9091 นาย ธีรชัย ธีระวัฒนศิริกุล 322 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
9092 นาย ธีรชัย น้ําจันทร 98ม.10 พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร 62110 /
9093 นาย ธีรชัย สัมฤทธิ์พรพงศ 221/2 ม.1 บานแพวพระประโฐนบานแพว บานแพว สมุทรสาคร /
9094 นาย ธีรชาติ สวางนพ 1/161  หมูที่ 5 วิภาวดี 25 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
9095 นาย ธีรเดช วองสิริมาศ 55 เจริญกรุง วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
9096 นาย ธีรเดช อัมพวา 529 สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
9097 นาย ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน 214 กรุงเทพมหานคร / /
9098 นาย ธีรเดช เรืองหนาย 72/4 ม.8 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก /
9099 นาย ธีรเทพ จะบี้ 66 15 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280 /
9100 นาย ธีรนาท ปนทอง 9  ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
9101 นางสาว ธีรนุช แซเบ 83/18-19 หมู 1 บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ 10560 / /
9102 นางสาว ธีรนุช กอโพธิ์ศรี 34/99 ม.4 ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 โทร.0891608986 กรุงเทพมหานคร /
9103 นางสาว ธีรนุช กิจพูนวงศ 60 ถ.จรัญสนิทวงศ 12 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร /
9104 นาย ธีรพงศ ตั้งอรามวงศ 982 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
9105 นาย ธีรพงศ ประสงคลาภ 996 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
9106 นาย ธีรพงศ ระตีพูน 24/7 ราษฎรยินดี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
9107 นาย ธีรพงศ ศรีขวัญแกว 148/7 พัฒนาการ ปากแพรก ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110 / / /
9108 นาย ธีรพงศ ศิโรเวฐน 80 พานิชเจริญ ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
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9109 นาย ธีรพงศ เอกภูธร 32ม. ยันตรกิจโกศล เมืองแพร แพร /
9110 นาย ธีรพงศ เอ้ืออังกานนท 10/1 อิสรภาพ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
9111 นาย ธีรพงษ เชาสกุล 112/195-6 ชัยมงคล ดาวคะนอง-จอมทอง บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
9112 นางสาว ธีรพร สีมาสิงห 15 รัชดาภิเษก62 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
9113 นาย ธีรพร สุรตระกูล 3/3 พหลโยธิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
9114 นางสาว ธีรพร อุตรัศมี 121/595 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / /
9115 วาที่รอยโท ธีรพล แซโซว 41/12 ม.5 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
9116 จ.ส.อ. ธีรพล รัตนลมูล 27 ม.2 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
9117 นาย ธีรพล สวัสดิวิทยะยง 178 3 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 / / /
9118 นาย ธีรพัชร เรืองแรงสกุล 350/2ม.5 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร /
9119 นาย ธีรพัฒน บุญโพธิ์ 136 8 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย 31190 /
9120 นาย ธีรพันธุ อุปการศิลป 705/2 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
9121 นาง ธีรภรณ สุวรรณดี 80/316 ลาดพราว58/1 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
9122 นาย ธีรภัทร สิงหราช 376 7 ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 60000 /
9123 นาย ธีรภัทร แกววัฒถา 412/9 ม.3 หนองชาก บานบึง ชลบุรี 20170 /
9124 นาย ธีรภาพ สินธุเศรษฐ 1239 ยมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
9125 นาย ธีรยุทธ ไตรสิริโชค 3 13 หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 39180 /
9126 นาย ธีรยุทธ ปานบัว 122 ม.1 ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก 65140 /
9127 นาย ธีรยุทธ พงศภาณุมาพร 73/72 สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
9128 นาย ธีรยุทธ หมัดสะและ 46/21 ม.11 เจริญพัฒนา รามอินทรา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
9129 นาย ธีรรัชศร แสงงาม 151 ม.1 ต.ทาบอ อ.ทาบอ จ.หนองคาย 43110 /
9130 นางสาว ธีรวดี แกวธรฤทธิ์ 494 ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช /
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9131 นาย ธีรวรรธน สิทธิฤกษ 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
9132 นาย ธีรวัจน เอ้ือใจ 69/26 ม.3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
9133 นาย ธีรวัจน นิธิวัจธรรม 14/194 ม.13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
9134 นาย ธีรวัฒน ตั้งอรามวงศ 928 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
9135 นาย ธีรวัฒน ธนกนาชัย 371 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
9136 นาย ธีรวัฒน นันทวงศ 33 1 หนองหลวง เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120 / / /
9137 นาย ธีรวัฒน สุดขาว 17/2 ม.4 คลองเปยะ จะนะ สงขลา / / / /
9138 นาย ธีรวัฒน เหลาเขตกิจ 96/5ม.13 บานหนองนมวัว หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค /
9139 นาย ธีรศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี / / /
9140 นาย ธีรศักดิ์ คงสมุทร 3/3 ม.6 ตรัง 92000 / / / /
9141 นาย ธีรศักดิ์ แจมจรูญ 2ม.5 พระนครศรีอยุธยา /
9142 นาย ธีรศักดิ์ ทองถาวรวงศ 189/1ม.4 ตากฟา ตากฟา นครสวรรค /
9143 นาย ธีรศักดิ์ ปริยวงศกร 117ม.5 ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช /
9144 วาที่รอยตรี ธีรศักดิ์ วงศอนุสรณ 99/489ม.8 รัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
9145 นาย ธีรศักดิ์ วัฒนถาวรวงศ 5/29 งามดูพลี พระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10120 /
9146 นาย ธีรศักดิ์ ศุภฤทธิธํารง 174/97ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
9147 นาย ธีรศักดิ์มนตรี พวงทอง 120/2ม.2 เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช / /
9148 นาย ธีระ โกละกะ 86/5 กาญจนวิถี บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
9149 วาที่รอยตรี ธีระ ขวัญบุญจัน 524/11 เพชรบุรีตัดใหม พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
9150 นาย ธีระ เจษฏารมย 137ม.6 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช /
9151 นาย ธีระ ชวัชโยธิน 84 ม.9 มาลยแมน สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
9152 นาย ธีระ ไชยฤทธิ์ 828 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
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9153 นาย ธีระ นทีวุฒิกุล 399/39 ม.5 หนองหาร สันทราย เชียงใหม /
9154 นาย ธีระ บุญแฝง 47/18ม.14 ลําปาง-งาว พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง /
9155 นาย ธีระ ผิวเงิน 66/1 26 หนองไผ-โกทา ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
9156 นาย ธีระ พานิชสุข 0333 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
9157 นาย ธีระ พิพัฒนวรพร 44/99 ม.6 บุญมงคล กํานันแมน บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
9158 นาย ธีระ โพธเดชขจร 70 หนาอําเภอ โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120 /
9159 นาย ธีระ โพธิเดชขจร 70 หนาอําเภอ โพธาราม โพธาราม ราชบุรี /
9160 นาย ธีระ โรจนประทีป 131 ตรอกหัวเม็ด จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
9161 นาย ธีระ วิศาลเศรษฐพันธ 162/5 คลองบางจาก คูหาสวรรค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
9162 นาย ธีระ เวชชเศรษฐนนท 136/28-29 สายทิพย สุขุมวิท56 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9163 นาย ธีระ ศรีวรรณ 173/67ม.4 เกตรี เมืองสตูล สตูล / /
9164 นาย ธีระ สยามิภักดิ์ 676 อาจณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9165 นาย ธีระ จุลโมกข 283 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
9166 นาย ธีระ สายรัตน 9 บานแถว เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
9167 นาย ธีระกุล อุทะกัง 333/112 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
9168 นาย ธีระชัย ไตรเจริญวัฒนะ 17/3 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
9169 นาย ธีระชัย นราทิพยปทุม 88 จันทนาราม วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท /
9170 นาย ธีระชัย สรางสกุล 439 ศรีอุทัย อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี /
9171 นาย ธีระเดช บุญสุวรรณ 8/33ม.6 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร /
9172 จาสิบเอก ธีระเดช อินทรถาวร 48 ม.3 ไชโย ไชโย อางทอง / /
9173 นาวาเอก ธีระนิติ์ ฤกษะสาร 266 สมเด็จพระเจาตากสิน สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
9174 นาย ธีระพงศ ถาวรวงศ 304ม.2 กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280 /
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9175 นาย ธีระพงศ ธันมาภินันท 375 พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
9176 นาย ธีระพงศ วัฒนาพิทยกุล 14/12ม.5 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
9177 นาย ธีระพงษ กําหนด 239/6 หอพักชาย 6 หวยแกว สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
9178 นาย ธีระพงษ นิลละออ 1 6 แยก 1/7 พหลโยธิน 87 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 10320 /
9179 นาย ธีระพงษ อาญาเมือง 60/42 12 นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
9180 นางสาว ธีระพร พิไลวงศ 9/1ม.4 จระเข หนองเรือ ขอนแกน 40240 / / /
9181 นาย ธีระพล ประทุมวัลย 170/16 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
9182 นาย ธีระพล เฮงสกุล 290/102 รามคําแหง บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
9183 นาย ธีระพันธุ มงคลสุขล้ําเลิศ 101หมู9 บานใหมดอนมูลจุน-ปง จุน จุน พะเยา 56150 /
9184 นาย ธีระภัทร ศรีกุณะ 11 2 ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน 51160 / /
9185 นาย ธีระยุทธ จีนชาง 79/303 10 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
9186 นาย ธีระยุทธ ใจเกลี้ยง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
9187 นาย ธีระรัฐ วงษอมตศิริ 76 ออนนุช 67 ออนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
9188 นาง ธีระวรรณ คงพิทักษ 20/8ม.9 รามอินทรา14 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / /
9189 นาง ธีระวรรณ วิมลธรรมวัฒน 197 ริมคลองประปา บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
9190 นาย ธีระวัฒณ โชติรัตน 16 ม.7 ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 90000 /
9191 นาย ธีระวัฒน นามแกว 116 8 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 35000 /
9192 นาย ธีระศักดิ์ เจนเกียรติฟู 121/2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
9193 นาย ธีระศักดิ์ ธีระเดชานันท 1254 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
9194 นาย ธีระศักดิ์ ปองศรี 2ม.3 โพนทอง รอยเอ็ด /
9195 นาย ธีระศักดิ์ วัณนาวิบูล 454/230 ลาดพราว 87 (จันทราสุขลาดพราว คลองเจาคุณสิงห วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
9196 นาย ธีรัตน ดาวไธสง 135/2 ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
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9197 นางสาว ธีรา อยูเจริญ 62 ม.13 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
9198 นางสาว ธีราพร กองแดนไพร 47/1 13 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี 10700 /
9199 นางสาว ธีราพร แกววิจิตร 164 ม.2 เมืองคง คง นครราชสีมา 30260 /
9200 นางสาว ธีราภรณ ศรีอุน 247 4 ทาขาม ปะเหลียน ตรัง 92120 / / / /
9201 นางสาว ธีรินทร สาตสิน 118 21 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 / /
9202 นาย ธุนา อินทมาส 169 อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค /
9203 นางสาว ธุมาวดี ศรีชัย 16/2  2 บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี 20270 /
9204 นาย ธูป จีนกล่ํา 440 หลานหลวง มหานาก ดุสิต พระนคร / /
9205 นางสาว เธมิกา ศรีณรงค 149/40 ม.7 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
9206 นาย เธียร นาควุฒ์ิ 2 4 บางเมือง เมือง สมุทรสาคร /
9207 นาย เธียรชัย เพียรทําดี 37/32ม.8 ติวานนท บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
9208 นาย เธียรธรรม อภิจรรยาธรรม 513/167 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
9209 นาย ไธยสิทธิ์ ธนนันทินารุจ 255/165 ริมทางรถไฟสายแปดริ้วสี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
9210 นาง นก บุญมี - ม.6 พิจิตร /
9211 นางสาว นก แสงสุพรรณ 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
9212 นาย นกแกว รอดวินิจ 4 ม.9 มิตรภาพ โพนทอง บัวใหญ นครราชสีมา /
9213 นาง นกแกว สังศิลปเวช 28 พระพิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร /
9214 นาง นกแกว ศรีพันธ 30 ม.7 ซ. ถ. ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.- ปราจีนบุรี /
9215 นางสาว นกเอ้ียง ดําเนินกิจ 35ม.2 วันยาว ขลุง จันทบุรี / /
9216 นางสาว นกเอ้ียง พรแขก 454/3 วัดไผเงิน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
9217 นาย นคร คําธิตา 709/1 พหลโยธิน เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
9218 นาย นคร จันตะวงษ 52/6 บานปน ดอกคําใต พะเยา 56120 /
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9219 นาย นคร ไชยงาม 102ม.3 อุบลราชธานี /
9220 นาย นคร แดงอาจ 11/5-6ม.3 ชองเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 34350 /
9221 นาย นคร ธุนันทา 119ม.1 เพ็ญ อุดรธานี /
9222 นาย นคร เนียมหอม 2009/70ม. ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 / /
9223 นาย นคร พรรคเจริญ 44 พรหมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
9224 นาย นคร พูลสนอง 53/17 ม.11 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
9225 นาย นคร วังใจ 1027 เจริญเมือง ในเวียง เมืองแพร แพร /
9226 นาย นคร สรชัย 1118/46 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
9227 นาย นคร สรอยเพ็ชร 80 ต. ทาฉลอม ถ. ถวาย  อ.เมือง จ. สมุทรสาคร /
9228 นาย นครชัย ชาติวัฒนสุคนธ 4305/4 ยมราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
9229 นาย นครินทร จันทรศรีวงศ 501/199 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
9230 นาย นครินทร พลสุวรรณ 1490/13 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
9231 นาย นครินทร สังฆวัตร 43 ม.8 ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 /
9232 นาง นงคนวล ชัยทานิช 100/52 ม.9 รามอินทรา บางกะป กรุงเทพมหานคร /
9233 นาง นงคนารถ บุญธรรม 367/71ม.1 ลพบุรี /
9234 นางสาว นงคนารถ ผองจิตร 133ม.5 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี /
9235 นางสาว นงคนุช ยะฟู 2/97 2 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
9236 นาง นงคนุช รังสรอย 32 ม.4 โพนสา ทาบอ หนองคาย /
9237 นางสาว นงคพงา ฤทธิ์สืบเช้ือ 174 ลาดกระบัง 1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
9238 นางสาว นงคเยาว แผลกระโทก 717ม.7 เสามนัส ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
9239 นางสาว นงครัก อริยะคุณาธร 318 สามเสน บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
9240 นาง นงคราญ คชรักษา 7/1 พระเจาทันใจ เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
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9241 นาง นงคราญ จารุวงศ 86/33 4 บานดามพรา ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / / /
9242 นาง นงคราญ ธาราทิพยกุล 355 พหลโยธิน แมต๋ํา เมืองพะเยา พะเยา /
9243 นาง นงคราญ ประมาณเมือง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
9244 นาง นงคราญ มีทรัพย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65310 /
9245 นางสาว นงคราญ โศภิตสกล 131/7 บานดอกไม กรุงเทพมหานคร / /
9246 นาง นงคราญ แสนโส 69 13 ทาสบเสา แมทา ลําพูน 51140 /
9247 นาง นงธนัญ เทพบุตร 5 ม.3 เจาฟา วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต / / /
9248 นางสาว นงนภัส กฤษณา 21/4 หมู3 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 /
9249 นาง นงนภัส อรุณศิริ 112 7 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
9250 นางสาว นงนารถ อินทพิชัย /
9251 นาง นงนุช คลายพันธ 96/8 ม.4 ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110 /
9252 นางสาว นงนุช จันทรวิรัช 52/19 ปน กรุงเทพมหานคร /
9253 นางสาว นงนุช จิตนวาทิน 85 11 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 56110 / / / /
9254 นาง นงนุช เจริญวิมลรักษ 269 รามคําแหง 52/2 (สินเศรษฐี) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
9255 นาง นงนุช เดชชัยวัฒนา 144-145ม.1 ในเมือง บานไผ ขอนแกน /
9256 นางสาว นงนุช ธนาจิตร 73/1-2 ลอยเคราะห ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
9257 นาง นงนุช ธรรมพิทักษ 338 ม.1 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
9258 นางสาว นงนุช บุญแจง 17/38 หมู2 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / /
9259 นางสาว นงนุช บุญศุข 1/7ม.3 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
9260 นางสาว นงนุช ประเวสพิชัย 46/1 จรัญสนิทวงศ 96/1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
9261 นาง นงนุช พงษสนิท 22/10 ม.6 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี / / /
9262 นางสาว นงนุช พัชรวิโรจนสกุล 23 ม.8 ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี 76130 / /
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9263 นาง นงนุช มีเจริญ 60/ฒ เมืองชลบุรี ชลบุรี /
9264 นาง นงนุช ฤกษะสาร 266 สมเด็จพระเจาตากสิน กรุงเทพมหานคร / /
9265 นางสาว นงนุช วงศศิริวัฒนา 9-11 สาทร11 แยก 11สาทรใต กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
9266 นาง นงนุช วงศสินชวน 152 ฤาดี อาเนาะรู เมืองปตตานี ปตตานี 94000 /
9267 นางสาว นงนุช วีระวงศ 306/61ม.5 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
9268 นางสาว นงนุช เอ้ืองพูลสวัสดิ์ 602/79ม.1 พุทธมณฑลสาย 2 ซอย บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10600 / /
9269 นางสาว นงนุช ธนาจิตร 73/1-2 ชางคลาน เมือง เชียงใหม 50100 /
9270 นางสาว นงนุช มณีฉาย ระยอง /
9271 นาง นงยม ภาคบุตร /
9272 นาง นงเยาว กาญจนอักษร 51 ไตรอมสนธิ์ ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
9273 นาง นงเยาว กาลวิโรจน 171-181 หนองแค หนองแค สระบุรี /
9274 นาง นงเยาว โกมุทานุสรณ 281ม.2 เพ-แกลงกร่ํา เพ เมืองระยอง ระยอง 21160 /
9275 นาง นงเยาว คําภีดี 72ม.3 ศรีวิไล-ภูทอก หนองคาย /
9276 นาง นงเยาว ประกอบศิลป 170/1 หมู 11 วิชาญรรมวัฒิ ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
9277 นางสาว นงเยาว เรือนตระกูล 133/5 12 แมแรม แมริม เชียงใหม 50180 /
9278 นาง นงเยาว สมศิริ 8 8 ผักแพว กันทรารมย ศรีสะเกษ 33130 / /
9279 นาง นงเยาว สุคนธทรัพย 159/5 ม.4 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
9280 นางสาว นงเยาว สุทธิโก /
9281 นาง นงเยาว พรหมวิระ 36 ถ.จักรีเพ็ชร ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
9282 นาง นงรักษ อภิเมธีธํารง 920 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
9283 นาง นงฤดี ริยาพันธ 17ม.3 กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช /
9284 นางสาว นงลภัส ศศิวัจนไพสิฐ 333/116 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
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9285 นาง นงลักษณ กุมพันธ 104 ม.20 เทิง-เชียงของ ตา ขุนตาล เชียงราย 57340 / / / /
9286 นาง นงลักษณ ขวัญบุญ 246 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
9287 นางสาว นงลักษณ เขมาวุฆฒ 2-4 เกาะแกว พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / /
9288 นางสาว นงลักษณ จันทรพงสุทร 149ม.1 บรรจงวิถี หันคา หันคา ชัยนาท /
9289 นาง นงลักษณ จันทรศรี 1645/9 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
9290 นาง นงลักษณ จิณะแสน 466 11 บานตอม เมืองพะเยา พะเยา 56000 / / / /
9291 นางสาว นงลักษณ ชินภาส 61/2ม.9 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / / /
9292 นาง นงลักษณ ทองพัดภู 1669/351 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
9293 นางสาว นงลักษณ นามสอน 41ม.6 แมหลาย เมืองแพร แพร 54000 / /
9294 นาง นงลักษณ ไพศาลนันท 41/2 ริมคลองบางสะแก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
9295 นาง นงลักษณ ภูตินาถ 120-122 ม.3 พานิช หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
9296 นางสาว นงลักษณ มณีรัตนรุงเรือง 238 วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
9297 นางสาว นงลักษณ มหาวิจิตร 134/25 ยาตราสวัสดี พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000 / / / /
9298 นางสาว นงลักษณ มากดี 47/2 ม.8 ปทุมธานี 12000 / / / /
9299 นางสาว นงลักษณ มีศรี 325 ม.18 ตะคุ ปกธงชัย นครราชสีมา 30150 /
9300 นาง นงลักษณ เรขาโชค 103/12 ม.6 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
9301 นาง นงลักษณ เรืองวิเศษ 580/422 อโศก-ดินแดง หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
9302 นาง นงลักษณ ลักษณิยานนท 139ม.8 เพชรเกษม บานเลือก โพธาราม ราชบุรี /
9303 นางสาว นงลักษณ ลิ้มยิ่งเจริญ 53 ไพบูลยวัฒนา บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา /
9304 นางสาว นงลักษณ ลุปตซา 264 ม.1 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
9305 นาง นงลักษณ วิทยาสุทธิกุล 3/129 วัดราชสิทธิธารามอิสรภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
9306 นาง นงลักษณ ศรีบัวบาน 191ม.15 สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 /
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9307 นาง นงลักษณ สถิตยธรรม 121/242ม.5 พหลโยธิน ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15130 / / /
9308 นาง นงลักษณ สิทธิชาติ 58/6 9 ราชกิจ พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
9309 นาง นงลักษณ สุทธิแสน 67 บานหลวย ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
9310 นาง นงลักษณ สุนพรม 92ม.3 อุบลราชธานี /
9311 นาง นงลักษณ สุยะ 99/10 สันเหมือง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน /
9312 นาง นงลักษณ เสริมธนวิศาล 422 ประชาธิปไตย ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
9313 นางสาว นงลักษณ อยูศรี 34/206 รามอินทรา55/8 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
9314 นาง นงลักษณ อินทรโชติ 50 ม.12 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
9315 นาง นงลักษณ ศรีขจรเกียรติ 123/30 ถ.ราชวิถี ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร /
9316 นางสาว นชาพร แซเหลี่ยน 5/15 8 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
9317 นางสาว นฏกร มีสวัสดิ์ 14 คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
9318 นาย นฐพรรณ พิธีการณ 58/2 ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี 84210 /
9319 นาย นที นอยเศรษฐี 25 22 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
9320 นาย นที วงศประสิทธิ์ 2334/3 กรุงเทพมหานคร / /
9321 นาย นที สุขเกษมสุวรรณ 29 ซ.รุงเรือง ต.สามเสนนอก อ.หวยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0227333250 /
9322 นาย นธรรศ นอยทัน 78/5 ม.2 ต.น้ําอาง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ 53140 อุตรดิตถ /
9323 นางสาว นธิกา ชินวัณณรัตน 179/63 นาวงประชาพัฒนา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
9324 นาง นนทกร รื่นรวย 38/1 ม.4 นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 / /
9325 นาย นนทธิวัฒน สดพุด 333/112 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
9326 นาง นนทลี ขําสินธุ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
9327 นาย นนทวัตร พูลบุตร 95/197 3 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
9328 นาง นนทสุดา ยติกูร 561/4 หนาเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
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9329 นาง นนทิรา องคพิพัฒนกุล 53-55 กรุงเทพมหานคร /
9330 นาง นบชนก ชนาวุฒิชัย 72/3 ม.7 บานบึง บานคา ราชบุรี 70180 / / /
9331 นาย นพ รักษาศรี 119/6 ม.2 ชนประเวศ ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช /
9332 นาย นพ รีวงษ 50ม2 บางงา ทาวุง ลพบุรี 15150 /
9333 นาย นพ หอมกระโทก 162/11ม.2 ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา 30210 / /
9334 นาย นพ พ่ึงแสงแกว 1259 บางสะแก ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี / /
9335 นาย นพ จันทรประสาท 4 บางเจาฉา โพธิ์ทอง อางทอง /
9336 รท. นพ อินสิงห 1 ดาวเรือง เมือง สระบุรี /
9337 นาย นพ เครือเพ็ชร /
9338 นาย นพ อารีเจริญ ม.4 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
9339 นาย นพ พรามพิทักษ 3/1 หมูที่ 6 ต. วัดตายม อ.บางกะทุม จ.พิษณุโลก /
9340 นาย นพ บัวแกว หมูที่ 11 ต. บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
9341 นาย นพแกว อดทน 148ม.15 บานขาม น้ําพอง ขอนแกน 40140 /
9342 นาย นพคุณ คุปตระกูล 26/26ม.4 สุขสวัสดิ์ จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
9343 นาย นพคุณ ทาสุตา 67 7 เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง 52190 / / / /
9344 นาย นพคุณ มหารัตนวงศ 122/18ม.17 พุทธมณฑลสาย2 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
9345 นาย นพคุณ ปองประฤทธิ์ 433 ต.ปากเพรียว ถ.ซอยสวง อ.เมือง จ.สระบุรี /
9346 นาง นพจิรา วัณนาวิบูล 29/9 7 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
9347 นาง นพชนัญ ไพอนนท 30 ตลาดศธรทิพย สุธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
9348 นาย นพดล กองพล 165 8 เชียงใหม-พราว หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 / /
9349 นาย นพดล จํารัส 73 ม.9 แมใส เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
9350 นาย นพดล จิตศีล 177 ม.1 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 20150 /
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9351 นาย นพดล เชาวนชาติ 105/107 5 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
9352 จาสิบตรี นพดล ดวงมหาชัย 434/25-8 ม.7 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี /
9353 นาย นพดล โตเจริญ 170/2ม.7 ตาขัน บานคาย ระยอง /
9354 จาสิบเอก นพดล นนทโตพันธ 421/11 หมู 9 พหลโยธิน ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
9355 ส.อ. นพดล พิทักษธรณินทร ร.พ. อนันทมหิดล พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
9356 นาย นพดล รัตนภานพ 77/62 ม.4 ลําลูกกา บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
9357 นาย นพดล รูชาย 199/40 อํานวยสุข 2 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
9358 นาย นพดล ศิลปแท 23/4 ม.7 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 /
9359 นาย นพดล สวางศรี 79ม.6 นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี /
9360 นาย นพดล แสงศิริบรรพต 226/79 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
9361 นาย นพดล หงษสุวรรณ 125/1 10 แร พังโคน สกลนคร / / / /
9362 รอยโท นพดล หริตกุล 149 ม.9 โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม /
9363 นาย นพดล หรูประกายอักษร 2 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
9364 นาย นพดล เหล็กพูล 75 รัชดาภิเษก บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
9365 นาย นพดล อาบสุวรรณ 50 4 รังสิต-นครนายก รังสิต-นครนายก ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
9366 นาย นพพร ชายหอมรส 75/20 2 บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / / / /
9367 นาย นพพร แซลี้ 200/1ม.1 ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง /
9368 นาง นพพร ไตรวาฬวงศ 298/19 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
9369 ร.อ.หญิง นพพร เนียมนิล 100/93ม.11 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
9370 นาย นพพร บุญรงค 9/412 4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
9371 นาย นพพร ลําหวยสุขใจ 87 หมู 5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี /
9372 นาง นพพร สายัมพล 43 เจริญรัถ 4 เจริญรัถ คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
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9373 นาย นพพร ดาลา 22/56 ม.10 ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร /
9374 นางสาว นพพร ถนอมวงษ 26/224 ม.7 ถ.เกษตร-นวมินทร ต.คลองกุม อ.บึงกุม จ.กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร /
9375 นางสาว นพพรรัตน ชนะกุล 162/2 โกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
9376 นาย นพพล สนเปยม 474/3 ทาใหม ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / / /
9377 นาย นพพันธุ ประกิจบุญฤทธิ์ 147/198 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
9378 นางสาว นพภา ลีอนันต 11/114 การเคหะหลังที่ 11 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
9379 นางสาว นพมาศ เกษจรัล 86/69ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
9380 นาง นพมาศ คารวานนท 79/23 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
9381 นาง นพมาศ จงชนะ 193 ม.3 ปาออ ลานสัก อุทัยธานี / /
9382 นางสาว นพมาศ ยอดเพชร 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
9383 นางสาว นพรัตน จําหนายผล 110 ม.4 จันทนิมิต จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
9384 นาง นพรัตน จิตตวิเชียร 516/14 เฟองนคร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
9385 นางสาว นพรัตน ชีพสมุทร 5/860หมู10 7 สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
9386 นางสาว นพรัตน ตรีศนธา 48-50 เฉลิมเขต2 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
9387 นาย นพรัตน ทศพงษ 17 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา /
9388 นางสาว นพรัตน นิรันดรกุลชัย 49 บํารุงเมือง กรุงเทพมหานคร /
9389 นาย นพรัตน มาตเลิง 71 ม.6 บ.โนนสวาง ดอนดั่ง หนองสองหอง ขอนแกน 40190 /
9390 นาง นพรัตน เมงสุน 258/63 ศรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
9391 นางสาว นพรัตน รักษาสัตย 3/7 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
9392 นางสาว นพรัตน วัลยรัตน 208 ม.4 สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร / / /
9393 นางสาว นพรัตน ศุภชัยศิริกุล 35/113-1 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / /
9394 นางสาว นพรัตน สมอยอย 114ม.8 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 23000 /
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9395 นาย นพรุจ คําเหนือ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
9396 นาย นพรุจ เวชกุล 66/305หมู 7 รัตนาธเบศร เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
9397 นาย นพฤทธิ์ อินแตม 73 ม.7 ต.สันกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 50120 เชียงใหม /
9398 นางสาว นพลักษณ รอดสวัสดิ์ภักดี 174/1 เชิดวุฒากาศ 19 เชิดวุฒากาศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
9399 นางสาว นพวรรณ ทรัพยศิริพันธ 455/509 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
9400 นางสาว นพวรรณ ธงศรี 5/1 ม.4 รังสิต-นครนายก รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
9401 นางสาว นพวรรณ บานช่ืน 333/115 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
9402 นาง นพวรรณ เพ็งชมจันทร 23/40 ม.2 เพ็ชรนอย สายไหม บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
9403 นาง นพวรรณ ศรีพฤธิ์เกียรติ 90 กรุงเกษม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
9404 นาง นพวรรณ ศรีศิริ 253/76 เทศบาล 4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 /
9405 นาง นพวรรณ ศรีอํ่าดี 1791 สุขุมวิท ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
9406 นาง นพวรรณ สําเนียงดี สุขุมวิท ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
9407 นาง นพวรรณ สุทินวงศ 195/17 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
9408 นางสาว นพวรรณ  พรศิริ 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
9409 นาย นพศรัณย ลิมปจรัสกุล 23/14 สุขุมวิท4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
9410 นาย นภดล คานธี 1113/5 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / / /
9411 นาย นภดล ถมคาพาณิชย 297ม.1 แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง /
9412 นาย นภดล สุดสม 104 ม. 2 ปาคาหลวง บานหลวง นาน 55190 /
9413 นาย นภดล อัมรนันทน 9/37 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
9414 นาย นภดล เขมะรัตนา 133 ซ.4 ถ.คลองตาเด็ต ต.ปากน้ํา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ /
9415 นาย นภดล สตสุนทรวุฒิ /
9416 นาง นภธิดี มเหศักดิ์พิทักษ 7/490 ปอปปูลา 5 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี / / /
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9417 นาง นภพรรษ สุดปาน 14/3ม.4 พิบูลสงคราม บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
9418 นาย นภพล สายบุญเรือน 68/134ม.7 7ก. รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
9419 นางสาว นภรัตน ลี้พวงทอง 346/9 เสือใหญอุทิศ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
9420 นาง นภวรรณ โคตรบรม 24ม.2 ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบุรี /
9421 นาง นภวรรณ อุนเจริญ 446/169ม.4 พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / / /
9422 นางสาว นภสมน ดําชะอม 163 สวนสยาม คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
9423 นางสาว นภสร นุยเด็น 34/11 11 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
9424 นาย นภัทร ประกายกุลปติ 835 ออนนุช 10 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
9425 นางสาว นภัทร ญาณะเครื่อง 254/1 หมู2 หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน 51120 /
9426 นางสาว นภัทร โชติเจริญนาน 35/51 ม.2 ซ. ถ. ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10400 โทร.0841541019 ปทุมธานี /
9427 นางสาว นภัทร สรวงชลธาร 693 ม. ซ.นวลจิต ถ. ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. กรุงเทพมหานคร /
9428 นางสาว นภัสกร มวลชัยภูมิ 254 3 พังโคน พังโคน สกลนคร 47160 / / / /
9429 นาง นภัสกร อินเมือง 4 ม.10 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ 53130 /
9430 นาย นภัสกร ศรีสอาด /
9431 นางสาว นภัสฑร นเรศพงษ 140/50 เสรีไทย คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
9432 นางสาว นภัสรชนันท กลิ่นหวล 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
9433 นาง นภัสรดา ใจชมภู 459/57 8 น้ํารึม เมืองตาก ตาก 63000 /
9434 นางสาว นภัสรัญชน ฤกษเรืองฤทธิ์ 813/82 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
9435 นาง นภัสวรรณ กฤดาภากุล 171 พิชัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
9436 นางสาว นภัสวรรณ พลบุรี 227/81 ม. ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ถ.ประเสริฐมนูกิจ ต.จรเขบัว อ.ลาดพราว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.088 079 9455กรุงเทพมหานคร /
9437 นางสาว นภัสวรรณ โมพันธ 3 ม.2 ต.ยี่ลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 14110 โทร.035-631813 อางทอง /
9438 นาง นภัสวันท อเนกพิพัฒนกุล 47/54 ม.5 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
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9439 นางสาว นภัสสรณ พุมพิศ 52/2 1 วังหวา ตะพานหิน พิจิตร 66110 / /
9440 นางสาว นภา ฉัตรพิริยกุล 326/127 อํานวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
9441 นางสาว นภา บุญมา 80 ม.8 สุขาภิบาล3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
9442 นางสาว นภา ปนทอง 107/37 4 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11120 / / / /
9443 นาย นภา เลิศธรรมศักดิ์ 173/63 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
9444 นาย นภา วิบูลยไพบูลย 452/2 ต. คลองสาน อ.คลองสาน ธนบุรี /
9445 นาง นภางค อัมรี 3/45 ม.2 พ่ึงมี สุขุมวิท 93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9446 นาง นภาจรัส ทองอราม 10/3ม.2 ปตตานี 94180 / /
9447 นางสาว นภาจรีย บุตรคาน 3530/156 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
9448 นางสาว นภาพร กรมเมือง 28/2 5 แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / / /
9449 นางสาว นภาพร แกววังศรี 16/4 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
9450 นางสาว นภาพร ชุติโย 70 ราชดําเนิน บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
9451 นางสาว นภาพร แซตั้ง 25/4 ม.2 เพชรเกษม 112 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
9452 นางสาว นภาพร ณ อุโมงค 435 17 เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / / /
9453 นางสาว นภาพร บุญมาก 53/124 ม.7 นวมินทร 105 นวมินทร 105 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
9454 นาง นภาพร พรมชัย 2/4ม.2 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
9455 นาง นภาพร ภาสวรเวช 39/301ม.11 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
9456 นาง นภาพร รุจิระธนลักษณ 296/16 หมู 1 เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค 60230 /
9457 นาง นภาพร วงศประทุม 388 9 ศรีสุทโธ บานดุง อุดรธานี 41190 / /
9458 นาง นภาพร วินัยแพทย 315 พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
9459 นาง นภาพร สลิน 18 ม.8 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร 32130 / / /
9460 นาง นภาพร สิงหสา 57ม.1 บางขาม บานหม่ี ลพบุรี /
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9461 นางสาว นภาพร สุขสนิท 653 หมู 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
9462 นาง นภาพร สุทธินนท 33/787 ม.8 บางไผ-หนองเพาหงายพิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี /
9463 นางสาว นภาพร สุภาอิน 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
9464 นาง นภาพร สุริยาภิวัฒน 126 บานศนสอ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
9465 นาง นภาพร สุวัฒนะโสภณ 247/19 สาธุประดิษฐ 15 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
9466 นางสาว นภาพร หงษสิทธิชัยกุล 90 มนตรี 2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
9467 นางสาว นภาภรณ คาผล 127ม.4 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / /
9468 นางสาว นภาภรณ รัตนวงศ 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี / / / /
9469 นาง นภาภรณ เริงนพดล 72/1ม.1 82 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
9470 นางสาว นภาภรณ ฉัตรแกวนําชัย 136 ม.14 ต.ลาดพราว อ.ลาดพราว จ.กรุงเทพมหานคร 10300 กรุงเทพมหานคร /
9471 นางสาว นภารัตน บัวศรีใส 239 ม.13 บอสุพรรณ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
9472 นางสาว นภารัตน วงษจันทรนา 9/282 ปอบปูลา บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
9473 นาง นภารัตน ศรีละพันธ 7/316 วัชรพล รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
9474 นางสาว นภาวรรณ ลาภศิริ 452 ม.6 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
9475 นาง นภาวรรณ แสงนภาเพ็ญ 3492ม.12 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9476 นางสาว นภิสา สงวนศรีพิสุทธิ์ 5/353 หมูบานวรารมย 81ม.1 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
9477 นางสาว นมพร สภานนท 49/11 จรัลสนิทวงค บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
9478 นาย นรงค โกศลวิทย 1179 ราชวงษ หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
9479 นาง นรภัทรพิมล วองสิริโรจน 69/49 ม.1 คลองแห หาดใหญ สงขลา / /
9480 นาง นรมน กิมศรี 23/9 หมู5 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 /
9481 นางสาว นรมน พงศพฤกษา 86/9 2 คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร 74000 / / / /
9482 นางสาว นรรจา นาคเกษม 21 ม.3 กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ / /
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9483 นางสาว นรรัตน ม่ันคง 2559 ม. 3 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / / /
9484 นาย นรฤทธิ อยูเจริญ 166ม.2 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
9485 นาง นรลัคณ ปองสุภาพ 22 10 คลองเรียน2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
9486 นาย นรวร หนอไชย 333/112 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
9487 นาย นรเศรษฐ พรหมเทศ 210/5 7 ปาซาง แมจัน เชียงราย 57110 /
9488 นาย นรัตน สุภาเกษมพันธ 63/1 หมู 1 ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ /
9489 นาย นรัท กิจสิรเวช 10/472ม.7 วงแหวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
9490 นาย นรากร เส็งเล็ก 31/5 แสงกาญจนา ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค 60120 /
9491 นาย นราทิตย มีกาย 30/202 ริมทางรถไฟสายใต บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
9492 นาย นราธิป วิเวกเพลิน 197 7 หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด 45210 /
9493 นาย นรานารถ ทิพยประพันธ 109/180 ม.1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี /
9494 นาย นราพงศ บุรมรา 66 รวมจิตร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
9495 นางสาว นรารัชต เอกอัจฉริยา 14/12 กรุงเทพฯ-นนท 21กรุงเทพฯ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
9496 นาย นราวิชญ สามัญ 24/41 8/1 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
9497 นางสาว นริณี นิลศิลา 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
9498 นาย นรินทร กากะทุม 23 เสรีไทย 44 แยก 1 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
9499 นาย นรินทร จันทรวิเมลือง 2345/58 มหาดไทย รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
9500 นาย นรินทร ชลิตชากร 33-35ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
9501 นางสาว นรินทร ชวนโพธิ์ 7 ม.4 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
9502 นาย นรินทร ตระกูลจุล 53/2 วัฒนา หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
9503 นาย นรินทร ผาติธรรมกุล 68 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
9504 นาย นรินทร วงศเกษตรชัย 155/100-101 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
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9505 นาย นรินทร วิริยะกุลสิทธ 93/9ม.8 หมูบาน สามพรานรามาเพชรเกษม ออมใหญ สามพราน นครปฐม /
9506 นาย นรินทร หลิววรกุล 26 สุขสวัสดิ์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
9507 นาย นรินทร อินทิปญญา - ม.3 เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
9508 นางสาว นรินทรทร พันธสวัสดิ์ 22/6 วัดศาลารื้น บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
9509 นางสาว นรินทรทิพย เนาวนิรุทธ 1029/41 วิเชียรโชฏก มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
9510 นาย นรินธร ผารัตน 1/7 ม.5 ชุมแสง วังจันทร ระยอง 21210 /
9511 นาย นริศ วัชรพิบูลย 218ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
9512 นาย นริศ หงษฉลาด 1110 จรัญสนิทวงศ 3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / /
9513 นางสาว นริศรา ขันธวิชัย 198ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
9514 นางสาว นริศรา จุฬพันธทอง 87 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
9515 นางสาว นริศรา ดิลกลาภ 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
9516 นางสาว นริศรา ตุณฑกิจ 5/245 19 ตําหร-ุบางพลี บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
9517 นางสาว นริศรา เนตรลือชา 18 อุดมสุข12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
9518 นางสาว นริศรา บุตรใส 149 6 น้ําใส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 45180 /
9519 นางสาว นริศรา ยีกับจี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
9520 นางสาว นริษฎา ชูรักษ 121/616 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
9521 นาง นริษรา เชียรชัยนิรัติศัย 51 สุรินทรฤาไชย ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 /
9522 นาง นริสา ศิลปธนู 34 ศรีมาประสิทธิ์ ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
9523 นางสาว นรีรัตน เพชรหนู 138/3ม.3 น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง 92000 /
9524 นางสาว นรีรัตน โสภา 40/1 หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24000 /
9525 จ.ส.อ. นเรนทร ทิพยประพันธ 258/1 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
9526 นาย นเรนทร เงินศรีเหม 16ม.1 1 บานกลาง เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 80190 / / / /
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9527 นาย นเรศ จันทรมหา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
9528 นาย นเรศ ใสยวุฒิ 57/11 ม.13 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
9529 ด.ต. นเรศ ไสยวุฒิ 166 อัษฎางค วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
9530 นาย นเรศน อุสมา 70/6 สฤษดิ์ภูมินารถ พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000 /
9531 นางสาว นฤกมล เผือกผอง 235 จรัญสนิทวงศ 4 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
9532 นางสาว นฤชล เพียกแกว 142/82 ม.6 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
9533 นางสาว นฤดี ทัศนอนันชัย 231ม.1 สุขาภิบาล1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
9534 นาง นฤดี ศรีศฤงคาร 180/2 1 ลําพูน-ปาซาง ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
9535 นางสาว นฤทัย สุวัฒนนนท 677/98 ลาดพราว5/1 ลาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
9536 นางสาว นฤนาฎ ไตรทิพธํารงโชค 169/410 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
9537 นางสาว นฤนาท รุจิโรภาส 853 ม.7 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
9538 นาง นฤพร ตั้งทิปตธันวธนะ 59/31 ม.3 วิภาวดี-รังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
9539 นาย นฤพล สมานเพียร 43 พัฒนาการ 65 แยก 4 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
9540 นาง นฤมนต ไชยชมภู 79ม.9 แวง สวางแดนดิน สกลนคร / / /
9541 นางสาว นฤมล กิตติเวชรักษ 267ม.7 เพชรเกษม79 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
9542 นางสาว นฤมล กีรติวุฒิธํารง 49/464ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
9543 นางสาว นฤมล โกมลวัต 129/2ม.3 บานแหลม บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
9544 นางสาว นฤมล จารุเดช 264 1 อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน 51150 / /
9545 นางสาว นฤมล แฉขุนทด 355/1ม.12 เชียงใหม /
9546 นางสาว นฤมล โฉมยา 294ม.6 ทาพระยาจักร อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / /
9547 นางสาว นฤมล ชัยปญญา 99/1 4 ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี 76130 / /
9548 นางสาว นฤมล ไชยภักดี 103/54 4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
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9549 นางสาว นฤมล แซเฒา 105 5 เมืองกาย แมแตง เชียงใหม 50150 / / / /
9550 นางสาว นฤมล แซลิ้ม 257ม.9 เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี 15180 / /
9551 นาง นฤมล ตันติกําธน 558/53 กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
9552 นางสาว นฤมล เทือกตา 73 2 แมต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / / /
9553 นางสาว นฤมล ธีระสานน 419/2 พัฒนาการ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
9554 นาง นฤมล นิรพาธ 43/100 หมู 8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
9555 นาง นฤมล นิลดํา 136 ม.10 หนองคาย 43150 / /
9556 นางสาว นฤมล ประกอบแสงสวย 54/1 2 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130 /
9557 นางสาว นฤมล ประเสริฐกรรณ 7/1ม.11 ประชารวมใจ ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
9558 นางสาว นฤมล ปติทานันท 318/44 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10130 /
9559 นางสาว นฤมล ผุยมูลตรี 3/7ม.1 ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
9560 นาง นฤมล พรรณา 60/272 ม.4 บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
9561 นาง นฤมล พรอมมูล 24/1ม.2 ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา / /
9562 นางสาว นฤมล พูนไพบูลยโรจน 132 หมู8 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10310 /
9563 นางสาว นฤมล เพริศวงศ 207 คลองเรียน 1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
9564 นาง นฤมล มงคลชัยภักดิ์ 534/35ม.4 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
9565 นาง นฤมล มณีโชติ 2/1 3 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 66120 / / /
9566 นาง นฤมล มณีศรี 24 กะไหล ตะกั่วทุง พังงา /
9567 นางสาว นฤมล มาตยากูร 4/129 รามคําแหง40 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
9568 นางสาว นฤมล รัชตบริรักษ 17ง90ม.8 อโศก-ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
9569 นางสาว นฤมล รัตนชินกร 262 ทาเรือ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9570 นางสาว นฤมล รุจิภิญโญนนท 890 หมูบานสินเจริญ คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
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9571 นาง นฤมล โรจนารุณ 249/55 3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
9572 นางสาว นฤมล ลิ้มประเสริฐ 35 8 บางชาง สามพราน นครปฐม 73110 /
9573 นางสาว นฤมล ลุนโสภา 6/16 4 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
9574 นางสาว นฤมล วังสอง 86 ลาดพราว50 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
9575 นางสาว นฤมล วารีสอาด 798 เทอดไทย บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
9576 นาง นฤมล ศุภมงคล 135/1 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
9577 นางสาว นฤมล สินเวชชัยยัน 88/117ม.3 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
9578 นาง นฤมล สินสุพรรณ 123/738ม.16 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
9579 นาง นฤมล สีสายคํา 49/531 ม.6 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / /
9580 นางสาว นฤมล สุขธร 481เมืองทอง2/3 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
9581 นางสาว นฤมล เสงนนท 104 10 ปริก สะเดา สงขลา 90120 / / / /
9582 นางสาว นฤมล เสรีรัฐ 134/15 หมู 11 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
9583 นางสาว นฤมล หลาสุใจ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
9584 นางสาว นฤมล ไหมทอง 77/64 2 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
9585 นางสาว นฤมล เอ่ียมอาจหาญ 206/3 8 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / /
9586 นางสาว นฤมล ปองหมู 45 ม.6 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170 จันทบุรี /
9587 นาง นฤมล ลี้กุลเจริญ 77 หมู 3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี /
9588 นางสาว นลพรรณ ประทุม 11/6 ม.2 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
9589 นาง นลัทภรณ โนนตานอก 42/5 ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 จันทบุรี /
9590 นางสาว นลิน เขมาลีลากุล 91 วังสิงหคํา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
9591 นาง นลิน ทินกร ณ อยุธยา 1191/1 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
9592 นาง นลินทิพย  บุญสง 4/1 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ /
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9593 นางสาว นลินธรณ ธนาทิพยธีรกุล 90/134 ทรงสะอาด จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
9594 นางสาว นลินรัตน บุญกิจธนศรี 75/448 7 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
9595 นางสาว นลินรัตน เมฆะสิริพงศ 36/306 8 พิบูลสงคราม บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
9596 นางสาว นลินรัตน สายโสภา 174/91 ม.6 หนองหาร สันทราย เชียงใหม /
9597 นางสาว นลินวรรณ ชลสงคราม 106 ม.3 ซ. ถ. ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร.- สงขลา /
9598 นาง นลินี ดําทองดี 18/4 สมานมิตร ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
9599 นางสาว นลินี ตรีวิจิตรศิลป 95/9 อารียสัมพันธ 1 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
9600 นางสาว นลินี นงภา 256/3 4 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
9601 นาง นลินี บุตรเพ็ชร 6/8 รัชดาภิเษก(ทาพระ-ตากสินตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
9602 นางสาว นลินี โรจนสวัสดิ์วงศ 159/10 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
9603 นางสาว นลินี วิพิศมากูล 140 เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี / / /
9604 นางสาว นลินี สารัตน 28 จักรพงษ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
9605 นาง นวฉัตร พฤกษเพ็ชรไพศาล 244/207ม.3 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
9606 นาย นวชน เรืองพุม 112/3ม.6 บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
9607 นาย นวน อยูนาน ม.6 เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา /
9608 นาย นวน มุกดา /
9609 นาย นวน ดีนาน /
9610 นาง นวน พลกลา /
9611 นาย นวนต วรรณเวช 635 บางพลัด บางกอกนอย ธนบุรี /
9612 นาง นวพร โถวรุงเรือง 107 ม.20 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี / / / /
9613 นางสาว นวพร พิมรัตน 169/413 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
9614 นางสาว นวพร สมพงษชัยกุล 112/46 2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
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9615 นางสาว นวพร แสนอินทร 78/41 เสรีไทย 43 แยก 3 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
9616 นาง นวพร ภัทรศิริน 53/1284 ม.5 ซ.หมูบาน กฤษดานคร ถ.แจงวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /
9617 นาย นวพล ใจดี 81/178 5 ปทุมธาน-ีนนทบุรี บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
9618 นาย นวม คงเงิน 104ม.6 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค /
9619 นาย นวม ชัยทา 94ม.5 กําแพงแสน นครปฐม /
9620 นาย นวม ทรงจอหอ 7 หนองงูเหลิ่ม ทาชาง นครราชสีมา / /
9621 นาย นวม นิยมธรรม 3 คุโสงเภา มโนรมย ชัยนาท / /
9622 นาง นวม มะเรือง /
9623 นาย นวม เกษสุมา 163 ม.2 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
9624 นาย นวม เคหนันท 114/2 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
9625 นาง นวม นวนเมือง - ม.3 พัทลุง /
9626 นาย นวม นิ่มดษฐ 141 ต.อิจราย อ.เมือง จ.ลพบุรี /
9627 นาง นวม แซจิว /
9628 นาง นวมรกต พรหมอินทร 55/3 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
9629 นาย นวย เดนกลาง 1828 ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
9630 นางสาว นวรัตน จันทรสมบูรณ 512/9 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
9631 นางสาว นวรัตน เจริญศรี 386 10 หนองอิรุณ บานบึง ชลบุรี / /
9632 นางสาว นวรัตน ชัยลือกิจ 600/2-3 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
9633 นาง นวรัตน โชติคุณากร 302/36 ลาดพราว71 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
9634 นางสาว นวรัตน วองประสพสุข 96ม.5 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม /
9635 นางสาว นวรัตน วิชัยศิริพันธ 1/10 รวมใจ กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 /
9636 นางสาว นวรัตน จันอน จันอน 46-46/1 ม. ซ.ตรอกมาตานุสรณ ถ. ต.บางคอแหลม อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.02-2918141กรุงเทพมหานคร /
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9637 นาย นวล กิ่งแกว 36/1ม.5 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ /
9638 นาย นวล ไขเกตุ 15/1 ม.4 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี / /
9639 นาย นวล บริเพชร 101ม.2 ควนโส ควนเนียง สงขลา 90220 /
9640 นาย นวล พิมพสิงห 43/4ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
9641 นาย นวล สละมวง 223 1 หนองควาย หางดง เชียงใหม 50230 /
9642 นาย นวล โสภา 45/20 ม.13 วัดประสาท ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
9643 นาย นวล อินทะเรืองศร 6ม.4 บานไร ลาดยาว นครสวรรค /
9644 นาย นวล พรหมมา 1 ทุงขวาง แจหม ลําปาง /
9645 นาย นวล เทพคําอาย 3 แมจะเรา แมสอด ตาก /
9646 นาย นวล บุญแกรี 75 ม.4 ต.ราษฎบูรณะ อ.ราษฎบูรณะ  จ.ธนบุรี /
9647 นาย นวล โคกสระนอย หมูที่ 6 ต.นกออก อ.ปกธงไชย จ. นครราชสีมา /
9648 นาย นวล เริงเกษตรกิจ หมูที่ 5 ต. สวางอารมย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี /
9649 นาย นวล ชุมภูหลวง /
9650 นาง นวลกมล อมรสิน 34/4 วงศคําพา มุกดาหาร 49000 /
9651 นาง นวลแข ทัศนปริชญานนท 10/28 ตรอกจันทรสะพาน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
9652 นาง นวลแข มยาเศส 143 ต. ทาตะเภา  อ.เมือง จ. ชุมพร /
9653 นาง นวลจันทร เกตุเพ็ง 29/147ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / / /
9654 นางสาว นวลจันทร คลายสุบรรณ 10/10 วัดอัมพวา บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
9655 นาง นวลจันทร จารุปรีชาชาญ 181/66 4 ประชาอุทิศ 33 แยก 10 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / / / /
9656 นาง นวลจันทร ใจอารีย 21/139ม.13 รามอินทรา ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / / /
9657 นางสาว นวลจันทร ชากะสิก 61 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
9658 นางสาว นวลจันทร แซฉั่ว 13/2 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
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9659 นา นวลจันทร ทรารมย 192ม.9 เดชอุดม อุบลราชธานี /
9660 นาง นวลจันทร นอยจีน 21/1679ม.2 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180 / / / /
9661 นางสาว นวลจันทร เพ่ิมสิทธิ์ - ม.5 พหลโยธิน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
9662 คุณ นวลจันทร มณีนาวา 124 ม.6 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
9663 นาง นวลจันทร เมนทอง 1156 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
9664 นาง นวลจันทร เลื่อนเชย 1409 ลาดพราว สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
9665 นาง นวลจันทร สมุหทัย 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
9666 นาง นวลจันทร สันติสุขวงศโชติ 309/12 ม.5 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
9667 นางสาว นวลจันทร อาศัยพานิชย 83/3-4 11 ลําเหย ดอนตูม นครปฐม 73150 /
9668 นาง นวลจิต ศรีสวัสดิ์ 6/14 อัมพวา 1 อัมพวา วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
9669 นางสาว นวลฉวี สิทธิโสม 30 7 เสื่องขาว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 /
9670 นางสาว นวลนภา สวยสด 130/1ม.4 ยันตรกิจโกศล ทุงกวาว เมืองแพร แพร 54000 /
9671 นางสาว นวลนอย ทราปญ 234 ธนาลัย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
9672 นาง นวลนอย บุญเสือ 20/4 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ /
9673 นาง นวลนิตย คชพันธุสุนทร 124/124 6 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
9674 นาง นวลนิตย ไชยเพชร 47/16 ดอนนก ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
9675 นาง นวลเนตร เจียมบรรจง 2139 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
9676 นาง นวลปรางค อวมเจริญ 294 ม.1 ไรสม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
9677 นาง นวลปราณ แดนระเบียบ 77 9 ผาสุก กุมภวาป อุดรธานี 41370 /
9678 นางสาว นวลพรรณ ทองคุปต 97/156 12 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
9679 นาง นวลพรรณ ไทยานันต 187/3 เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / / /
9680 นาง นวลพรรณ โอภาศเจริญสุข 44/55 ลาดพราว 15 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
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9681 นาง นวลเพชร สิงหา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
9682 นาง นวลรหง หมวดชัยทอง 30/83 ราชพฤกษ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
9683 นาง นวลรัตน ดําริห 21 ม.5 ต.หนองบัว อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 40270 ขอนแกน /
9684 นางสาว นวลละออง มวงอวยพร 78 ม.1 เสรีไทย คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
9685 นางสาว นวลละออง เมินเมือง 222 13 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 / / / /
9686 นาง นวลวรรณ คาวาโกเอะ 102/489ม.4 รมเกลา คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
9687 นาง นวลวรรณ เสตกรณุกูล 151/5 นครไชยศรี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
9688 นางสาว นวลศรี คอวิวัฒนาการ 522/95 อโศก-ดินแดง หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
9689 นางสาว นวลศรี ชลานนท 56 ม.7 ซอย 73 เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
9690 นางสาว นวลศรี ธนสารี 158 ศูนยวิจัย6 เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
9691 นาย นวลศรี นิลจันทร 793ม.1 ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
9692 นางสาว นวลศรี รักษสาคร 20 ทะเลหลวง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / / /
9693 นาง นวลศรี วัณโณ 511/218 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
9694 นาง นวลศรี ศรีศักดิ์ 302 ตะพาว ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
9695 นาง นวลศรี เศรษฐนาวา 10/2ม.2 ทุงพลา โคกโพธิ์ ปตตานี /
9696 นาง นวลศรี แสงวารี 7/50-52 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9697 นาง นวลศรี คันธวะโร 161/1 ต. ประปาสามเสนใน อ. พญาไท จ. พระนคร /
9698 นาง นวลศรี เสรีภาพ /
9699 นาง นวลอนงค อัมพรสิทธิกูล 961 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
9700 นาง นวิญญา บุญแสน 28 ม.9 หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ 46160 /
9701 นางสาว นวินดา เข็มเพ็ชร 33/4 ม.11 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 /
9702 นาง นวิยา ฐานิตาธนกูล 16/521หมู8 นนทบุรี 11000 /
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9703 นาง นอง แสนปญญา - ม.1 เมืองลําปาง ลําปาง /
9704 นางสาว นองเล็ก มณีพรพล 16 ซ.เจริญนคร 78 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร / /
9705 นาง นอม สวัสดิบุตร 6 ต.โสมนัส อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
9706 นาย นอม ชะระไสย 237 ศรีนวดิตถ ทาใหม ทาใหม จันทบุรี /
9707 นาย นอม นพรัตน 44ม.6 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
9708 จ.ส.ต. นอม บุญเห็น 134 ม.4 เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี /
9709 นาย นอม เพ็งคุม 314 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
9710 นาย นอม ไพนุจิตร 86ม.1 นครศรีธรรมราช /
9711 นาง นอม มงคลธง - ม.5 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
9712 ส.อ. นอม มาลาลอย 55ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
9713 นาย นอม มูสิกะ 66 ม.5 เลม็ด ไชยา สุราษฎรธานี 84110 /
9714 นาย นอม มูสิกะเจริญ 60 ม.6 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง /
9715 นาย นอม รัตนพิบูลย 620 อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี / /
9716 นาง นอม ศรีสุริยจันทร พนัสนิคม ชลบุรี /
9717 นาย นอม สุมน 64 พิชิต สุขุมวิท 18 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9718 นาย นอม แสงสูง 028 เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
9719 นาย นอม ประทุมขันธ 6 สะอาดสมบูรณ เมือง รอยเอ็ด /
9720 นาง นอม เกียรติบุตร 200-1 ต.กัลยาณี อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
9721 นาย นอม เวชพันธ ม.5 ต.โคกคราม อ.บางปรามา จ.สุพรรณบุรี /
9722 นาย นอม สุมรพัฒน 987-ค ต.วัดทาพระ อ.กิ่งบางกอกใหญ จ.ธนบุรี /
9723 นาง นอมใจ ประมูลสิน 1560 มนัส ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
9724 นางสาว นอมอภัย เพ็ญประเสริฐสิทธิ์ 93/120 พัฒนาการ1 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
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9725 นาย นอย จินดาวรรณ 29ม.4 บานมะเกลือ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
9726 นาง นอย - ม.1 เมืองลําปาง ลําปาง /
9727 นาย นอย กระจางแจง - ม.1 เมืองระยอง ระยอง / /
9728 นาย นอย ใจมา 151ม.1 ฟาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
9729 นาง นอย แซเตีย 80 ม.9 ทาวุง ลพบุรี /
9730 ส.ต. นอย ดวงทอง 83/1 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
9731 นาง นอย ดีวงษ 274 สายทิพย บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9732 นาย นอย เดิดขุนทด 130ม.4 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา /
9733 นาย นอย ไทยธีระ 892 4 ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67000 /
9734 นาง นอย ปานนุน - ม.12 พิจิตร /
9735 นาย นอย แฝงฤทธิ์ 19 ม.17 บานดอนยานาง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
9736 นาย นอย ม่ังมี 434ม.1 ชาติตระการ พิษณุโลก /
9737 นาย นอย มาหางหวา 40ม.8 สวางแดนดิน สกลนคร /
9738 นาย นอย เมลานนท 308/7 เจริญรัฐ คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
9739 นาย นอย เมาลิชาติ 27/1 7 น้ําออม กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110 /
9740 นาย นอย โลหิดหาญ 256 สูสึก ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ /
9741 นาย นอย วิริยาภิรมย 152ม.2 บานจาน พุทไธสง บุรีรัมย /
9742 นาย นอย ศรีนนทมวง 186/1ม.8 บานถาวร ละหานทราย บุรีรัมย /
9743 นาง นอย ศรีบัว - ม.7 บางระกํา พิษณุโลก /
9744 นาย นอย สุริยะวงษเวียน 47ม.3 ภูกระดึง เลย /
9745 นาย นอย โสไกร 5 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
9746 นาย นอย เหมชาติวิรุฬห 628/2 โกสีต ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
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9747 นาง นอย อําพราง 13ม.4 เมืองปาน ลําปาง 52240 /
9748 นาย นอย อุดมรัตน 259 กําแพงเพชร /
9749 นาง นอย โอสถสมบูรณ 248/2 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
9750 นาย นอย นัทรม 127 1 สมุทรปราการ กทม. /
9751 นาย นอย ชวงพิมาย 268 ไชยณรงค ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
9752 นาย นอย ไกรกระโทก ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
9753 นาย นอย หลาขัด 4105 วัดพระแกว หัวเวียง เมือง ลําปาง /
9754 นาย นอย ชมเชย แพะ 13 ปาดาย ตรอน อุดตรดิตถ /
9755 นาย นอย เช้ือปูดง บานแกง ตรอน อุตรดิตถ /
9756 นาย นอย ยาวะโนภาส 18 1 แจงสนิท สําราศ เมือง ยโสธร / /
9757 นาย นอย สมจิตร /
9758 นาย นอย วิริยเวช 34-35 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด /
9759 นาง นอย อุดมสุริยา 144 ต.รองเมือง ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
9760 นาย นอย หวังวีระ หมู 5 ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา /
9761 นาย นอย แจงใจ 55หมู 5 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ. นครปฐม /
9762 นาง นอย กองแกว /
9763 นาง นอยบัวคํา พยาสรากาด - ม.7 พิจิตร /
9764 นาย นัครินทร ภูชิวัฒนพงษ 175/2 จรัญ 4 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
9765 นางสาว นัจนันท พฤกษไพบูลย 2223/7 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
9766 นางสาว นัชชา พาพลงาม 60/629 ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
9767 นางสาว นัชชา สมนาวรรณ 13/11 4 เชียงใหม-ลําปาง ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / / /
9768 นางสาว นัฎธภรณ มีพร 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
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9769 นาย นัฏฐชัย อังกลมเกลียว 162/509 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
9770 นางสาว นัฏพวรรณ สิงคชาติ 53/552 ม.13 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
9771 นาง นัฏยา ตรีกูต 181 4 ตาพระยา ตาพระยา สระแกว 27180 /
9772 นาง นัฐกานต บุญวงคษา 127ม.3 สุรินทร 32130 / /
9773 นางสาว นัฐนันท เอกธรานิธิโรจน 71/9ม.2 สามวา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
9774 นาย นัฐพงค สังขกุล 13 สัมพันธพัฒนา หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
9775 นาย นัฐพงษ นาคสังข 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
9776 นาย นัฐพงษ มีฤทธิ์ 110 7 ณรงค ศรีณรงค สุรินทร 32150 / /
9777 นางสาว นัฐพร ศรีโยธี 1313 จรัญสนิทวงศ 3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
9778 นาย นัฐพร อุตตะมะติง 58/4 ราษฎรอุทิศ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
9779 นาย นัฐพล แตงภูมิ 16/2 2 บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี 20270 /
9780 นาย นัฐพล คามบุศย 89/706 ม.3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
9781 นางสาว นัฐยา พันธุวรกุล 2/36ม.6 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
9782 นางสาว นัฐริณี เดงนุย 2 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
9783 นาง นัฐวดี บุญประกอบ 29/799 ม.16 หทัยราษฏร สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / / /
9784 นางสาว นัฐวรรณ วงศเครือ 99/18 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
9785 นาง นัดดา เดชคุณมาก 498/1 1 แมเจดีย เวียงปาเปา เชียงราย 57260 / /
9786 นาง นัดดา ยุพาพันธ 2/9 เทศบาล 10 สระแกว เมืองสระแกว สระแกว 27000 / / /
9787 นางสาว นัดดา สกุลพิทยาธร 165 เจริญราษฎร 2 แยก 1 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
9788 นางสาว นัดดาปทุม อุนรัตนะ 52 ชยางกูร 12.2 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
9789 นาย นัทกต ศิริภัทรสิน 44/17ม.1 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
9790 นางสาว นัทธมน เฉียบแหลม 10 ถ.ทับมา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ระยอง /
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9791 นาย นัทธวัฒน ชํานาญ 395/21ก บรรณาการ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 / /
9792 นาย นัทพล ศรีรัตนประไพ 2 เย็นจิค 6 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
9793 นางสาว นัทยา ขันธวิธิ 41 5 ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
9794 นางสาว นัธนรินทร มังคละ 108/3ม.8 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / / /
9795 นางสาว นันทกร ฝอยหิรัญ 41 3 มาบไผ บานบึง ชลบุรี 20170 / /
9796 นางสาว นันทกร อะกะเรือน 106 ม.5 หนองยวง เวียงหนองลอง ลําพูน 51120 /
9797 นางสาว นันทกา อยูคง 50/174 1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
9798 นางสาว นันทกานต ชินอัครวัฒน 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
9799 นาง นันทชญาน กินขุนทด 46/1484 ม.5 นนทบุรี 11110 / / /
9800 นาย นันทชญาน เลิศวัฒนเวชกุล 383/44 7 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / / /
9801 นางสาว นันทณภัส ศิริเดชพัฒนากูล 501/5 แมมศรี 2 บํารุงเมือง คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10600 / /
9802 นางสาว นันทนธนัตถ อัศวดีกูล 55/35 ม.10 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10600 /
9803 นางสาว นันทนภัส จุตตาหงษ 51/14 1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
9804 นางสาว นันทนภัส ซุนใช 162 1 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15220 / /
9805 นาง นันทนภัส แดงทาไม 60/10 ร.ร.เพชรบุรี ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / / /
9806 นาง นันทนภัส นัทชาทรัพยมณี 607/194 วัดจันทรใน เจริญกรุง107 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
9807 นางสาว นันทนภัส พวงสวัสดิ์ 11 11 บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 / / /
9808 นางสาว นันทนภัส เพชรวรพันธ 16/3 10 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250 / / /
9809 นางสาว นันทนภัส มหาลี 43/146 8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
9810 นางสาว นันทนภัส วัฒนอริยพงษ 139/46 หมู4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
9811 นาง นันทนภัส วันชัยจิระบุญ 3905ข1 นอกเขต พระราม 3 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
9812 นางสาว นันทนภัส สิทธิดา 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก / /
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9813 นางสาว นันทนภัสร ทิพยรอด 150/121 4 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
9814 นาง นันทนัช ขุนทวี 4/29 พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
9815 นางสาว นันทนา โคศรีสุทธิ์ 34 สบายใจ หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
9816 นางสาว นันทนา เจียระนัยปรีดา 695 แสงจันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
9817 นางสาว นันทนา ชิณชาง 115/2 ม.8 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี /
9818 นางสาว นันทนา ตั้งสมคิด 6/3 ม.3 หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
9819 นางสาว นันทนา ยี่สาร 5/29 ม.8 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
9820 นางสาว นันทนา ริดเขียว 58/46/1 บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
9821 นาง นันทนา วรรณศิริ 100/143ม.16 13 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
9822 นาง นันทนา ศรีดํา 95ม.7 โพนงาม กุดชุม ยโสธร 35140 / /
9823 นาง นันทนา สังขเกษม 41/65ม.6 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
9824 นางสาว นันทนา สาแกว 2033/24 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
9825 นาง นันทนา อติวรรณกุล 142/7ม.3 ราษํารอุทิศ นครพนม /
9826 นางสาว นันทนา อรุณรัตนวงศ 65 ลาดปลาเคา 50 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
9827 นาย นันทนา อุสมันบาฮา 108/39ม.1 โรงเหลา รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี /
9828 นางสาว นันทนา ดําริหกาญจน 472/1 ต.มหาพฤฒาราม ถ.สี่พระยา อ.บางรัก จ.กรุงเทพฯ /
9829 นาง นันทนา เอมะสิทธิ์ 12 ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.พระนคร /
9830 นางสาว นันทนาวดี บุญขวัญ 169/433 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
9831 นางสาว นันทนิชา ชาญนอก 7 ทาขาม 20 แยก 6-1-2-2-7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
9832 นาง นันทนิชา มานุชา 203/100 1 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
9833 นาง นันทพร ช่ืนเทศ 122/4 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 66120 /
9834 นางสาว นันทพร ปานกุล 39/65ม.11 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร / / / /
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9835 นาง นันทพร ผดุงศรีหยก 948 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
9836 นาง นันทพร ผังชัยมงคล 948 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
9837 นางสาว นันทพร ยันนาคี 10 ม.2 บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
9838 นางสาว นันทพร สกุลสวน 1/605 รามคําแหง 190/ รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
9839 นางสาว นันทพร เอนกแสน 77/21 4 บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ 10560 /
9840 นาง นันทพร บุญยฉัตร 90/101 2 สุวินทวงศ ลําผักชี หนองจอก กทม. 10530 / /
9841 นาง นันทพรรษ จงวรกิจวัฒนา 471/345 ศรีอยุธยา ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
9842 นาง นันทพรรษ จันทชุม 56/245 พหลโยธิน59 พหลโยธิน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10220 /
9843 นาง นันทพัช ชุนทวี /
9844 นาง นันทพันธ ตั้งศรีวงษ 69/122 ม.11 2 หทัยราษฎร ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี /
9845 นาย นันทภพ แขสวาง 116/99 11 หมูบานมิตรประชาวิลลากาญจนาภิเษก บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
9846 นาง นันทภร โสภะ 122/261ม.3 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / /
9847 นาง นันทภัค คังคายะ 809 จรัญสนิทวงศ75 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
9848 นาง นันทมนัส ศัมภูพันธุ 16 รมเกลา25/7 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / /
9849 นาง นันทยา เขียดแกว 32ม.3 เวียง ไชยา สุราษฎรธานี 84110 / /
9850 นาง นันทรัตน สุขรอด 124/98 4 เรวดี 38 เรวดี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
9851 นางสาว นันทวดี กองศิริทรัพย 70 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ /
9852 นาง นันทวดี ตวงศิริทรัพย 70ม. เทศบาล23 เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000 /
9853 นาง นันทวดี เลิศรักษาสะดวก 70 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ /
9854 นาง นันทวรรณ โกพัตตา 176 8 เวียงใต ปาย แมฮองสอน 55130 /
9855 นาง นันทวรรณ ทองศรี 182ม.1 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 / /
9856 นางสาว นันทวรรณ หมีดง 34 12 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120 /
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9857 นาย นันทวัจน ศรีพลาวงษ 625/9 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
9858 นาย นันทวัฒน ปานเสถียรสกุล 1006 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
9859 นาง นันทวัน ใจกลา 189 ศรีนวดิตถ ทาใหม ทาใหม จันทบุรี 22120 / /
9860 นาง นันทวัน ชอุมทอง 1881 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
9861 นาง นันทวัน โชติพันธุสิริ 122/165ม11 วัดคลองครุ นวมินทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
9862 นางสาว นันทวัน อภิศักดิ์ศิริกุล 682/8-9 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
9863 นางสาว นันทวัน อิทธิขจรกุล 376/2 ม.4 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
9864 นางสาว นันทวัน พันธไชย สกลนคร /
9865 นาง นันทา โกมุท 59/152ม.7 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
9866 นางสาว นันทา ธงชัยสุริยา 31/185ม.4 สุขุมวิท 103 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
9867 นาง นันทา พงศสรอยเพ็ชร 531-3 วานิช 1 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
9868 นาง นันทา พฤกษชัฎ 24/8 ม.4 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
9869 นางสาว นันทา มหาตมัน 18/68ม.8 สุทธิพร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
9870 นาย นันทา ฤทธิเสน 58ม.9 อุบลราชธานี /
9871 นาง นันทาศิริ ใจสมุทร 3/169 ซ.สายไหม 42 (ทัพฟา 1) ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร /
9872 นางสาว นันทิกา พรหมมี 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
9873 นางสาว นันทิกานต ศุภอังกูร 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / /
9874 นางสาว นันทิกานต หาญพิทักษ 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
9875 นางสาว นันทิชา จันทพันธ 29/10 สมปรารถนา ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
9876 นางสาว นันทิชา วิบูลยเช้ือ 68/472 8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
9877 นางสาว นันทิดา ผิวขํา 93ม6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
9878 นางสาว นันทิดา ภูมาตย 245 1 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ 46120 /
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9879 นางสาว นันทิดา ฤทธิ์ไทสงค 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
9880 นาง นันทินาฎ ละอองแกว 97/4 กัลยาเทพ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
9881 นางสาว นันทินี โคตมะณี 141 6 ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 41230 / / / /
9882 นางสาว นันทิยา ยาสัน 344 ซอยรามคําแหง 53ม. วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
9883 นางสาว นันทิยา สมสุข 147 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
9884 นางสาว นันทิวรรณ วุฒิพิพัฒน 23 จันทน 18/7 แยก 22 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
9885 นางสาว นันทิวรรธน ฐิตามรนิฏฐา 132/244 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
9886 นางสาว นันธิชา นิลมณี 157/111 5 ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 /
9887 นาย นันธิยะ ศรีแกว 42/7ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
9888 นางสาว นันภัส แซฟุง 26/2 13 บานแซว เชียงแสน เชียงราย 57150 / / /
9889 นาย นัย  (เสียชีวิต) เดโช / /
9890 นางสาว นัยณา ยกหมุด 18 ปละทา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
9891 นาง นัยนพัศ ประเสริฐเมฆากุล 299/59 ม.4 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
9892 นางสาว นัยนา กนคสุนทรรัตน 1654/7 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
9893 นางสาว นัยนา คุประตกุล 1117/1 หมู 3 ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
9894 นางสาว นัยนา บุญเรือง 8/52 ปลูกจิตต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / / /
9895 นางสาว นัยนา บุญสง 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
9896 นาง นัยนา ประพันธบัณฑิต 531ม.1 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช /
9897 นางสาว นัยนา พลพิทักษ 91 เทสบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
9898 นางสาว นัยนา มูลสาร 137 10 ลาดกระบัง 44 คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 /
9899 นางสาว นัยนา เลขวัต 70/64 ประชาสงเคราะห พญาไท กรุงเทพมหานคร /
9900 นางสาว นัยนา ศรีเดช 642-644 พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
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9901 นางสาว นัยนา ศรีทิพยสุโข 1806/52 พระรามหก รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
9902 นางสาว นัยนา อางสันติกุล 263 จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
9903 นาง นัยรัตน กุยยกานนท 32/8 3 ทามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 / / / /
9904 นางสาว นัสชนก เลิศเปรมประกาย 937-939 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
9905 นาง นา ลูกแกว -ม.9 พิจิตร /
9906 นาย นา วังเวน 9 บานทุง แจหม ลําปาง /
9907 นาย นา อิทธิ 1141 คลองสาน คลองสาน ธนบุรี / /
9908 นาง นา คําอินทร /
9909 นาย นาก สระฉิม - ม.10 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
9910 นาย นาก วิชัยดิสถ 175 ต.เทศลาลเมือง ถ.ตลาดใหม อ.เมือง จ.สุราษธานี /
9911 นาย นาค แพงสภา - ม.7 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
9912 นาย นาค ศรีหาตา 82 6 สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ 46160 /
9913 นาย นาค โสมนัส - ม.3 ไชยา สุราษฎรธานี /
9914 นาย นาค อภัยเทศพานิช 70 ม.9 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
9915 นาย นาค อึดจันทึก 2 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา /
9916 นาย นาค อินทรทองรส 2638 ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
9917 นาย นาค ยอดเงิน 6 พรมณี เมือง นครนายก /
9918 นางสาว นาค รักชาติ 302 ต.ศาลเจาพอเสือ อ.พระนคร จ.พระนคร /
9919 นาย นาค กล่ําพีนวน /
9920 นาย นาค นิวาสบุตร 345-346 ต.ทาราม อ.เมือง จ.เพ็ชรบุรี /
9921 นาง นาง /
9922 นาง นาง ปนตาทวน /
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9923 นาง นาฎยา เรืองเทพ 115 ม.3 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 93110 / / /
9924 นาง นาฎยาวดี อมรฤทธิ์รัตนา 501/129 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
9925 นางสาว นาฎฤดี เมืองตา 191ม.1 ศรีเตี้ย บานโฮง ลําพูน /
9926 นางสาว นาฎอุมา มีสวัสดิ์ 14 คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
9927 นางสาว นาฏนิดา จันทราช 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
9928 นางสาว นาฏยา เบญจาศิริวัฒน 99/125ม.15 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / /
9929 นางสาว นาฏวดี สิงหป 4/16 4 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
9930 นางสาว นาฏสุมน สุขเณศกุล 611/75 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
9931 นางสาว นาฏอนงค ภิญญโชติ 88/151 ม.1 บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
9932 นาง นาตญา คงเมือง 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
9933 นาง นาตยา เกษมสงคราม 46/1 6 ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค 60180 / /
9934 นางสาว นาตยา คุณาสวรรค 104 ม.3 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย /
9935 นางสาว นาตยา ดวงยวง 2367/72 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
9936 นาง นาตยา วงศนอย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
9937 นางสาว นาตยา ศรีสงา 7/3 5 สตึก สตึก บุรีรัมย 31150 /
9938 นาง นาตยา ศุภเวช 270-272 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
9939 นางสาว นาตยา อยูสําราญ 222/3 8 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 /
9940 นาย นาถ สมจิตต 1188/1 ต.ทุงมหาเมฆ อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
9941 นาง นาถตยา โภคา 81 ม.12 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแกว /
9942 นาง นาถตยา เลิศศิริสวัสดิ์ 40 ซ.พ่ึงมี 34 (เปยมสุข) บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9943 นางสาว นาถตยา ศรีพระจันทร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
9944 นางสาว นาถทิวา กังรวมบุตร 2/2 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร / /
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9945 นางสาว นาถธิตา คําเมืองแสน 42/17 ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
9946 นาง นาถนดา ปานแกว 20 ม.6 มิตรภาพ นครศรีธรรมราช 80350 /
9947 นางสาว นาถนภา ทองจันทรฮาด 24/563 ม.9 วิภาวดี สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
9948 นางสาว นาถลดา ขันติขจรวงศ 72/84 ม.2 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
9949 นาย นาภ คุณกลาง 200 ม.2 สกลนคร /
9950 นาย นาม วิชิตชาญ 1 ดําเนินสดวก ดําเนินสดวก ราชบุรี / /
9951 ส.ต.ท. นาม จันทรมณี 4007 5 ไมสามแกว ทาตะเภา เมือง ชุมพร /
9952 นาย นาม ศักดิปฏิฐา 5 ชุมโค ปทิว ชุมพร /
9953 นาย นาม ปนกัมอินทร /
9954 นาย นาม พลสา 170/2 ประเวศนเหนือ บางมูลนาก พิจิตร /
9955 นางสาว นายิกา อินทะนาม 424/16 ศูนยการคาแฮปปแลนด 2 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
9956 นาย นารถ ผลัดรื่น 54 ม.7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
9957 นาย นารถ ผลัดรื่น 54 7 นาเกลือ เมือง สมุทรปราการ /
9958 นางสาว นารัต เกษตรทัต 1129/31 ถนนนครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
9959 นางสาว นารา ปตาสัย 624 ประชาราษฎร1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
9960 นางสาว นาริชาติ ช่ืนสกุล 160/31 ศรีบําเพ็ญ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
9961 นางสาว นารินทร เสือเอ่ียม 95/22 ธรรมโชติ บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 16000 / /
9962 นางสาว นาริสา ยงมะเกะ 18 ปละทา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
9963 นางสาว นารี แซฉั่ว 13 เพชรเกษม52 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
9964 นางสาว นารี บุญประเสริฐศรี 166/19-20 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
9965 นางสาว นารี พันธแกน 399/86 หมู4 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
9966 นางสาว นารี มงคลโภชน 1/1 5 ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 453 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

9967 นาง นารี โมสิกะ 23ม.4 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 / / /
9968 นาง นารี รุงรุงโรจน 194-196 เจริญเมือง เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
9969 นางสาว นารี เลิศวรรณพงษ 940 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร / / / /
9970 นางสาว นารี วงษา 25/36 ม.25 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
9971 นางสาว นารีนี อาแวสือแม 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
9972 นางสาว นารีย สิงหชัย 123/1 เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค 60230 /
9973 นาง นารีรัตน จันทรวิรุจ 449/84ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
9974 นางสาว นารีรัตน ทับทอง 77/415ม.12 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
9975 นาง นารีรัตน โอภาษี 29/89 8 ภักดีชุมพล บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
9976 นางสาว นารีวรรณ จิระพงศพัฒนา 77/117-118 หมู 4 ปูเจาสมิงพราย บางหญาแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
9977 น.อ. นาว นาคศรีรุง 32 ก. ม.2 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
9978 นาย นาวิน ศรีทองคํา 17 ม.6 แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
9979 นาย นาวิน เหมือนมี 8/1 3 จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
9980 พันโท นาวิน อินพุม 183 สงคประภา บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
9981 นาย นาวี ชวลิต -ม.2 อุบลราชธานี /
9982 นาย นาวี บัวคลี่ 82 ขุนศรีวิชัย ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / / / /
9983 นาย นาวี ฟุงขจร 202 ทวาราวดีใต หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม 37000 / /
9984 นาง นํา ปนทะจักร /
9985 นาง นํา /
9986 นาย นําคง แซอ่ึง 536 ต.สัมพันธวงศ ถ.เยาวราช อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
9987 นาง น้ําคาง ประกอบกิจ 126/1 ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
9988 นางสาว น้ําคาง ฟกปญญา 125/1 7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
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9989 นาง น้ําเงิน ยุติธรรม 1486 พุทธบูชา ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
9990 นาย นําชัย ชูสง 653  8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
9991 นาย นําชัย แตงออน 79  ม.1 บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี / /
9992 นาย นําชัย หวังชิงชัย 258/7 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
9993 นางสาว น้ําทิพย จันทะพันธ 502/79 เตชะตุงคะ1 เตชะตุงคะ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
9994 นางสาว น้ําทิพย ชินนาพันธ 140/31 2 คลองทราย นาทวี สงขลา 90160 / / / /
9995 นาง น้ําทิพย ชูกําลัง 25ม.6 ปาสัก ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
9996 นาง น้ําทิพย ทองสัมฤทธิ์ 455/470 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
9997 นาง น้ําทิพย ศรีจันทร 16/206 พิบูลสงคราม สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
9998 น.ส. น้ําทิพย บุดดีคํา 52 ม.5 ต.ทุงใหญ อ.ทุงฝน จ.อุดรธานี 41310 /
9999 นางสาว น้ํานวลดิน นาวาบุญนิยม 143/1ม.1 ราชโยธา รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
10000 นาย นําบุญ แซลิ่ว 283/5 พัฒนาการ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
10001 นางสาว น้ําผึ้ง เจริญสุข 70/1 ม.1 หางดง หางดง เชียงใหม /
10002 นางสาว น้ําผึ้ง อุมแสง 21/3 ม.21 หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก 65000 / / / /
10003 นาง น้ําฝน ขาวบริสุทธิ์ 123 8 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี /
10004 นาง น้ําฝน เจียมบุญศรี 61 ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / /
10005 นางสาว น้ําฝน เซ็นทองหลาง 100/410 ม.4 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
10006 นางสาว น้ําฝน เที่ยงทัศน 6/2 24 ซอย 1 รังสิต-นครนายก ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
10007 นางสาว น้ําฝน บุญเปง 60 ม.5 ผางาม เวียงชัย เชียงราย 57210 / / / /
10008 นางสาว น้ําฝน บูชา 169/94ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
10009 นาง นําพร ประเสริฐเจริญสุข 337/2ม.2 น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน /
10010 น.ส. น้ําพราว นวลอาย 141 ม.14 ต.แมกาษา อ.แมสอด จ.ตาก 63110 /
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10011 นางสาว น้ําเพชร วงษประทีป 128/31หมู1 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
10012 นางสาว น้ําเพชร วัฒนชัยกุลวัฒน 319 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
10013 นางสาว น้ําเพชร คําทะเนตร 120 ม.8 ต.นาหัวบอ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47220 สกลนคร /
10014 นาย นําเส็ง แซเง 1094 เจิญกรุง บางรัก บางรัก พระนคร /
10015 นาง น้ําใส ลิ้มนพคุณ 81/81 พระราม2 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
10016 นางสาว น้ําออย เฟองฟุง 256/11ม.4 สมุทรสาคร 74000 /
10017 นาง น้ําออย รัศมิทัต 95/345 3 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / / /
10018 นาง น้ําออย บาลฤทัย 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
10019 นาย นิกร คุปรัตน 1875-7 เพชรบุรี บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
10020 นาย นิกร ทิพยโภมสินธุ 274 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
10021 นาย นิกร เปงมา 653ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
10022 นาย นิกร ยืนยงค 156/3ม.2 นครสวรรค /
10023 นาย นิกร ศรีพระราม 292/1 หอง32 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
10024 นาย นิกร ศรีวิริยะบุญ 1024 สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
10025 นาย นิกร สงแสงทอง 20 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
10026 รอยตํารวจเอก นิกร สมจิต - ม.28 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
10027 นาย นิกร สาระการ 22/1ม.2 แหลมสัก อาวลึก กระบี่ /
10028 นาย นิกร หอมกุล 249/251 พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
10029 นาย นิกร หอมสุวรรณ 35/24ม.3 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
10030 นาย นิกร แซลี้ 8 บางเลน บางเลน นครปฐม /
10031 นาง นิกร ลอยจ้ิว 55/7 ซ.17 ถ.ประชาวิวัฒน ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96000 นราธิวาส /
10032 นาย นิกร คัมภีรเวช /
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10033 นาย นิกร สัตยบัณฑิต /
10034 นาย นิกรชัย แสนสุทธิ์ 1506/1 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
10035 นาย นิกรณ จันทรแสง 14/396 ม.3 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12120 / /
10036 นาย นิกรม หาญยากรณ 242/3ม.1 สระประดู วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130 / /
10037 นางสาว นิกษา โกมลวิทยาธร เจริญเวียง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
10038 นาย นิคม กันทา 91/3  ม.1 ไปพระธาตุจอมแจงชอแฮ ชอแฮ เมืองแพร แพร /
10039 นาย นิคม แกววันดี 224 3 ลําพูน-ปาซาง ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / / /
10040 นาย นิคม ขันคํา 38/9 คลองหา นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี 84120 /
10041 นาย นิคม คมนาการยุค 82 ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
10042 นาย นิคม จําเนียรพล 91/1 หมู 3 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค 60120 / /
10043 นาย นิคม ฉันทะปรีดา 55/3ม.14 มิตรภาพ-หนองไผ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน / / /
10044 นาย นิคม ดําฉวาง 660 ม.12 บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี /
10045 นาย นิคม เนียมศรีจันทร ม.8 บางเลน บางเลน นครปฐม / /
10046 นาย นิคม บรรณรัตน 349ม.1 ศรีโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
10047 นาย นิคม บัวผาย 76/5 ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา /
10048 นาย นิคม เปยมทอง 281/2 ม.4 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
10049 นาย นิคม เพ็ชรศิริ 16/7 บอแสน ทับปุด พังงา /
10050 นาย นิคม ภูมิพิพัฒน 41/3 ม.1 ซอย 88 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
10051 ร.อ. นิคม สุวรรณกูฏ 111 ม.3 วาริน-พิบูล บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี /
10052 นาย นิคม แสนใจยา 49ม.2 รองกาศ เหมืองหมอ เมืองแพร แพร 54000 /
10053 นาย นิคม โสระมรรค 19 วัดบรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
10054 นาย นิคม วรสายศิลป 54 ม. 14 ต. บางครุ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ /
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10055 นาย นิคม บรรลุศิลป ม.7 ต.เตย จ.อุบลราชธานี /
10056 นาย นิคม รัตนมิถุนา /
10057 นาย นิคม ขาวสําอางค /
10058 นาย นิจ วัฒนะพินิจกุล 58 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
10059 นางสาว นิจจารีย พัชรชลาลัย 120/164 อัมรินทรนิเวศน3สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
10060 นางสาว นิจชิตา พงศฉบับนภา 90/307 ต.บางซ่ือ อ.บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 กรุงเทพมหานคร /
10061 นาง นิจวิภา ทวีโชติชวง 2/97 ลาดพราว 47 (สะพาน 2) สะพานสอง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
10062 นาง นิจสา จันทิปะ 146 ม.6 นครศรีธรรมราช /
10063 น.ส. นิจสิรี เอ่ียมธนานุรักษ 109 ม.4 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 /
10064 นาย นิจิตย สิงหะมานิต 14 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
10065 นางสาว นิชชิตา พองพรหม 314 2 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 /
10066 นางสาว นิชมน แววบุตร 5/255 5 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
10067 นาง นิชรัตน เจริญศรี 29 5 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 / / / /
10068 นางสาว นิชาณา แกนพรม 96/93 6 พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
10069 นาง นิชานันท ครั่งเนียม 9/2 พระอิศวร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
10070 นาย นิฏฐ ธนาภรณ 287 ทาประดู เมืองระยอง ระยอง / /
10071 นาย นิฑิตศักดิ์ สุขเทศ 35/24 ม.3 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
10072 นางสาว นิด ปริกกระโทก 70 ม.3 ประชาราษฎรสาย 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
10073 นางสาว นิดนภา สาริพร 198ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
10074 นางสาว นิดหนอย นุระสิงห 50/1ม.14 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
10075 นาง นิดา ตั้งวินิต 52/4 1 ทาแพ เชียงใหม 50100 / / /
10076 นางสาว นิดา ตัณพิบูลย 365 ต.ทาวาสุกรี อ.กรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา /
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10077 นางสาว นิดาพรรณ เรื่องฤทธินนท 185 พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
10078 นาย นิตชัย พระสวาง 501ม.1 พังโคน พังโคน สกลนคร /
10079 นางสาว นิตญา ไชยวงศ 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
10080 นางสาว นิตญา สอนแสวง 14/1297 ม.13 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี /
10081 นาย นิตติ จิระนคร 203 ธรรมนูญวิถี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
10082 นาง นิตย เกิดเพ่ิมพูล 12 เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา /
10083 นาง นิตย พันธุพานิช 205 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
10084 นาย นิตย เพชรลานนา 12/776 ม.5 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
10085 นางสาว นิตย ลิ้มประเสริฐ 115/4 ซอยประชาสันติม.14 นิตโย หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
10086 นาย นิตย ศรีภาทอง 69/4ก. ม.1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10087 นาย นิตย ศิกษมัต ม.4 ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี / /
10088 นาย นิตย สุขสวัสดิ์ 24ม.2 เมืองพัทลุง พัทลุง /
10089 นาย นิตย นิลเลิศ 174 วัดราชาธิวาส วิชระพยาบาล ดุสิต กทม. / /
10090 นาย นิตย วิรุฬหศรี 628 ถ.สําราญรื่น ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
10091 นาย นิตย พุมมาลี 278 ถ.ศรีสุริยวงค ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
10092 นาง นิตยา กัณทะวารี 68 8 แมแรง ปาซาง ลําพูน 51120 / / /
10093 นางสาว นิตยา กัลจุฬากรานนท 428/117 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
10094 นาง นิตยา กิตติศัพทวิไล 117ม.2 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
10095 นาง นิตยา เขียวอยู 48 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
10096 นาง นิตยา คุณวิติ 35/565ม.8 วัดกําแพง พิบูลสงคราม บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
10097 นางสาว นิตยา เครืออักษร 581/6 ลาดพราว87 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
10098 นาง นิตยา จิบสมานบุญ 68 1 ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
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10099 นาง นิตยา จิวางกูร 249/11 สาธรใต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
10100 นางสาว นิตยา ชนะกอก 33/1ม.5 ปาซาง-ถี้ มวงนอย ปาซาง ลําพูน 51120 / /
10101 นางสาว นิตยา ชัยจารุพันธ 170 ม. 1 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / /
10102 นางสาว นิตยา ชุมแสงพันธ 99 ม.1 วังจันทร ระยอง 21210 /
10103 นางสาว นิตยา โชคสงวน 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
10104 นางสาว นิตยา โชติมนต 1055/81 สุขุมวิท71 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
10105 นางสาว นิตยา ซ่ือชานุวงศ 45ม.2 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช /
10106 นางสาว นิตยา ดวงศรี 117/167 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
10107 นางสาว นิตยา ตอจับตน 236 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
10108 นาง นิตยา ทองคํา 769 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
10109 นางสาว นิตยา ทองรัตนะ 90 3 บานปน ลอง แพร 54150 / / / /
10110 นางสาว นิตยา นามวิเศษ 1 ม.6 ทาลี่ กุมภวาป อุดรธานี 41110 / / / /
10111 นาง นิตยา บํารุงเวช 14 2 มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง 14160 /
10112 นาง นิตยา บุญญาสุวัฒน 375/10 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
10113 นางสาว นิตยา บุญบํารุง 292/1 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
10114 นางสาว นิตยา บุญรักษ 487/47 ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
10115 นางสาว นิตยา ปญจศุทธิ 67 หนาพระลาน พระนคร กรุงเทพมหานคร /
10116 นาง นิตยา ปญญาคํา 43  ม.4 ทางาม วัดโบสถ พิษณุโลก 65160 / / /
10117 นางสาว นิตยา ปญญาสืบ 394/ม.6 แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง 52220 /
10118 นาง นิตยา พฤกษา 27/1 1 วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170 / / / /
10119 นางสาว นิตยา พลพิพัฒนพงศ 181/252 ม.1 เจริญประดิษฐ เมืองปตตานี ปตตานี /
10120 นาง นิตยา พาณิชอนุเคราะหกุล 168/9 มณีรัตน อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 /
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10121 นางสาว นิตยา พิทักษอโนทัย 83 จารุเผือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
10122 นางสาว นิตยา พุทธธรรมรักษา 130/1 ม.4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
10123 นางสาว นิตยา ไพบูลย 27 ม.1 นครปฐม 73000 / / /
10124 นางสาว นิตยา ภาเรือง 121/595 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / / /
10125 น.ท.หญิง นิตยา ภูธรรมศิริ 28/383ม.5 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี / /
10126 นางสาว นิตยา ม่ันทัพ 43 1 เฉลิมพระเกียรติ 2 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค 60210 /
10127 นางสาว นิตยา ยอดแตง 181 6 ภูน้ําหยด วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67180 /
10128 นางสาว นิตยา เรืองฤทธิ์ 63/2153 ม. 7 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
10129 นาง นิตยา ลักษณวิสิษฐ 172ม.9 อินทขิล แมแตง เชียงใหม /
10130 นาง นิตยา วงษอยู 55/515 ม.14 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
10131 นาง นิตยา ศิริรังษี 109/1ม.3 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 70120 /
10132 นางสาว นิตยา สรรคธีรภาพ 465 พลับพลาไชย ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
10133 นาง นิตยา สิงหหันต 109/12464 8 สําราญรื่น ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
10134 นางสาว นิตยา สิทธิปญญาพิทักษ 701/31 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
10135 นาง นิตยา สุดจิตจูล 14 ม.2 มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง / / /
10136 นาง นิตยา แสงอรุณ 184/1 วัดเลียบราษฎรบํารุง บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
10137 นางสาว นิตยา หนูเกลี้ยง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
10138 นางสาว นิตยา หาสียา 201/118 ม.9 หนองจอม สันทราย เชียงใหม /
10139 นาง นิตยา เหลืองเพชรงาม 241ม.8 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
10140 นางสาว นิตยา อาจวิชัย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
10141 นาง นิตยา อิสสะโร 46/33 ม.2 กาญจนวณิชย คอหงส หาดใหญ สงขลา / /
10142 นางสาว นิตยา อ้ึงไพบูลย 49/2 เรืองราษฏ ระนอง 85000 /
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10143 นางสาว นิตยา เฮืองใสสอง 100/238ม.7 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
10144 นางสาว นิตยา คงจันทร 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
10145 นาง นิตยา คงอินพาน 29/4 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 84000 สุราษฎรธานี /
10146 นาง นิตยา อินปา 85/143 ม.1 ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร /
10147 นาง นิตยา พันธุโฆษิต 11 ต. สิงห อ. บางระจัน จ. สิงหบุรี /
10148 นาง นิตยา ธรรมชัย /
10149 สิบเอกหญิง นิตยาภรณ ทับคํา 139 อินทามระ 16 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10150 นางสาว นิตยาภรณ ผาดี 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / / /
10151 นางสาว นิตา วัชรพิมลพรรณ 153ม.4 สุขสวัสดิ์27 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
10152 นาย นิติ คําเขียว 84ม.5 แมยางตาล รองกวาง แพร 54140 / /
10153 นาย นิติธร โฆษิตชัยวัฒน 214-216 รถไฟ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
10154 นาย นิติธร หงษเวียงจันทร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
10155 นาย นิติธร อ้ึงสุวานิช 55/31 ม.2 ต.บานฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี /
10156 นาย นิติพงษ ทองอราม 227 ม.6 รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี 94000 / / /
10157 นาย นิติพล รักเลง 870/46 ม.1 ควนลัง หาดใหญ สงขลา / / / /
10158 นาย นิติภูมิ หลงเก 56ม.8 ทาแพ ทาแพ สตูล 91150 /
10159 ขุน นิติเวทยทะเบียนการ 1031 ต.บางยี่ขัน อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ /
10160 นาย นิติศักดิ์ เมฆะกุลพสิษฐ 95  ม.6 9 เศรษฐกิจ บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
10161 นาง นิทรา จิตระพรหมา 10 ลาดพราว118 กรุงเทพมหานคร 10110 /
10162 นาง นิทรา ตายลีลาศ 9/23 ม.8 ชักพระ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
10163 นาง นิทรา สมพมิตร 1/1ม.1 ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม /
10164 นาย นิทัด พวงมาลัย 47/25ม.7 กฤษดานคร 10 รัตนาธิเบศร เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
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10165 นาย นิทัศน กิริวรรณา 353 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10166 นาย นิทัศน ฟกเกตุ 785 บรมไตรโลกนาถ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
10167 นาย นิทัศน ลอตระกานนท 544-544/1ม.6 สุขาภิบาล พนัสนิคม ชลบุรี /
10168 นาย นิทัศน ศิริวรรณา 40/2767 ม.1 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
10169 นาย นิทัศน เยี่ยมรักชาติ 19/48 ซ.เลีบยคลองสอง 27 ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร /
10170 นางสาว นิธยา เพชรสุกใส 271 ประชาธิปไตย ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
10171 นาย นิธิ สุวรรณดี 74/6 ม.4 หนองบอน บอไร ตราด 23160 / /
10172 นาย นิธิ เอ่ียมเพ็ญแข 283/245 ลาดพราว 121 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
10173 นาย นิธิกร เชษฐพรเพชร 39/140 ม.2 เอกชัย บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
10174 นางสาว นิธิกานต บุญมี 35/43 6 กรุงเทพนนท 8 กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
10175 นาย นิธิชัย วิทิตธัญโชติ 12/188 ม.3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
10176 นาย นิธินันต สรชัย 79/2ม.6 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
10177 นางสาว นิธินันท แชมชอย 601/364 ม.10 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
10178 นาง นิธิปรียา บรรจงธิติทานต 10/151ม.9 นวลจันทร สุขาภิบาล 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
10179 นาง นิธิปฐพ อดุลยอภิมุข 23 5 ลําพะยา เมืองยะลา ยะลา 95160 /
10180 นางสาว นิธิพร เหมาะตัว 253 ถ.สุขุมวิท77 ต.ประเวศ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร / /
10181 นาย นิธิพันธ บุญเพ่ิม 39/17ม.13 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
10182 นางสาว นิธิมา เชียรชัยนิรัติศัย 16 อนามัย ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
10183 นางสาว นิธิมา ทิศาวิภาต 507/208 สาธุประดิษฐ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
10184 นางสาว นิธิรดา กิตติทัตสุนทร 72/4 ม.6 ปากชอง จอมบึง ราชบุรี 70150 /
10185 นาย นิธิวัสตร โฆษิตจิรโชติ 95/386 นอกเขต เพชรเกษม ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
10186 นาง นิน ตรีดัน - ม.3 นาเกาะ หลมเกา เพชรบูรณ /
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10187 นาย นิน ทะนุบํารุง 6 14 อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร 47230 /
10188 นาย นินนาท พิทักษ 22 เทศบาล1 ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
10189 นางสาว นินนาท อินทฤทธิ์ 99/10 18 คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
10190 นาย นิพนธ กิติพันธ 26/4 แสงชูโต 4 ทาลอ ทามวง กาญจนบุรี /
10191 นาย นิพนธ เงากระจาง 408/2 ม.2 ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77220 /
10192 นาย นิพนธ จันทรเล็ก 166ม.3 แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน /
10193 นาย นิพนธ ฉิมรวย 15/1 ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี / /
10194 นาย นิพนธ ชอผกา 21/493 ม. 5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
10195 จ.ส.อ. นิพนธ ชาญอักษร 114 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
10196 นาย นิพนธ แซซ้ิม ม.2 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
10197 นาย นิพนธ นพรัตน 23/166 ตอกการเคหะหลังที่ 23 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
10198 นาย นิพนธ นามวงค 229/1ม.4 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
10199 นาย นิพนธ บุตรไฉยา 132ม.3 ทุงเบญจา ทาใหม จันทบุรี /
10200 นาย นิพนธ ปชณาบุตร 129 ม.4 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ / /
10201 นาย นิพนธ พงศพฤกษา 28 จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
10202 ดาบตํารวจ นิพนธ พันธุพุมจันทร 25 ม.2 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี 16111 / / / /
10203 ส.ต.อ. นิพนธ วรงศิลป 29 อุปริสาณ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
10204 นาย นิพนธ สังขทอง 21/02/ นครสวรรค /
10205 นาย นิพนธ สิงขรณ 26ม.3 มะขาม-ขลุง อางคีรี มะขาม จันทบุรี 22150 /
10206 นาย นิพนธ สินธุรัตนะ 57 ม.4 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี /
10207 นาย นิพนธ สุภาพิมพ 79ม.14 แจงสนิท อุบลราชธานี /
10208 นาย นิพนธ โสภาลุน 108 7 รัตนวารี หัวตะพาน อํานาจเจริญ 37240 / / /
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10209 นาย นิพนธ อินทรนุกูลกิจ 310/15 เจริญรัก คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
10210 นาย นิพนธ เศรษฐคถุงคาริน 632 นครไชยศรีซอย 1 ดุสิต ดุสิต กทม. / /
10211 นาย นิพนธ แกวตาย 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
10212 นาย นิพนธ สวางคพัฒน 462/55 ต.คลองตนไทร อ.คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
10213 นาย นิพนธ เพียรคํา /
10214 นาย นิพนธ ประสงคธรรม 2/13 เทศบาล1 วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
10215 นางสาว นิพพิชฌาน นาคทรัพย 2ม.2 วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 64160 / / /
10216 นาย นิพล เปยมศิลป - ม.5 ชัยนาท /
10217 นาย นิพัฒน เพชรรัตน 109/4 ม.5 สงขลา-บาทวี เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา /
10218 นาย นิพัฒนสร ธนาวุฒิ 105/1ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
10219 นาง นิพันธ พานิชสมบัติ 68/42 พระรามหก สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
10220 นาย นิพันธ เหลาตระกูล 1233 ต.ศิริราช อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพ /
10221 นาย นิพันธพงศ พานิช 117/62 ม.10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / / /
10222 นาง นิพา แตงออน 9 สระบุรี / /
10223 นางสาว นิพาดา โคตรอาสา 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
10224 นาย นิพิฐพนธ แสงดวง 167ม.2 รองฟอง เมืองแพร แพร 54000 /
10225 นาย นิภณ กุลลดานนท 34/3 17 สุขุมวิท ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
10226 นางสาว นิภา กรกุม 66/4 6 ตนมะมวง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / / /
10227 นางสาว นิภา จตุพฤกษ 500/9 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 /
10228 นางสาว นิภา จรุงจิตต 1403 พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
10229 นางสาว นิภา จีนมหันต 476 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / / /
10230 นางสาว นิภา เชาวนปรีชา 31/612 ม.2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี /
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10231 นาง นิภา ตรีทอง 324 ม.9 บานหมอ บานหมอ สระบุรี /
10232 นาง นิภา ทองรักชาติ 1110/23ม.6 ทาวอูทอง อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / / /
10233 นาง นิภา พลอยขาว 13 ม.3 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา /
10234 นางสาว นิภา พัฒนะไชยเวทย 227/182 จรัญสนิทวงค4 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
10235 นาง นิภา พิมฤกษ - ม.2 เพ็ชรเกษม ไรสม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
10236 นาง นิภา ไพจิตรกุญชร 106/3ม.1 ทุงยั้ง ลับแล อุตรดิตถ / / / /
10237 นาง นิภา สุขเกษม 16/23 บรมอาสน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
10238 นางสาว นิภา สุวรรณรัตน 30ม.8 คลองเปยะ จะนะ สงขลา 90130 / / /
10239 นางสาว นิภา โสภณรัตน 408/55 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
10240 นางสาว นิภาธร นีละมณี 3 อารียสัมพันธ 9 พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10241 นางสาว นิภาพร คําแฮ 99/850 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
10242 นางสาว นิภาพร งามธนวโรทัย 24/590 วิภาวดี37 วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
10243 นาง นิภาพร เตชาภิรมณ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
10244 นางสาว นิภาพร เตชาเรืองรุง 53/30ม.2 ริมน้ํา จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
10245 นางสาว นิภาพร ไทยพัฒนกิจ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
10246 นาง นิภาพร ธีระนุกูล 26/5 10 พระยาตรัง ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
10247 นางสาว นิภาพร ศิริจันทร 79 6 ทามวง สตึก บุรีรัมย 31150 /
10248 นางสาว นิภาพร สังวร 20 4 โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุ 46130 /
10249 นางสาว นิภาพร โสภารัตน 306/61ม.5 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
10250 นางสาว นิภาพร อาจแกว 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
10251 นาง นิภาพร อามัสสา 205/3 ม.10 แร พังโคน สกลนคร / /
10252 นางสาว นิภาพรรณ วิจิตรนิเทศ 426/4-5 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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10253 นาง นิภาพรรณ โอศิริพันธุ 174/92 ม.6 หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50210 / /
10254 นาง นิภาพันธ สุวรรณรัตน 31 5 ทาวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
10255 นาง นิภาภรณ โปษยานนท 164 เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
10256 นางสาว นิภาภรณ ศิริประภาสุนทร 103 ม.15 สุขาภิบาล 3 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
10257 นางสาว นิภามาศ ริ้วสุขสันต 99/15ม.7 พหลโยธิน 65 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
10258 นางสาว นิภารัตน ทนุวงษ 140/15 3 สุขาประชาสรรค แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
10259 นาง นิภารัตน เหลาชินชาติ 51ม.4 จันด-ีสวนขันธ จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250 /
10260 นางสาว นิภาวรรณ วรพิพัฒน 291 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
10261 นางสาว นิภาวรรณ กลางแม 447 11 หนองคาย 43220 / / / /
10262 นางสาว นิภาวรรณ ชุมแสงพันธ 56/3 บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
10263 นาง นิภาวรรณ ภิรมยนก 2 วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
10264 นาย นิ่ม จันทรสนิท 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10265 นาย นิ่ม นิ่มหนู 94/6ม.2 กาญจนวนิช เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
10266 นาย นิ้ม แซตั๊น 1063-1065 ต.ตลาดพูล ถ.ริมทางรถไฟ อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
10267 นางสาว นิมล สินธารัตนะ 219 ม.9 ศรีรัมสุข บางเขน กรุงเทพมหานคร /
10268 นาย นิมิต วัฒนาโรจนเรือง 2415 ก./1 มหาดไทย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
10269 นาย นิมิตร ตันติรัตนไพศาล 30 ขุนราม ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / /
10270 นาย นิมิตร พันพ่ัว 82 เทพโยธี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
10271 นาย นิมิตร เมฆวัฒนา 3090ม.14 สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
10272 นาย นิมิตร สงวนนภาพร 19 ลาดพราว 87 (จันทราสุข) บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
10273 นาย นิมิตร สุทธิพงศ 98/5ม.7 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล /
10274 นาย นิมิตร กีรติชากุล 55ถ.เกษมราษฎร ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
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10275 หลวง นิมิตเลขา 46 ต.บางคอแหลม อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
10276 นาย นิยม แกวเรืองแสง 6/3 สุขยางคํา สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
10277 นาย นิยม แกวแสงเรือง 6/3 สุขยางค 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
10278 นาย นิยม ไกรนุกูล 2 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
10279 นาย นิยม จันทนาคร 126ม.1 เขาสมิง ตราด /
10280 นาย นิยม จันทรแทน 15 4 กรูด กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160 / / / /
10281 นาย นิยม ชูอินทร 342 2. วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
10282 นาย นิยม วรรณสกุล 77/17 ชัย-เพชรมงคล บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
10283 นาย นิยม วาจาเด็จ 43/111ม.2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
10284 นาย นิยม วาสนาพิตรานนท 90/134 7 ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
10285 นาง นิยม ศิริแกว 369 เทศบาลสาย 1 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
10286 นาง นิยม สาคร 3/7 ชลระอุ เขานิเวศน เมืองระนอง ระนอง / /
10287 นาย นิยม สิทธิเวช 196 สุขาภิรมย เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
10288 นางสาว นิยม สืบสิงห 32ม.4 บานขี้เหล็ก เดชอุดม อุบลราชธานี /
10289 นางสาว นิยม สุทธิพร 111/215ม.5 สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
10290 นาย นิยม เสนทอง 52 ริมคลองสามเสนราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
10291 นาย นิยม เสาโสภี 42 วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
10292 นาย นิยม พงษประไพ 3 สมุทรสงคราม / /
10293 นาย นิยม ชัยโอภาส 0976 ทาหิน เมือง ลพบุรี / /
10294 นาย นิยม ทาวสัน 98 ซอยสุคันาราม ดุสิต ดุสิต พระนคร / /
10295 นาย นิยม จุฑางกูร 250 1 ผดุงพานิช ในเมือง เมือง รอยเอ็ด / /
10296 นาง นิยม บุระคร 300 ม.1 ต.สํานักทอน อ.บานฉาง จ.ระยอง 21130 ระยอง / /
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10297 นาย นิยม พจนา 352 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
10298 นาย นิยม อาฒยะพันธ /
10299 นาย นิยม ทองเปนใหญ ม.2 นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม / /
10300 นาง นิยมพร ถานอย 158/1ม.5 สันปายาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
10301 นาง นิยมพร ฤกษพิศุทธิ์ 211/50ม.26 ริมทางรถไฟเกา สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ /
10302 นาย นิยะ เมฆสวัสดิชัย 350-352 ข. หนองแค หนองแค สระบุรี /
10303 นางสาว นิยะดา ยศเนืองนิตย 103/38 สิทธิชัย กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
10304 นางสาว นิยากร อารยางกูร 205/5 7 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 73200 / / / /
10305 นางสาว นิรชร ภูมิเลิศ 181 7 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / /
10306 นาง นิรมล กุยยกานนท 2069 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
10307 นาง นิรมล เกตุแกว 100/331ม.16 9 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
10308 นาย นิรมล ทรัพยประเสริฐ 1511/32 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10309 นาง นิรมล ฝนแบน 4/1/2 หัวทุง ลอง แพร 54120 /
10310 นางสาว นิรมล ลิ้นจ่ี 236 หมู 9 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
10311 นาง นิรมล แสงดารา 188 ม.21 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
10312 นาย นิรมาน พัฒนเสรี 29-31 ศูนยการคาสาย 2 สุขุมวิททาประดู เมืองระยอง ระยอง /
10313 นางสาว นิรวรรณ เกิดมะเลิง 39 5 สระแกว เปอยนอย ขอนแกน 40340 / / / /
10314 นาย นิรวิทช นิยมเดชา 25/13 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
10315 นาย นิรัช สิทธิผล 87ม.1 พัทลุง /
10316 นาย นิรัญ พงศพาชํานาญเวช 136ม.5 ราชบุรี /
10317 นางสาว นิรัติพร บวรวิชญพรธนา กรุงเทพมหานคร /
10318 นาย นิรันดร กรไสว 627/48 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 469 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

10319 นาย นิรันดร เขียวสวาท 359/3 5 ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
10320 นาย นิรันดร ปนทอง 77 ม.4 ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี / /
10321 นาย นิรันดร พงศสรอยเพ็ชร 531-3 วานิช1 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
10322 นาย นิรันดร พงษสิทธิถาวร 98/4 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ปะตง สอยดาว จันทบุรี /
10323 นาย นิรันดร พัฒวรรณ 74/2ม.1 บานหนองน้ํา หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
10324 นาย นิรันดร รักไทยเจริญชีพ 5/122 ม.3 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / / /
10325 นาง นิรันดร วงคยังอยู 241/9 หลังสุเหราบานสมเด็จอิสสระภาพ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
10326 นาง นิรันดร วงศบังอยู 477 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
10327 นาย นิรันดร วิพันธุเงิน 42 3 ไมดัด บางระจัน สิงหบุรี 16130 /
10328 นาย นิรันดร สุธรรม 61/1/3 รองกวาง แพร 54140 / /
10329 นาย นิรันดร โหวงษ 30/6 7 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
10330 นาย นิรันดร อินตะ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
10331 นาย นิรันดร แดงวิจิตร 10 บานนา บานนา นครนายก / /
10332 นาย นิรันดร ระสอน 95/254 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นนทบุรี /
10333 นาย นิรันดร ตั้งศรีวิมล 2605 ถ.พระราม 4 ต.คลองตัน อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ /
10334 นาย นิรันดร แซเตีย /
10335 นาย นิรันดร เหมภารถ 374/94 กิ่งเพชร รานไทยสงวนโอสถ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10336 นาย นิราช ศรีสุราช 80ม.8 สกลนคร /
10337 นาง นิรามัย สิรินิธิกร 75ม.11 นาคู นาคู กาฬสินธุ /
10338 นาย นิรุติ ใจแกว 81/2ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
10339 นาย นิรุติ ตุยสมบัติ 93/72 3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / /
10340 สิบตรี นิโรจน นิลสถิตย 68 4 ซอยออมทรัพย บานบางทรัพย บางสน ปะทิว ชุมพร 86160 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 470 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

10341 นาง นิฤมล ไกรสีห 90/1ม.7 นิคมลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 /
10342 นาย นิล ดีชัยยะ 29/1 6 หวยหาด เมือง สมุทรสงคราม / /
10343 นาย นิล พรมน้ําอาง น้ําอาง 1 น้ําอาง ตรอน อุดตรดิตถ /
10344 นางสาว นิลเนตร คฤหโกศล 189ม.4 สันทราย เชียงใหม 50210 /
10345 นาง นิลเนตร สวางภพ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
10346 นาง นิลรัตน พัชรินทรตนะกุล 1/33ม.4 23 แจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
10347 นาย นิลวย ระยับ 6 ม.3 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี /
10348 นางสาว นิลวรรณ คลายคลึง 12/30 เจษฏาบดินทรเหนือ ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
10349 นาง นิลวรรณ ดิ่งแกว 245 8 นราภิรักษ ชนบทบํารุง บานผือ บานผือ อุดรธานี 41160 /
10350 นาง นิลวรรณ สุพรหมจักร 653 หมู 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
10351 นางสาว นิลุบล รัตนวาร 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
10352 นางสาว นิโลบล วงศเสนา 71/1 4 หยวน เชียงคํา พะเยา 56110 /
10353 นาง นิวรรณ อินทรักษา 39/2 ม.6 นาหมอม นาหมอม สงขลา 90310 /
10354 นาย นิวัฒน คํามุงคุณ 94 11 หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / / / /
10355 นาย นิวัฒน จรุงวัฒนานนท 50/151 ม.1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / /
10356 นาย นิวัฒน แซหวา 87ม5 -- ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
10357 นาย นิวัฒน ทิพยเดชากุล 39/4 6 มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
10358 นาย นิวัฒน นิยมพรสิน 57/86 5 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
10359 นาย นิวัฒน พิมพบรรเลง 171/463 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
10360 นาย นิวัฒน รมทอง 125 ม.2 ไชยราช บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ 77170 /
10361 นาย นิวัต จันทสุริโย 107ม.1 ลาดยาว นครสวรรค /
10362 นาย นิวัต ฉัตรเรืองกมล 314/1 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
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10363 นาย นิวัตน อุณหไวทยะ 1866 ตลาดลาง ตลาดพลู เมือง สุราษฎธานี / /
10364 นาย นิวัตร มรรคคงคา 271 13 คูหาใต รัตภูมิ สงขลา 90180 /
10365 นาย นิวัติ จันทนา 104/17 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
10366 สิบเอก นิวัติ พรอมวงศ 8/116 ม.2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
10367 นาย นิวัติ รอดวงศ 519ม.9 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
10368 นาย นิวัติ สิมะวรา 670 ตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
10369 นาย นิวัติ เอ่ียมเที่ยง 165/9 5 ปทุมธาน-ีบางเลน หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
10370 นาย นิเวศ แกวอาสา 150 16 1 บานเดนทาขาวเปลือกแมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / /
10371 นาย นิเวศน คุณาวิศรุต 224-226 ศรีรองเมือง วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
10372 ส.อ. นิเวศน แจงจิตต 8 ในคายจิรประวัติ นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
10373 นาย นิเวศน บวรกุลวัฒน 42 ม.6 วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว 27210 / / / /
10374 นาย นิเวศน ประเทือง 88ม.5 แชชาง สันกําแพง เชียงใหม /
10375 นาง นิเวศน ปจจุสมัย 68/144 ม.5 ไทยานน 2 สนามบินน้ํา ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
10376 นาย นิเวศน อินปญญา 165 ม.2 มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา 30170 /
10377 นาย นิเวศน แกวหิรัญ 101 ประชาธิปตย หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
10378 นาย นิเวส บัวขม 280-1 ม.1 สุรนารายน โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา /
10379 นางสาว นิศา อํานาจ 62 หมู3 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
10380 นางสาว นิศากร ลิ้มสินโสภณ 73/6 ไชยชุมพล บานใต เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี / /
10381 นางสาว นิศาชล แซดาน 507/3 2 ไพศาลบํารุง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 / / / /
10382 นางสาว นิศาชล แซลิ่ม 35 9 คลองเรียน 2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
10383 นางสาว นิศาชล อินทรแสน 80/3 9 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
10384 นาง นิศาชล อุดมศิลป 35/1 หมู 3 ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร 66120 /
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10385 นาง นิศาชล เอียตระกูล 19/5 4 ตาขัน บานคาย ระยอง 21120 /
10386 นางสาว นิศานาถ ตัณฑัยย 1/105 ม.3 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา / /
10387 นาง นิศานาถ โพธิตา 2098/906 รามคําแหง(สุขุมวิท71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / / / /
10388 นาง นิศารัตน สัตยานุการ 159 พลับพลาไชย ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
10389 นางสาว นิศารัตน ชินอาจ 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
10390 นางสาว นิศารัตน ศิริ 52 ม.12 ซ. ถ. ต.แกงโดม อ.สวางวีระวงศ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.- อุบลราชธานี /
10391 นางสาว นิศาลักษณ รัตนะ 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
10392 นาง นิษฐกานต เจริญพานิช 55/258 รามคําแหง 154 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
10393 นาง นิษฐาเพ็ญ เนื่องจํานงค 60/1 หมู5 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 21000 /
10394 นาง นิษา โพธิเวชสกุล 1/42 สมบูรณกุล หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
10395 นางสาว นิสรา หม่ืนอาจยิ้ม 125/72 8 แกงเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 / / / /
10396 นางสาว นิสา ขัตติวิริยภิญโญ 814 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
10397 นางสาว นิสา คํากองแกว 6 6 หวยพระ ดอนตูม นครปฐม 73150 / /
10398 นางสาว นิสา สระแกว 199/175 เชิดวุฒกาศ เชิดวุฒกาศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 12010 / /
10399 นางสาว นิสากร ประดิษฐพงษ 132/99 ม.4 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
10400 นาง นิสากร ยารังษี 194/2ม.12 พหลโยธิน รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
10401 นางสาว นิสาค เลาหพูนรังษี 25/5/43 ม.6 ประชาราษฎร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
10402 นางสาว นิสารัตน ทัพธานี 68 พระรามที่ 2 ซอย 71 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
10403 นางสาว นิสารัตน ลอตระกานนท 41/82 จารุเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
10404 นาย นิสิต ธีรสุขพิมล 279/48 ม.4 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
10405 นาย นิสิต เพ่ิมพูลทวีทรัพย 5-6 ม.5 ชิดวารีใต นครสวรรค / /
10406 นางสาว นิสิตา บํารุงวงศ 214 - 216 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
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10407 นาง นิสุไลต ปาลวัณ 181/2 อิสรภาพ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
10408 นางสาว นิอวันตี นิมะ 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
10409 นางสาว นิฮาวาตี สาอุ 29 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บานสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี /
10410 นางสาว นีรนุช จันศรีออน 180/30 ม.8 หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
10411 นางสาว นีรนุช ทองเลาะ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
10412 นาย นึก ศรีมณทา 22 ม.1 วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร /
10413 นาง นุ - ม.2 เวียงใต ปาย แมฮองสอน /
10414 นางสาว นุกูล เจียระไนภรณ 77/624 7 16 สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
10415 นาย นุกูล บุตรศรี 653 หมู 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก / /
10416 นาย นุกูล ปูนทอง 170/10 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
10417 นาง นุกูล มาอยู 374/16 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
10418 นาย นุกูล แสงภู 112/2 เขาทราย ทับคลอ พิจิตร 66150 / / /
10419 นาย นุกูล สาครบดี 119 ต. ศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี /
10420 นาย นุกูลกิจ คําสุด 43ม.5 บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
10421 นางสาว นุจรี นงนุช 5/1ม2 เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
10422 นาง นุช ตุลยกุล 39/45 ปากน้ํา ซ. 11 ปากน้ํา สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี 94000 /
10423 นาง นุชจรี พลอยบํารุง 45/737 4 วงแหวนรอบนอก บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
10424 นางสาว นุชณิชา นาขันที 54ม.3 ปะตง สอยดาว จันทบุรี / /
10425 นางสาว นุชธิดา ปะระมัดทะโก 87 ม5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 / /
10426 นางสาว นุชธิดา สามประเสริฐ 27 ม.1 หวยขาวก่ํา จุน พะเยา 56150 / / / /
10427 นางสาว นุชนภา กาทอง 255/71ม.6 เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร / /
10428 นางสาว นุชนภางค สุทธิรักษ 129ม.1 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช /
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10429 นาง นุชนอย อุทิศชลานนท 70 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
10430 นางสาว นุชนันท ขัมพานนท 57/3ม.2 รามอินทรา บางกะป กรุงเทพมหานคร /
10431 นางสาว นุชนา เจือกโวย 57/1ม.3 เมืองตรัง ตรัง /
10432 นางสาว นุชนาฎ วิลาพันธ 333 20 หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 /
10433 นาง นุชนาฎ พรพิมลพันธ 1847 ต.วัดพญาไกร อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพ /
10434 นาง นุชนาฏ กิติวรนนท 1658/2 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
10435 นางสาว นุชนาฏ อัมพรวิโรจนกิจ 14 กรุงเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
10436 นางสาว นุชนาตย อรัญ 136 ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160 / /
10437 นางสาว นุชนาถ โนนสืบเภา 2/514 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
10438 นาง นุชนาถ จันทรสิริสถาพร 57/6 4 ลําผักกาด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
10439 นางสาว นุชนารถ เดชสงจรัส 366 จันทน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
10440 นางสาว นุชเนตร ศรศรีวิชัย 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
10441 นางสาว นุชประภา จําปาเทศ 236/50 ลาดพราว1 ลาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
10442 นางสาว นุชมณี ยันตะพันธ 3047 4 แวง สวางแดนดิน สกลนคร 47240 / / /
10443 นางสาว นุชราพร สุวรรณสุขา 91 4 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290 /
10444 นางสาว นุชรินทร เดชสงจรัส 366 จันทน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
10445 นาง นุชรินทร เธียรสุนทร 327 อรุณอมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
10446 นาง นุชรี ศรีสดใส 756 ประชาราษฎร 4 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
10447 นางสาว นุชรี อินทรโชติ 259/188 อาคารพิบูลยเวศยสุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310 / /
10448 นาง นุชรี ติยะพรัญชัย 94/872 ม.4 ถ.เพชรเกษม94 ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร /
10449 นางสาว นุชรีพร นิลเลิศ 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
10450 นางสาว นุชวิภา จงรักษ 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / / /
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10451 นาง นุชศรา ศิริโชติ 197/6 ประชาพัฒนา บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส /
10452 นางสาว นุชสราภรณ ทฤษฏีสุข 18 พ่ึงมี สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
10453 นาง นุชสลา ภูหงษ 36/3 ม.1 ต.วังนอย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 พระนครศรีอยุธยา / /
10454 นาง นุชสาคร เขมะศิริ 389/155 6 6 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / /
10455 นาง นุด /
10456 นางสาว นุดจะลา สิงสอน 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
10457 นางสาว นุตทชา ศรีสุนทร 100/56 2 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
10458 นาง นุตนา แซโคว 105/13  ม.2 หนองซํ้าซาก บานบึง ชลบุรี 20170 / /
10459 นาย นุน โพธิเอ้ียง 61 วัดโคก มโนรมย ชัยนาท /
10460 นาย นุภาพ วนาลัย 22 บางพระ เมืองตราด ตราด /
10461 นาง นุม ปนขาว - ม.7 สามโคก ปทุมธานี /
10462 นาย นุม วงษมวง 20 หลังตลาด ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
10463 นาย นุย เจนกิจพัฒนะ 89 ม.8 มาลัยแบน สุพรรณบุรี /
10464 นาง นุย หมันลียัน - ม.3 เมืองสตูล สตูล /
10465 นางสาว นุรฮายานา โตะเก็ง 1007 สิโรรส สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / / /
10466 นางสาว นุรีดา จิงู 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / / / /
10467 นาง นุศรา ชังจอหอ 254ม.8 นครราชสีมา 30310 /
10468 นาย นุสนธ ประจงการ 1513 ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
10469 นาย นุสรณ อุทปา 2461ม.2 กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน /
10470 นาง นุสรา เตชะพันธ 121/30 ม.7 เชียงใหม 50000 /
10471 นางสาว นุสรา ธนวินท 729/44 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
10472 นางสาว นุสรา อุปเสน 178/1 สุขุมวิท101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / / /
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10473 นาย นูญ นิลสุวรรณ 17/9ม.2 เพชรเกษม นาเหนือ อาวลึก กระบี่ / /
10474 นาย นูรฮากีม ตะเยาะ 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
10475 นางสาว นูรีซัน ยูโซะ 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
10476 นางสาว นูรีฮัน มะแซ 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
10477 นางสาว นูรีฮัน ยาชะรัด 91 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 ยะลา /
10478 นางสาว นูรีฮา มามะ 29 ม.4 ถ.วชิรปราการ ต.บานสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี /
10479 นาย เน จิตมณี 52 4 ชนวิถี สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
10480 นาย เนตติ๋ ทุนทุสวัสดิ์ 192 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
10481 นาย เนตตี ทุมทุสวัสดิ์ 253 สุระสงคราม เมืองลพบุรี ลพบุรี /
10482 จ.ส.อ. เนตร จงเจือกลาง 122 พรหมราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
10483 นาย เนตร ทองมี 27 ม.5 เพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ /
10484 นาย เนตร วัชระศุกร 126ม.1 แมแรง ปาซาง ลําพูน /
10485 นาย เนตร โสภี 11ม.10 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
10486 นาย เนตร ทองมี 28 รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ /
10487 นาง เนตรดาว ตาตะบุตร 16/34 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
10488 นาง เนตรดาว ยวงศรี 192 ม.7 เมือง เมืองเลย เลย 42000 /
10489 นางสาว เนตรทราย กวางชัยภูมิ 99 11 สิงหโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 45150 /
10490 นาง เนตรนภัส ปาขางสุง 229 อุภัยรามฤทธิ์ ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร /
10491 นางสาว เนตรนภา เคียงประพันธ 262 ลาซาล 1 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
10492 นางสาว เนตรนภา ดีเทียน 52/1 8 บึงกอก บางระกํา พิษณุโลก 65140 /
10493 นางสาว เนตรนภา นิยมเหมาะ 189/580 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
10494 นางสาว เนตรนภา เพ็งบานซอด 87ม5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
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10495 นางสาว เนตรนภา เพ็ชรมณี 37 ไทรงาม บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / /
10496 นาง เนตรนภา มะลิวัลย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
10497 นางสาว เนตรนภา สุพินิจ 38/1 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
10498 นางสาว เนตรนภา อุนทิ 2/659 1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
10499 นางสาว เนตรนภิส กาฬเนตร 316ม.13 กุมภวาป กุมภวาป อุดรธานี 41110 /
10500 นางสาว เนตรนรินทร รัตนรังสรรค 144/46 ทวีเชิดชู ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
10501 นางสาว เนตรพรหม เสนา 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / / /
10502 นาง เนตรวิไล พิทูลทอง 2234/35/1 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี /
10503 นางสาว เนตรศาณี คําดี 12 13 รามคําแหง 166 รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / / /
10504 นาง เนตริกา โกรพินธานนท 2102/4 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
10505 นาย เนติพงษ ผุดผาด 787/2 ม.12 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
10506 นาง เนติพร ทองแจม 7 กลางเมืองพัฒนา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 / /
10507 นาย เนติพันธุ แววพหูสูต 52/1 8 อัศวพิเชษฐ14 ปนเกลา-นครชัยศรี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
10508 นาย เนย ขําคม 13-14 ม.1 อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด /
10509 นาย เนย เหมือนชู 4/1 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
10510 นาย เนรมิต ดีบุรี 83 ม.17 บานหวยตาดใต นาดอกคํา นาดวง เลย 42210 /
10511 นาย เนรมิต เพ็ชรไกร 3/90 ม.8 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
10512 นาย เนรมิตร เวสดี 490 ต. ปทุมวัน อ. ปทุวัน จ. พระนคร /
10513 นาง เนรัญชรา แสงทักษิณ 98 ถ.นิพัทธอุทิศ 2 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 สงขลา / /
10514 นางสาว เนรัญชลา ยงประยูร 100/137ม.1 เสียบวาร1ี1 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร / / /
10515 นาย เนา อาลัยญาติ 4 วังแดง ทาเรือ อยุธยา /
10516 นางสาว เนาวรังษี ธรรมสาร 64 ม.1 อุบลราชธานี /
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10517 นาง เนาวรัตน จุฑาสงฆ 338/2 กุดยางสามัคคี กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000 /
10518 นางสาว เนาวรัตน ชัชวาลโชคชัย 2000/13 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
10519 นาง เนาวรัตน ดานอย 123/2107/ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
10520 นางสาว เนาวรัตน พูลทรัพย 100/45 เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
10521 นางสาว เนาวรัตน ศรีพงษพันธุกุล 200/532 6 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
10522 นางสาว เนาวรัตน ศาลากิจ 140/1 ม.5 บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
10523 นาง เนาวรัตน ศุภชัยศิริกุล 26/73 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
10524 นางสาว เนาวรัตน สรรพมงคล 60/2 ผาขาว ผาขาว เลย /
10525 นางสาว เนาวรัตน สันตศิริ 148/36 ม.1 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / /
10526 นางสาว เนาวรัตน เสง่ียมภูลถาวร 2607 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
10527 นาง เนาวรัตน อารยะพงษ 23 รามอินทรา 50 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
10528 นาง เนาวรัตน เอกอุน 49ม.8 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
10529 นาง เนาวลักษณ สันติ 510/3 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
10530 นางสาว เนิม มะลิแกว 264/2 ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / / /
10531 นาง เนียนนภา ดาดื่น 25ม.10 บานกระทุม เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 / /
10532 นาย เนียม คงสมกัน 785/9 วัดจันทรใน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
10533 นาย เนียม ทรวงกําเนิด - ม.2 ทาขม้ิน โพทะเล พิจิตร /
10534 นาย เนียม ประทุมวัลย 52/3ม.4 สายกลางบาน สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190 / /
10535 นาย เนียม ม่ันทน 176 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
10536 นาย เนียม วุฒิกิจ 370 ขลุง ขลุง จันทบุรี / /
10537 นาย เนียม สอนทรัพย 50 ม.2 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค /
10538 ส.อ. เนียม สุขศาลา - ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
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10539 นาย เนียม แปนพัฒน 601 กัลยาณมิตร ธนบุรี ธนบุรี /
10540 นาย เนียม รัตนบัลลังค 5 บางบัญ เมือง สิงหบุรี / /
10541 นาย เนียม ไชยเสน 52 ม. 4 ต.บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี /
10542 นาง เนี่ยม ยกขิน 664 เทศบาล ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
10543 นาย เนียลุง แซลี้ 2205 วัดทุงดอน ยานนาวา กทม. /
10544 นาง เนี่ยว ซุนแต - ม.1 บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
10545 นาย เนี้ยว เอนกพงษ 132 ม.5 เมืองพิจิตร พิจิตร /
10546 นาย เนือง วงศคลอย 463/10 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
10547 นาย เนือง สวางศรี 42 หมู 3 ถ.24 มิถุนา ต.เทศบาลเมือง อ.หาดใหญ จ.สงขลา /
10548 นาย เนื่อง ชาญณรงค 187 9 ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 /
10549 นาย เนื่อง ไทยทองคํา 267 สถานีรถไฟพัทลุง คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
10550 นาย เนื่อง เยื้อนหนูวงศ 972 สายหนึ่ง ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
10551 จาสิบตรี เนื่อง วรรณราชู 106/60 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
10552 นาย เนื่อง มาระเนตร 135/8 พญาไท พญาไท ดุสิต พระนคร / /
10553 นาย เนื่อง ลุมพิกานนท 1567 คลองสาน คลองสาน กทม. / /
10554 นาย เนื่อง สุวรรณฌนะ 225 2 ปรมินทรบรรดา ทาตะเภา เมือง ชุมพร /
10555 นาย เนื่อง ชิตตโสภณ /
10556 นางสาว เนื่องเนตร สมวัฒน 366/68 ประชาราษฎร 2 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
10557 นาย เนือม โสมทอง 476/2 ตากสิน 1 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
10558 นาย เนื่อม ไชยดิษฐ 208 มหาจักร ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
10559 นาง แนงนอย ตุลยฐิตนันท 334 เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา / / /
10560 นางสาว แนงนอย เอ้ือวิทยาศุภร 204 ประจักษ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
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10561 นาง แนบ นวลสุวรรณ 59/2ม2 คลองหรัง นาหมอม สงขลา 90310 / / /
10562 นาย แนบ สาระธรรม 175 ธานี เมือง สุโขทัย /
10563 นาย แนบ กิจวรณ หมู 3 ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา /
10564 นาย แนม จันทสุวรรณ 79ม.10 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 / /
10565 นาย แนม บุญนุชิต 2017 เยาวราช ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
10566 นาย แนม มูณี 100 ม.7 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
10567 นาง แนม ทูนดี /
10568 นาย แนะ โอสรศรี 13 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
10569 นาง โน ราชรักษ /
10570 นาย โนม พรหมศร 22 ม.2 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค /
10571 นางสาว โนรฟาดีละห เจะแว 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
10572 นาง โนว สมทอง /
10573 นาย ในฝน วงษณะรัตน 6/6 22 พุทธมณฑลสาย 1 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
10574 นาย บกไชย แซจู หมูที่ 10 ต.บางปลา อ.บางเลน จ. นครปฐม /
10575 นาง บงกช เกงเขตกิจ 123/10/26 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
10576 นางสาว บงกช จึงเจริญสุขยิ่ง 40 จรัลสนิทวงศ 75 แยก 6/1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
10577 นางสาว บงกช บังศรี 148/60 6 หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / / / /
10578 นางสาว บงกช บุญมี 52/16 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
10579 นางสาว บงกช รัตนานนท 32/63ม.4 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 7000 / / /
10580 นางสาว บงกช สะอาด 285/1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
10581 นาย บงกช สุมมาตย 33/800 งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
10582 นางสาว บงกช แสงมณี 92/1 หมู 11 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
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10583 นางสาว บงกช แสวงสุข 39/444 ม.11 ต.บางแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ /
10584 นาง บงกชธร บุญฉิม 123/824 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
10585 นาง บงกชรัศม นิลดี 100 ประชาธิปไตย ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / /
10586 นาย บงการ พรหมดาว 115ม.5 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
10587 นาย บงการ อุตมะพรหม 1214 ในเมือง เมือง รอยเอ็ด / /
10588 นาย บดินทร ศุภบัณฑิตยกุล 933/84 ลาดพราว101 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
10589 นาย บดี บุญชู 40 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
10590 นาย บรม คําสะอาด 30ม.12 พันนา สวางแดนดิน สกลนคร /
10591 นาย บรมเกียรติ วชิรแพทย 43/2ม.5 กาญจนวนิช สะเดา สงขลา /
10592 นาย บรรคชัย คงคา 2/4 หมู 5 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี /
10593 นาย บรรจง กงวิไล 60 ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร / /
10594 นาย บรรจง กุมุท  ม.8 สิงหบุรี /
10595 นาย บรรจง เกษมสุข 10 ม.5 คําหยาด โพธิ์ทอง อางทอง 14120 /
10596 นางสาว บรรจง แกวกาม 198 พิทักษชาติ ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / /
10597 นาย บรรจง ขาวบาง 9/4ม.19 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
10598 นาย บรรจง คงแกว 1ม.13 ทุงหลวง ละแม ชุมพร /
10599 นาย บรรจง คงคาหลวง ม.1 บางหลวง บางเลน นครปฐม / /
10600 นาย บรรจง คงสุทธิ์ 560 3 เศรษฐกิจ หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
10601 พ.ต. บรรจง จันทรสงแกว 19/1ม.10 นครศร-ีเชียรใหญ ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
10602 ส.อ. บรรจง จิตรออนนอม 16 ม.5 แควใหญ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
10603 จ.ส.อ. บรรจง ใจกวาง 204/2 ริมคลองประปา สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10604 นาย บรรจง ตระกูลปาน 924 บริรักษ บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
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10605 นาย บรรจง ตังคบดี 102/1 กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
10606 นาย บรรจง ทรงจํา 27 แสงฉ่ําอุทิศ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
10607 นาย บรรจง ทองทับ ม.3 ปราจีนบุรี / /
10608 นาย บรรจง ทองนอย 406ม.1 วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ /
10609 นาย บรรจง ทองยา - ม.5 วัดสิงห ชัยนาท /
10610 นาง บรรจง นิรังสรรค 302/829 ลาดพราว71 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
10611 นาย บรรจง เนื่องศรี - ม.2 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
10612 นาย บรรจง พ่ึงสกุล 70ม.11 พิจิตร /
10613 นาย บรรจง ฟกทอง 6 1 หาดเล็ก คลองใหญ ตราด 23110 /
10614 นาง บรรจง ภูภักดี 128 ม.1 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
10615 นาย บรรจง ลัคนพิพัฒน 633/24 ลูกหลวง สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
10616 นาย บรรจง วังบุญ 45/1 หมูที่ 4 พะเยา 56000 / /
10617 นาย บรรจง วิกัยนภากุล 140/28 ม.1 ออนนุช 1 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
10618 นาย บรรจง ศรีบุญไทย 49 ม.3 บานศรีชมช่ืน หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี /
10619 นาย บรรจง ศรีสุวรรณ 120 ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี 84340 /
10620 นาย บรรจง ศักดิ์เรืองสรรค 49ม.1 เมืองชัยนาท ชัยนาท /
10621 นาย บรรจง สมบัติยานุชิต 13/1 สตูล บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
10622 นาง บรรจง สาระ 65/2  ม.1 หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
10623 นาย บรรจง สุรินทรศิริรัฐ 114-115ม.4 ปทมานนท จอมพระ จอมพระ สุรินทร /
10624 นาย บรรจง เสมาชัย 82/96ม.2 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
10625 นาย บรรจง อินทรพุก 10/1 ม.6 สายบาน-ศรีธน พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
10626 นาย บรรจง สวัสดิ์พงษ 1 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี / /
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10627 นาย บรรจง กาญจนานันท 287 เทศบาล สองพ่ีนอง สุพรรณ / /
10628 นาง บรรจง สอนตระกูล 50 ต.ลาดยาว ถ.พหลโยธิน อ.บางเขน จ.กทม. /
10629 นาย บรรจง ออนภมร 6 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม /
10630 นาย บรรจง ระสารักษ 2500ฆ ต.บางโคล อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
10631 นาง บรรจง เหมือนชาติ ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี /
10632 นาย บรรจง จันทรวิรัช 7-9 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย /
10633 พ.จ.ท. บรรจงศักดิ์ ราษฎรนิยม 145/7 อิสระภาพ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
10634 นาย บรรจงศิลป เพ็งดิษฐ 447ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท / /
10635 นาย บรรจบ จันทรเพ็ญ - ม.7 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
10636 นาย บรรจบ ศรีเนียม 202 ม.5 พัทลุง /
10637 นาย บรรจบ ศรีอินทร 16ม.10 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง /
10638 นาย บรรจบ หารไชย 28/14 มิตรภาพ 19 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
10639 นาย บรรจบ ชูสรานนท 30 ถ.ตะนาว อ.พระนคร จ.พระนคร /
10640 นาย บรรจม ธูสรานนท 31 ตะนาว หลังวัดบวรนิเวศน ปอมปราบ กทม. /
10641 นาย บรรเจิด คงสมจิตต 102/140 2 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
10642 นาย บรรเจิด จรูญชนม 609 ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
10643 นาย บรรเจิด จารุวรรณสถิต 118ม.11 มาลัยแมน หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม /
10644 นาย บรรเจิด ทองฤทธิ์ 134 ม.4 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 67150 /
10645 สิบตํารวจโท บรรเจิด พะยอม 18 ม.5 สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร 62140 /
10646 นาย บรรเจิด เศวตศิลป 49/4 วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
10647 นาย บรรเจิด สงวนพันธุ 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
10648 นาย บรรชัย คํานวลดี 2 นางสิ้นจ่ี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
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10649 นาย บรรชา ดวงดี 539/4ม.4 จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช /
10650 นาย บรรฑิต หาญเมง 86 รามเดโช เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
10651 นาย บรรณจง ยี่มี 71/10 8 เจริญใจ คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / /
10652 นางสาว บรรณฑรวรรณ เซงเมา 88/96ม.6 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
10653 นาย บรรณดิษ จริตซ่ือ 251 ม.6 มาลัยแมน จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี /
10654 นาย บรรณวิชญ คงชู 214/124ม.10 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
10655 นาย บรรณวิทิต พุมเจริญ 2/83 10 เทศบาล 4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี / /
10656 นาย บรรดิษฐ หาญสกุล 4 ม.9 ทาวุง ลพบุรี /
10657 นางสาว บรรดิษฐ เผาพระคือ 10 ม.18 ถ.แสงอรุณ ต.พระลับ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
10658 นาง บรรทนา ฉิมมา 124/4ในเขตเทศบาล ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
10659 นางสาว บรรทม บุญพัด 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
10660 นาย บรรทม หอยสังข 48 (จ.2/43) ม.1 ติวานนท บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
10661 นาง บรรทอง ไชยจันทร 91 ม.2 โพนทอง รอยเอ็ด / / /
10662 นาย บรรเทา เช้ืออภัย 566/5 ในเขต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
10663 นาย บรรเทา ธรรมรัตนะ 209/2 ม.4 แมปูคา สันกําแพง เชียงใหม /
10664 นาย บรรเทา รักประกิจ /
10665 นางสาว บรรเทิง อาจวิชัย 36/81 5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
10666 นาย บรรพต ประทีปอุษานนท 284ม.1 พะตง หาดใหญ สงขลา /
10667 นาย บรรพต ลิ้มยิ่งเจริญ 58/110 หมู 1 แจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
10668 นาย บรรพต วรรณศรี 106 สิทธิวงศ ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
10669 นาย บรรพต สุขประเสริฐ 247/2ม.2 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี / /
10670 นาย บรรพต หาญสกุล 88 ม.9 ทาวุง ลพบุรี /
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10671 นาย บรรพตต ภวะวิจารณ 260/2 ม.21 จันทวี เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
10672 นาย บรรพรต พรหมชัย 161/9 ม.4 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
10673 นาย บรรยง กายราช 154/19 ม.13 นครพนม / /
10674 นาย บรรยง ฉัตรอมร 488 ทาดินอดง ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
10675 นาย บรรยง วรโศดิษฐ 192/21 ราชวิถี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
10676 นาย บรรยง สุทธิวงศสอาด 352/9-10 ม.10 ราษฎรบูรณะ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
10677 นาย บรรยูร มาศศิริ 121/4 ทาใหม ทาใหม จันทบุรี /
10678 นาย บรรลือ เจริญฤทธิ์ 103 เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง /
10679 นาย บรรลือ ดีเวช 168ม.1 สุรนารายณ ชัยภูมิ / /
10680 นาย บรรลือ นิ่มพิศาล - ม.2 สุราษฎรธานี /
10681 นาย บรรลือ ภูชัย 342ม.13 เชียงราย /
10682 นาย บรรลือ หงษชีวิน - ม.2 ไหลหิน เกาะคา ลําปาง /
10683 นาย บรรลือ หงษชีวิน 2 ไหลหิน เกาะคา ลําปาง /
10684 นาย บรรลุ สันโดษ 231/23 วัดอัมพวา บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
10685 นาย บรรเลง อุปละกูล 3 6 อนุบาล เชียงใหม 50300 /
10686 นาย บรรสิต มีแสง 53/2 5 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
10687 นาย บรรหาญ สุคนธวารี 117/1 อารีราษฎร ปากน้ํา เมืองระยอง ระยอง / /
10688 นาย บรรหาร ทองยาย 87 ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี / /
10689 พ.อ. บริบูรณ มหารัตนวงศ 243/17 ลาดพราว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
10690 นาย บริบูรณ สมพงษพันธุ 730 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
10691 พระ บริรักษ ชวการ /
10692 พระ บริรักษนครเขตต 842 3 เทษกภิบวล ในเมือง เมือง รอยเอ็ด /
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10693 นาย บวนเฮง แซเตียว 721 ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
10694 นาย บวนเฮง แซเซียว 133 สําเพ็ง สัมพันธวงค กทม. /
10695 นาง บวย แซเฮง 220/4 จารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
10696 นาย บวยกี่ แซโคว 939 วานิช 2 สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
10697 นาย บวยกี่ แซโคว 939 วานิช 2 สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
10698 นาย บวยศิม แซตั้ง 1233 บุคคโล ธนบุรี ธนบุรี /
10699 นาย บวร จันทรโภคาไพบูลย 159-161 ราเมศวร คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 / / /
10700 นาย บวร ธัญญพืช 15/3ม.6 นครศรีธรรมราช /
10701 นายจาสิบโท บวร พิทักษศิลป 1 ม.1 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
10702 นาย บวร พิทักษานนทกุล 30 ทุมมาวาส พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 /
10703 นาย บวร รุงโรจน 40 ม.2 สุรนารายน โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา /
10704 นาย บวร ศรีพลกรัง 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
10705 นาย บวร สมบัวคู 58 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
10706 นาย บวร อุดมสุวรรณกุล 154/2 อิสรภาพ วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
10707 นาย บวร บุญทวี 78 ต.ทุงมหาเมฆ ถ.สาธร อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
10708 นาย บวรภัค เมฆลอย 198ม.5 ดอนเจดีย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72170 /
10709 นางสาว บวรลักษณ กลาเกียรติกุล 21/82 8 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
10710 นาง บวรลักษณ ปทมะศิริ 1ม.1 ลําพูน 51000 / / /
10711 นาย บวรวัสส จันทรพิมพ 23 ประชาราษฎร ซ.38/1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
10712 นางสาว บสพันธ ประกอบพนิชกิจ 84/113ม.7 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
10713 นาย บอย จิตตเมตตา 2 เวียง พราว เชียงใหม /
10714 นาย บักเกา แซเอ็ง 3 ต.ปอมปราบ ถ.ตรอกคณิตผล อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
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10715 นาย บักเคี้ยว แซเตีย 26 หมู 9 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
10716 นาย บัง อินทแพทย ประชาธิปตย ชมภู เมือง ลําปาง /
10717 นาง บังอร ธนมนตรา 2000/31 ม.6 มาลัยแมน อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
10718 นาง บังอร พยัคฆชาติ 115/8 ม.1 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร /
10719 นางสาว บังอร พลดงนอก 8 กรุงธนบุรี 1 กรุงธนบุรี คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
10720 นาง บังอร เพ็ชรจีด 73/8 1 เอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / / / /
10721 นางสาว บังอร มีเจริญ 1199 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
10722 นาง บังอร ลีลาศิริคุณ 157/1ม.3 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
10723 นางสาว บังอร ศุภโอภาสพันธุ 1087/175 เพชรบุรีตัดใหม พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10724 นางสาว บังอร สีหาปญญา 58/1ม.7 หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
10725 นาง บังอร อรุณากูร 52/17 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
10726 นาง บังอร ณ เมืองแกว 270 ต.เทพศิรินทร ถ.บํารุงเมือง อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพ /
10727 นางสาว บังอรรัตน แสงกระจาง 192/2ม.6 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
10728 นาย บังเอิญ โฉมกระชวย 265 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
10729 นาง บังเอิญ วิทยเมธ 27ม.12 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี /
10730 นาย บัญชา กิตติวิศิษฎ 54ม.1 หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา /
10731 นาย บัญชา เกลี้ยงทอง 1ม.10 บานลํานาว บางขัน นครศรีธรรมราช 80360 /
10732 นาย บัญชา เกิตสมบูรณ 185ม.11 สุขุมวิท42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
10733 นาย บัญชา ขลุยประเสริฐ 1010 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
10734 นาย บัญชา โชคเจริญเลิศ 474/46ม.5 กอบกุลอุทิศ พังลา สะเดา สงขลา 90110 / /
10735 นาย บัญชา ทิพยอักษร 72/5ม.6 ประชาราษฎร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
10736 นาย บัญชา บัณฑิตกุล 142ม.16 พันดอน กุมภวาป อุดรธานี 41110 / /
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10737 นาย บัญชา บัวจันทร 13 ม.6 นครศรีธรรมราช / /
10738 นาย บัญชา บุญญาวรกุล 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี 10130 /
10739 นาย บัญชา พินิจจินดาวงษ 512/770 หมูบานรัตนโกสินทร200ป ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี /
10740 นาย บัญชา โพธิกําจร 158/6 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
10741 นาย บัญชา ศรีทัน 113 ม.1 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
10742 นาย บัญชา ศรีมหาโกศล 259 ม.1 กําแพงเพชร /
10743 นาย บัญชา สุรินทรศิริรัฐ 114-115ม.4 ปทมานนท จอมพระ จอมพระ สุรินทร /
10744 นาย บัญชา หม่ืนกลา 39ม.6 พหลโยธิน ชอนสารเดช หนองมวง ลพบุรี /
10745 นาย บัญชา อุดมสิน 111 ลาดพราว64 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
10746 นาย บัญญัติ แกวทอง 141ม.4 บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี 84190 /
10747 นางสาว บัญญัติ นวลประเสริฐ 50ม.1 ขามทะเลสอ นครราชสีมา /
10748 นาย บัญญัติ โพธิคําคล่ํา 37ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
10749 นาย บัญญัติ แรกขึ้น 4 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
10750 นาย บัญญัติ สาลิตุล 1424 ม.7 ประชาสงเคราะห พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10751 นาย บัญญัติ สุตพรหม 418ม.21 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
10752 นาย บัญญัติ สุรินทรศิริรัฐ 114/115ม.4 ปทมานนท จอมพระ จอมพระ สุรินทร /
10753 นาย บัญญัติ ขุนทเจริญ 1355 ต.บางรัก ถ.เจริญกรุง อ.บางรัก จ.พระนคร /
10754 นาย บัฐธพล ประสิทธิเวชชากูร 434 ปฏัก กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83100 / /
10755 นางสาว บัณฑนษรณ กองอัครรัตน 93 เจริญนคร 48 สําเหร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
10756 นาย บัณฑิต กงตาล 73/53 ราชปรารภ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10757 นาย บัณฑิต เงินงอก 653ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก /
10758 นาย บัณฑิต เงินวิจิตร 216 ม.4 ในหมูบานเศรษฐกิจเพชรเกษม 35 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
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10759 นาย บัณฑิต จูมพระบุตร 366/13 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
10760 นาย บัณฑิต ชุนสิทธิ์ 265ม.5 ลําพูน-ลี้ ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน /
10761 นาย บัณฑิต นันตะรัตน 238/1ม.16 สันโคงหลวง รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
10762 นาย บัณฑิต ประทุมวัน 036ม.6 วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร /
10763 นาย บัณฑิต ประเสริฐเวชศักดิ์ 2711 สมเด็จเจาพระยา กรุงเทพมหานคร /
10764 นาย บัณฑิต ม่ันมโนธรรม 16/6ม.1 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี /
10765 นาย บัณฑิต วงศยะมาตย 83 ม.7 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 23130 /
10766 นาย บัณฑิต ศุภลักษณ 40/227ม.10 พระราม2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
10767 นาย บัณฑิต สิทธิเวช 165/91 4 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / / / /
10768 นาย บัณฑิต สีเสียดคา 92 ม.1 สันโคง ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
10769 นาย บัณฑิต พรทวีวัฒน 10 หมู 1 ต.บางแค อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี /
10770 นาย บัณฑิต ศรืทองแท /
10771 นางสาว บัณฑิตย จูงกลาง 1 18 หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา 30130 / /
10772 นาย บัณฑิตย บุศยารัสมี 114 ม.6 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค /
10773 นาง บัณฑิตา ศรีวิชัย 100/1 ม.5 เหมืองจ้ี เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
10774 นาง บัณดิฐ เมฆอราม 88/25 3 เอกชัย บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
10775 นางสาว บัณพร เหล็กกลา 5/66 ม.3 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
10776 นาย บัน เช้ือคําฮด 87 2 พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 49140 /
10777 นาย บันดาลศักดิ์ สรรพศรี 653 8 พิษณุโลก-หลมสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
10778 นาย บันดิต อินทรมาศ 103 ถ.ราชธานี ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย /
10779 นาย บันดิษฐ พรทวีวัฒน 914 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี /
10780 นาย บันทึก นอศรี 222/1 ตาดขา หนองหิน เลย 42190 /
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10781 นาย บันเทิง เรืองจันทร ม.4 บานหมอ บานหมอ สระบุรี / /
10782 นาย บันลือ วณิชชาภิวงศ 7/207 ม.9 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
10783 นาย บันลือ วองสุทธิ 3 6 บางดวน ภาษีเจริญ ธนบุรี / /
10784 นาย บัว จามวาศรี 36/1ม.14 เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 20140 /
10785 นาง บัว แซเตียว 989 ม.8 ตลาดกลาง ชลบุรี /
10786 นาย บัว บุญธรรมมี 67ม.5 สาย เชียงใหม-ฮอด บานแหวน หางดง เชียงใหม / /
10787 นาย บัว บุญรอด 153/8 ไชยบุรี คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง / /
10788 นาย บัว ปนทอง 32ม.14 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
10789 นาย บัว พิลึก 62 ม.2 วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
10790 นาย บัว เรืองเถาะ 167 ม.3 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท / /
10791 นาย บัว เสงหมู 2 ม.2 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
10792 นาย บัว เหลาแสงไทย 34ม.11 บานหนองกระดูกเนื้อ หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค /
10793 นาย บัว หลักคํา 4 กลางใหญ เขื่องใบ อุบลราชธานี /
10794 นาย บัว ติ้ดคลาย 3 คังน้ําวน เมือง ราชบุรี /
10795 นาย บัว พงษพิพัฒน 1937 บางขุนนนท บางกอกนอย กทม. /
10796 นาย บัว แสนวงษ 9 ตาดทอง ยะโสธร อุบลราชธานี /
10797 นาย บัว ประมวลทรัพย 1 มะตอง พรมพิราม พิษณุโลก /
10798 นาย บัว คลังน้ําคู 1 วังน้ําตู เมือง พิษณุโลก / /
10799 นาย บัว ภูเบานิล 1 หมู 1.1 ต.บางอจก อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี /
10800 นาย บัว แฟงเขียว ม.2 ต.ทาขม้ิน อ.โพทะเล จ.พิจิตร /
10801 นาย บัว บุญจอง 53 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
10802 นาง บัว อุปนงค /
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10803 นาง บัว ศรีสุวรรณ /
10804 นาย บัวกัน สมพันธ 45ม.5 สกลนคร /
10805 นางสาว บัวแกว คําชนะ 66/18 หมู 3 พิบูลสงคราม บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
10806 นาง บัวแกว วงศตระกูล 60 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร /
10807 นางสาว บัวขวัญ อุนเสียม 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
10808 นาย บัวขาว ชูโชติ 402 5 อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง /
10809 นาย บัวขาว เพ็งอาทิตย 6 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา /
10810 นาย บัวไข มณีสาย 49/1ม.3 อุบลราชธานี /
10811 นาง บัวคลี่ บัวนวล - ม.5 พิจิตร /
10812 นาง บัวคํา นิลกิจ 116ม.7 อุบลราชธานี /
10813 นาง บัวคํา ศรีนวน /
10814 นางสาว บัวเงิน รักษาชนม 46/49ม.4 ออมใหญ สามพราน นครปฐม /
10815 นาย บัวจัน ฉิมมา 78 3 วัฒนา หมากแขง เมือง อุดรธานี / /
10816 นาย บัวจันทร มนตเหลา 160 ม.7 กําแพงเพชร /
10817 นาง บัวชุม เรืองภู 7/33 หมู 7 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
10818 นาย บัวชุม ตันสุวรรณ 165 ต.ชางเผือก ถ.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม /
10819 นาย บัวตูม จันทนจินดา 5/1 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย /
10820 นาย บัวถี สีออน 46 ม.3 บานโตน พระยืน ขอนแกน /
10821 นางสาว บัวทอง จูมพระบุตร 59 ม.5 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
10822 นาย บัวทอง ชินอวน 68/368/4 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
10823 นาย บัวทอง สุริยวงษ ม.2 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี / /
10824 นาง บัวผัด วังงอน 239 ม.2 หางดง หางดง เชียงใหม /
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10825 นาย บัวผัน ประทุมทิพย 147/1 ม.1 บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ /
10826 นาง บัวผัน สีอามาต 19 ม.2 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
10827 นางสาว บัวผัน สุวรรณขจร 1427 พระแกว เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
10828 นางสาว บัวผัน ใสดวง 110/82 อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
10829 นางสาว บัวผัน อรัญสาร 93 ปะตง สอยดาว จันทบุรี / /
10830 นาง บัวผัน วิชัยดิสถ 1361 ฐ 5 ประชาธิปก วัดกัลยาฯ ธนบุรี ธนบุรี /
10831 นาย บัวพันธ วมะพุทธา 1119/47 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม / /
10832 นาย บัวพันธ เสตรา 22ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
10833 นาย บัวพา บุดดาพงษ 67 สกลมารค วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี / /
10834 นาง บัวพา เศษเพ็ง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
10835 นางสาว บัวไพลิน พวงศิริ 169/410 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
10836 นาย บัวภา บุญแสนแยน 53 12 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี /
10837 นาง บัวยัม เดชะบุญ /
10838 นาง บัวยี ประเสริฐสุข - ม.1 บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร /
10839 นาง บัวริม จันทร 9/1 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
10840 นาย บัวเรียน ประสารศรี 43 ม.4 อุบลราชธานี /
10841 นาย บัวเรียน ปานเนาว 172ม.4 รอบเวียง เวียง พราว เชียงใหม /
10842 นาย บัวเรียน แสนบุตร 195ม.10 เศรษฐกิจ ผาอินทรแปลง เอราวัณ เลย 42220 /
10843 นาย บัวลอย เฉวตกุญชร 21 อรามศรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10844 นาย บัวลอย โฉมศรี 135/2 ม.16 บานโปงยอ ลาดยาว นครสวรรค /
10845 นาง บัวลอย พรมรักษ 150ม.1 ปากอ ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210 / /
10846 นาง บัวลักษณ พูตระกูล - ม.2 สูงเมน แพร /
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10847 นาย บัวลา บังศรี 8/8 ม.1 เช้ือบูรณะ หนองหญาลาด กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110 / /
10848 นาย บัวลา ภักดีสมัย 5/1ม.2 บานกง หนองเรือ ขอนแกน /
10849 นาย บัวลา มุราเกษ 166ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
10850 นาย บัวลา วงษตระกูล 114/17 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
10851 นาย บัวลา เวชกิจ 58 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
10852 นางสาว บัวลา ศรีโกศล 86ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
10853 นาย บัวลา สิทธิธรรม 53ม.5 อุบลราชธานี /
10854 นาย บัวลี จําปานาค 13ม.2 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี /
10855 นาย บัวลี ประสงคสุข 1748-49 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
10856 นาย บัวลี สรอยสุวรรณ 79 ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
10857 นางสาว บัวไลย สานสิงห 50/6 6 น้ําหมาน เมืองเลย เลย 42000 / / /
10858 นาง บัววรรณ แกวลาย 8ม.2 คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170 /
10859 นางสาว บัวสอน สุขสานต 196ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
10860 นาย บัวสา โสดทอง 156ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
10861 นาย บัวใส ศรีสถาน 16 ม.8 แวง สวางแดนดิน สกลนคร / /
10862 นาง บัวหลวง สุวรรณพันธ 393 สมเด็จพระปนเกลา7 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
10863 นาย บัวใหล รักรี 30/1 ม.7 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก /
10864 นาง บา พิญโยยิ่ง /
10865 นาย บาง เครือวุฒิสาร 23 ม.3 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา /
10866 นาย บาง จันทรแยม 150/8ม.3 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี / /
10867 นาย บาง นวมโพธิ์ 109 ม.1 คําพราน วังมวง สระบุรี 18220 /
10868 นาย บาง พันธา - ม.4 นครปฐม / /
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10869 นาย บาง สวางโชติ 27 ม.9 เขาใหญ ชะอํา เพชรบุรี / /
10870 นาย บาง สิทธิชูธรรม ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
10871 นาย บาง สุขวิจิตร 68/1 เทอดไทย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
10872 นาย บาง บริบาลรารษฎร 74-75 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม / /
10873 นาย บาง ทองสนิท 13 หัวรอ เมือง พิษณุโลก /
10874 นาย บาง สิทธิธูรณ 346 หมู 2 ถ.โกสีย ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
10875 นาย บาง อินดี /
10876 นางสาว บานเย็น แซเรือง 49/3 ม.9 บางมวง เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
10877 นาง บานเย็น ภูหนองโอง 80/14/ม.6 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
10878 พันจาเอก บานเย็น ศรีสุโข 141/8 พระราม5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
10879 นาย บาย สวางศรี 174ม.4 ตัดใหม ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
10880 นาย บาย ยัณรังษี /
10881 นาย บารมี บัวรินทร 26 ออนนุช17แยก 15 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
10882 นาย บาโหรม บิลโตะหมาด 153 11 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
10883 นางสาว บําเพ็ญ กองผา 60/341 ม.5 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
10884 นาย บําเพ็ญ จันทะชา 196 ราชภาคินัย ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
10885 นางสาว บําเพ็ญ จําเริญบุญ 35 ม.2 เรียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร / /
10886 นางสาว บําเพ็ญ ทองผา 60/341 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
10887 นางสาว บําเพ็ญ ประเสริฐผล 2143 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
10888 นางสาว บําเพ็ญ พงศเพชรดิถ 22 สมบูรณกุล หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
10889 นาย บําเพ็ญ วิภาวิน 1169/44 กรุงเทพ-นนท ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
10890 นาย บําเพ็ญ สุภาพิมพ 79 ม.14 แจงสนิท บานไทย เขื่องใน อุบลราชธานี /
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10891 นาง บําเพ็ญ แสงมณี 4/6 4 เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี 84280 /
10892 นาย บํารุง ชมภูวรณ 12/2 ม.5 บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 20250 / / /
10893 นาย บํารุง เดชา 40/15 ม.3 งามวงศวาน บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
10894 นาง บํารุง ตกแตง 65 นครศรีธรรมราช /
10895 นาย บํารุง ทองโอ 18/226 4 ลาดปลาเคา 83 ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
10896 นางสาว บํารุง นาคทรัพย 46 ม.4 บานปอม คีรีมาศ สุโขทัย /
10897 นาย บํารุง บัวอุไร 9/111 10 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
10898 นาย บํารุง รุงวงศสกุล 102/56  6 บางมวง บางใหญ นนทบุรี 11140 / / /
10899 นาย บํารุง สังฆารักษ - ม.4 ทับคาง เขายอย เพชรบุรี /
10900 นาย บํารุง อนุสรณประเสริฐ 905 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
10901 นาย บํารุง ศรีโสภา 62 นาคดํารงค โสมนัส ปอมปราบ พระนคร / /
10902 นาย บํารุง หาวารี 3 บางหลวงโดด บางบาล พระนครศรีอยุธยา /
10903 นาย บํารุง ไชยอุดม 207 ต.ทาราม ถ.พานิชเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
10904 นาย บํารุง จเริญสุข 537 ต.กัลยาณมิตร อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
10905 นาย บํารุง ศรีสวัสดิ์ ม.5 ต.เกาะสําโรง อ.เมือง.จ.กาญจนบุรี /
10906 นาย บํารุง สุทธิสาร 125 ม. 3 ต. ทาตะเภา อ. เมือง จ. ชุมพร /
10907 นาง บึง แหวนวงษ /
10908 นาย บุ ขํามี 99-100 ม.4 ขอนแกน / /
10909 นาย บุ บุญยืน /
10910 นาย บุ ชิณรักษ /
10911 นาย บุก เพงศุข 3680 1 สุระนารี ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
10912 นาย บุงกี้ แซอ้ัง /
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10913 นาย บุงเจียว แซเอ้ียว 2 สิบสามหาง บางลําภู พระนคร พระนคร /
10914 นาง บุญ กองทรัพย - ม.1 พิจิตร /
10915 นาย บุญ กองสําลี 399/2 สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
10916 นาย บุญ ใกลสุข 5 ม.3 นครราชสีมา /
10917 นาย บุญ ทองวรณ 24 ม.6 อุบลราชธานี /
10918 นาวาอากาศตรี บุญ แพทยกระโทก 171/1530ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
10919 นาย บุญ สุขวิบูลย 12/5 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
10920 นาง บุญ สุทธิศิริไพบูลย 170 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
10921 นาย บุญ อังคะลุโข 116 9 ดงบัง เซกา หนองคาย /
10922 นาย บุญ แกวชม 3 วัดปา หลมศักดิ์ เพ็ชรบูรณ / /
10923 นาย บุญ วรนุช 631 5 ในเมือง เมือง กําแพงเพ็ชร /
10924 นาย บุญ บัวแกว 42 6 บานเชียงแกว จิตเทิง พิมูลมังษาหาร อุบลราชธานี /
10925 นาย บุญ ไชยอินทร 4146 1 ประตูน้ํา หัวเวียง เมือง ลําปาง /
10926 นาย บุญ กอดแกว 10 14 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี /
10927 นาย บุญ นาคพันธ 8 เลิงนกทา อุบลราชธานี /
10928 นาย บุญ คุมทรัพย 2 ตนตาล สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
10929 นาย บุญ สมานมิตร 1403-3 ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
10930 นาง บุญ อาษาศรี 65 ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด /
10931 นาย บุญ ใตศรีโคตร /
10932 นาย บุญ ชวงชูเผา 434 ซ.วัดแกวฟา อ.บางรัก จ.พระนคร /
10933 นาย บุญ อยูสินธุ ม.1 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด /
10934 นาย บุญ บัวพันธ ม.8 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี /
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10935 นาย บุญ เนื่องจากใจ ม.5 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก /
10936 นาย บุญ ทองนวม /
10937 นาย บุญ บุญวีระ 1681ต.ในเมือง อ.เมือง จ. นครราชสีมา /
10938 นาย บุญ แถวสามารถ ม.6 ต.ทับคลอ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร /
10939 นาย บุญ ขันทอง ม.5 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
10940 นาย บุญ แสงเดือน หมู 6 ต.ตาหลวง อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
10941 นาง บุญ รอบคอบ /
10942 นาง บุญ เสนเกตุ /
10943 นาง บุญ บุญทอง /
10944 นาย บุญกลม บุญอาสา 9ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
10945 นาย บุญกลึง สุทธิสังข ต.ทาหิน ถ.พระราม อ.เมือง จ.ลพบุรี /
10946 นาย บุญกวาง ไชยมูล 118 ม.13 ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี /
10947 นาย บุญกวาง โพธิราช 327 ม.2 สกลนคร /
10948 นางสาว บุญกอ จูฑะศร /
10949 นาย บุญกอง บุญทวี 115 ม.5 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
10950 นาย บุญกอง ภูดกองพิน 178 ม.4 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ /
10951 นางสาว บุญกอง เมืองโคตร 4/89 7 รามคําแหง 190/ รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
10952 นาย บุญกอง รัตนโสภา 138ม.7 ชะยางกูร อุบลราชธานี /
10953 นาย บุญกอง วัชโรสิน 66 ตูมใต กุมวาราป อุดรธานี /
10954 นาย บุญเกิด กลวยไม 180 จรัลสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
10955 นาย บุญเกิด โขดสันเทียะ 455 ม.4 หมูบานสามเสนในเดิม บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
10956 นาย บุญเกิด ประเสริฐกิจ 593 หลังสถานีรถไฟ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
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10957 นาย บุญเกิด มะระพฤกษวรรณ 296/7 ลาดพญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
10958 นางสาว บุญเกิด ยินดี 11/115 กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
10959 นาง บุญเกิด รัตนจักษ 85 ริมคลองประปาฝงซาย ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
10960 พันโท บุญเกิด อําพันธุ 14/25ม.5 พระยาพิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
10961 นาง บุญเกิด เวชคุปต 523-525 ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี /
10962 นาย บุญเกิด เจียมปรีชา 33 ถ.จักรวรรดิ์ ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /
10963 นาย บุญเกียรติ ฐิตบุญนิมิต 244 ม.9 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร /
10964 นาย บุญเกียรติ นนทพิสิฐ 4412/76 ลาดพราว101 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
10965 นาย บุญแกว เทพคําดี 78 ม.2 มวง บานมวง สกลนคร /
10966 นาย บุญคง วงศสายสิน 25 ม.2 จันทบุรี 22210 /
10967 นาย บุญคง โพธิ์เทพ 3 ตลุก สรรพยา ชัยนาท / /
10968 นาย บุญคง คําพิบูล /
10969 นาง บุญครอง สังขประสิทธิ์ 155 ม.1 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี /
10970 นาย บุญคาร เวชมานิตกุล 67 6 ทาแร เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 / /
10971 นาย บุญค้ํา ผลจันทร 21ม.3 ทรายมูล ยโสธร /
10972 นางสาว บุญคุม อํ่าเจก 46 ม.1 โปงแดง เมืองตาก ตาก . / /
10973 นาย บุญเคน กิจวิสา 866 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
10974 นาย บุญเคียง วัฒนสารสมบุรณ 224/4-5 ดินสอ เสาชิงชา พระนคร พระนคร /
10975 นาย บุญจง จรัสดํารงนิตย 6137ม.6 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10976 นาย บุญจอง อินทรพุก 298/2 ม.6 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
10977 นาย บุญจันทร โคตรคัลสา 110 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
10978 นาย บุญจันทร โคตรตัสสา 262ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
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10979 นาย บุญจันทร ดอกดวง 105ม.7 สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี 34260 /
10980 นาง บุญจันทร ดอกไม 2 ม.1 พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ /
10981 นาย บุญจันทร ธรรมจิต 103ม.2 ปราจีนบุรี /
10982 นาย บุญจันทร ธาบุญเรือง 106ม.11 วารินชําราบ อุบลราชธานี /
10983 นาย บุญจันทร วิถี 30/32 วัดทอง-บางไผ เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
10984 นาย บุญจันทร วิระบรรณ 153 ม.21 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
10985 พันตํารวจโท บุญจันทร แสงไสย 14 พุทธบูชา46 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / / /
10986 นาย บุญจันทร อยางสวย 115ม.10 อุดรธานี /
10987 นาย บุญจันทร พิมมะนิตย 1 โนนศิลา สหพันธ กาฬสินธุ / /
10988 นาย บุญจันทร ง้ิวลาย /
10989 นาง บุญจิตต กังวาฬเดช 61/13 ทิพยรัตน หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
10990 นาย บุญจิตร ศรีจันทร 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
10991 นาย บุญจ้ิม จูมานัศ /
10992 นางสาว บุญจิรา ครอบสวย 299/1 9 ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี 15230 /
10993 นาง บุญจิรา ปานทอง 299/1ม.9 ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี /
10994 นาย บุญเจตน วานิชรัตน ม.1 เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
10995 นาย บุญเจริญ เลาวพงศ 488 สายลําพูน วัดเกตุ เมือง เชียงใหม / /
10996 นาย บุญเจียด ไหลประเสริฐ 156 สุปฎ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
10997 นาง บุญเจือ อาภาสัตย 12 ม.7 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา /
10998 นาย บุญเจือ อาภาสัตย 7 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา / /
10999 ส.ท. บุญแจม ศิริเวชกุล 38 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
11000 นางสาว บุญชฎา นพรัตนทวีคูณ 21/139 หมู13 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
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11001 นาย บุญชนะ ตระกูลโอสถ 35/24ม.3 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
11002 นาย บุญชม ประเสริฐศรี - ม.8 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
11003 นาย บุญชม มะกรูดอินทร 3695 ฅ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
11004 สิบโท บุญชม พันธุทอง ม.3 ต.นิคม อ.เมือง จ.ลพบุรี /
11005 นางสาว บุญชรัสม์ิ เลิศประสิทธิผล 243/76 ลาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 12120 / / / /
11006 นาย บุญชวง ชูเผา 434 วัดแกวฟา บางรัก กทม. /
11007 นางสาว บุญชวย กับกิจ 14 ม.8 ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร /
11008 จ.ส.ต. บุญชวย ขาวสบาย 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
11009 นาย บุญชวย จันทรกระจาง 48/12 ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร /
11010 ส.ท. บุญชวย โชคกิจ เมืองลพบุรี ลพบุรี /
11011 นาย บุญชวย ตราชู 546 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
11012 นาย บุญชวย เทพพุทธางกูร 21ม.2 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา /
11013 นาย บุญชวย เทพยนต 66 ม.7 นครศรีธรรมราช /
11014 นาย บุญชวย ธีรบรรเจิด 80 สมเด็จพระเจาตากสิน 21 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
11015 นาย บุญชวย นาคชัง 8ม.6 บานไร ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
11016 นาง บุญชวย นาคพงษ 59 ม.8 วัดโบสถ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
11017 นาย บุญชวย เนิตมหาเมธี 70 ม.6 หนองหาน อุดรธานี /
11018 นาย บุญชวย บุญมาก 72/25 ม.8 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
11019 นาย บุญชวย ปนเกลา 44 ราชเชียงแสน หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
11020 นาย บุญชวย พรสวางวิวัฒน 11 อรชุน ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
11021 นาย บุญชวย พลอยสุวรรณ - ม.1 ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร /
11022 นาย บุญชวย พละมาตย 30 ม.6 บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
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11023 นาย บุญชวย พ่ึงทรัพย 67 ราชดําเนิน ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
11024 นาย บุญชวย พุมหิรัญ 10/2 2 คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
11025 นาย บุญชวย วิศิษอนุพงษ - ม.8 สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
11026 นาย บุญชวย ศิริผล 228 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
11027 นาย บุญชวย สิญญานันท 2029/66 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
11028 นาย บุญชวย อวยพร 9/72ม.33 พิบูลสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11029 นาย บุญชวย อุดมประทีป 1800 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
11030 พันตรี น.พ. บุญชวย เอ่ียมศิริ 4-5 วิชาเยนทร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
11031 นาย บุญชวย เทียนเล็ก 287 เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี ธนบุรี / /
11032 นาย บุญชวย ลิขิต ม.8 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี /
11033 นาย บุญชวย พุศกุล 25 ต. อาษา อ.บานนา จ. นครนายก /
11034 นาย บุญชวย สมานสุข ม.1 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี /
11035 นาย บุญชวย โตดี 320 ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา /
11036 นาย บุญชวย ฉั่วตระกูล /
11037 นาย บุญชวย เจริญสุข /
11038 นาย บุญชอน เสร็จกิจ 116 นครสวรรค วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
11039 นาย บุญชัย จิตตไทย 25/31 ม.5 ประชาสงเคราะห พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
11040 นาย บุญชัย จิวะรังสรรค 30/12/ม.2 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ /
11041 นาย บุญชัย แซลี้ 560/1 ม.3 ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / /
11042 นาย บุญชัย ธีรธรรมากร 12/282 ม.3 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
11043 นาย บุญชัย บัณฑิตวงศรัตน 6 พลับพลาไชย วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
11044 นาย บุญชัย วีรศิริมงคล 34 บํารุงเมือง คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / / / /
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11045 นาย บุญชัย สิมะโรจนกุล 149-153 เทศบาล2 กาฬสินธุ /
11046 นาย บุญชัย แสงจันทร 698/26 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
11047 นาย บุญชัย อรรถวรรธน 701/8 พระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
11048 นาย บุญชัย คปติยานนท 789 ต.วังใหม อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
11049 นาย บุญชาญ วัฒนศิริเวช 440/49-50ม.2 ขอนแกน /
11050 นาย บุญชาญ สุวรรณศรี 159/22ม.2 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
11051 นาง บุญชิต โพธิชัย 27ม.6 หนองอีบุตร หวยผึ้ง กาฬสินธุ 46240 /
11052 นาย บุญชิต ภูหวัง 163 ม.4 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
11053 นาย บุญช่ืน วิโรจนภัย 66 ม.3 ประตูปา เมืองลําพูน ลําพูน /
11054 นาง บุญช่ืน โวหาร 210 ศูนยวิจัย4 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
11055 นาย บุญช่ืน หงษกิจ หมู 2 ต.ศรีสุราษฎร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
11056 นาย บุญชุ มวงคุม ม.1 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
11057 นาย บุญชุม คณาญาติ 3 ตะปอน ขลุง จันทบุรี /
11058 นาย บุญชุม รุงเรือง 16/9 ชัววัฒน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
11059 นาย บุญชู กอนจันเทศ 394 วรพงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
11060 นาย บุญชู โกเมนรุง 74 ซอยสุจริต ประชาราษฎรบําเพ็ญหวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
11061 จ.ส.อ. บุญชู คงขํา 239 ม.7 ประชาราษฎร สาย 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
11062 นาย บุญชู จันทรบุตร 110 ซอยหลังตลาดหางดงม.2 บานสันฟางาม หางดง หางดง เชียงใหม 50230 / / / /
11063 นาย บุญชู ชัยทานิช 12/26 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
11064 นาย บุญชู ชุมเช้ือ 204 เมืองแพร แพร /
11065 นาย บุญชู ไชยสังข 653/20 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
11066 นาย บุญชู ตระกูลโอสถ 592 ม.1 กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
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11067 นาย บุญชู ตรีแสง 80 ม.4 สุขุมวิท เมืองระยอง ระยอง /
11068 นาย บุญชู บุญทา 119ม.5 นครราชสีมา / /
11069 นาย บุญชู บุตรลา 11 เขมราฐ อุบลราชธานี /
11070 นางสาว บุญชู แผนภูธร 47-48 ม.1 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี /
11071 นาย บุญชู รอดเนียม 39ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
11072 นาง บุญชู รักอาชีพ 23 ม.2 ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม /
11073 นาง บุญชู รุงสุรีย 4/2ม.9 วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม / /
11074 นาย บุญชู วงษไชยสุวรรณ 846/37 สุขุมวิท บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
11075 นาย บุญชู วัฒนสารวิชช 23ม.8 ไมดัด บางระจัน สิงหบุรี /
11076 นาย บุญชู อํ่าพันธุ 568 เมืองเกา พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
11077 นาย บุญชู ฤาชัย 4589 ทามะโอ หัวเวียง เมือง ลําปาง /
11078 นาย บุญชู หลานนท 59 สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
11079 นาง บุญชู ถนองจันทร 437 ตะนาว เสาชิงชา พระนคร พระนคร / /
11080 นาย บุญชู แสงทอง /
11081 นาย บุญชู นามวงศ 991-993 ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
11082 นาย บุญชู ทศานนท 198 ต.สีลม อ.สีลม จ.พระนคร /
11083 นาย บุญชู วงศจินาพันธุ บานทานา ม.3 อ.เกาะคา จ.ลําปาง /
11084 นาย บุญชู เจียวตัง ม.7 ต.พรมณี   อ.เมือง จ.นครนายก /
11085 นาย บุญชู วงศชัยสุริยะ 56 หมู 6 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี /
11086 นาย บุญชู สาคระพันธุ /
11087 นาย บุญเชิญ ดิษสมาน 64/2/1ม.6 พิบูลสงคราม   30พิบูลสงคราม ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
11088 นาง บุญเชิญ พันธุพิพัฒน 33/4 อูทอง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
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11089 นาย บุญเชิด ยุติธรรม 4 ทายาง เมือง ชุมพร / /
11090 นาย บุญเชียร ชาวเขาดิน 86 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
11091 รอยตํารวจตรี บุญโชติ แกวรอด 99/72 6 ทาไม ทามะกา กาญจนบุรี 71000 /
11092 นาย บุญซอน สายประสิทธิ์ 38/1ม.8 หนองนาก หนองแค สระบุรี 18230 / /
11093 นาย บุญซอน บํารุงราษฎร 37 หมูที่ 6 ต.เทพราช อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา /
11094 นาง บุญญรัตน ประโลมรัมย 177ม.12 เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
11095 นาย บุญญฤทธิ์ ปยทัศสี 29/1 เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
11096 นางสาว บุญญวรรณ กลิ่นหอม 481/119 ซอย.ยิ่งอํานวยม. จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
11097 นาย บุญญะ เจียะเกียรติ์ 2082 พระราม6 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
11098 นาย บุญญา จริยะเวช 2018 ถ.สุขุมวิท ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.พระนคร /
11099 นาง บุญญาณี คงสง 24/22 5 (ร.ร.พาณิชย) ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
11100 นาง บุญญาดา พงศคําดวง 368 ม.7 หางดง ฮอด เชียงใหม 50240 /
11101 นาย บุญญารัตน เจนใจ 163 ม.10 หวยลาน ดอกคําใต พะเยา 56120 /
11102 นาย บุญญือ กลั่นนุการ 5 นครชุม เมือง กําแพงเพชร /
11103 นางสาว บุญฑิกา พรมอน 28/54 10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / /
11104 นางสาว บุญณัฐ ทิมทอง 21 หมู 6 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
11105 นางสาว บุญณียลักษณ จิรวีรกูล 71 เมืองลําปาง ลําปาง / / / /
11106 นาย บุญตอม ศรีสรางดอม 59ม.1 เพ็ญ อุดรธานี /
11107 นาย บุญตะ เกตุรักษา 3 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ / /
11108 นาย บุญตัน ไชยสิทธิ์ 1/2ม.4 สันกําแพง เชียงใหม 50130 /
11109 นาย บุญตา ดวงแกว - ม.4 หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
11110 นาย บุญตา ทองชุม 63 ม.8 พรรณานิคม สกลนคร /
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11111 นางสาว บุญตา นิลงาม 93-97 สวนหลวง 4 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
11112 นาย บุญตา สีเหมน 1062-63ม.15 เทศบาล บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
11113 จาสิบเอก บุญเติม ตะพานทอง 182/57ม.4 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
11114 นาย บุญเติม ปจันทบุตร 85ม.1 กระบี่ ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
11115 นาย บุญเติม ปงวงค 175 5 นายาง สบปราบ ลําปาง 52170 /
11116 นาง บุญเตือน รักนุช จ.79/2 ม.5 พระนครศรีอยุธยา /
11117 นาย บุญถม ขันทะเสน 4 ม.5 วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร /
11118 นาย บุญถม เลทไธสง 24 ม.3 เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร /
11119 นาย บุญถาวร ศิริสวัสดิ์ 52/1 4 นาวุง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / /
11120 ส.อ. บุญถิ่น ปะระทัง 1348/23 สมถวิลราษฎร ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
11121 นาย บุญถิ่น โพธิ์ศรีสม 61ม.1 อุดรธานี /
11122 นางสาว บุญถึง บานแกง 72 ม.2 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
11123 นาย บุญถึง โกสินทรเสนีย 212 ดอนลมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา / /
11124 นาย บุญถึง ภูเย็น หมูที่ 5  ต.ทาจีน อ.เมือง จ. สมุทรสาคร /
11125 นาย บุญเถิง คําเมืองแมน 246ม.1 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี /
11126 นาย บุญทนา วงษาเดน 44/45 มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
11127 นางสาว บุญทม แสงสุพรรณ 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
11128 นาย บุญทรง จันทรดํารงค 286 ม.6 ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
11129 นาย บุญทรง น้ําทิพย 174ม.5 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
11130 นาย บุญทรง มทแทลนพงศ 334/336 ธนสาร ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
11131 นาย บุญทรง เวชยากิจ 219/3 ประเวศนเหนือ บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร /
11132 นาย บุญทรง เขียวลี 34 ม.3 ต.หาดใหญ ถ.ราษฎรเสรี อ.หาดใหญ จ.สงขลา /
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11133 นางสาว บุญทริกา มีเงิน 419ม.7 นครราชสีมา 30000 /
11134 นาย บุญทวี กันทาแจม 24ม.2 ลําพูน / /
11135 นาย บุญทวี บุษราโศภิษฐกุล 77/77หมู5 สนามบินนํา ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
11136 นาย บุญทวี วงศเรืองชัยกุล 80/157 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
11137 นาย บุญทวี วรรณาภรณ 46 ม.2 ประชาอุทิศ ปาซาง ปาซาง ลําพูน /
11138 นาย บุญทอง พวงพันธุ 3593 เจริญประเทศ หัวเวียง เมือง ลําปาง /
11139 นาย บุญทอง เย็นใจ 4 บางแกว นครชัยศรี นครปฐม / /
11140 นางสาว บุญทอง อินทารักษ ต.ชางคลาน ถ.ทาแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม /
11141 นาย บุญทัน แกวเต็ม 52/19 18 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
11142 นาย บุญทัน บอคํา - ม.3 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
11143 นาย บุญทัน พิราชัย 93 เสนาทานุสรณ หาดใหญ สงขลา /
11144 นาย บุญทัน สารเนตร 10 ม.2 วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร /
11145 นาย บุญทัน สาครวาท 1072 3 ในเมือง เมือง รอยเอ็ด / /
11146 นาย บุญทา เชียงคํา 87ม.5 เสริมกลาง เสริมงาม ลําปาง 52210 /
11147 นาย บุญทา ตันติวา 172 ม.3 เชียงใหม-ฮอด บานหลวง จอมทอง เชียงใหม /
11148 นาย บุญทา ตุมจาเรือน 122ม.10 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม /
11149 นาย บุญทา จตุธรรม 13 วชิรพยาบาล ดุสิต กทม. /
11150 นาย บุญทา สอนมาลี 171 ไชยศรีภูมิ ศรีภูม์ิ เมือง เชียงใหม /
11151 นาย บุญทา ยอดชัย 14 เวียง พราว เชียงใหม /
11152 ด.ต. บุญทาน นนทแกว 23 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
11153 นาย บุญทํา กิจนิยม 164/22 ม.6 มะไฟหวาน1 บางกรวย-ไทรนอย บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 /
11154 นาย บุญทิ้ง ปานประไพ 37 ม.3 บานพราน แสวงหา อางทอง / / /
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11155 นาย บุญทิ้ง มีสกุล 1078/87 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
11156 นาย บุญทิน หอมสุวรรณ /
11157 นางสาว บุญทิพ สันติภาพ 149/16  หมูบานมัณฑนา สุรวงศ สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / / / /
11158 นางสาว บุญทิพย คงคํา 67/7 ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
11159 นางสาว บุญทิพา ประภาภูมิ 196/171 เทอดไท ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
11160 นางสาว บุญเทวาฤทธิ์ พรบันดาลชัย 52/1 ตรอกขุนนาวา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
11161 พันโท บุญเที่ยง เกิดศรีพันธ 15 ม.2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
11162 นาย บุญเที่ยง ดีบุญมี 27/22 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
11163 นาย บุญเที่ยง แสงงาม 692 คลองบางกอกนอย บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
11164 นาย บุญเทียน พัฒเพ็ญ - ม.5 สกลนคร /
11165 นางสาว บุญเทียน เสมอชีพ 242/3 64 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
11166 นาย บุญเทียม คงคุม 99 ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ / /
11167 นาย บุญเทียม ตันติ์เตชรัตน 183 บํารุงเมือง สําราญราษฎร พระนคร กรุงเทพมหานคร /
11168 นางสาว บุญเทียม สําเภาทอง 46/1 ม.3 หวยโปง โคกสําโรง ลพบุรี 15120 / / /
11169 นาย บุญเทียม ศวรขจร 33 ถ.บพิตรภิมุข ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /
11170 นาย บุญเทือง สิงหทอง 1 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
11171 นาย บุญเทือง ชุมวงษ หมู 2 ต.ทาง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
11172 นาย บุญแทน สุขประเสริฐ /
11173 นาย บุญโท คําสอน 66 ม.5 สระสมิง วารินชําราบ อุบลราชธานี / /
11174 นาย บุญไทย จิโรจนนุกุล 1176/75 ม.10 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
11175 นาย บุญไทย ประธาน 171ม.2 สกลนคร /
11176 นาย บุญไทย แสนอุบล 289 ม.9 มิตรไมตรี อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร /
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11177 นาย บุญธรรม กาญจนโสภณ 9/13ม.5 เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81140 / /
11178 นาย บุญธรรม เกิดจันทรตรง 36/105 8 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
11179 นาย บุญธรรม จันทรครุท 37 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
11180 นาย บุญธรรม ไชยจันทา 70 ม.3 บานกง หนองเรือ ขอนแกน /
11181 นาย บุญธรรม ไชยนุกุล 164 อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
11182 นาย บุญธรรม ไชยเลิศ 11ม.2 แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 /
11183 นาย บุญธรรม ไชยานุกุล 164 อุดรธานี /
11184 ส.ท. บุญธรรม ทัดวอน 45/22 ม.6 ชินเขตร งามวงควาน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
11185 นาย บุญธรรม ธรรมนิตยกุล 41 ม.8 ปากเกร็ด นนทบุรี /
11186 นาย บุญธรรม นวลนุช -ม.15 สนามบิน รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
11187 นางสาว บุญธรรม พรประสิทธ 496/90 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
11188 นาย บุญธรรม พันธุวุฒิ - ม.4 ตาลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
11189 นาย บุญธรรม โพธิ์ศิริ 16 ม.4 บานมะเกลือ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
11190 นาย บุญธรรม ฟุมฟองฟู 24/1 6 ลี้ ลี้ ลําพูน 51110 / / / /
11191 นาย บุญธรรม มีชลสม 258/11 ริมทางรถไฟ พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
11192 นาย บุญธรรม ศิลป 108/1ม.6 รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ /
11193 นาย บุญธรรม สกุลดาน 45 บางระจัน สิงหบุรี /
11194 นาย บุญธรรม สังขกลมเกลี้ยง 37 ม.12 บางเลน บางเลน นครปฐม /
11195 นาย บุญธรรม สืบศรี 18ม.13 หนองคาย /
11196 นาย บุญธรรม สุขชุม 19 1 รวมมิตร ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / /
11197 นาย บุญธรรม สุขอราม 4/2ม.1 โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค /
11198 ดาบตํารวจ บุญธรรม สุระขันธ 68ม.3 สอยดาว จันทบุรี / /
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11199 นาย บุญธรรม อโนทัยสินทวี 2381 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
11200 นาย บุญธรรม อินทะจักร 239ม.1 ลําพูน-ลี้ ปาซาง ปาซาง ลําพูน / /
11201 นาย บุญธรรม เอ่ียมละออ 271 วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
11202 นาย บุญธรรม สงสําราญ 1344 อยูแพ ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค /
11203 นาย บุญธรรม ธรรมนิตยกูล 51 9 บางซ่ือ ดุสิต พระนคร /
11204 นาย บุญธรรม พัฒนเจริญ 188-189 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย /
11205 นาง บุญธรรม พัฒนากูล ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
11206 นาง บุญธรรม เมนช่ัง /
11207 นาย บุญธวี แปลงดี 1 1 สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130 / / /
11208 นาย บุญธาตุ กาวรรณธง /
11209 นางสาว บุญธิภา เจียรธีรางกูร 681/5 ลาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
11210 นาย บุญนาค กลิ่นสันเทียะ 109 พโลชัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11211 นาง บุญนาค กลีบบัวบาน 55 องครักษ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
11212 นาง บุญนาค เจริญศิลป 158 ม.3 สนามกีฬา ซอย 4 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
11213 นาง บุญนาค นิ่มสมบุญ 967 วัดสําเหร สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
11214 นาย บุญนาค คงกะพันธ 352 หลังโรงหนังเฉลิมโลก พญาไท ดุสิต กทม. / /
11215 นาย บุญนาค อนุโรจน 813 บางพุทธา เมือง สิงหบุรี /
11216 นาย บุญนาค แกวศรี 4 ทาศาลา เมือง ลพบุรี / /
11217 นาง บุญนาค พงษสวัสดิ์ 97/1 ต. บานกลาง อ. เมือง จ. ปทุมธานี /
11218 นาย บุญนาค โสธรบุญ หมูที่ 5 อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา /
11219 นาย บุญนํา พิทยานุกุล 90/4 รามบุตรี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
11220 นางสาว บุญนํา สุวรรณประทีป 42 ม.1 วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
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11221 นาย บุญนํา แสงเขียว 122/222 จอมทอง บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
11222 นาย บุญนิตย ชีวะธรรม 535 ฝงตะวันออก ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
11223 นางสาว บุญเนียน ทอบุญมาสุทธ 126 ซอย 69 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
11224 นางสาว บุญเนียน หอบุญมาสุทธิ์ 126 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
11225 นาง บุญแนบ คัมภิรานนท 48/26 รามอินทรา 127 แยก 1 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
11226 นาย บุญปลอด วิมุตตา 398 จักรเพ็ชร วังบูรพา ปอมปราบ กทม. / /
11227 นาย บุญปลูก ยังนอย 7/303ม.4 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
11228 นาย บุญปลูก วงษสุวรรณ 137 เอกาทศรฐ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65130 / / /
11229 นาง บุญปลูก สุทธิผล 99/68ม.5 โคกหมอ เมืองราชบุรี ราชบุรี / /
11230 นาย บุญปลูก เหมขํา 4 หมู 10 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี /
11231 นาย บุญปลูก กล่ําดิษฐ 189 ม. 5 อ.พระประแดง /
11232 นาย บุญปน ดวงใจ 29ม.9 แมคํา แมจัน เชียงราย /
11233 นาย บุญปน ชุมภูจันทร 7 ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม /
11234 นาย บุญปน ไชยซาววงค - ม.5 ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
11235 นาย บุญเปรม นาคสัน 155/14 ม.6 ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
11236 นาย บุญเปรื่อง มีสรรพวงศ ม.1 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
11237 นาง บุญเปยม อัมพุช 107 มรุพงษ หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
11238 นาง บุญผอง จิตตากุลรภัส 215/82 ประชาราษฎร 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
11239 นาย บุญผัน วาระสุข 24ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
11240 นาย บุญฝาง ทองสวัสดิ์ /
11241 นางสาว บุญพันธ ผาจําปา 21/139 13 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
11242 นาย บุญพาศ ทองรัตน 702 สาครมงคล 2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
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11243 นาง บุญพิศ ตนประเสริฐ 26 สระน้ําจันทร พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
11244 นาง บุญเพ็ง แซตั้น 162 ม.7 ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
11245 นางสาว บุญเพ็ง นาขันที 54ม.9 ปะตง สอยดาว จันทบุรี / /
11246 นาย บุญเพ็ง พรมกอง 75ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
11247 นาย บุญเพ็ง มุขขันย 43 นครบาล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11248 นาย บุญเพ็ง มูลสาร 6ม.6 อุบลราชธานี /
11249 นาย บุญเพ็ง รัตนะวัน 4ม.8 พโลชัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11250 นาย บุญเพ็ง แสงปญหา 276/4 ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม / /
11251 นาย บุญเพ็ง แสนสุข 5 ม.7 บานศรีสวาง ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี /
11252 นาย บุญเพ็ง วงษศักดิ์ 38 2 ตาลเดี่ยว หลมศัก เพ็ชรบุรี /
11253 นาย บุญเพ็ชร แซโคว /
11254 นาย บุญเพ็ญ ผานโพธิ์คํา 3 3 นาบอน คํามวง กาฬสินธุ 46180 /
11255 นาย บุญเพียง พันธนอย 183ม.4 อุดรธานี /
11256 นาง บุญเพียร คําควร 44ม.2 โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี /
11257 นาง บุญมา กุลแกว 144/51 ม.6 ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
11258 นาย บุญมา คํายอง 11ม.2 ลําพูน-ลี้ มวงนอย ปาซาง ลําพูน /
11259 นาย บุญมา งามแสง 4645 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
11260 นาย บุญมา จําปาศักดิ์ 595ม.4 คงหลวงเนินมะปราง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 65190 / /
11261 นาย บุญมา ชวงโชติ ม.8 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค / /
11262 นาย บุญมา เชาวชอบ 2/2-3 หนาเทศบาล อุบลราชธานี /
11263 นาย บุญมา ไชยสิงห 52 ธวัชบุรี ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
11264 นาง บุญมา แซลี้ 4/891ม.7 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
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11265 นาง บุญมา แซเอ้ีย บางมูลนาก พิจิตร /
11266 นาย บุญมา ทะวัน 77/2ม.3 แมพูล ลับแล อุตรดิตถ 53130 /
11267 นาย บุญมา ทัศวงค 70ม.4 เนินมะปราง พิษณุโลก /
11268 นาย บุญมา ทาระขจัด 33ม.12 อุบลราชธานี /
11269 นาย บุญมา ทีมี 187ม.5 คลองขลุง กําแพงเพชร /
11270 นาย บุญมา บุญรักษา 56/8 อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
11271 จาสิบโท บุญมา ผลพิบูลย 305/122ม.7 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี /
11272 นาย บุญมา พงษศิริรักษ 93 ม.5 บรบือ บรบือ มหาสารคาม /
11273 นาย บุญมา พุทธวิเชียร - ม.2 สามงาม พิจิตร /
11274 นาย บุญมา เพ็ชรดานเหนือ 34 พรหมราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11275 นาย บุญมา มวงไหมทอง 18 ทาหิน ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
11276 นาย บุญมา มาเอ่ียม 356/10 อิสระภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
11277 นาย บุญมา มุงเฟย 9 4 ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 /
11278 นาย บุญมา ลือเลื่อง 141/1 ม.10 ขอนแกน /
11279 นาย บุญมา ศรีโนนเฮียง ป.ท. ราชดําเนิน ราชดําเนินกลาง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
11280 นาย บุญมา ศรีศิลป 102/11 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11281 นาย บุญมา สายออน 141ม.4 หนองวัวซอ หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี /
11282 นาย บุญมา สุนทะโร บานทาสะวาด ม.16 หนองคาย /
11283 นาง บุญมา สูงกลาง 1803 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
11284 นาย บุญมา เสรีวงศเวช 57ม.3 กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา /
11285 นาย บุญมา เหมือนโพธิ์ 10ม.15 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
11286 นาย บุญมา อินณชิต 448 หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี / /
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11287 นาย บุญมา ศรีนวล 10 หนองออ บานโปง ราชบุรี /
11288 นาง บุญมา ผดุงชีวิตร 830 ต.พญาไท อ.ดุสิต จ.พระนคร /
11289 นาย บุญมา แสนทวี /
11290 นาง บุญมา สุวรรณวงศ /
11291 นาย บุญมา โพธิขํา /
11292 นาย บุญมาก กองทรัพย 59/1 นอก คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
11293 นาย บุญมาก เกิดปาน ม.2 บรรพตพิสัย นครสวรรค / /
11294 นาย บุญมาก คงทอง 32 ม.5 บานหาด บานลาด เพชรบุรี 76150 /
11295 นาย บุญมาก เจริญสุข - ม.4 พนัสนิคม ชลบุรี /
11296 นาย บุญมาก นอยบุญเติม 336 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
11297 นาย บุญมาก ลิ้มไพบูลย 15ม.4 รางน้ําผึ้ง ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม /
11298 นาย บุญมาก สุวรรณโชติ 1780 ทาโพธิ์ ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
11299 นาย บุญมาก เอกนนท 2/4 ซอยธรรมวิถีม. ประชาภิรมย บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 /
11300 นาย บุญมาก อินทรทองตั๋ง 2 โพธิเวน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
11301 นาย บุญมาก คําสุข 1 ดวนกะเบื้อง บานโปง ราชบุรี / /
11302 นาย บุญมาก ศรีนวล 44 ต.หนองออ อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
11303 นาย บุญมี กุมภีพงษ 95/6ม.1 วัดอางแกว บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
11304 นาย บุญมี เกษศิริ 817 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
11305 นาย บุญมี ครองมี 127ม.1 น้ําแพร พราว เชียงใหม /
11306 นางสาว บุญมี คองแคน - ม.11 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
11307 นาง บุญมี จันอุไรรัตน 207/58ซ.ติวานนท32ม.9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
11308 นาย บุญมี เฉียงขวา 195 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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11309 นาย บุญมี ชารี 124ม.11 โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
11310 นาย บุญมี ตนงาม 308/310 ราชนิกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
11311 สิบตรี บุญมี เถื่อนมูลละ 53/145 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
11312 นาย บุญมี ทองจันทร 33 ริมทางรถไฟ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
11313 นาย บุญมี ทองรอง - ม.6 วารินชําราบ อุบลราชธานี /
11314 นาย บุญมี ทองศรี 1/5 จิตตวงศพันธุรังสรร ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
11315 นาย บุญมี เทวะสิทธิ์ 1 ม.1 โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร /
11316 นาย บุญมี บุญไพโรจ 133 ม.10 เดชอุดม อุบลราชธานี /
11317 นาย บุญมี บุสภาค 67ม.11 วารินชําราบ อุบลราชธานี /
11318 จาอากาศโท บุญมี บุหงา 102/1 2 หวยโรง เขายอย เพชรบุรี 76140 / / /
11319 นาย บุญมี ปวุตตานนท 53ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
11320 นาย บุญมี พระรักษา 65/1 ม.1 ชัยภูมิ /
11321 นาย บุญมี พราหมนุษย - ม.5 เมืองพิจิตร พิจิตร /
11322 นาย บุญมี พันธคง 6ม.7 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค /
11323 นาง บุญมี มณีโชติ 41 ม.10 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130 /
11324 นาย บุญมี ยิ้มเนียม - ม.11 ชัยนาท /
11325 นางสาว บุญมี รัชตจันทร 158 สุขาภิบาล วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
11326 นาย บุญมี รัตนอําไพ 1140 ตนจันทร เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
11327 นาง บุญมี เลิศทรรศิน 319 ซอยโรงเรียนบานคํากลิ้งม.3 บานจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
11328 นาย บุญมี วงษาสืบ 77 มหาราช พระนคร กรุงเทพมหานคร /
11329 นาย บุญมี ศรีแกว 142 ม.7 นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ /
11330 นาย บุญมี ศรีสุข 36 ม.6 บางระจัน สิงหบุรี 16130 / /
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11331 นาย บุญมี ศิลารักษ 1061 อิสระภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
11332 นาย บุญมี สีไหม เขมราฐ อุบลราชธานี /
11333 นาย บุญมี สุริยานนท ม.2 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
11334 นาย บุญมี แสงภักดี 72ม.1 อุบลราชธานี /
11335 นาย บุญมี หิรัญเกตุ 31ม.3 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
11336 นาย บุญมี เหนียวแนน 68 4 คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160 /
11337 นาง บุญมี เอ็นดู 12 2 สังขะ สังขะ สุรินทร 32150 / / / /
11338 นาย บุญมี แยมอุบล 10 แควใหญ เมือง นครสวรรค / /
11339 นาย บุญมี แกววินัดต 16 หวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด /
11340 นาย บุญมี จิรสุวรรณ 549 จักรพรรดิ์พงษ เทพศิริทร ปอมปราบ กทม. / /
11341 นาย บุญมี แซเจียม 4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท / /
11342 นาย บุญมี ปารมวงค /
11343 นาย บุญมี วรุงคนธ 17 ซ.1002 ต.รองเมือง ถ.พระราม 1 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
11344 นาย บุญมี ยิ่งไพบูลย 819 ม.2 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
11345 นาย บุญมี เจริญสกุล 227 ม.5 ต.โสน อ.บางบัวทอง นนทบุรี /
11346 นาง บุญมี เกิดไพบูลย /
11347 นาย บุญมี สงกรานต 48 ถ.โชคชัย ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
11348 นาย บุญมี ดวงอาทิตย /
11349 นาง บุญมี ตาปง /
11350 นาย บุญมี คุมครอง 484 ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.พิจิตร /
11351 นาง บุญมี อารีราษฎร 934 ต. มหาชัย อ.เมือง จ. สมุทรสาคร /
11352 นาย บุญมี คะณาคะ หมูที่ 3 ต. ทาเรือ  อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
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11353 นาย บุญเมง บูรณะโอสถ /
11354 นาย บุญยก อินทรทอง 50ม.3 วัดโคก มโนรมย ชัยนาท /
11355 นาย บุญยก จ๋ิวรัมพร 563 บางยี่เรือ กันตะยารม ธนบุรี กทม. /
11356 นาย บุญยกร สีดารักษา 509 11 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 47130 / /
11357 นาย บุญยง โกเมธากุล 145 นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี /
11358 นาย บุญยง เศวตบวร 71/43 6 เพชรหึง บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
11359 นาย บุญยงค กัสนุกา 63/12ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
11360 นาย บุญยงค กาวิละเวส 87 ม.7 จอมทอง เชียงใหม /
11361 นาย บุญยงค บุญทาตุย 218/2 สมุนไพร ทาคราวนอย สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง 52100 / / /
11362 นาย บุญยงค พัฒนพงศ 772/2 ต.คลัง อ.เมือง จ.นครษรีธรรมราช /
11363 นาย บุญยรักษ ลิ้มรุงเรือง 2074/38 เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
11364 นาย บุญยะวัฒน อรามศรี 33/1 ม.9 ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 /
11365 วาที่รอยตรี บุญยัง หอมสุวรรณ 281/227ม.1 ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
11366 นาย บุญยัง บุญญรัตน 249ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร /
11367 นาย บุญยัง พงษศิริ 111-113 ต. ดานขุนทด อ. ดานขุนทด จ.นครราชสีมา /
11368 นาง บุญยานุช เพ็ชรเสนา 31/2342 2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
11369 นาย บุญยิ่ง ภูแพรศรี 3 หนองโสน เมือง เพชรบุรี /
11370 นาย บุญยิ่ง ภูแพสี /
11371 นาย บุญยิ่ง รุงเรือง /
11372 นาย บุญยิ่ง สมเช้ือ /
11373 นาย บุญยืน กระปุกทอง 70 ม.2 กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
11374 นาง บุญยืน คงเจริญ 151/16 10 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170 / / / /
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11375 นาย บุญยืน นาทัพ 708 ม.2 คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร /
11376 นาย บุญยืน ผองแผว 71ม.1 วิเชียรสายไหม ชัยบาดาล ลพบุรี / /
11377 นาย บุญยืน เสือเอก 60/52 ม.3 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
11378 นาย บุญยืน พรหมสิ่ง 2 เวียง พราว เชียงใหม /
11379 นาย บุญยืน พาทัพ 2 บางลี่ ทาวัง ลพบุรี /
11380 นาย บุญยืม เพ็ชรอยู 22 ม.4 หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค /
11381 นาย บุญยู ประเสริฐไทย 163ม.9 บานฝาง บานฝาง ขอนแกน /
11382 นาง บุญเย็น มีเพียร 22/9 ม.11 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
11383 นาย บุญเยี่ยม ขวัญใจ 309 ชุมแสง นครสวรรค / /
11384 นางสาว บุญเยื้อง แจงการดี 803 ปากคลอง ภาษีเจริญ ธนบุรี / /
11385 นาย บุญแยม คงทน 117 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
11386 นาย บุญรงค เจริญฤทธิ์ 271ม.4 กําแพง ละงู สตูล / /
11387 นาย บุญรวม กองษร 26 มิตรภาพ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
11388 นาง บุญรวย วงษชูเวช 22/4ม.1 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
11389 นาย บุญรอด คําสุข 21ม.5 มวงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค /
11390 นาย บุญรอด คําสุวรรณ 75ม.4 เมืองขอนแกน ขอนแกน /
11391 นาย บุญรอด โคกสอน 27 ม.6 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค /
11392 นาย บุญรอด งามสอาด 202ม.4 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
11393 นาย บุญรอด บุญจรัส 80-82ม.2 แจงสนิท อุบลราชธานี /
11394 นาย บุญรอด ประเสริฐ 203ม.1 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี /
11395 นาย บุญรอด มุขภู 46 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
11396 นาย บุญรอด แยมเกษร 89/9ม.16 บานกง หนองเรือ ขอนแกน /
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11397 นาย บุญรอด แรงมาก 49/375 ม.6 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11398 นาย บุญรอด วรโสม 2 มหาราช พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
11399 นาย บุญรอด สุรพิน 157 ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
11400 นาย บุญรอด หาสนนท 79ม.2 ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร /
11401 นาย บุญรอด ไพบูลศิลป 100 ม. 7 ต. พระโขนง อ. พระโขนง จ. พระนคร /
11402 นาย บุญรอด กันโอภาศ หมูที่ 4 ต. ศาลายา  อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
11403 นาย บุญรักษ เหรียญสุวรรณ 49 ม.11 วัดจันทร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
11404 นางสาว บุญรัตน แซเหีย 86/16 ม.2 ปานวิถี บางบอ บางบอ สมุทรปราการ / / / /
11405 นาง บุญรัตน นพนิราพาธ 217-219 ตรีเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
11406 นาย บุญรัตน ปติกถา 2/23 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร / /
11407 นางสาว บุญรัตน รุกขจินดา 256/11 ประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
11408 นาย บุญรัตน สมคะเน 26ม.9 หนองคาย /
11409 นาย บุญรีบ ภาวะสุทธิพงษ /
11410 นาย บุญรือ นิ่งไทยสงค 81ม.16 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค /
11411 นางสาว บุญรุง ปาลี 192ม.8 หวยยาบ บานธิ ลําพูน 50200 / / /
11412 นาง บุญเรียง พรมทอง 56/2ม.2 กะเปยด ฉวาง นครศรีธรรมราช /
11413 นาย บุญเรียง เพ็ชรนรินทร 47/4 ราษฎรอุทิศ 1 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
11414 นาง บุญเรียม เกษหิรัญ 69 หลังร.ร.ศรีคณิตรรษตร พระนคร กรุงเทพมหานคร /
11415 นาย บุญเรือง กงชา 210 ม.6 บานหนองกุง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี /
11416 นาย บุญเรือง กอนจันดา 60/216 หมู 1 สุขุมวิท 27 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
11417 นาย บุญเรือง การหม่ัน 13ม.3 เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม 50170 /
11418 นาย บุญเรือง ขุนมากวัด 26ม.1 หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี /
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11419 นาย บุญเรือง แคนหนอง 7-9 รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
11420 จ.ส.อ. บุญเรือง จงอุตสิงห 3964/7 ยมราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
11421 นาย บุญเรือง พันธุวาป 40 ม.7 พรรณานิคม สกลนคร /
11422 นาย บุญเรือง พ่ึงโพธิ์ 53/2ม.11 รามอินทรา บางกะป กรุงเทพมหานคร /
11423 นาย บุญเรือง มินชัย ม.2 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท / /
11424 นางสาว บุญเรือง รัตธิภัย 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
11425 นาย บุญเรือง ราษฎรนิยม 38/8 ม.12 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
11426 นางสาว บุญเรือง สมสุข 87 สุขาภิบาล1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
11427 นางสาว บุญเรือง สืบสุข 87ม.4 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
11428 นาย บุญเรือง อินทรียวงค 23ม.1 ทาตะโก นครสวรรค /
11429 นาย บุญเรือง จันทรสิทธิ์ 8972 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน ธนบุรี / /
11430 นางสาว บุญเรือง แชมี 79 ม.10 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 6 ถ. ต.ดอกไม อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. กรุงเทพมหานคร /
11431 นางสาว บุญเรือง กลิ่นเลขา ม.4 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม /
11432 นางสาว บุญเรือน แจงใจ 27 ม.2 บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
11433 นาง บุญเรือน ชมภู 8/683 ม.2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
11434 นาง บุญเรือน บรรจงเลขา 3  อิสระภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
11435 นาง บุญเรือน ลิ่มระนางกูร 80/11 ประชาราษฏรบําเพ็ญหวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
11436 นาย บุญเรือน ศรีสวัสดิ์ 461 กรุงธนบุร4ี กรุงธนบุรี บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
11437 นาง บุญเรือน เสนทองแกว 17ม.6 ปาระกํา ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80000 / /
11438 นางสาว บุญเรือน พงษพานิช 142 ต.บางขุนพรหม ถสามเสนทาเกษม อ.พระนคร จ.พระนคร /
11439 นางสาว บุญเรือน ขาวละออ 461 อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
11440 นาย บุญเรือน ภักดีจันทร หมู 3 ต.ทํานบ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค /
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11441 นาย บุญฤทธิ์ กิจเจริญโรจน 117-119 จักวรรดิ กรุงเทพมหานคร /
11442 พ.จ.ท. บุญฤทธิ์ เธียรสุนทร 821/6 สุคนธวิท มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร /
11443 นาย บุญฤทธิ์ นาคเจริญ 258 หลานหลวง คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
11444 นาย บุญฤทธิ์ นามไพร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
11445 นาย บุญฤทธิ์ อาชาพานิช 28 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม /
11446 นาง บุญลพ ยุกตะทัต - ม.3 บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม /
11447 นาย บุญลภ มากดี 2/1 ม.26 อุบลราชธานี /
11448 นาย บุญลอม ทองแกว 263ม.7 หนองธง หนองธง ปาบอน พัทลุง 93171 /
11449 นาย บุญลอม ธนะศรี 45 1 โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 /
11450 นาย บุญลอม ปกษาสันต 57/1 ลําภู วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
11451 นาย บุญลอม ภารไสว 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
11452 นาง บุญลอม ศรีทอง 75 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
11453 นาง บุญลอม เอ่ียมวิจิตร 68/1 ม.5 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
11454 นาย บุญลาย ศิริเวชกุล 536 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
11455 นาย บุญลือ เกิดเกาะ 7ม.4 บานไร ลาดยาว นครสวรรค /
11456 นาย บุญลือ เกิดศิริ 107 ม.3 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี /
11457 นาย บุญลือ คงขวัญ 111ม.7 เช่ือมสัมพันธ หนองจอก กรุงเทพมหานคร / / /
11458 นาย บุญลือ บุญเกตุ 97ม.1 หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค /
11459 นาย บุญลือ มะลิทอง 120ม.11 สุพรรณบุรี /
11460 นาย บุญลือ รุงสกุล 1583 ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
11461 นาย บุญลือ วงศพรหมจักร 713 สวนดอก หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
11462 นาย บุญลือ อํ่าพันธุ 8 กระจอ ภาชี พระนครศรีอยุธยา / /
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11463 นาย บุญลือ แสงดวงมาศ 649 ผาดาษ เขานิเวศน เมือง ระนอง /
11464 นาย บุญเลิศ แกนเพชร 102/5ม.2 เจาฟา วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
11465 นาย บุญเลิศ แกวโมง 132ม.5 สันทรายแมโจ ปาไผ สันทราย เชียงใหม /
11466 นาย บุญเลิศ ขาวบาง 80/3 ลาดหญา-ศรีสวัสดิ์ ชองสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 /
11467 นาย บุญเลิศ ไขดวง 119 ม.5 ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
11468 นาย บุญเลิศ จุลพันธ 135/2 ม.2 ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช /
11469 นาย บุญเลิศ ชวยเพ็ชร 47/3 นิพัทสงเคราะห หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
11470 ร.ต. บุญเลิศ ดําริสุขถาวร 464/12/43 ม.3 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
11471 นาย บุญเลิศ ติงมหาอินทร 38 ม.7 อากาศอํานวย สกลนคร /
11472 นาย บุญเลิศ โตดี 12  ซอย 5ม.7 ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา /
11473 นาย บุญเลิศ เทียนกอน 12ม.2 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
11474 นาย บุญเลิศ นาคสุวรรณ 99 ม.1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 /
11475 นาย บุญเลิศ บุญเกิด 55 ม.2 อุบลราชธานี /
11476 นาย บุญเลิศ บุญยศิริเดชากุล 288-290 เสือปา ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
11477 นาย บุญเลิศ บุญสวา 44/40 ในเขต 1 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
11478 นาย บุญเลิศ ปทุมบาล 353 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11479 นาย บุญเลิศ ประสิทธิ์วิภาต 163 เจริญกรุง ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
11480 นาย บุญเลิศ ผองใส 56/3 ธาตุ รัตนบุรี สุรินทร 32130 /
11481 นาย บุญเลิศ ยอดบางหลวง 247/1ม.1 พหลโยธิน ปทุมธานี /
11482 นาย บุญเลิศ ยอดล้ํา 74 ม.2 ลานสกา นครศรีธรรมราช /
11483 นาย บุญเลิศ ยาไทย 78ม.4 สายทอง ปาโมก อางทอง /
11484 นาง บุญเลิศ รายรัตน 3603/219 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
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11485 นาย บุญเลิศ ลําโกน 247/1ม.1 อุด-เลย นาเหลา นาวัง หนองบัวลําภู 39170 /
11486 นาย บุญเลิศ วงศรัตนโชคชัย 2350 เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
11487 นาย บุญเลิศ วงหลอด 46/16 ม.8 บานนา วชิรบารมี พิจิตร /
11488 นาย บุญเลิศ สังขทอง 254 ม.4 วังใหม ปาบอน พัทลุง 93170 /
11489 นาย บุญเลิศ สําราญบํารุง 34 ชลประทาน ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / / / /
11490 นาง บุญเลิศ สุวรรณอําไพ 107 นารายณมหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
11491 ส.อ. บุญเลิศ หม่ันกิจ 236/39 ม.2 ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
11492 นาย บุญเลิศ หมูพยัคฆ 187/12ม.7 ลาดยาว นครสวรรค /
11493 นาย บุญเลิศ หวังสุข 811 สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11494 นาย บุญเลิศ หัตถวิก 270ม.1 ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180 /
11495 นาย บุญเลิศ หาญบูรณรักษ 547 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
11496 นาย บุญเลิศ เหมือนสุดใจ 100/15 นครชัยศรี นครปฐม /
11497 นาย บุญเลิศ อรุณสุขสถิต 2/8 อินทรพิทักษ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
11498 นาย บุญเลิศ อารีย 29ม.2 ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม /
11499 นาย บุญเลิศ อินตะสุวรรณ 34 3 แมอิง ภูกามยาว พะเยา 56000 /
11500 นาย บุญเลิศ อึงรัตนากร 138 ม.1 เจะบิลัง เมืองสตูล สตูล 91000 / /
11501 นาย บุญเลิศ อุดมรัตน 259 ม.1 กําแพงเพชร /
11502 นาย บุญเลิศ อุตกิมพันธุ ม.1 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี / /
11503 นาย บุญเลิศ อุศรีษะ 23/1ม.3 สันปายาง แมแตง เชียงใหม / /
11504 นาย บุญเลิศ โหราศาสตร 17 ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี / /
11505 นาย บุญเลิศ โดยบุตร /
11506 นาย บุญเลียง แกวแดง 8 ม.2 อุบลราชธานี /
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11507 นาย บุญเลียง ดงอนนท 23/22 ม.8 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
11508 นาย บุญเลี้ยง การบรรจง 436 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11509 นาย บุญเลี้ยง คงอนนท 112ม.8 หนองใหญ หนองกุงศรี กาฬสินธุ 40220 /
11510 นาย บุญเลี้ยง จันทรเวียง ม.8 บานชาง พนัสนิคม ชลบุรี / /
11511 นาย บุญเลี้ยง เภสัชเวชกิจ 216 4 บานแหลม บางปลามา สุพรรณบุรี /
11512 นาง บุญเลี้ยง จินตะเลขา /
11513 นาย บุญเลียบ พรหมทอง 135ม.6 เขาพนม เขาพนม กระบี่ 81145 /
11514 นาย บุญเลื่อน เสมอเช้ือ 27 ณระนอง สามเสนใน ดุสิต พระนคร / /
11515 นาย บุญเลื่อน เจนวิกยการ 4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท /
11516 นาย บุญวัง ทิพยรัตน ม.1 แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
11517 นาย บุญวาส มาลัย 45/8 แจงสนิท ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร /
11518 นางสาว บุญศรี จรรยาภรณพงษ 294 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
11519 นาย บุญศรี จันทรภูมิ 148/1 ม.1 บานพักรถไฟ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
11520 นาย บุญศรี ธารเวทย 3ม.1 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
11521 นาง บุญศรี นิลาพันธุ 66 อาคารสงเคราะหราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
11522 นาย บุญศรี บุญสง 365ม.18 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
11523 นาย บุญศรี ปญญาบุญ 127/3ม.12 เจาชาย รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
11524 นางสาว บุญศรี พรหมสุวรรณ 38 ม.8 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช /
11525 นาย บุญศรี พันธุหอม 420ม.8 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
11526 นาย บุญศรี มักกะโต 811 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11527 นางสาว บุญศรี เลิศวิริยจิตต 336 เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
11528 นาง บุญศรี วงษาเมธินทร 358/6 ไพศาล ประชาราษฎรบําเพ็ญหวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
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11529 นาย บุญศรี ศิริวงศ 285 แกวนวรัฐ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
11530 นาง บุญศรี ศุภดิษฐ 194 6 ทุงยั้ง ลับแล อุตรดิตถ 53210 / /
11531 นางสาว บุญศรี สมบุญฤทธิ์ 252 นาตยาวงษ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
11532 ส.ต.อ. บุญศรี สมศิลา 307 ม.1 อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด /
11533 นาง บุญศรี หลิน 49/133 4 หมูบานสัมภากรนิมิตใหม สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
11534 นาย บุญศรี มาดี 315 ทาแพ ชางมวย เมือง เชียงใหม /
11535 นาย บุญศรี อันทาพรม 153 2 ฉิมพลี ตลาด เมือง มหาสารคาม /
11536 นาง บุญศรี อัครพิทักษพงศ 9/53 ม.1 ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี / /
11537 นาย บุญศรี มาคี 315 ต.ชางมอย ถ.ทาแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม /
11538 นาง บุญศรี บุณยสนธิกุล /
11539 นางสาว บุญสง กลาหาญ 2 พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
11540 นาย บุญสง กาญจนรักษ 1427 หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง / /
11541 นาย บุญสง เกตุมา 147 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท /
11542 นาย บุญสง ขุนไกร 23 เฉลิมลาภ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
11543 นาง บุญสง เขียวละมัย 210 ม.4 มโนรมย ชัยนาท /
11544 นาย บุญสง คงทรัพย 23 ม.3 เมืองแก ทาตูม สุรินทร /
11545 นาย บุญสง เจริญสุข 5/5ม.9 เตชวมิช ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11546 นาง บุญสง ชะโลธร 24 สุขุมวิท23 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
11547 นาย บุญสง ตัณฑวิวัฒน 2599/3ม.5 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี /
11548 นาย บุญสง ทรัพยเจริญ 38/36ม.11 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
11549 นางสาว บุญสง ทองเดช 76 อรุณอมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
11550 นาย บุญสง ทองเสน 88/44 3 พัทยา 5 ฉิมพลี ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
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11551 ส.อ. บุญสง ทะกิจ 411ม.4 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี /
11552 นาย บุญสง ธัชรุงเรือง 325/160 สวนหลวง สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11553 นาย บุญสง ธาดาประดิษฐ 1 นิพัทธอุทิศ 2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
11554 นาง บุญสง พีชผล 861/2 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11555 นาย บุญสง เภสัชเวชกิจ 216ม.4 บานแหลม บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
11556 นาย บุญสง ไมตคุ 49 ศรีตะกั่วปา ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา /
11557 นาย บุญสง ลายตลับ 93 วังสําโรง ตะพานหิน พิจิตร /
11558 นาย บุญสง วงศตระกูล 379 ม.1 พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ /
11559 นางสาว บุญสง ศรีจันทรดี 108ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
11560 นาย บุญสง ศรีสําราญ 23ม.6 พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
11561 นาย บุญสง ศิริเดชไชยวงค 120/2 อินทามระ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
11562 นางสาว บุญสง สุขเดช 282 ลาดพราว107(ดีสมโชค) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
11563 นาย บุญสง สุขโต 1818/3 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
11564 นาย บุญสง สุขอนันต 8/5 ธานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
11565 นาง บุญสง แสงอาษาสุข 118 แกงคอย แกงคอย สระบุรี /
11566 นาย บุญสง หวังรุงวิชัยศรี 457 ม.1 พาน เชียงราย /
11567 นาย บุญสง หาญบัวแกว 100/31 ม.16 หทัยราษฎร มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
11568 นาย บุญสง อนุพงศ 34ม.4 สายจันหูตรอกแค ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150 / / /
11569 นาย บุญสง อโนทัยสินทวี 4236/64 ประดูหนึ่ง เจริญกรุง บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
11570 นาย บุญสง โรหิตะสุข 39 หลานหลวง วัดโสมนัส ปอมปราบ กทม. / /
11571 นาย บุญสง คาราราช 552-558 จักวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงค กทม. /
11572 นาย บุญสง เทวราข ต.จักวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
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11573 นาย บุญสง แซคู 2579 ต.คลองเตย ถ.พลําสี อ.พระโขง จ.กรุงเทพฯ /
11574 นาย บุญสง เกษมุติ 197 หมู 2 ต.เกาเลี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
11575 นาย บุญสง ปาลวัฒน /
11576 นาย บุญสงทิพย ภูมิพันธ 142 ผาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11577 นาง บุญสม โกกุล 115 ราษฎรอุทิศ สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
11578 นางสาว บุญสม ตุงคัษฐาน 89/1 อิสระภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
11579 นาย บุญสม ทําบุญ 198 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
11580 นาย บุญสม ไพโรจน 218/20ม.6 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
11581 นางสาว บุญสม รื่นอารมณ 75/3 พระรามที6่ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
11582 นาย บุญสม แสงกระจาง ม.1 เมืองเกา เมืองพิจิตร พิจิตร / /
11583 นาย บุญสม หาญชาวนา 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
11584 นาย บุญสราง ไวเขตรการ 146ม.6 วัดสิงห ชัยนาท /
11585 นาย บุญสวน กระเชาทอง 111/2 ม.20 00000 ฉะเชิงเทรา / /
11586 นาย บุญสวน ไทยแท 86 3 บางกะจะ เมือง จันทบุรี 22000 / /
11587 นาย บุญสอด ผลชีวิน - ม.2 สาย 22 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี /
11588 นาย บุญสอน คอวัน 382/10 จรัญสนิทวงศ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
11589 นาง บุญสอาด เปนกมล 171 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
11590 นาย บุญสาม สุขม่ัน 230ม.16 โคกสําโรง ลพบุรี /
11591 นาย บุญสาม แตงรม 886 ม.2 ต.คลัง ถ.หลังพลับพลา อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช /
11592 นาย บุญสาร ทองสมจิตต - ม.3 ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
11593 นาย บุญสาร โยธามาตย 27 อเนกอํานาจ อุบลราชธานี / /
11594 นางสาว บุญสิตา ศิริพร ณ ราชสีมา 39/110 ม.5 มัยลาภ รามอินทรา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
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11595 พันเอก บุญสิทธิ์ สายัณหวัฒน 21ม.5 หลังตลาดจันทรเกษมประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11596 นาย บุญสิน ลิ้มอุดมพร 44/28 กรุงเทพ-นนท ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11597 นางสาว บุญสิรินทร รุงเรืองไพศาลสุข 388 จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / /
11598 พ.อ.อ. บุญสืบ คงขจร 43/4 สุขจิต ประจวบคีรีขันธ 77000 /
11599 นาย บุญสืบ จันทรสองรัศมี 481/28 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
11600 นาย บุญสืบ คัมภีรยศ 972 ปากเพรียง เมือง สระบุรี /
11601 นาย บุญสืบ สุภานันท 83 ในเมือง เมือง ชัยนาท / /
11602 นาย บุญสุ ไชยจันลา 9 นันทาราม เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
11603 นางสาว บุญสุข อังคณานุชาติ 18/20ม.8 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
11604 นาย บุญสุข กองชัย 31/77 3 คลองเจ็ด - ลําลูกกา บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
11605 นาย บุญเส็ง ทองแสง 14 ม.4 คอทอง เขื่องใน อุบลราชธานี /
11606 นาย บุญเสริญ ฑีฆาวงค 246 ม.1 เจดียชัย ปว นาน 55120 / / /
11607 นาย บุญเสริม คงเรืองราช 176 พรมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11608 นาง บุญเสริม ชาติบุญเกิด 171 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
11609 นาย บุญเสริม แชมศิริ 401 6 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค 60250 / /
11610 นาย บุญเสริม ไชยโย 103ม.1 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
11611 นาย บุญเสริม นาคดิลก 30ม.4 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา / /
11612 พ.ท. บุญเสริม นามวัง 87/28 ตรอกวัดบางกระบือ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11613 นาย บุญเสริม พรมเสนะ 15/18 4 หนองจิก สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี 96160 / /
11614 นาย บุญเสริม วงศวิทูรวัฒนา 29/19 นครสวรรค /
11615 นาย บุญเสริม วงษสิทธิชัย 96 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
11616 นาย บุญเสริม แสงลูทอง 52ม.3 หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม /
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11617 นาย บุญเสริม หนูนอย 11 ม.9 กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 / /
11618 นาย บุญเสริม อําไพพันธุ 2ม.3 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค /
11619 นาง บุญเสริม โอราญ 1600/73 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
11620 นาย บุญเสริม จิตตวิบูลย 221 ต.ตรอกพุฒ อ. ปทุมวัน จ.พระนคร /
11621 นาย บุญเสี่ยง พูนนารถ 4 คุโสงเภา มโนรมย ชัยนาท / /
11622 นาย บุญแสง ฤทธิหาญ /
11623 นาง บุญโสม ปานประจง 369-391 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11624 นาง บุญโสม ปามประจง 88ม.1 อํานวยราษฎร เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ /
11625 นาย บุญหนา ขวัญทอง 2 ม.5 อุบลราชธานี /
11626 นาย บุญหมัก แผนเงิน 42 ม.1 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน /
11627 นางสาว บุญหลง ตุยสุข 188/3 2 บานแกง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130 / / /
11628 นาย บุญหลง ถาคําฟู 292 ม.9 ลําปาง 52100 /
11629 นางสาว บุญหลาย ศรีสมุทร 129/49 6 ลําพูน-บานชิ บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / / /
11630 นาย บุญหลาย สุวิทยชยานนท 11 พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
11631 นาย บุญหอม ศรีมาก /
11632 นาย บุญเหลือ เครือไชย 75 ม.3 เพชรเกษม บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
11633 นาย บุญเหลือ เตชะสถิตยพันธ 706ม.11 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
11634 นาง บุญเหลือ ทัตติวงษ 195/5 พระราม4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
11635 นาย บุญเหลือ ทุงฤทธิ์ 5 ค./16 ม.6 ประชาสงเคราะห สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
11636 นาย บุญเหลือ นิรเทียม 69 ม.3 สรรพยา ชัยนาท /
11637 นาย บุญเหลือ พลลาภ 79 รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
11638 นาย บุญเหลือ รังษี 115 ม.5 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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11639 นาย บุญเหลือ สิงหเจริญ 26/182 ม.5 ประชาสันติ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
11640 นาย บุญเหลือ อิงคเวชชากุล 6-8 สุนทรเทพ บุรีรัมย /
11641 นาย บุญเหลือ อินราช 21ม.12 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี /
11642 นาย บุญเหลือ หุตะมาน /
11643 นาย บุญเหลือ ผองคําพันธุ /
11644 นาย บุญเหลือ ลีมา /
11645 นาย บุญให เกตุแกน 4/50 ประทา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
11646 นาย บุญให เหลืองปฐมชัย /
11647 นางสาว บุญอยู จันทรธรรม 96 ม.2 ราชดําเนิน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
11648 นาย บุญอวน สุขหอม ม.4 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี / /
11649 นาย บุญอุม แสนกลา 11 โรงวัว ทายบาน ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
11650 นาง บุญเอ้ือ ลิ้มยิ่งเจริญ 53 ไพบูลยวัฒนา บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา /
11651 นาง บุญเอ้ือ แสงศักดิ์ 134 ม.1 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 พัทลุง /
11652 นาย บุญฮุย แซเซีย 454 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ พระนคร /
11653 นาย บุญโฮม นิยวัน 369-311 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
11654 นาย บุญโฮม เกษาพันธ 40 ม.12 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี /
11655 นางสาว บุญโฮม จันทรศูนย 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
11656 นาย บุญโฮม วิศูนย 41ม.2 บึงสามพัน เพชรบูรณ 67160 /
11657 นาง บุณณดา วิชกูล 96/325 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / /
11658 นาง บุณณภัสสร ศุภโอภาสพันธุ 803/128 แฮปปแลนด คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
11659 นาย บุณธรรม อุตรเลิศ น้ําอาง 1 น้ําอาง ตรอน อุดตรดิตถ /
11660 นาง บุณยนุช ชาญณรงค 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
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11661 นางสาว บุณยนุช สุจริยานุรักษ 94/1 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 / / /
11662 นาย บุณยพร ยี่มี 14/232 ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
11663 นางสาว บุณยวีร แดงศรี 322/283 8 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
11664 นาง บุณยานุช นาควิจิตรไพฑูรย 111/270 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
11665 นาง บุณยาพร พิมทอง 39ม.4 หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร /
11666 นาย บุณอาจ พันธคง 17ม.13 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค / /
11667 จ.ส.ต. บุดดี พุทธพันธ 124/19ม.15 อุบลราชธานี /
11668 นาย บุตร คําพรม 4 บานขาว เมือง อุดรธานี /
11669 นาย บุตร คลายสิน 383ม.3 บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
11670 นาย บุตร ปานประดิษฐ 165ม.3 สทิงหมอ สิงหนคร สงขลา / /
11671 พ.ต.ท. บุตร เหลาภักดี 96/100 ม.6 ศรีจันทร พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน /
11672 นาย บุตรโต นามบุญเรือง 40 3 โพนทอง บานแพง นครพนม 48140 /
11673 นาย บุตสี โพริจันทร /
11674 นาย บุน ตามจิตเจริญ 62/19ม.2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
11675 นาย บุนเฉียว แซอ้ึง 144 สุขาภิบาล ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
11676 นาย บุนเซียม แซลู 538 ม.1 ต.บางเมือง ถ.สี่แยก อ.สมุทรปราการ จ.พระนคร /
11677 นาย บุนทรง แซเลา /
11678 นาย บุนนาค คันธรัตน ม.3 เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
11679 นาย บุนเลง แซหลาย 32-34 9 มีนบุรี มีนบุรี พระนคร /
11680 นาย บุนเลง แซถัง 71 จักรพงษ พระนคร พระนคร กทม. / /
11681 นาย บุนเลง หลายชูไทย 32-34 ต.มีนบุรี อ.มีนบุรี จ.พระนคร /
11682 นาย บุนสุย ฤกษเมธ อยูเรือ 3 พุทธบูชา ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
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11683 นาง บุบผา คงเกรียงไกร 18ม.4 โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม /
11684 นางสาว บุบผา จิตสุชน 1314/103 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
11685 นางสาว บุบผา จูฑะวชิรโรจน ฒ.80ม.9 หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
11686 นางสาว บุบผา แซลิ่ม 49/24ม.4 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / /
11687 นาง บุบผา นอยมาลัย 2/5 ม.1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120 / / / /
11688 นางสาว บุบผา พงษพานิช ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / / /
11689 นาง บุบผา มัญยานนท 74/1 จิตเนื่อง นาทวี นาทวี สงขลา /
11690 นาง บุบผา โมกขาว 320/105 8 11 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
11691 นาง บุบผา ศิริรัตน 122/73ม.9 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
11692 นาย บุบผา สาระคี /
11693 นาง บุบผา สุรโยธิน /
11694 นางสาว บุบผา แถวอุดมชัย 90/535ม.2 ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / / /
11695 นาง บุปผา ขันธิกุล 220/19 ประชานุกูล1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
11696 นางสาว บุปผา เจนสุทธิเวชกุล 105/2 พระราม6 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
11697 นาง บุปผา ณ ลําปาง 76 ตรอกวัดราชสิทธ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
11698 นางสาว บุปผา ดีมีศรี 115/88 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / / /
11699 นางสาว บุปผา ทองใบ 826/37.2 ริมคลองบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10400 /
11700 นาง บุปผา นิลดี 100 ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / /
11701 นาง บุปผา เพชรา 102 ม.9 พัทลุง 93000 / /
11702 นาง บุปผา จงประเสริฐ 64 บํารุงเมือง สําราญราษฎร ปอมปราบ กทม. / /
11703 นาย บุมเฮ้ียง แซวั้ง 460 ต.สัมพันธวงศ ถ.วานิช อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพ /
11704 นาย บุยทรง มหรรทัศนพงศ 334 ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
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11705 นางสาว บุรนาถ วงศไชย 10ม.5 5 พะเยา 56110 / /
11706 นาย บุรินทร ทองแกว 272/1 ริมทางรถไฟนอก บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
11707 นาย บุรินทร แสงวิรุณ 537/539 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
11708 นาย บุลเดช วิมูลผล 33/1 ม.2 ลาดหลุมแกว ปทุมธานี /
11709 นาย บุศย มยาเศส 205 ม. 2ต. ทาตะเภา อ. เมือง จ. ชุมพร /
11710 นางสาว บุศยาภรณ ตั้งวงศยอดยิ่ง 39/97ม.1 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
11711 นาง บุศยาภรณ สุวรรณศิลา 39/97 ม. 1 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
11712 นาง บุศรา จิระวงศประภา 8/44 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
11713 นางสาว บุศรา พลอยไพลิน 35/6 วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
11714 นางสาว บุศรินทร จุฑารัตนากูล 1032/222 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / / /
11715 นางสาว บุษกร จินดาสายสนธ 437 อาจณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
11716 นางสาว บุษกร ภิระบรรณ 185/75 ม.2 หนองแฝก สารภี เชียงใหม /
11717 นางสาว บุษบง ขําแปง 231/22 แจงวัฒนะ 6 แยก แจงวัฒนะ ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
11718 นางสาว บุษบง มีมะโน 370 ม.8 แจงวัฒนะ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
11719 นางสาว บุษบง ศรีวะรมย 19 ชาภูบาล มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 / / / /
11720 นาง บุษบง ศรีแสงออน 34ม4 เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
11721 นางสาว บุษบง สุวรรณสุข 219 4 สรางกอ กุดจับ อุดรธานี 41250 /
11722 นาง บุษบง แสงสีดา 300 2 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 67240 / / / /
11723 นางสาว บุษบงก พุมเจริญ 62 6 คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
11724 นางสาว บุษบรรณ สุขกาญจน 66ม1 กาญจนวนิช พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
11725 นาง บุษบา ชาติชนะยืนยง 156/5ม4 4 รัฐบํารุง คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 / /
11726 นางสาว บุษบา มาบุตร 25/5 สุขุมวิท33 สุขุมวิท ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / /
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11727 นาง บุษบา ยินดีสุข 26 1 เทศบาล 17 สระแกว เมืองสระแกว สระแกว 27000 / / / / /
11728 นาง บุษบา อรรถาวีร 18/3 สมบูรณกุล หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
11729 นาง บุษบา อุชายภิชาติ 750 ม.1 มิตรสัมพันธ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา /
11730 นาง บุษบาวรรณ จันทรเศรษฐี 9 ม.6 โรงชาง พรหมบุรี สิงหบุรี / /
11731 นางสาว บุษยพรรณ เทพฝน 300/44ม.10 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
11732 นางสาว บุษยมาศ ชีววัฒนนนท 22 อินทามระ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
11733 นางสาว บุษยมาศ เศียรนอก 292/1 ห 32 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
11734 นางสาว บุษยามาศ สีทิน 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
11735 นางสาว บุษรา รอดแกว 2 พลับพลาไชย วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
11736 นาง บุษรา ศรีทองทิม 89 จรัญสนิทวงศ 92 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
11737 นาง บุษรา หลาพิศาล 197ม.1 มวงไข พังโคน สกลนคร /
11738 นางสาว บุษราคัม จินาพันธุ 78 รามคําแหง52/2 ราคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
11739 นางสาว บุษราคัม พวงทอง 541 เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
11740 นาง บุษราภรณ จันทา 130/1 ม.4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / / / /
11741 นาง บุษราภรณ เถื่อนเหลือ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
11742 นางสาว บุษราภรณ ชนสีลัง /
11743 นางสาว บุษรินทร โมลัยรักษ 459/1 9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
11744 นาย บุสย เบญจวรรณ 58 อัษฎางค วังบูรพา พระนคร พระนคร / /
11745 นางสาว บุหงา ชัยศิริ 145-149 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
11746 นาง บุหงา เพชรสวัสดิ์ 12 ม.2 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี /
11747 นางสาว บุหงา โกศล /
11748 นาง บุหลัน เล็กคํา - ม.3 กระบี่ /
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11749 นาย บูกวง แซตั้ง 28 วัดดอน ยานนาวา ยานนาวา พระนคร /
11750 นาย บูเคี้ยง แซแต 583/1 ต.โรงเลี้ยงเด็ก ถ.บํารุงเมือง อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
11751 นาง บูญมา สูงตรง 797 ม.3 ต.บานหม่ี อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี /
11752 นาย บูนซิว แซเลา 56 ข. ม.2 ต.บางขุนเทียน อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพ /
11753 นาย บูรณ ขวัญจันทร 35/1 2 ทาหมอไทร จะนะ สงขลา 90130 /
11754 นาย บูรณะ สุนทรพิทักษ /
11755 นาย บูรพ จันทรทิพย 363 ม.16 แมสูน ฝาง เชียงใหม /
11756 นาย บูรพา พิมพาถรณ ม.9 สระบุรี / /
11757 นาย บูเหง่ียว แซฉิ่น 229 ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงส จ.พระนคร /
11758 นาง เบ เตียวสี /
11759 นาย เบญจ พรพลธรรม 195ม.8 เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา / /
11760 นาย เบญจ วิรุฬหอัศว 195ม.8 เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา /
11761 นางสาว เบญจกุล เกียรตุมาพันธ 42 ชลวิถี ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
11762 นางสาว เบญจจมาภรณ กองสู 277-3/8 3 3 3 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / / /
11763 นางสาว เบญจพร งาตา 559-561 ศรีเวียง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10160 /
11764 นางสาว เบญจพร ชัยเนตรวานิช 2/753 ปอบปูลา 6 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
11765 นางสาว เบญจพร บัวชุม 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
11766 นางสาว เบญจพร ผลวัฒนะ 120 ตรอกวัดประชาระบือธรรม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
11767 นางสาว เบญจพร พันดุไลย 236 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
11768 นางสาว เบ็ญจพร วงษสกุล 3 แสงชูโต 30 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 / / /
11769 นางสาว เบญจภัทร โมนะ 42/149 ม.5 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / / /
11770 นางสาว เบญจภา ตรีศักดิ์ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
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11771 นางสาว เบญจภา องคอักษรศิลป 99 พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
11772 นางสาว เบญจมา พรกมลเจริญสุข 1296/38 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
11773 สิบเอกหญิง เบญจมาภรณ กัลยจาฤก 49ม.9 ปว-น้ํายาว ศิลาเพชร ปว นาน /
11774 นางสาว เบญจมาภรณ สวางศรี 954 บรมราชชนนี บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
11775 นางสาว เบญจมาศ คลองเชิงศร 105ม.5 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
11776 นางสาว เบญจมาศ โควพินิจชัย 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
11777 นางสาว เบญจมาศ จําปานคร 71 3 แมเย็น พาน เชียงราย 57280 / / / /
11778 นางสาว เบญจมาศ เดชราช 72 12 บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 41280 / / /
11779 นางสาว เบญจมาศ ธรรมรส 2  ม.2 วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
11780 นาง เบญจมาศ พงษกล่ํา 425-426 ม. 3 สุระนารายณ ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / /
11781 นาง เบญจมาศ พันธพิทักษ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65180 / / /
11782 นาง เบญจมาศ มณีโชติ 559/2 2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา /
11783 นาง เบญจมาศ โรจนวิภาต 6/2 3 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
11784 นางสาว เบญจมาศ วิชาพูล 612/38 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
11785 นางสาว เบญจมาศ ศรีอุดร 25/3-4 เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
11786 นาง เบญจมาศ สิทธิเวช 29 3(ถนนเจริญประเทศเจริญประเทศ ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
11787 นาง เบญจมาศ อุยยาหาญ 423 ถวาย ทาฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
11788 นางสาว เบ็ญจมาศ สุขประดิษฐ 142/158 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
11789 นาง เบ็ญจมาศ หฤทัย 24/3 อภิชาต หมู 3 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
11790 นางสาว เบ็ญจมาศ เหลียวรุงเรือง 179/4 พระปกเกลา ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / /
11791 นางสาว เบญจมาส เรืองดิษฐ 125/432ม1 ทาขาม หาดใหญ สงขลา / /
11792 นาง เบญจมาส วองไวไพโรจน 82ม.7 หวยยาบ บานธิ ลําพูน 51180 /
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11793 นาย เบญจมินทร รักษาเดช 106/19 2 สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / /
11794 นางสาว เบญจลักษณ บมไล 101/378 ม.4 15 ราษฎรพัฒนา คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / / /
11795 นางสาว เบญจวรรณ คํายัง 995 ลาดพราว94(ปญจมิตร) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / / /
11796 นางสาว เบญจวรรณ ชอบชม 773/9 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / / /
11797 นาง เบญจวรรณ ตั้งพัฒนาประดิษฐ 118 รถไฟ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
11798 นางสาว เบญจวรรณ บุญเสรี 53/5 วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10110 /
11799 นางสาว เบญจวรรณ พรหมวิจิตร 310/178 รามคําแหง สุขาภิบาล หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
11800 นางสาว เบญจวรรณ ลวนวิเศษ 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
11801 นาง เบญจวรรณ สมบูรณสุข 41 เสร6ี สวนหลวง ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / /
11802 นาง เบญจวรรณ สังขศิลา 2/2 4 รณชัยชาญยุทธ ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 / /
11803 นางสาว เบญจวรรณ สิทธิพงศ 67/1ม.1 ทอนหงส พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 /
11804 นางสาว เบญจวรรณ สุไทยตระกูลสม 37 นภาลัย5 สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
11805 นางสาว เบญจวรรณ สุริยะวงศ 125 1 แมตาน ทาสองยาง ตาก 63150 / /
11806 นางสาว เบญจวรรณ เสนชัย 1/267 5 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
11807 นางสาว เบญจวรรณ โสภา 304/978 3 พหลโยธิน 49/1 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
11808 นางสาว เบญจวรรณ หมายม่ัน 42/1  6 มาบโปง พานทอง ชลบุรี 20160 /
11809 นางสาว เบญจวรรณ เหมือนตา 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
11810 นางสาว เบญจวรรณ อินตะวิไล 77 9 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / /
11811 นางสาว เบญจวรรณ ตั้งมุตติยานนท 235 ม. ซ.เพชรเกษม 69 ถ. ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. กรุงเทพมหานคร /
11812 นาย เบญจะ ดิสวัฒน 59 ถ.เอกมัย ต.คลองตัน อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ /
11813 นาง เบญจา บุญมี 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
11814 นางสาว เบญจา มะลิวงค 30 ม.4 บานดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 537 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

11815 นาง เบ็ญจา จิระเวชกิจกุล 166 ธนสาร ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
11816 นาง เบ็ญจา ชูเพียร 11 เนินพระ2 กรอกยายชา เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21150 /
11817 นางสาว เบ็ญจา หอมสุวรรณ 83 ซุปเปอรไฮเวย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
11818 นางสาว เบ็ญชา กิ่งกาน 34 ม.5 สบบง ภูซาง พะเยา 56110 /
11819 นางสาว เบญญจพิศ หวลกาพย 3ม.6 เชียงใหม-ลําพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม 51000 / / /
11820 นางสาว เบญญทิพย จันทรฤทธิ์ 99/18 ม.8 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
11821 นางสาว เบญญพร เดชสุวรรณ 67 ม.6 ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา / /
11822 นาง เบญญพร ทันจันทึก 330/16 9 บานฝาง บานฝาง ขอนแกน 40270 / / / /
11823 นางสาว เบญญลักษณ อรรจนโรจน 56/7 มนตรี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
11824 นางสาว เบญญานันทน พิมพกรรณ 169/402 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / / / /
11825 นางสาว เบญญาพร สุนทรารักษ 109/14ม.7 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
11826 นาง เบญญาภา กาลเขวา 99/193 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
11827 นาง เบญญาภา จินดาสุรัตน 369/21ม7 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15220 / / / /
11828 นาง เบญญาภา เสนียวงศ ณ อยุธยา 824 เจริญรัถ คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
11829 นาง เบย สังขแกว /
11830 นาย เบรู 2 บานแกะ เมือง อุตรดิตถ / /
11831 นาง เบา แซเตีย /
11832 นาง เบาะ กลางชะนี /
11833 นาย เบิ้ม ปลอดหวง 11 11 ปาขะ บานนา นครนายก 26110 /
11834 นาย เบี้ยว ลักษิกานนท 3 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี / /
11835 นาง เบื้อง วงษเจริญ /
11836 นาย แบงค ปราชะ ม.3 พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 538 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

11837 นาย แบน ถาวรทัศน 58 ม.6 สายเอก นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
11838 นาย แบน นาวเวนไชย 41 ม.3 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค /
11839 นาย แบน รอดสม - ม.7 ชัยนาท /
11840 นาย แบน สินสอาด 15/3 ริมนา ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร / /
11841 นาย แบน เอ่ียมรอด ม.2 ตะพานหิน พิจิตร /
11842 นาย แบน อินทวัติ ม.8 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี /
11843 นาย แบน ครุธชางทอง 421 ต. บางหลวงอ.สวรรยา จ. ชัยนาท /
11844 นาย แบน สนองบุญ ม.2 ต.โตนด กิ่งอ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย /
11845 นาย แบลุม แล 251 ต.สุริวงษ อ.บางรัก จ.พระนคร /
11846 นาย แบว ช่ืนมัจฉา บางภาษี บางเลน นครปฐม /
11847 นาย โบ แซโคว /
11848 นางสาว โบตั๋น ศรีโพธิ์งาม 73/72 สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
11849 นาง โบตั๋น สังขเพ็ชร 12 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
11850 นาย ใบ ไกรสังข 57ม.1 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
11851 นาย ใบ นามแสน 166ม.5 พังโคน พังโคน สกลนคร /
11852 นาย ใบ วิลิตไชย 175 พระปกเกลา ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
11853 นาย ใบ คุดปอ 6 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา /
11854 นาย ใบ บุญยิ่ง 1103 พรหมราช ในเมือง เมือง อุบลราชธานี / /
11855 นาง ใบ แกวฟู /
11856 นาง ใบบุญ สุนทรวิจารณ 494 ประชาช่ืน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
11857 นาย ปกรณ กุลกําจร 604ม.1 บุรีรัมย /
11858 นาย ปกรณ เกยุรวงศ 56/5 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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11859 นาย ปกรณ เกียรติวุฒิอมร 30/1ม.4 หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ 67110 /
11860 นาย ปกรณ ทวีโชติภัทร 32ม.11 ไรขิง สามพราน นครปฐม /
11861 นาย ปกรณ ทองปราง 39/2 ม.10 ไอยรา 4 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
11862 พันโท ปกรณ มินวงศ 5ม.6 ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
11863 นาย ปกรณ รองสวัสดิ์ 83/39 3 กาญจนวาณิชย คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
11864 นาย ปกรณ วศินชัย 3963 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
11865 นาย ปกรณ วัชรินทรกร 21/22ม.13 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
11866 นาย ปกรณ สมศรี 35/2 ม.1 ปางสวรรค ชุมตาบง นครสวรรค 10540 /
11867 นาย ปกรณ สมสุข 3/7ม.3 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
11868 นาย ปกรณ อวรัญ 124/1 5 บุงคลา หลมสัก เพชรบูรณ 67110 / /
11869 นาย ปกรณ อ้ึงตระกูล 2218/51 จันทน ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
11870 นาย ปกรณ วาศี 94 ม.7 ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพ /
11871 นาย ปกาศิต แสนทอน 45 6 ศาลาหลวง ศาลา เกาะคา ลําปาง 52130 /
11872 นาย ปกาสิต ภาคสวรรค /
11873 นาย ปกิต บุญญาสัย 206 นครสวรรค วัดโสมนัส ปอมปราบ กทม. / /
11874 นาย ปกิต สิทธินันท 7 บางตีนเปด เมือง ฉะเชิงเทรา / /
11875 นาง ปฎิญญา เอ่ียมสําอางค 31 ม.5 ฉะเชิงเทรา 24000 /
11876 นาย ปฎิญญา แชทอง 99/153 ม.5 ซ. ถ. ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. นนทบุรี /
11877 นาย ปฏิคม ศุภฤทธิธํารง 1035/12 กะโรม คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
11878 นาง ปฏิญญา กองสกุล 499 พัทลุง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 / / /
11879 นางสาว ปฏิญญา ศรีใส 45/273 6 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
11880 นางสาว ปฏิญา สายรัตน 89 จรัญสนิทวงศ 65 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
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11881 นาย ปฏิบัติ งามภักดิ์ 7 เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี / /
11882 นาย ปฏิพล เพชรประทุม 2/45 ริมทะเล บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
11883 นาย ปฏิพล รัตนพันธ 160 ม .7 ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 93110 / /
11884 นาย ปฏิภาณ แกววิเศษ 53ม.20 หนองกง นางรอง บุรีรัมย /
11885 นางสาว ปฏิมา ปตกาญจนกุล 223 หมู 10 ปูเจาสมิงพราย สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ /
11886 นางสาว ปฏิมา โอชิตพงศ 18 พ่ึงมี 3 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
11887 นาง ปฏิมาพร สนิทบุรุษ 114/227 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ /
11888 นาย ปฏิวัติ จิตประเสริฐ 49/25 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
11889 นาย ปฐม ตุงแกว 293/ ม.1 ปาบอน ปาบอน พัทลุง 93170 /
11890 นาย ปฐม บุษบา 207 สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
11891 นาย ปฐม หอมหวล 18 วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
11892 นาย ปฐม แจงช่ืน 1112/2 1 สุขุมวิท ปากน้ํา เมือง สมุทรปราการ /
11893 นาย ปฐมพงศ มีธรรม 258 สมเด็จพระเจาตากสิน 4 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /
11894 นาย ปฐมพงศ แปนจันทร 99/13 ม.9 ต.ทาโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 /
11895 นาย ปฐมพงษ เผือกลี 99 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
11896 นาย ปฐมพร ผลจันทร 131 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
11897 นางสาว ปฐมพร สวางภพ 39 8 หัวเสือ ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140 / / / /
11898 นาย ปฐมพร ใหมเสน 4ม.2 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130 /
11899 นางสาว ปฐมา ประยูรหงษ 16 ระนอง 1 พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11900 นางสาว ปฐมาวดี มีสะอาด 551 พัฒนาการ20 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
11901 นางสาว ปณชพร รักกิจ 308/127 ม.11 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
11902 นางสาว ปณดา อรรคพงษ 178 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
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11903 นางสาว ปณสมณ ชาวเกาะ 98/190 เพชรเกษม73/2 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
11904 นางสาว ปณัชรี ภูศิริ 144/406 สุขาภิบาล3 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / /
11905 นาง ปณัฏฐชญา พัฒนไพบูลยศักดิ์ 122/26 หมูที่ 6 ทาขาม สามพราน นครปฐม 73110 / /
11906 นางสาว ปณาลี จันทระ 98/343 11 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
11907 นางสาว ปณิฎา เหมวรรธนบูรณ 160 13 บานรอง งาว ลําปาง 52110 / / / /
11908 นาง ปณิดา ซายยศ 102/7 พิมพสุต ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
11909 นางสาว ปณิตา คูสกุลสมศักดิ์ 1575 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
11910 นางสาว ปณิตา จันทปชโชติ 21/9 วุฒากาศ 43 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
11911 นาง ปณิตา ถนอมวงษ 90/164หมู14 บางบัวทอง-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
11912 นาง ปณิตา วงคพุทธคํา 176/239 ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
11913 นางสาว ปณิธาน ภาสกานนท 261 ลาดพราว122 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10330 / / /
11914 นางสาว ปณิธิดา แซเฮง 17/1ม.4 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
11915 นางสาว ปณินันท สกุลทอง 99/87ม.1 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
11916 นางสาว ปณิศา วงศาโรจน 67/261ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
11917 นางสาว ปดิวรัดา ไชยภูมิ 123/1 ม.7 โตนงาชาง ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา / /
11918 นาง ปทิตตา กิจสิรเวช 10/472ม.7 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
11919 นางสาว ปทิตตา ไทธนาลาภวัติ 107 สุนทรศิริ หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
11920 นาง ปทุม จุฬารัตน 34/1 สี่พระยา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
11921 นาง ปทุม วารายานนท 9 มิถุนา เมืองลําปาง ลําปาง /
11922 นางสาว ปทุมพร เพชรเพ็ง 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
11923 นาง ปทุมพร มหาพรหมวัน 224ม.8 เหมืองจ้ี เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
11924 นาง ปทุมวดี มีนาค 652 นาทอง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
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11925 นางสาว ปนัดดา ขาวราศรี 39/102ม5 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
11926 นางสาว ปนัดดา ตุงสวัสดิ์ 20 1 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110 /
11927 นางสาว ปนัดดา อุดมธัญลักษณ 20/23-24 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
11928 นาง ปนิดา รอดเสถียร 11 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
11929 นาย ปนิษฐ ธรรมธีโรวัฒน 18/1 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / /
11930 นางสาว ปพัชญา โชวันดี 72/132ม.1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
11931 นางสาว ปพิชญา ใจบุญลือ 51/2 ตรอกราชพัสดุม. ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
11932 นางสาว ปพิชญา ตรีโกศล 101 12 คลองนารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / / / /
11933 นางสาว ปพิชญา เทศนา 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
11934 นางสาว ปพิชญา มวงพิน 143 4 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70000 /
11935 นางสาว ปพิชญานันท แกวเกตุ 37/2 ม.2 ต.บางแกวฟา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 นครปฐม /
11936 นาย ปภพ เรงสมบูรณ วัดวงษลาภาราม เพชรเกษม 108 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
11937 นางสาว ปภพพร ทิพยอักษร 72/5ม.6 ประชาราษฎร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
11938 นาง ปภัสรา ทัพพะรังสี 246 พหลโยธิน32 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
11939 นางสาว ปภัสรา เนตรวงศ 94/75 วัชรพล ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
11940 นางสาว ปภัสรา เบ็ญจชาติ 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
11941 นางสาว ปภัสรา ยันตะบุศย 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
11942 นางสาว ปภัสรา สังขสุข 169/402 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
11943 นาง ปภาจิต บุตรสุวรรณ 42/19 พหลโยธิน47 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
11944 นาง ปภาชลดา อินทวงค 195 5 แกวนวรัฐ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
11945 นาง ปภาดา คงอินทร 55/35 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
11946 นาง ปภาดา แจมจันทร 100/329 8 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 543 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

11947 นาง ปภาดา หอมจันทร 24/54 5 345-บางคูวัต คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
11948 นางสาว ปภาดา แหวเพ็ชร 130/1 4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
11949 นาง ปภาภรณ พฤกษเจริญพงศ 255/23 พะเนี่ยง กรุงเทพมหานคร / /
11950 นางสาว ปภาภัทร เชียรวุฒิกร 598/3 พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / /
11951 นาง ปภาภัสสร พลจันทร 84/102 8 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
11952 นางสาว ปภาวดี เศษสุวรรณ 3761/242 กรุงเทพมหานคร /
11953 นางสาว ปภาวดี สุฉันทบุตร 4/167 ม.1 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 11130 /
11954 นางสาว ปภาวิณี ผะแดนนอก 45 16 เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม 10140 /
11955 นาง ปภาวี อินทวงศ 233/21ม.3 ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช / /
11956 นาง ปภาสินี สระบุญมา 190/71 4 เบิกไพร บานโปง ราชบุรี 70110 / /
11957 นางสาว ปภาอร ศรีเสรี 720/3 รวมมิตร จันทนี ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
11958 นาง ปภินพิทย ปภัสรวิจิตร 102/9 4 บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
11959 นาย ปรโชต ชัยสิทธิ์ปรุ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
11960 นาย ปรพคอง จันทรประดิษฐ 65/1ม.7 เนินปอ สามงาม พิจิตร /
11961 นางสาว ปรมาภรณ ชูมี 319/26 วงศสวาง ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
11962 นางสาว ปรมาภรณ ยาวะประภาษ 9 เพชรเกษม 68 แยก 7 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
11963 นางสาว ปรมาภรณ รุงแสงอโณทัย 40/932 5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
11964 นาย ปรเมศวร พนัสอําพล 2/5 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
11965 นาย ปรเมษฐ เหลาประเสริฐ พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
11966 นาง ปรรพกาล เกษมพรรณราย 42/521 ม.5 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
11967 นาย ประกฤต เลิศจรัสอรามดี 61/114 ม.6 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี /
11968 นาย ประกฤติ ขันที 63/1883 บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
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11969 นาย ประกวด หนูหวาน 456 ม.6 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
11970 นาย ประกอบ กอรปอริยจิต 145 พระราม 4 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / / /
11971 นาง ประกอบ เกตุพันธุ 117 ม.1 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี /
11972 นาย ประกอบ เคลาเจริญ 58 ราษฎรดําหริห หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
11973 นาย ประกอบ เชาวนะ 87ม.7 ฉวาง-ทานพอ ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช /
11974 นางสาว ประกอบ แชมเมืองปก 61/2 ม.1 กร่ํา แกลง ระยอง 21190 /
11975 นาย ประกอบ แซอ้ึง 381 บานหม่ี ลพบุรี /
11976 นางสาว ประกอบ แซเฮง 3 4 15 รังสิต-นครนายก ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
11977 นาย ประกอบ ตรีสารศรี 1 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
11978 นางสาว ประกอบ แถมเกษม 33/8 ม.15 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
11979 นาย ประกอบ ทัดเทียม 15/2ม.19 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
11980 นาย ประกอบ เนตรสุวรรณ 100 ม.4 เมืองชุมพร ชุมพร /
11981 นางสาว ประกอบ ในจิตต 215 กรุงธนบุร1ี คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
11982 นาย ประกอบ บุญสวัสดิ์ 11-12 ราชดําริ หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
11983 นาย ประกอบ พรหมรักษ 9/2105/ม.11 กลางเมือง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
11984 นาย ประกอบ เพียบุตวงศ 182/1 โพนสา ทาบอ หนองคาย 43110 / /
11985 นาย ประกอบ แพทยประเสริฐ -ม.11 ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
11986 พลฯ ประกอบ ภูหงษเพชร 177ม.9 นิตโย พังโคน พังโคน สกลนคร /
11987 นาย ประกอบ เภสัชศาสตรนกูล 15/20-21 กรุงศรีใน ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
11988 นาวาเอก ประกอบ ยิ้มบุญณะ 33/2 ม.6 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง / /
11989 นางสาว ประกอบ รังสิโรจน 38/2 ม.2 สมุทรสงคราม /
11990 นาย ประกอบ รุจนากร 221 วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
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11991 นาย ประกอบ วรครบุรี 67ม.6 ครบุรีใต ครบุรี นครราชสีมา /
11992 นาง ประกอบ ศรีวิรัชกุล 201ม.4 พนัสนิคม ชลบุรี / /
11993 นาย ประกอบ สินสุวรรณ 55 ม.2 บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา /
11994 นาย ประกอบ สุภาพ 17/7 ม.1 ถนนไชยา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
11995 นาย ประกอบ สุวรรณ 57 ม.10 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 / /
11996 ร.อ. ประกอบ แสงสุข 381 บานชางหลอ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
11997 นาย ประกอบ อุบลขาว 75ม.2 ดํารงพัฒนา บานนา จะนะ สงขลา 90130 / /
11998 นาย ประกอบ สุขะมงคลสวัสดิ์ 1309 ต.สมเด็จเจาพระยา อ.คลองสาม จ.กรุงเทพ /
11999 นาย ประกอบ สายสุทธีวงษ ม.4 ต.ผักไห อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา /
12000 นาง ประกาย กลิ่นจันทร 253/61ม.1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
12001 นางสาว ประกาย ชาญณรงค 9/98 รามคําแหง 2 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
12002 นาง ประกาย เพชรบุญ 40 มหาราช สะบายอย สะบายอย สงขลา 90210 / /
12003 นาง ประกายแกว ตระกูลมหชัย 63/1ม.11 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี / /
12004 นางสาว ประกายคํา ทาทุบแปน 109 14 เหมืองจ้ี เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / / /
12005 นางสาว ประกายดาว ศรีมุษิกโพธิ์ 454/15 จันทน บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / / /
12006 นาง ประกายพฤกษ ตาแปง 399ม.4 สันทรายใหม ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
12007 นางสาว ประกายมาศ มัชฌิมา 311/1 2 บานคลอง เมือง พิษณุโลก 65000 / / / /
12008 นางสาว ประกายรัตน ตรงเจริญชัย 24 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
12009 นางสาว ประกายรัตน ทุนิจ 104/2 6 มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 /
12010 นาง ประกายรุง ลาภบุญทรัพย 248 เลียบทางดวนบางนา บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
12011 นาย ประการ อาทะวิมล 174 ม.6 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี /
12012 นาย ประกาศ คลังกลาง 72ม.11 หนองคาย /
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12013 จ.ส.อ. ประกาศ ธนะสถิตย 400/5 กันตัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
12014 นาย ประกาศ ศรีสุจิตร 10/6 นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 43120 /
12015 นาย ประกาศิต ชัยศรี 73ม.3 ตรัง-ปะเหลียน ทาขาม ปะเหลียน ตรัง /
12016 นาย ประกาศิต อําไพพิศ 7ม.1 สะแก สตึก บุรีรัมย 31150 /
12017 นาย ประกาสิต จันทรสิทธิเวช 259ม.1 เมืองชุมพร ชุมพร /
12018 นาย ประกิจ เจียรไกร 148/265ม.1 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / / /
12019 นาย ประกิจ แตจิระกุล 171/4 ราษฎรยินดี หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
12020 นาย ประกิจ วองไวเวโรจน 64 แพรงสรรพศาสตร ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
12021 นาย ประกิจ ศิริกุลชยานนท 135-137 จักรพระดิพงษ กรุงเทพมหานคร / /
12022 นาย ประกิจ สุทธิรัตน 462 วชิระปราการ มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
12023 นาย ประกิจ อรุณกิจประคุณ 80-82 ดําเนินเกษม คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
12024 ส.ต.ต. ประกิต แกวเบาะคํา 9/110 ม.8 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
12025 นาย ประกิต เตมียกุล 549 ภูผาภักดี บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส /
12026 นาย ประกิต สุมนกาญจน 7 ซอยตรงขามวังหลวงม. หนาพระลาน พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
12027 นาย ประกิต เสียงประเสริฐ 40/3858 หมูบานประชานิเวศน วัดบัวขวัญ งามวงควาน ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
12028 นาย ประกิตต ตันติภูษานนท 494/2 ประชาธิปก ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12029 นาย ประครอง พรมวัง 141 ม.11 สกลนคร /
12030 นาย ประครอง วิเชียรสาร 41 8 หนองชาง สามชัย กาฬสินธุ 46180 / /
12031 นาย ประครอง สีสุราช 34/43ม.8 แฟลตกรุงเทพมหานคร ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10280 / /
12032 นาย ประคอง กัญชะนะกาญ 244/31ม2 ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
12033 นาง ประคอง กาญจนประภา 56 อูทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
12034 นาย ประคอง การุณรัตน 165 ม.2 เดชอุดม อุบลราชธานี /
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12035 นาย ประคอง เครือมวง 11ม.7 มุจลินท ทาวุง ลพบุรี 15150 / /
12036 นาย ประคอง จันทรนาลาว 92ม.4 กระจัน อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
12037 นาย ประคอง ชวยวงษ 37 ม.2 รมเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
12038 นาง ประคอง บุญรัตน 25/1 3 คลองเรียน 2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
12039 นาย ประคอง พันธอุไร 5/1292 ม.10 สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
12040 นาง ประคอง เพ็ญเสง่ียม 362 กุนนที ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
12041 นางสาว ประคอง มณีรัตน 42ม.3 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 90130 / /
12042 นาง ประคอง มนุญปลุ 6/3 ดาวคนอง-จอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
12043 นาง ประคอง วงศชนะ 730 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
12044 นาง ประคอง วรรณโกวัฒน 14-16ม.1 นาทวี นาทวี สงขลา / /
12045 นาย ประคอง อวมธรรม 162 ขาง ร.ร. รุงเรืองวิทยา 3 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
12046 นาย ประคอง สุขีตานนท 27 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี /
12047 นาง ประคองศรี มนัสประเสริฐ 135/57 ม.12 เชียงใหม 50100 / / /
12048 จ.ส.อ. ประคองศักดิ์ ถายะเดช 1/40 เพชรเกษม เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี /
12049 นาง ประคองศิริ บุญคง /
12050 นาย ประคิด มรกฎ 337-339 สถิตยนิมานการ วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
12051 นาง ประคิ่น ปนสุภา 94/1273 7 ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
12052 นาย ประเคน บุตรศาสตร ม.7 ตะพานหิน พิจิตร /
12053 นาย ประเคียง ขันสุข 16/3ม.8 บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี 84210 /
12054 นาย ประจง กลวยพันธุ 1854 ม.4 คชเสนีย กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ /
12055 นาย ประจญ ประดิษฐกุล 55 อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
12056 นาย ประจญ โพธิ์แสน 434/12 ม. 4 ต. บางซ่ือ อ. ดุสิต จ. กรุงเทพมหานคร /
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12057 นาย ประจบ ยอดศรีเมือง 14ม.4 นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย 10560 /
12058 นาย ประจบ เย็นบํารุง /
12059 นาง ประจวน คลายอุบล 336 อูทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
12060 นาย ประจวบ กฤษณะพันธุ 63 วังตอ ตรัง /
12061 นาย ประจวบ กุลจู 46 ม.3 วัดโบสถ วัดโบสถ พิษณุโลก /
12062 นาง ประจวบ แกวอัมพร 25 ม.2 อินทามะระ44 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12063 นาย ประจวบ เครือรัตน ม.1 บานแหลม เพชรบุรี / /
12064 นาย ประจวบ จันทรตรีรัตน 131 ม.9 ปาบอน ปาบอน พัทลุง 93170 /
12065 นาย ประจวบ จันทรเพ็ญ 47/4 ราษฏรอุทิศ 1 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
12066 นาย ประจวบ ชวยศรี 325/4 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
12067 นาง ประจวบ ทองนพเนื้อ 515 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
12068 นาย ประจวบ ทองสังข 243 ประมินทรบรรดา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
12069 นาย ประจวบ ทัพไพธิ์ 33 ม.3 เกาะคา เกาะคา ลําปาง /
12070 นางสาว ประจวบ แทนมณี 132/1ม.1 วังนา เพชรเกษม ควนลัง หาดใหญ สงขลา / /
12071 นาย ประจวบ ธรรมชาติ 95 ม.10 เพชรเกษม หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
12072 นาย ประจวบ นิกร 1311/1 ม.1 ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร /
12073 นาย ประจวบ บุริสพันธ 20/4 ตรอกสีคาม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12074 นาย ประจวบ ปุณกะบุตร 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
12075 นาย ประจวบ ภูวงศ 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12076 นาย ประจวบ มณีรัตน 194ม.1 ชลคราม ดอนสัก สุราษฎรธานี 84160 /
12077 นาย ประจวบ มันตสูตร 12/8 ศรีมาลา ดงปาคํา เมืองพิจิตร พิจิตร / /
12078 นาง ประจวบ มินวัฒน 205 ม.6 สุขุมวิทย บางละมุง บางละมุง ชลบุรี /
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12079 นาย ประจวบ ยงยวน 13 ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
12080 นาย ประจวบ รักแพทย 6003/155 ประชาสงเคราะห หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
12081 นาย ประจวบ รักวงษแท 80 ม.1 เชียงใหม 50000 /
12082 วาที่พันตรี ประจวบ รักษจูล 316/6 5 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / / /
12083 นาย ประจวบ ศรีนวล 246 ม.1 ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 93120 /
12084 นาย ประจวบ สายทอง 24 ม.2 จันทน-ตราด คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
12085 นาย ประจวบ โสธรศักดิ์ 74/1ในเขต ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12086 นาย ประจวบ อุมบางตลาด 31 ม.5 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12087 นาย ประจวบ พงษแพทย 601 ม.7 ต.หัวรอ อ.กรุงเกา จ.อยุธยา /
12088 นาย ประจวบ อุทัยจันทร 197 ต.ถนนนครไชยศรี ถ.ทาเขียวไขกา อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
12089 นาง ประจวบพร เอาฬาร 845/11 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
12090 นาย ประจักร ศรีมหาโกศล 224ม.1 กําแพงเพชร /
12091 นาย ประจักร อินจันทร 123/2ม.11 เพชรเกษม หนองออ บานโปง ราชบุรี 70110 / /
12092 นาย ประจักษ เกิดในมงคล 35 ม.2 จันทบุรี /
12093 นาย ประจักษ ขวัญชัย 360 ม.7 ทุงใหญ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 /
12094 นางสาว ประจักษ เจริญผล 761 ราษฎรประสงค มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
12095 นาย ประจักษ ใจแจง 68/314 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12096 นาย ประจักษ ชาติธรรมกุล 50/1 ม.1 ชุมพร /
12097 นาย ประจักษ ดวงประภา 16ม.3 หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12098 นาย ประจักษ ตั้งประดิษฐ 290 ม.1 กําแพงเพชร /
12099 นาย ประจักษ ลี้หิรัญญพงศ 53/16 ศุภมิตร วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
12100 นาย ประจักษ ศรีแสง 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
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12101 นาย ประจัด ศิริคํา 31 ม.1 เดชอุดม อุบลราชธานี /
12102 นาย ประจํา ฐานปุญโญ 18 ม.4 บานหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
12103 สิบเอก ประจินต เลี่ยมสกุล 1054/4 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
12104 นาย ประจิม ศรีตะลา 37ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
12105 นาย ประเจตน วุนฟก 110/1 6 เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210 / /
12106 นาย ประเจตน ศรีละออ 157/1 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12107 นาง ประชด จันทรปญญา 95 ม.1 ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร /
12108 นาย ประชวน ศรีเชียงหวาง 32ม.7 บานธาตุ เพ็ญ อุดรธานี /
12109 นาย ประชัน ไชยชมภู 209ม.1 พังโคน สกลนคร / /
12110 นาย ประชัน ตันตรา 31/1 ม.3 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
12111 นาย ประชัย ตันจริยานนท 6/59ม.4 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
12112 นาย ประชา จันทรดียิ่ง 32 ม.3 ธรรมนูญวิถี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
12113 นาย ประชา จิตตอนงค 101/1 พนัสนิคม ชลบุรี /
12114 นาย ประชา ชวลิต 73 ม.1 อุบลราชธานี /
12115 นาย ประชา เรืองประทุม 68 มาลายประดิษธ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
12116 นาย ประชา สูวงศบุตร 161/34ม.5 ประชาราษฎร สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
12117 นาย ประชา อโณทยานนท 29 ม.3 สุขประยูร หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี /
12118 นาย ประชา อภิชัยวัฒนวิบูล 270 ก. พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
12119 นาย ประชา ปญญาฤทธิ์ 3 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค / /
12120 นาย ประชา อินทรไพโรจน 687 ต.ทาราบ ถ.พานิชเจริญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
12121 นาย ประชา กสิสิทธิ์ หมูที่ 7 ต.หนองโดน อ. บานหมอ จ. สระบุรี /
12122 นาย ประชา สงเคราะห /
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12123 นาย ประชากร อรัญโสตร 94ม.7 โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร /
12124 นาย ประชาน ขันเงิน 653 ม.8 พิษณุโลก-หลมสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
12125 นาย ประชาวัฒน เกษียรพรมราช 308/3 ริมคลองบางกอกใหญ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
12126 พ.ท. ประชิด สุทธะพินทุ 389 วิภาวดี บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
12127 นาย ประชิต สุวรรณเนตร 64 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12128 นาย ประชิน ฉุยเพ่ียง 62 ม.13 ภาวนา บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12129 นาย ประชีพ ชอบทํากิจ 58 ม.6 ถ.พัฒนาการ จ.นครศรีธรรมราช 80110 นครศรีธรรมราช /
12130 นาย ประชุม คงทอง 244 ม.3 สามรอยกลา นครศรีธรรมราช /
12131 นาย ประชุม ไทยปรีชา 21-23 ราชดําเนิน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
12132 นาย ประชุม ประยูรหงษ 45 ดําเนินเกษม คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
12133 นาย ประชุม มุสิกพันธ 342 ม.5 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12134 นาย ประชุม ระงับพิษ 208/9-10 ม.6 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
12135 นาง ประชุม วองปรีชา 550 ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
12136 นาย ประชุม วงษกะพันธ 140/8 3 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพฯ / /
12137 นาย ประชุม พรศรี 104 แพรงนรา เสาชิงชา พระนคร พระนคร / /
12138 นาง ประชุม สุคันธา 245 ต.บางขุนพรหม ถ.วิสุทธิกษัตริย อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
12139 นางสาว ประชุมพร เนียมสัมฤทธิ์ 9ม.6 เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
12140 นางสาว ประชุมพร เพ่ือประเสริฐ 75/1ม.2 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
12141 นางสาว ประชุมพร ภูประเสริฐ /
12142 นาย ประเชิญ กลิ่นสวัสดิ์ 29/2 ม.6 ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค /
12143 นาย ประเชิญ แรใจดี 558ม.3 ธนาลัย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
12144 นาย ประเชิญ วงษหิรัญ 3 ม.6 อางทอง /
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12145 นาย ประเชิญ สุพรรรเณร ม.3 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
12146 นาย ประเชิญ ฟกประไพ 10 บางปลา บางเลน นครปฐม / /
12147 นาย ประโชติ แซเฮง 107/197 ม.4 สวนสยาม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
12148 นาย ประโชติ นาคเกิด 131 รามคําแหง82 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
12149 นาย ประฐม จันทรศรี 22ม.12 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 67270 /
12150 นางสาว ประณอม ทองนอย 21/109 ม.7 ซ.เนินพลับหวาน ถ.เนินพลับหวาน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทร. ชลบุรี /
12151 นางสาว ประณิตา ศาลารักษ 117/23ม.1 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / / /
12152 นาย ประณีต นวลงาม 28/29 บาลเมือง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
12153 นางสาว ประณีต ปนเกลา 14 11 ปาตัน เชียงใหม 50300 /
12154 นาง ประดับ เข็มทอง 99/1 ม.9 หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา /
12155 นาย ประดับ ละออสุวรรณ 103 ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี /
12156 นาง ประดับ วงศสุนทร 129ม.2 นครศรีธรรมราช /
12157 นาง ประดับ วงษสุนทร 129 ม.2 นครศรีธรรมราช /
12158 นางสาว ประดับพิณ ภูธนะกูล 279 1 บานคาย บานคาย ระยอง 21120 / /
12159 นางสาว ประดิน ชาวเขาดิน 112 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12160 นาย ประดิษฐ แกวพันธุ 8ม.2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
12161 จาสิบเอก ประดิษฐ คชนิล 107-109 ม.9 กง กงไกรลาศ สุโขทัย 65130 /
12162 นาย ประดิษฐ คําทอง 99ม.1 เลิงนกทา ยโสธร /
12163 นาย ประดิษฐ คุมสมบัติ 124 นครสวรรค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
12164 นาย ประดิษฐ ชวยบํารุง 38ม.2 อาวลึกใต อาวลึก กระบี่ /
12165 นาย ประดิษฐ ชัยโลหกุล 21/829 สุขาภิบาล 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
12166 นาย ประดิษฐ โตเพชร 52/1 ม.2 สวรรคโลก สุโขทัย /
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12167 นาย ประดิษฐ นอยประเทศ 289/7 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12168 นาย ประดิษฐ บัวใหญ 120ม.1 อุบลราชธานี /
12169 นาย ประดิษฐ ภูมิเวียงศรี 02 พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
12170 นาย ประดิษฐ วิชโรโชติบัญชา 49 ม.2 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
12171 นาย ประดิษฐ วิบูลยรัตนศรี ค.146ม.3 อูทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
12172 นาย ประดิษฐ ศรวิชัย 63 ม.7 บางแพ ราชบุรี /
12173 นาย ประดิษฐ ศรีพลาย 11ม.1 อุบลราชธานี /
12174 นาย ประดิษฐ ศรีแสงใส 109ม.12 หนองคาย /
12175 นาย ประดิษฐ ศิริเพ็ญศรี 448 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12176 นาย ประดิษฐ ศิริโรจน 387/1 เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี / /
12177 นาย ประดิษฐ สมานทอง 218/1 ตรองชิดเชียมา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
12178 นาย ประดิษฐ สัตยธรรม 84ม.2 อุบลราชธานี /
12179 รอยตํารวจตรี ประดิษฐ สิงหนนท - ม.1 องครักษ องครักษ นครนายก / /
12180 นาย ประดิษฐ สินทร 78 ม.10 ภูกระดึง เลย /
12181 นาย ประดิษฐ สุขใส 108ม.9 พัทลุง /
12182 นาย ประดิษฐ สุดาเดช 24ม.4 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
12183 นาย ประดิษฐ แสงดาว ม.6 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
12184 นาย ประดิษฐ หงษกิตติยานนท 308 ม.1 หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม /
12185 นาย ประดิษฐ อนันตพงศ 128 ม.2 คลองแดน ระโนด สงขลา /
12186 นาย ประดิษฐ พ่ึงแยม 5 อินทประมูล โพธิ์ทอง อางทอง / /
12187 นาย ประดิษฐ วีรางกูร 681 จักรพงษ วชิระพยาบาล ดุสิต กทม. /
12188 นาย ประดิษฐ แซอาว 2 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
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12189 นาย ประดิษฐ ฉันทวนิชย 924 ต.โสมนัส ถ.กรุงเกษม อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
12190 นาย ประดิษฐ สุทธาวาศ 25/5 ต. บางขุนนนท อ. บางกอกนอย จ. ธนบุรี /
12191 นาย ประดิษฐ วิเชียร /
12192 นาย ประดิษฐ เชษฐบุตร /
12193 นาย ประดิษฐ กะบิลพัธน ม.1 สวาง พรรณานิคม สกลนคร / /
12194 นาย ประดิษฐ แกวไทรทอง ร.พ.เขื่องวชิราลงกรณ ทามวง ทามวง กาญจนบุรี /
12195 นาย ประดิษฐ คํามี 119  ม.2 สระบุร-ีหลมสัก ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ 67160 /
12196 นาย ประดิษฐ เจียมเจริญ 1142 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
12197 นาย ประดิษฐ ภูริพัฒน 340 เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ /
12198 นาย ประดิษฐ มาเจ้ียง 57/4ม.2 บานนา จะนะ สงขลา /
12199 นาย ประดิษฐ มีนิยม 261/1 จีระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
12200 นาย ประดิษฐ ยงยวน 13ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
12201 นาย ประดิษฐ แรกจานเหนือ 124/8 ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12202 นาย ประดิษฐ ฮวบเจริญ 12 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12203 นาย ประดิษฐ เอ่ียมสุขศิลป 6 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
12204 นาย ประดิษฐ พ่ึงพูลผล 55 8 บางมด บางขุนเทียน กทม. / /
12205 นาย ประดิษฐ อ่ิมประเสริฐ หมู 8 ต.บานกุม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา /
12206 นาย ประดิษฐชัย ศิรยายน 54 บํารุงเมือง เสาชิงชา พระนคร พระนคร /
12207 นาย ประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ 20/1 5 ราษฎรอุทิศ 2 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / / /
12208 นางสาว ประดิษฐา ผลขวัญ 130/85 3 วังจุฬา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 / / /
12209 นาย ประดิษฐี กุงแกว 20ม.1 วังพา หาดใหญ สงขลา /
12210 นาย ประดู นวลยกกระบัตร 3 บานดาน เมือง อุตรดิตถ /
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12211 นาย ประเดิม สุทธิบานเย็น 72/2 ริมคลองบางคอ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
12212 นาย ประเดิม จันทิมา 1162 บุคคโล ธนบุรี ธนบุรี / /
12213 นาย ประถม ชีพสาทิศ 365 ม.3 สรางตนเอง 3 ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
12214 นาย ประถม ทองศรีรักษ 21/1 ม.2 อางคีรี มะขาม จันทบุรี / /
12215 นางสาว ประถมพร มาตยวิเศษ 77/21 4 บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ 10560 /
12216 นาย ประทวน กลิ่นมณฑา 311 เพ็ชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
12217 นาย ประทวน พานิช 70 ม.1 สุพรรณบุรี /
12218 นาย ประทักษ วิเชียรสินธุ 2-4 สุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
12219 นางสาว ประทักษวัล สุขสําราญ 63 บุญนารอบ1 ศรีธรรมโศก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / / /
12220 นาย ประทัง ศุภนคร 33ม.4 สิงห บางระจัน สิงหบุรี /
12221 นาย ประทาน ตั้งพาณิชย /
12222 นาง ประทานพร อยูสุข 160/121 หมู 5 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
12223 นางสาว ประทิน ช้ินปนเกลียว 681 สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
12224 นาง ประทิน ทรัพยบุญมี 7/169 หมูบานรัตนาธิเบศรรัตนาธิเบศร บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
12225 นาง ประทิน ธารีสิทธิ์ 20 ม.11 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา /
12226 นางสาว ประทิน นวลแขกุล 1025 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
12227 นาย ประทิน นิลโฉม 424/8 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12228 นาง ประทิน ผลพานิช 42 ลอยเคราะห ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
12229 นาง ประทิน พรรณบุปผา 304/3 วัดวิเศษการ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
12230 นาง ประทิน ลิลิกขิตตกูล 81/2 เหมืองแดง ในเวียง เมืองแพร แพร /
12231 นาง ประทิน ไลสุวรรณ 36/2ม.7 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
12232 นางสาว ประทิน ม่ิงขวัญ 29/31 ซ.รังสิต-นครนายก 37 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ปทุมธานี /
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12233 นางสาว ประทิม วณิชยสัมพันธ 7/1 กรุงศรีใน ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
12234 นาง ประทิศ อิงคธนาชัย 646/2 ม.3 อุกกิจ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
12235 นาย ประทีป คงแกว 11/61 10 นวลจันทร 30 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
12236 นาย ประทีป ชูหม่ืนไวย 173/11 17 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
12237 นางสาว ประทีป โชติรัตน 22ม.1 นครศรีธรรมราช /
12238 นาย ประทีป ฐานบัวแกว 132/1 ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 / / /
12239 นาย ประทีป ทองคําใส 1594 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
12240 นาย ประทีป ผิวขํา 24 เทศบาลสาย 1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
12241 นาย ประทีป พยัคฆชาติ 114/8ม.1 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร /
12242 นาย ประทีป มณทิราช 15ม.1 เพชรเกษม วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร /
12243 นาง ประทีป มณีนุตร 59/36 ติวานนท ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
12244 นาย ประทีป ลยางกูร - ม.6 อางทอง /
12245 นางสาว ประทีป ลาภเกิน 24 ม.6 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 / / /
12246 นาย ประทีป ศรีวิมล 17/2ม.1 คลองสิบ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / /
12247 นาย ประทีป สงฆประชา ม.1 หันคา หันคา ชัยนาท / /
12248 นาย ประทีป สุขสุวรรณ 178/25 สําราญรื่น ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
12249 นาย ประทีป สุธรรมวงศ 664ม.1 เมืองพาน พาน เชียงราย /
12250 พันตรี ประทีป แสวง 42/1ม.9 โพธิ์เกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
12251 นางสาว ประทีป หาญสุวรรณ 189/580 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
12252 นางสาว ประทีป อนเกษม 82/2 อาลาดิน พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12253 นาย ประทีป อัครจันทโชติ 95/4 ตรอกโปริสภา ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
12254 นาย ประทีป สุธแมวงศ 66 ม.1 ต.พาน ถ.ประชาธิปตย อ.พาน จ.เชียงราย /
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12255 นาย ประทีป อุทธชาติ /
12256 นาง ประทุม กสิพันธุ 308/8 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12257 นางสาว ประทุม กุลเมือง 47 ม.1 ทาเรือ บานนาเดิม สุราษฎรธานี 84240 / / /
12258 นาย ประทุม แกวเสถียร 64 ม.4 ธัญบุรี ปทุมธานี /
12259 นาง ประทุม คํานาน 135/15 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
12260 นาง ประทุม โฉมกระชวย 265 วัดจันทรใน เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
12261 นาง ประทุม ดวงปญญา 83 ม. พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000 /
12262 นางสาว ประทุม ตันอวม 5 ม.7 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
12263 นางสาว ประทุม นวลแขกุล 1421/27 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12264 นางสาว ประทุม บัวบาน 121/16 9 เขาวัว ทาใหม จันทบุรี 22120 /
12265 นาย ประทุม ปทุมพงศพิสิฐ 136ม.1 พิจิตร /
12266 นาย ประทุม ปรางรัตน 6ม.8 พลิ้ว แหลมสิงห จันทบุรี / /
12267 นาย ประทุม ปานโม 300/46 เรืองราษฎร เขานิเวศน เมืองระนอง ระนอง /
12268 นาย ประทุม พรหมสถิตย 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / / /
12269 นาง ประทุม พาหละ 160ม.4 ไมหลา-โคกคราม นครศรีธรรมราช 80350 / /
12270 นางสาว ประทุม มเหศักดิ์ 224 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
12271 นาง ประทุม วิริยะยรรยงสุข 256 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
12272 นางสาว ประทุม ศิลปพันธุ 1965/10-14 วังคิด ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
12273 นางสาว ประทุม สงกลิ่น 110 ม.5 ทาคอย ทายาง เพชรบุรี /
12274 นาง ประทุม สายบัว 211/1 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12275 นาง ประทุม สิทธิ 146/2 ม.2 สันเหมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
12276 นางสาว ประทุม สินหมู 26 ม.5 ดําเนินสะดวก ราชบุรี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 558 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

12277 นาง ประทุม หาญนุสสรณ 29/33ม.13 บางนา-ตราด บางแกว บางพลี สมุทรปราการ / /
12278 นางสาว ประทุม อยูรอง 250 ม.4 มโนรมย ชัยนาท /
12279 นาย ประทุม อภิชาต /
12280 นางสาว ประทุมพร หัดสูงเนิน 99/18 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
12281 นาง ประทุมมา เผาศิริ 8/2 6 ขอนแกน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 / / / /
12282 นาง ประเทพ นาคทองอิน 75/3 พระราม6 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12283 นาย ประเทีอง สุขสัมพันธ 295/3 ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / /
12284 นาย ประเทือง คันธจันทร 146 ม.3 สกลนคร /
12285 นาง ประเทือง จันทรเทพ 69/1 เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
12286 นาย ประเทือง จิราพงษ เมืองพิจิตร พิจิตร /
12287 นาย ประเทือง แฉฉาย 31 พะเนียง วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
12288 นาง ประเทือง เช่ือมชัยตระกูล 125ม.2 ชมภู สารภี เชียงใหม /
12289 นาย ประเทือง ไชยฉกรรจ 238/1 หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
12290 นาย ประเทือง ซึมรัมย 49 ม.1 หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
12291 นาย ประเทือง ตังคะกุตติยา 150ม.9 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
12292 นาย ประเทือง นิชรัตน 308/2ม.12 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
12293 นาย ประเทือง เปลี่ยนงามวงศ 75/27 อิสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ฃ / /
12294 นาย ประเทือง พันธุทอง 26 ซอย 7ม.15 สาย3 ซาย โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
12295 นาย ประเทือง เฟองฟุง 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12296 นาย ประเทือง ภัทรวิศาล 30/1ม.1 พุมเรียง ไชยา สุราษฎรธานี /
12297 นางสาว ประเทือง รอดแกว 49 ม.46 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
12298 นาย ประเทือง รัตนกุสุมภ 24/3ม.18 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
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12299 นาย ประเทือง เรียงสงค 119/7 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
12300 นาย ประเทือง วรเดช 25 ม.4 เมืองนครปฐม นครปฐม /
12301 นาย ประเทือง ศรีอุดม - ม.1 ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร /
12302 นาย ประเทือง สังขเงิน 8/24 รักการดี อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 /
12303 นาย ประเทือง สาละหมัด 151 ม.2 ไชยา สุราษฎรธานี /
12304 นาย ประเทือง อานันธิโก 135/329 4 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
12305 นาย ประเทือง เอ่ียมผอง 300/10 ซอยสุขบทม.9 สุขประยูร บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
12306 นางสาว ประเทือง เอ่ียมเอกรัตน 41/2 บางกระดี่ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
12307 นาย ประเทือง แพทยประสิทธิ์ 297 อุหวา สัมปาตอง เชียงใหม /
12308 นาย ประเทือง สิขัณฑานาค /
12309 นาย ประเทือง เจริญนาค 48 ม.12 ต.บางมด อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพ /
12310 นาย ประเทือง แตงทอง หมู 14 ต.บานกฤษ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค /
12311 นาย ประเทือง โพธิ์นาคเงิน 680 ต.สองพ่ีนอง อ.สองพ่ีนอง จ.สุพรรบุรี /
12312 นางสาว ประเทืองศรี สินชัยศรี 5 ลาดพราว65 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร 10310 /
12313 นาย ประธาน พลทอง 188/1 ม.8 มิตรภาพ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65130 / /
12314 นาย ประธาน ผสมบุญ 7 วังกะพ้ี เมือง อุตตรดิตถ /
12315 นาง ประนม ปลื้มใจ 425/7 อิสสระภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12316 นาง ประนอม แกวศักดิ์ 100 ม.4 หยวน เชียงคํา พะเยา 56110 /
12317 นางสาว ประนอม จักรแกว 131ม.2 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก /
12318 นาย ประนอม โชระเวก 102ม.3 นครสวรรค /
12319 นาย ประนอม ตูจินดา 904/2 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร / /
12320 นาง ประนอม ถือพุทธ 39/511 11 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 / / /
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12321 นางสาย ประนอม บุญวงษ 77/205 พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
12322 นาย ประนอม พลวิชัย 88/2ม.8 จรดวิถีถอง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย /
12323 นาง ประนอม พวงศรี 5 11 พหลโยธิน เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 / / /
12324 นาง ประนอม พ่ึงรัศมี 152/8 วัดราชสิทธารามจรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
12325 นางสาว ประนอม แพทยเกษม 588-589 ม.2 แสงชูโต ทามวง ทามวง กาญจนบุรี /
12326 นาง ประนอม ภักทิยานุวรรตน 88/1 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12327 นาย ประนอม มัทธวรัตน 29ม.3 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค /
12328 นาง ประนอม วังพรม 17/7 ม.5 ไรขิง-ทรงคนอง ไรขิง สามพราน นครปฐม 73210 /
12329 นาย ประนอม สิมสิงห 25ม.3 อุบลราชธานี /
12330 นาง ประนอม เหมือนพงษ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
12331 นาง ประนอม อ้ือกฤดาธิการ 387/73ม.1 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
12332 นาย ประนอม ผนึกแดง 151/1 พิษณุโลก ดุสิต ดุสิต พระนคร /
12333 นางสาว ประนอมณัฐา วิไลรัตน 12/776ม.5 สนามบินน้ํา ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
12334 นาย ประนาท ใบใหญ - ม.6 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
12335 นาย ประพงษ โพนสิง 15ม.1 เพ็ญ อุดรธานี /
12336 นาย ประพนธ ปญญะสิน 44 4 ขุนพิทักษ ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 /
12337 นางสาว ประพฤติ เลาหะจินดา 40 ม.10 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
12338 นาย ประพัฒ สุทธิกุล - ม.8 ตลุก สรรพยา ชัยนาท /
12339 นาย ประพัฒน คนิษฐสวัสดิ์ ม.2 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
12340 นาย ประพัฒน จิตราสวัสดิ์ 1345ม.15 บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
12341 นาย ประพัฒน ใจสุข 139ม.5 มะขามหลวง สันปาตอง เชียงใหม /
12342 นาย ประพัฒน ไชยชนะ 19ม.2 หนองแกว หางดง เชียงใหม /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 561 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

12343 นาย ประพัฒน ไทรหอมหวล 30 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
12344 นาย ประพัฒน ปยะจตุรวัฒน 3760 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12345 นาย ประพัฒน สังทิตกุล 133 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
12346 นาย ประพัฒน สังหิตกุล 261/8 สายน้ําทิพย พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
12347 นาย ประพัฒน เหลืองประเสริฐ 113/4 บึงสีไฟ เมืองพิจิตร พิจิตร /
12348 นาย ประพัทธ ภูมิศิริชโย 6/137 9 รักศักดิ์ชมูล ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
12349 นาย ประพันธ กันธิยะ 178/1 ม.7 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม 50320 / /
12350 พันตํารวจตรี ประพันธ กันสิทธิ์ 11 เจริญราษฎร ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
12351 นาย ประพันธ ขุนทองกุล 1811/12 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12352 นาย ประพันธ งามรัตนกุล 8/2 8 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / / /
12353 นาย ประพันธ จันทรกําเนิด 515 ใกลกับร.ร.เบญจวรรณวัดไผเงิน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
12354 นาย ประพันธ จันทรักษ 188/5 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา /
12355 ร.ต.อ. ประพันธ จุมพิฎกพันธ 8/9 ม.2 สุทธิสารวินิจฉัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12356 นาย ประพันธ ตั้งสุริยาไพศาล 923 อรุณอัมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
12357 นาย ประพันธ ประเสริฐเมฆากุล 670/1 ม.3 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
12358 นาย ประพันธ ผันอํานวย 1234/6 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
12359 นาย ประพันธ พรมทอง 162 พรหมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
12360 นาย ประพันธ พรหมสวรรค 250/13ม.6 ลําพูน-ริมปง เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
12361 นาย ประพันธ พลายชุม 195ม.2 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ /
12362 นาย ประพันธ พันธงาม 168 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12363 นาย ประพันธ พานิช 114/1ม.1 ทาชางดานชาง บอกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
12364 นาย ประพันธ พิมพายนต 64 พิไชยสงคราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี / /
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12365 นาย ประพันธ มณีนิล 319 9 โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง 93130 / / /
12366 นาย ประพันธ เวชโอสถ 42 ม.4 มหาราช พระนครศรีอยุธยา /
12367 นาย ประพันธ ศรีโน 83 ลําปาง-แมทะ พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง 52000 / / /
12368 นาย ประพันธ ศรีรัง 17 ม.8 หัวไผ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี / /
12369 นาย ประพันธ สุนทะวงษ 5ม.9 หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม /
12370 นาย ประพันธ อินทาดกูล 27/10 เอกาทศรส ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
12371 นาย ประพันธ ลัตรอนันทเวช 10 ถ.อิสรภาพ ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ จ.กรุงเทพฯ /
12372 นาย ประพันธ คงดารัตน /
12373 นาย ประพันธฺ สุขสุวรรณ 2545 ถ.ตรอกรัฐช ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
12374 นางสาว ประพัสสร วรรณทอง 50/20 งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
12375 นาย ประพาส ภักดีใหม 109 วิเชียรชม บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
12376 พ.ต.อ. ประพิณ เครือทองศรี 58ม.16 พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12377 นางสาว ประพิณ ทัพกาญจนะ 501/53 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
12378 นาย ประพิณ โนแกว 215ม.6 เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
12379 นางสาว ประพิณ สิรสุนทร 574 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
12380 นาย ประพิณ เสียงเสนาะ 51/29 ม.2 ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
12381 นาง ประพิณพรรณ นุชศิลป 458 ม.4 บานหมอ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 /
12382 นาง ประพิณศรี มีชูวรพงศ 505/38 อรุณอัมรินทร วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / / / /
12383 นาง ประพิมพ วังเมือง 112/3 ม.1 ตะกั่วทุง พังงา /
12384 นาง ประพิมพร เฟองฟุง 37/93 3 วัดหงษทอง บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
12385 นาง ประพิมพา ภัทรไพบุลย 279 ม.2 นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 /
12386 นาง ประพิมศรี สุวรรณวงศ 21/20 อาทิตย บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
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12387 นาง ประพิมศรี แสงเงิน 133/1 ม.8 ทาชาง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 / / /
12388 นาง ประพิศ ทิมประดับ 33/7 สมเด็จพระปนเกลา บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
12389 นาย ประพิศ รักษาทม 58 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
12390 นาง ประพิศ เอกรัตน 1 ม.8 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี /
12391 นางสาว ประพิศ เอ่ียมนิ่ม 32 เจษฎาบดินทร ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
12392 นาง ประพิศศรี เฉลิมวงษวัฒนะ 120 ต.ปากเพรียว ถ.พิชัย อ.เมือง จ.สระบุรี /
12393 นางสาว ประพีร แสงเดือน 30/10 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
12394 นาง ประพีร เอกจริยกร 57/17 ราชวิถี พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / / /
12395 นาย ประพุทธ ตันจริยานนท 44 ม.4 ซ.ลาดปลาเคา 48 ถ.ลาดปลาเคา ต.จรเขบัว อ.ลาดพราว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. กรุงเทพมหานคร /
12396 นาย ประเพียร อุนผาง 58 อินทรพิทัก ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12397 นาง ประไพ กุลพฤกษ 47/6 พิพัฒน สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / / /
12398 นาย ประไพ จาติเกตุ ม.3 ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
12399 นาย ประไพ ดวงดารา 170 ม.7 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
12400 นาง ประไพ ธนกิจการกุล 119/181 พระยาสุเรนทร 23รามอินทรา 109 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
12401 นาง ประไพ ปริญญานุสรณ 649/11-12 เพชรบุรีตัดใหม พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
12402 นาย ประไพ พัดสมบุญ 1150 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12403 นาย ประไพ โมริดา 31/1ม.2 อุบลราชธานี /
12404 นางสาว ประไพ อนุพงษานุกูล 605/452ม.3 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
12405 นาง ประไพ อุทะมุต 33/4 นครไชยศรี พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
12406 นางสาว ประไพ โอวเสถียร 173 ม.1 ราชนิกูล ในเมือง บานไผ ขอนแกน /
12407 นาย ประไพ นอยนํานนท 101 พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กทม. /
12408 นาย ประไพ เรือนแปน ม.5 ต.ทาชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท /
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12409 นาง ประไพ พงษแพทย /
12410 นางสาว ประไพพร กังสเจียรณ 63 บูรพา วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
12411 นางสาว ประไพพรรณ เทพพรรทา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
12412 นางสาว ประไพพันธ แนนแผน 103/212 6 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง 92000 / / /
12413 นางสาว ประไพพิศ วิสิษฐยุทธศาสตร 35/3 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
12414 นาย ประไพร สีมาตม 225/10 หมากแขง เมือง อุดรธานี /
12415 นาง ประไพวัลย ดลราษี 1206ม.15 มะลิวรรณ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / /
12416 นาง ประไพศรี พิทยาวรพัฒน 1 ม.1 สําราญราษฎร ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
12417 นาง ประไพศรี สอาดสุด 171/206 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12418 นาง ประไพศรี แสนศิริ 1277 จันทน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
12419 นาย ประภักษ บุญนาง 56ม.10 นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู /
12420 นาย ประภัค ศรีกิติกุลชัย 14-15ม.6 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / / /
12421 นาย ประภัทร ผิวเณร 53 หมู 4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท 17150 /
12422 นาง ประภัย สุกแกวณรงค 49 2 เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง 93110 /
12423 พันตรี ประภัศร แกวพิมพา 424/302 ราชวิถี ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
12424 นาย ประภัศร นาคถาวร 56 ม.1 หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
12425 นาย ประภัศร สาธุการ 68 เพชรเกษม หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ / /
12426 นาย ประภัสร ศิลปประเสริฐ 282 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี /
12427 นาย ประภัสร สุดเจริญ 929/294 หมู4 สมุทรปราการ / /
12428 นางสาว ประภัสศรี ชาวงษ 246/38 ม.13 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
12429 นาง ประภัสสร คําทรัพย 15/1 หนองจอก ทายาง เพชรบุรี 76130 /
12430 นาง ประภัสสร ชัชรินทรกุล 1152/45 สุขุมวิท50 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
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12431 นาง ประภัสสร ทองอุปการ 51/188 8 ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
12432 นาง ประภัสสร ฟกประไพ 512/369ม.2 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี /
12433 นาง ประภัสสร มณีรัตน 40/3 รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12434 นาง ประภัสสร มวงนา 92/19ม.1 บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
12435 นางสาว ประภัสสร มากศรทรง 49/169 พหลโยธิน 48 แยก 56 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
12436 นางสาว ประภัสสร มูลคํามี 38/1 6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
12437 ร.ต.หญิง ประภัสสร ลักขณา 352/15 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12438 นาง ประภัสสร ศักดิ์ศศิธร 434-5ม.2 แสงชูโต ทามวง ทามวง กาญจนบุรี /
12439 นาง ประภัสสร อ้ิมพัฒน 128 ม.1 นังโคน - วานร สกลนคร /
12440 นาย ประภัสสร โลหิตานนท 94 หมู 2 ต.บางแค อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพฯ /
12441 น.ส. ประภัสสร โภคานิตย 5/257 ม.5 อ.บางเขน จ.กรุงเทพฯ 12110 /
12442 นาง ประภัสสรา ทองอยู 134 6 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 64160 / / / /
12443 นางสาว ประภา เกิดแกว 98/2 ม.12 ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม / /
12444 นาง ประภา แกวบางพูด 275ม.1 นครศรีธรรมราช /
12445 นางสาว ประภา โฆษิตชัยวัฒน 11/44 ราชปรารภ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12446 นาง ประภา ฉิมพูลสุข 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
12447 นาง ประภา โชติชูตระกูล 54 ม.11 ลาพพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / / /
12448 นางสาว ประภา ทิพยบํารุง 1814/53 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12449 นาง ประภา นวาวัตน 122 บานหมอ วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
12450 นาง ประภา นามประเสริฐ 9-11 บนเมือง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
12451 นาง ประภา นุชกล่ํา 189 3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 / / /
12452 นาง ประภา บุญมาก 123ม.1 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา /
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12453 นางสาว ประภา บุนพิทยาพงศ 6ม.11 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
12454 นาง ประภา ปฐมศิริ 463/43-44 7 ลูกหลวง สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
12455 นาง ประภา ประจันเขตต 184/1/ หมู 7 ลําปาง / /
12456 นาง ประภา เปยมพงษสานต 676 ม.1 บานบึง บานบึง ชลบุรี /
12457 นางสาว ประภา โพธิ์ทอง 66/54 ม.5 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / /
12458 นาง ประภา ไพรไพศาลกิจ 84 ประสานสารบรรณดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12459 นางสาว ประภา ยงยุทธ 203 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12460 นาง ประภา รัตนะ 294 สีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร /
12461 นาง ประภา รุงบุญคง 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
12462 นาง ประภา วัฒนสังสุทธิ์ 1575/6 รวมโชค เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
12463 นาย ประภา ศรีสุข 180 ม.5 สุขาภิบาลมวง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12464 นางสาว ประภา สุวรรณรัตน 51 ม.2 พัฒนาการ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
12465 นางสาว ประภา เพ็ขรรักษ 484 วิสุทธิกษัตริย บางขุนพรหม พระนคร พระนคร /
12466 นาย ประภา ศิลานุรักษ 661 ต. บานโชค  อ. เมือง จ. ชลบุรี /
12467 นางสาว ประภาช่ืน ตรงสุวรรณ /
12468 นางสาว ประภาดา ดารุณศิลป 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
12469 นาง ประภาพร เช้ือเมืองพาน 76ม.7 เมืองชุม เวียงชัย เชียงราย / /
12470 นางสาว ประภาพร บัวเกิด 26 ม.12 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
12471 นางสาว ประภาพร พอไชยราช 101/18 จรัญสนิทวงศ 45 อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12472 นางสาว ประภาพร มันหนองแวง 131 6 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ 46220 /
12473 นางสาว ประภาพร สงครามศรี 151 6 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110 /
12474 นาง ประภาพร หาญบรรลือ 251/9ม.2 จอมสุดาเสด็จ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา /
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12475 นางสาว ประภาพรรณ เจียงเพ่ิม 131/79 12 นวลจันทร 64 นวลจันทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
12476 นางสาว ประภาพรรณ พันธนุม 258/166 จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12477 นางสาว ประภาพันต อรรจนรัตน 240 ลาดพราว 93 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
12478 นางสาว ประภาพินท เทียนรุงนะภาลัย 3601/4 สุดประเสริฐ บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
12479 นางสาว ประภาภรณ บํารุงบุรี 112 3  - เกาะหวาย ปากพลี นครนายก 26130 / / / /
12480 นาง ประภารัตน ปยะรัตนวัฒน 77/18 นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม /
12481 นางสาว ประภารัตน สรรพโส 79/22 เหลานาดี ขอนแกน 40000 / / / /
12482 นาง ประภารัตน สุขเจริญ 79/1 ม.5 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
12483 นาง ประภาวรรณ บุญตา 39ม.7 แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน /
12484 นางสาว ประภาวัลย รุงธรรมบัวบาน 42/54ม.8 หนองจอก กรุงเทพมหานคร / /
12485 นาง ประภาวัลย สหพรอุดมการ 323 สมเด็จพระเจาตากสินสําเหร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
12486 นาง ประภาศรี ไขชะนวน 227ม.6 เมืองปตตานี ปตตานี 94000 /
12487 นาง ประภาศรี จิระวัธน 153/34 ม.สินสุข 2ม.6 ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา /
12488 นาง ประภาศรี ไชยภักดิ์ 71 8 นาหวา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 /
12489 นาง ประภาศรี ดอกไธสง 36/27 จามเทวี ลําปาง 52000 /
12490 นางสาว ประภาศรี ตันจรารักษ 2/289 ม.13 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
12491 นาง ประภาศรี ผอลวน 138 1 ละมอ นาโยง ตรัง 92170 / / / /
12492 นาง ประภาศรี ศรีเมฆ 51/4ม.7 เจริญรัฐ บางสน ปะทิว ชุมพร 86160 /
12493 นาง ประภาศรี ศานตินิรันดร 31 ม.1 ผดุงวารี วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร /
12494 นางสาว ประภาศรี สุริยพรพันธ 74 ม.10 สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
12495 นาง ประภาศรี แสงอุไร 40/24ม.7 วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
12496 นาย ประภาส บูรณะโอสถ 18/5 ม.4 เพชรเกษม ออมใหญ สามพราน นครปฐม /
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12497 นาย ประภาส ประเสริฐสุข 114/12 ม.1 พิจิตร 66160 /
12498 นาย ประภาส ปรีชา 246 จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
12499 นาย ประภาส เภตรานนท 159ม.4 บานแปน เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
12500 นาย ประภาส มาสขาว 9/57 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
12501 นาย ประภาส ศรีแสงใส 109ม.12 หนองคาย /
12502 นาย ประภาส สิติธีรพันธุ 30/356ม.4 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
12503 นาย ประภาส สุขไพบูลย 325 ม.1 แสนตุง เขาสมิง ตราด 23150 /
12504 นาย ประภาส สุนทรศารทูล 253 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
12505 นางสาว ประมวญ รังสิโรจน 38/2 ม.2 บางคนที สมุทรสงคราม /
12506 นาย ประมวญ วิถียุทธ 116 ประชาพฤมิตร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12507 นาย ประมวญ ศิริวงษ 91/73 6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
12508 นาย ประมวญ อํ่าพิจิตร 246 ต.จักรพรรดิ์พงศ ถ.จักรพรรดิ์พงศ อ.พระนคร จ.พระนคร /
12509 นาย ประมวญ บวรพาณิชย /
12510 นาย ประมวล คําแกว 15/52 11 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
12511 นาง ประมวล งวนสําอางค 170 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
12512 นาย ประมวล โชติช่ืน 169 หมู 6 ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก 26000 /
12513 นาย ประมวล ตันสุวรรณ 54/1ม.2 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค / /
12514 นาย ประมวล บุญชุกุศล ม.2 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม / /
12515 นาย ประมวล มะลิลา 31ม.9 ปริก สะเดา สงขลา /
12516 นาย ประมวล ฤทธิ์เอ่ียม 1648ม.1 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค /
12517 นาย ประมวล ศรีพุม ม.7 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม / /
12518 นางสาว ประมวล สกุลศรี 4ม.7 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
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12519 นาย ประมวล สงวนสุข 117/3 ม.13 ชัยนาท /
12520 นาย ประมวล สีมา 255 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12521 นาย ประมวล สุขมาก 72/2 9 งามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
12522 นาย ประมวล สุทธิยงค - ม.5 โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี /
12523 นาย ประมวล คชสาร 122/2 15 พันดอน กุมภวาป อุดรธานี / /
12524 นาย ประมวล ศรีณิบูลย 19 มหานาค สี่แยกมหานาค กทม. / /
12525 นาย ประมวล หาญพล ม.4 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด /
12526 นาย ประมาณ วิเชียรสินธุ 151-153 ม.1 ราษฎรดําริ ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย 31130 / /
12527 นาย ประมาณ โฆษะฐิ 33/1ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา /
12528 นาย ประมินทร สังขเสนาะ 2ม.3 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12529 นาย ประมูล กาญจนโรจน - ม.7 บานลาด บานลาด เพชรบุรี /
12530 นาย ประมูล จรูญรักษ 97/1 ม. 3 เชียงยืน-กระนวน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 / /
12531 นางสาว ประมูล ศรียาภัย - ม.1 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี /
12532 นาย ประมูล สรางเกตุ 35ม.2 ทะเลทรัพย ปะทิว ชุมพร / /
12533 นาย ประมูล ขุนวงษ 1 มะขามเถา วัดสิ่งห ชัยนาท /
12534 นาย ประมูล วิเชียรสินธุ 1038 ถ.พระเจาตากสิน ต.กัลยาณี อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
12535 นาย ประเมิน เถิงนํามา 119 ม.3 คําปาหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 /
12536 นาย ประเมิน ทาดดี 139/6 พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12537 นาย ประยงค ขันธวิชัย 1506/1 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
12538 นาง ประยงค จันทนตรุผล 37/1 ปฎิพัฒน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12539 นาย ประยงค จันทรา 143ม.1 อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด /
12540 นาย ประยงค จํารัสศรี 67ม.1 วัดโพธิ์ คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย / /
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12541 นาย ประยงค จินาพันธ ม.11 บางเตย เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
12542 นาย ประยงค ชวงยรรยง 348 คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
12543 นาย ประยงค ชวยบรรยง ก.187 ตลาดบานแพน บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา /
12544 นาย ประยงค แชมปรีชา 29/5 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
12545 นางสาว ประยงค ตะสินชัย 49/375 ม.6 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12546 นาย ประยงค ทรัพยประเสริฐ 62ม.13 ภาวนา บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12547 นาย ประยงค บาคํา 26ม.17 บานดอนยาน บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12548 นาง ประยงค บุญราวิกุล 347/143 ลือชา พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12549 นาย ประยงค ปญญาไว 4 ม.2 อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด /
12550 นางสาว ประยงค โยคี 114ม.3 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
12551 นาง ประยงค วงคเกษม 51 ม.8 ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
12552 นาย ประยงค ศิริทรัพย 101/6 ม.4 ธนารักษ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12553 พันจาเอก ประยงค วงษสุวรรณ 140 7 ตลิ่งช่ัน ตลิ่งชัน ธนบุรี /
12554 นาย ประยงค ปานชัย 1 มะขามเฒา วัดสิงห ชัยนาท / /
12555 นาง ประยงค แซงุย 113 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
12556 นาย ประยงค เทียมสวัสดิ์ /
12557 นาง ประยงศ เหลาฤทธิ์ 299/1 ม.16 ศรีพลรัตน เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา /
12558 นาง ประยดา แสงอาสภวิริยะ 186 ม.13 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 / /
12559 นาย ประยุกต ปติวรยุทธ 1442 หมู 3 สุขุมวิท สมุทรปราการ 10270 /
12560 นาย ประยุทธ กาญจนประภาส 45 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี /
12561 นาย ประยุทธ จุธากรณ 87 มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
12562 นาย ประยุทธ บุญยัง 148/2 2 บานแหลมสน หัวเขา สิงหนคร สงขลา 90280 / / / /
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12563 นาย ประยุทธ คงแสงพันธุกุล 72 วัดโพธิ์นิมิตร เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12564 นาย ประยุทธ คําผาสุวรรณ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
12565 นาย ประยุทธ เคนโยธา 156ม.1 อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด /
12566 นาย ประยุทธ โคตรอาสา 71-72ม.9 อุบลราชธานี /
12567 นาย ประยุทธ เดนโยธา - ม.1 อาจสามารถ อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด /
12568 นาย ประยุทธ ประคําทอง 45 ม.3 อุบลราชธานี /
12569 นาย ประยุทธ ปนกุมภีร 43 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
12570 นาย ประยุทธ พานิชวัฒน 508 พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
12571 นาย ประยุทธ โพธิพันธ 10 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12572 นาย ประยุทธ ภาคสมบูรณ 39 ม.7 ราชดําเนิน รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
12573 ส.อ. ประยุทธ ยุระยาตร 64/1 บาลเมือง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
12574 นาย ประยุทธ เวชวิทยวรากุล 350ม.2 ราชนิกูล ในเมือง บานไผ ขอนแกน /
12575 ส.อ. ประยุทธ สงสมบูรณ 106/422 ม.3 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12576 นาย ประยุทธ หาวิชา 69 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12577 นาย ประยุทธ อรัณยกานนท 46 ม.6 บางไผ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
12578 นาย ประยุทธ อุสาหะ 143 ศรีดอนไชย ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
12579 นาย ประยุทธ สามศรีลา  9 หมูที่ 1 ต. ในเมือง  ถ.สุรสีห อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
12580 นาย ประยูร กังวาลไกล 138/11ม.2 สุขุมวิท บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
12581 นาย ประยูร กาหลง 77 ม.9 นาจาน สีชมพู ขอนแกน /
12582 นางสาว ประยูร คงรวยทรัพย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
12583 นาย ประยูร ครองผล 117/7 ฉลองกรุง มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / / /
12584 นาย ประยูร คําชุม 2539 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
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12585 นาย ประยูร จันงาม 12 พระราม เมืองลพบุรี ลพบุรี /
12586 พันตํารวจโท ประยูร จันทระ 100/31หมุ4 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
12587 นาย ประยูร จุวิวัฒน 178 จารุรัตน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12588 นาย ประยูร ชวชลาศัย 298 นครราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12589 นาย ประยูร ชัยมงคลนิภพ 159 พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
12590 นาย ประยูร ทัพโพธิ์ - ม.4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท / /
12591 นาย ประยูร ทิคําพร 52/1ม.1 สายริมน้ํา จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
12592 นาย ประยูร บัวเครือ 63/13 ม.8 ลาดพราว ซอย 71 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
12593 นาย ประยูร บุญเรืองศักดิ์ ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค / /
12594 นาย ประยูร ประจวบวัน 3/2ม.6 รางบัว จอมบึง ราชบุรี /
12595 นาย ประยูร ปานชี 184/4 ม.7 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
12596 นาย ประยูร ปนหยา 37ม.7 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม / /
12597 นาย ประยูร พงศพิทยากร 52/5ม.1 ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี /
12598 สิบเอก ประยูร แพงสุภา 9ม.1 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
12599 นาย ประยูร ภักดีพัฒนาทร 113/8 หมู 1 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150 /
12600 นาย ประยูร มูลตรีศรี 25ม.6 บานหนองโก อุดรธานี /
12601 นาย ประยูร ฤทธาภัย - ม.3 พุนพิน สุราษฎรธานี /
12602 นาย ประยูร ลาสงยาง 297 พิชิตรังสรรค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12603 นาย ประยูร เลาหพิบูลรัตนา 092ม.3 คลองขลุง กําแพงเพชร /
12604 นาย ประยูร วงคพุทธคํา 176/289 ม.6 60 พระรามที2่ แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
12605 นาย ประยูร วรรณเจริญ 749/3 แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
12606 นาง ประยูร วัฒนาศิริ ฮ.40/11 สวรรควิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
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12607 นาง ประยูร ศรีสกุล 199 ม.1 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
12608 นางสาว ประยูร สมบุญเจริญ 82 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
12609 นาย ประยูร สุทาตร 437 ม.3 ตลาดสระกระโจม สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี /
12610 นาวาตรี ประยูร สุวรรณคีรี ร.น. 120/9 สิทธิชัย 3 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
12611 นาง ประยูร หลอสกุล 43 พระราม 5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
12612 นาย ประยูร อโนดาต 53/77 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
12613 นาย ประยูร อยูทองหลาง 68/848 รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
12614 นาย ประยูร อยูสมบูรณ 62 ม.6 พิเศษ นิคม นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
12615 นาย ประยูร เอกวุธ 102 ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
12616 นาย ประยูร รัตนกิจ 175 พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กทม. /
12617 นาย ประยูร ประสงคดี 17 ราชดําเนิน ตึกดิน ปอมปราบ กทม. / /
12618 นาย ประยูร สุวรรณโมฬี 22 7 บางซ่ือ ดุสิต กทม. /
12619 นาย ประยูร วัฒนกิจ 175 ต.รองเมือง ถ.พระราม 1 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
12620 นาย ประยูร สงาเมือง 24 ต.พระบราราชวัง ถ.หนาพระลาน อ.พระนคร จ.พระนคร /
12621 นาย ประยูร วิเชียรสินธุ 25/21 ถ.บางกอกนอย-ตลิ่งชัน ต.บางขุนนนท อ.บางกอกนอย  กรุงเทพฯ /
12622 นาย ประยูร โตสวัสดิ์ 3055 ถ.เกษมราษฎร ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
12623 นาย ประยูร จันทรไพจิตร 31 ถ. ศรีน้ําซ้ึม  อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
12624 นาย ประยูร นารักษ /
12625 นาง ประยูร ศรีทอง /
12626 นาย ประยูรศักดิ์ นาคสังข 414 ม.4 อุทัยบานไร หูชาง บานไร อุทัยธานี 61180 /
12627 นาย ประยูรศักดิ์ สาโรชจินดา 421/1ม.12 รอบเมือง โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
12628 เรือเอก ประโยชน จุณณะปยะ น.29 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี /
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12629 นาย ประโยชน ใจเพ็ชร 88/595หมู1 สนามบินน้ํา บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
12630 นาย ประโยชน ยศธํารง 282 ประตูชัย เชียงราย /
12631 นาย ประโยชน วุฒเมปยะ 29 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี /
12632 นาย ประโยชน ศรีผองใส 205/3ม.10 กง กงไกรลาศ สุโขทัย /
12633 นาวาอากาศเอก ประโยชน สุนทรวิภาต 22/23หมู5 สุขาภิบาล1 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
12634 นาย ประโยชน สุมนกาญจน 7 หนาพระลาน พระนคร กรุงเทพมหานคร /
12635 นาง ประริง พัฒนพงค 1159 กลาง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
12636 นาย ประวัติ บุญทวีทรัพยสิน 5/185ม.8 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร /
12637 ส.ต.ต. ประวัติ พฤกษไพบูลย 2223/7 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
12638 นาย ประวัติ มณีสาร 18/46 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
12639 นาย ประวัติ สุพัฒน 144ม.1 เดชอุดม อุบลราชธานี /
12640 นาย ประวัติ รัตนกิจ 128 พระสุเมธุ ชนะสงคราม ปอมปราบ กทม. /
12641 นาย ประวัติ โรจนศิลป 225 วชิรพยาบาล วชิรพยาบาล ดุสิต พระนคร / /
12642 นาย ประวัติ กาญจนะโภคิน 753 ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
12643 นาย ประวัติ สณะมณี /
12644 จาอากาศโท ประวัติ ไวทยกุล 65 ม. 6 ต. สวนใหญ อ. เมือง จ.นนทบุรี /
12645 นาย ประวัติ นาคสวัสดิ์ /
12646 นาย ประวัติวิทย สวัสดิ์ดวง 219/66 ม.5 ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร /
12647 นาย ประวิช ตันเสนีย 165-167 เจริญราษฎร เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
12648 นาย ประวิช ตันเสนีย 165-167 เจริญราษฎร เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
12649 นาย ประวิตร เฉลิมชัยกิจ 928 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
12650 นาย ประวิทย คลายผึ้ง ม.4 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม / /
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12651 นาย ประวิทย คําสุข 173/1 ม.1 เชียงใหม-ฝาง แมสา แมริม เชียงใหม /
12652 จาสิบตรี ประวิทย จิตรานนท 315 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12653 นาย ประวิทย ชวยรักษา 31 ม.4 โพนงาม อากาศอํานวย สกลนคร /
12654 นาย ประวิทย ชินวัฒน - ม.6 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี /
12655 นาย ประวิทย ไชยรักษ 64 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12656 นาย ประวิทย เซ๊ียกสาด 227 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
12657 นาย ประวิทย ตันมะขัน 21 ชางเผือก ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
12658 นาย ประวิทย บุญมา 11 ม.5 เจนจมทิศ นครราชสีมา /
12659 นาย ประวิทย บุญยงค 209 สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
12660 นาย ประวิทย ประสิทธิ์เมตต 32ม.4 ตลาดวังเมือง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
12661 ด.ต. ประวิทย โพธาราม 10/1 เทศบาล 6 ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 /
12662 นาย ประวิทย โพธิ์ปยะพุเคราะห 842 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12663 นาย ประวิทย มีดวง 325/2 อุตรกิจ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
12664 นาย ประวิทย ฤทธิวัฒนเดช 67 อุบลศักดิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
12665 นาย ประวิทย ลิ้มประเสริฐ 115/4ม.14 นิตโย หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12666 นาย ประวิทย วงศวรชาติ 2156/8 ราษฎรบํารุง ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
12667 นาย ประวิทย วัชรพงศ 1527 บานดอน ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
12668 นาย ประวิทย สุทธิปรารภ 65/4 ม.10 ไรออย พิชัย อุตรดิตถ /
12669 นาย ประวิทย แสงคํา ส1669/282ม.3 สรงประภา บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
12670 นาย ประวิทย อิษฏประเสริฐ 38/-40 ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
12671 นาย ประวิทย อูวาณิชย 537 พหลโยธิน หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
12672 นาย ประวิทย เฮงสกุล 238-2 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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12673 นาย ประวิทย แจวจิรา บางแค ภาษีเจริญ กทม. /
12674 นาย ประวิทย แกวทอง /
12675 นาย ประวิทย เลี้ยงสัจธรรม 642/27 ถ.เพชรบุรี อ.พญาไท จ.กรุงเทพฯ /
12676 นาย ประวิทย พูลพรหม /
12677 นาย ประวิธ สิงหาสนบุตร 67 ลาดพราว 95 (ปรางคทิพย) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
12678 นาย ประวีณ สิริจิรเจริญ 524/5 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12679 นาย ประวีณวัชร อิศรางกูร ณ อยุธยา 103/52 ม.1 เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร /
12680 นาย ประวีรภพ บุญโยทก 229/2 ม.6 มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
12681 นาย ประวุฒิ สังศิลปเวช 530 ทอดไทย บางยื่เรือ ธนบุรี กทม. / /
12682 นาย ประเวช คงแกว 78 ม.2 นครศรีธรรมราช /
12683 นาย ประเวช ฟกสมบูรณ 9/157 ม.7 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 / / /
12684 จาสิบเอก ประเวช มีไชยโย 324/2 สถลมารค วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 40000 / /
12685 นาย ประเวช เรืองวงษ 28 ม.2 หวยรวม หนองบัว นครสวรรค /
12686 นาย ประเวช อักษรรัตน 118 ม.1 ราชดําเนิน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
12687 นาย ประเวช มูลกลาง 166/1 ม. ซ.3 (เทศบาล 16) ถ.เทศบาล 16 ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 โทร.- นครราชสีมา /
12688 นาย ประเวทย เชิดสูงเนิน 408 ม.7 บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ / /
12689 นาย ประเวศ คําพลงาม 239ม.2 หัวชาง จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด 45180 /
12690 นาย ประเวศ ชัยยุทธวรรยง 2/392ม.6 วิเศษชัยชาญ อางทอง /
12691 นาย ประเวศ บุญสง 26/2 ม.1 คลองหิน อาวลึก กระบี่ /
12692 สิบตํารวจโท ประเวศ วิดิษฐผจญชัย 15 ม.6 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
12693 นาย ประเวศ เวชชประสิทธิ์ ง.12 มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
12694 นาย ประเวศ อนันตสมวงค - ม.7 7 พานทอง พานทอง ชลบุรี / /
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12695 พันโท ประเวศ พุมศรี 301/1029 ม.7 ซ. ถ. ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทร. ลพบุรี /
12696 นาย ประเวศน ปญจยุทธเวช 242 ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
12697 นาย ประเวศน สานันท 249ม.10 เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
12698 นาย ประเวส เอ่ียมสําอางค 185 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12699 นางสาว ประศาสตรพร ช่ืนใจ 126/233 4 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
12700 นาย ประศาสน เทพาอมรเดช 133 ม.1 ขางตลาดนัด ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง /
12701 นาย ประศาสน เธียรถาวร ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท / /
12702 นาย ประศาสน สวัสดิ์อําไพรักษ 125/71ม.4 ติวานนท 10 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
12703 นาย ประศาสน อุทธา 37 ม.4 ปทุมธานี 12000 / /
12704 นาย ประสงค กาญจนรัตน 215 ม.3 ประจวบคีรีขันธ /
12705 พ.จ.อ. ประสงค ขลิบเงิน ฝูงบินผสม 22 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12706 นาย ประสงค คูสุขธรรม 109 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12707 นาย ประสงค จันทรมนตรี 139 ม.2 ดินแดง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12708 นาย ประสงค จิรธนี 22/9 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
12709 จ.ส.อ. ประสงค แจมสุวรรณ 35 ม.1 หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
12710 นาย ประสงค ชวยประสิทธิ์ 775 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
12711 นาย ประสงค ชาสังข 30 ม.4 อุดรธานี /
12712 นาย ประสงค ทรัพยเรืองเนตร 307 ริมคลองสามเสน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
12713 นาย ประสงค ทองสวัสดิ์ 194/3ม.10 ลําปาง /
12714 นาย ประสงค นาอุดม 192 ม.2 ดงขุย ชนแดน เพชรบูรณ /
12715 นาย ประสงค บุรุษชาติ 116ม.9 วัดโบสถ บางปลามา สุพรรณบุรี / /
12716 นาย ประสงค ภูติยานันต 526/8-9 ม.2 สุขสถิตย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
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12717 นาย ประสงค มุกดา 250 4 หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี 76160 /
12718 นาย ประสงค เริงเกษตรกรณ ก. 113 เทศบาลพัฒนา บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา /
12719 นาย ประสงค เรืองสุวิทยกุล 1267/7 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
12720 นาง ประสงค ฤกษรัตน 73/3 3 ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 85000 /
12721 นาย ประสงค ฤทธิ์ทานัน 14/2ม.2 หลักเมือง วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 41280 / /
12722 นาย ประสงค ศรทัตต 204 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12723 นาย ประสงค สมพงษ 69 ม.7 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
12724 นาย ประสงค สมเพ็ชร 18 ม.5 เชียงใหม-ฮอด แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
12725 นาย ประสงค สังเกตุ 15/10 ม.4 เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
12726 นาย ประสงค สําราญเพ็ชร 115ม.7 หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 /
12727 นาย ประสงค สุทธิคีรีสุข 3708/2 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
12728 นาย ประสงค วงศืนันทชัย 651 หัวเวียง เมือง ลําปาง /
12729 จาสิบตรี ประสงค ศิลปสมบูรณ 4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท /
12730 นาย ประสงค ปริญญานุสรณ 489/6 ต.มักกะสัน อ.พญาไท จ.กรุงเทพ /
12731 นาย ประสงค ขอไพบูลย 140 ต. ตลาด อ.เมือง จ. สุราษฏรธานี /
12732 นาย ประสบ ขุนนคร /
12733 นาย ประสบโชค เชาวลิต 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
12734 นาง ประสบศรี คําดี 9ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / /
12735 นาย ประสพ แซโคว 187 ก. เทศบาล เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
12736 นาย ประสพ ประสพชัย 54ม.13 มาลัยแมน ทุงกระพังโหม กําแพงแสน นครปฐม /
12737 นาย ประสพ แสงภู 38/58ม.3 นนทบุรี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
12738 นาย ประสพ อารีย 16ม.19 บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี /
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12739 นาย ประสพ อินนาคกูล - ม.1 หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง /
12740 นาย ประสพ ทรรศนสฤษดิ์ 97 ต.ชนะสงคราม ถ.จักรพงศ อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
12741 นาย ประสพชัย พานาดา 6001/68 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
12742 นาย ประสพโชติ กิตตินุกูลกิจ 291/77 เจริญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
12743 นาย ประสพพร พันธเพ็ง 9/235 2 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี /
12744 นาย ประสพพร พันธุเพ็ง 26/1 ริมคลองบางหวา บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
12745 นาง ประสพศรี วิภาตะศิลปน 206ม.7 เชียงใหม /
12746 นาง ประสพสุข แกวประสิทธิ์ 9/ม.8 แจงสนิท เมืองเพีย บานไผ ขอนแกน 40110 / / /
12747 นาย ประสม ไตรทรัพย 220ม.4 ปาสัก เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
12748 นาย ประสม ทองสมจิตต ม.3 ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / /
12749 นาย ประสม วิริยม 175ม.1 โชตนา อินทขิล แมแตง เชียงใหม /
12750 นาย ประสาท ตันทิกุล 360 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
12751 นาย ประสาท เทถม 81/58 ม.1 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
12752 นาย ประสาท เทศแยม 210ม.1 สระบุร-ีหลมสัก ชัยนารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี / /
12753 นาย ประสาท เพชรแกว 49/228 9 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
12754 นาย ประสาท วิทยะประสาท 4/58 ม.8 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
12755 นาย ประสาท แสงสุข 102/237 ซอยอุดมเดชม.3 สุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / / /
12756 นาย ประสาท นิลเนตร ม.6 ต.บางแกว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
12757 นาย ประสาท ภูมิผล 127 หมู 3 ต. ในเมือง ถ. พุทธบูชา อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
12758 นาย ประสาทพร เกตุเพ็ง 180ม.3 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด /
12759 นาย ประสาทพร เพ่ิมพูลทรัพยทวี 132 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต / /
12760 นาย ประสาธน หัตถา 57ม.5 นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
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12761 นาย ประสาน ขวัญชวย 297ม.1 วิภาวดีรังสิต45/1 เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎรธานี 84190 /
12762 นาง ประสาน เขมะพรรค 347 ม.6 สุพรรณบุรี /
12763 นาย ประสาน ไชยเกตุ 6004/97 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
12764 นาย ประสาน ประจันบาน 236 ชัยนาท /
12765 นาย ประสาน ปญญาเพชร 111 ม.1 นานอย นานอย นาน /
12766 นาย ประสาน เปมสูงเนิน 485 อิสรภาพ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12767 นาย ประสาน ยีมะเฟอง 1378 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
12768 นาย ประสาน แยมเจริญ 33/7 แสงชัชวาลยใต ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค 60120 /
12769 นาย ประสาน วสุวัต 90/21 ม.4 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
12770 นาย ประสาน สมสะอาด 15ม.1 บานกุดประทาน เดชอุดม อุบลราชธานี /
12771 นาย ประสาน สีตลรัศมี 51/ม.12 จามเทวี บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
12772 นาย ประสาน สุคนธโอสถ 35-37 ตะนาว พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
12773 นาย ประสาน แสนประกอบ 45 ม.6 นาโพธิ์ เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
12774 นาย ประสาน อรรถวิทยกําธร 22/86 ม.6 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
12775 นาย ประสาน อ่ิมเฮง 135/16 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12776 นาย ประสาน โอสถธนากร 73-75 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
12777 นาย ประสาน ประสมบุญ /
12778 นาย ประสาน ยัณรังษี หมูที่ 3 ต. บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
12779 นางสาว ประสานศรี เพียรเจริญ 421/13ม.5 กรุงเทพมหานคร / /
12780 นาง ประสาร คูณโห 270/1 บูรกรรมโกวิท ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 / / /
12781 นาย ประสาร ไชยณรงค 48 สุขรอุปถัมภ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12782 จ.อ. ประสาร ซ่ือดี 2 อรุณอมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
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12783 นาย ประสาร ประทุมวัน 61 รังสิต-ปทุมธานี 15 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 10130 / /
12784 นาย ประสาร ยะมาตย 92 ศรีบุญญาสถิตย ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
12785 นางสาว ประสาร สุขสมัย 55/57 พระจันทร พระนคร กรุงเทพมหานคร /
12786 นาย ประสาร อุนยะวงศ 32-34 อนันตอุทิศ บานโปง บานโปง ราชบุรี /
12787 นาย ประสาร เที่ยงดี 5 โพธิ์รังนก โพธิ์ทอง อางทอง / /
12788 นาย ประสาร ลี้วิชเวช 21 ต.นครไชยศรี ถ.นครไชยศรี อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
12789 นาย ประสาสน เรืองอยู 22ม.4 บานเนินขี้เหล็ก เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค /
12790 นาย ประสาสน เอ่ียมรักษา หมู 3 ต.หนองกอมนา อ.เมือง จ.ราชบุรี /
12791 นาย ประสิทธ ภูรีสถิตย 128 เฉลิมเขตร 1 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
12792 นาย ประสิทธิ์ กัลยาศิริ 18/1ม.8 ควนเนียง ควนเนียง สงขลา 90220 /
12793 นาย ประสิทธิ์ กิติสุรกุลชัย 454/47 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12794 พันจาอากาศเอก ประสิทธิ์ เกษจุโลม 56 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12795 นาย ประสิทธิ์ เกิดนอย - ม.3 ตลุก สรรพยา ชัยนาท /
12796 นาย ประสิทธิ์ แกวมณี 78/2 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
12797 นาย ประสิทธิ์ แกวมหาวงศ 685 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
12798 นาย ประสิทธิ์ โกยเต็ม 409 ม.4 ลพบุรี /
12799 นาย ประสิทธิ์ ขจรรักษ 33 ม.13 บัวใหญ นครราชสีมา /
12800 นาย ประสิทธิ์ เขียนทรัพย ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี / /
12801 นาย ประสิทธิ์ คงทรัพย 71/8 7 ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / / / /
12802 นาย ประสิทธิ์ ครุวนารินทร 96 จักรพรรดิพงษ วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
12803 นาย ประสิทธิ์ คําเมืองแสน 106 10 สระแกว เมืองสระแกว สระแกว 27000 /
12804 นาย ประสิทธิ์ คําลือชา 204 เทศบาลสาย2 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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12805 นาย ประสิทธิ์ จันทรดาวัน 4340 พลลาน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
12806 นาย ประสิทธิ์ จันทรสมบัติ 73ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
12807 นาย ประสิทธิ์ จิตชา 51 นาสารนอก นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี / / /
12808 นาย ประสิทธิ์ จิตรประเสริฐ 559 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
12809 นาย ประสิทธิ์ จิรพงศาธร 810 เจตนจํานงค เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
12810 นาย ประสิทธิ์ จุยทอง 113ม.2 ตําหรุ บานลาด เพชรบุรี /
12811 นาย ประสิทธิ์ เจาเฮง 67ม.7 หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ / /
12812 นาย ประสิทธิ์ ชัยประเสริฐ 37ม.5 อุดร-เลย หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12813 นาย ประสิทธิ์ ชัยสงคราม 193ม.1 บัวงาม ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
12814 นาย ประสิทธิ์ ไชยเมือง 51 นเรศวร หนองหวา กุมภวาป อุดรธานี /
12815 นาย ประสิทธิ์ ณ พัทลุง - ม.1 เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ /
12816 นาย ประสิทธิ์ ดียิ่ง 275/2 พระแทน ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี 71130 / / /
12817 นาย ประสิทธิ์ เดชชัย 192ม.11 เมืองพะเยา พะเยา /
12818 นาย ประสิทธิ์ ตรีสารศรี 2423 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
12819 นาย ประสิทธิ์ ตะนะโส 82ม.3 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
12820 นาย ประสิทธิ์ ตินารักษ 29/432ม.14 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / /
12821 นาย ประสิทธิ์ ทาเต็มผล 171ม.1 บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ /
12822 นาย ประสิทธิ์ เทพาอมรเดช ร.น.132 ราชดําเนิน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
12823 นาย ประสิทธิ์ นตรอด ม.2 สรรพยา ชัยนาท /
12824 นาย ประสิทธิ์ นามแสง 8 ม.4 มวงไข พังโคน สกลนคร /
12825 นาย ประสิทธิ์ นิลผาย 83 จักรวรรค สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
12826 นาย ประสิทธิ์ บรรทมนิมิตร 208/2 ม.4 สํานักแตว สะเดา สงขลา /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 583 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

12827 นาย ประสิทธิ์ บุญญพาพงค 31/4 ม.2 สีสุก จักราช นครราชสีมา /
12828 นาย ประสิทธิ์ บุญสุข 321ม.12 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
12829 นาย ประสิทธิ์ บุณยารมย 456 บรรดาลัย เมืองสกลนคร สกลนคร /
12830 นาย ประสิทธิ์ ใบเกษม ม.1 เมืองพาน พาน เชียงราย /
12831 นาย ประสิทธิ์ ประชุมศรี 93 จักรเพ็ชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
12832 นาย ประสิทธิ์ ประนิสอน 85/3 นวลนอย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
12833 พ.อ.อ. ประสิทธิ์ ปานเพ็ชร 17ม.1 บางคู ทาวุง ลพบุรี / /
12834 นาย ประสิทธิ์ ปยญาติ์ - ม.1 ยามู ยะหริ่ง ปตตานี /
12835 นาย ประสิทธิ์ พนิกรณ 187 สรรพาวุธ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
12836 นาย ประสิทธิ์ พรประเสริฐ 34/1ม.4 หัวตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
12837 นาย ประสิทธิ์ พรมสุวรรณ - ม.1 พุนพิน สุราษฎรธานี /
12838 นาย ประสิทธิ์ พวงพิทักษ 66/6 ตรอกรถไฟวรพงษ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
12839 นาย ประสิทธิ์ พัฒนวิมลศิริกุล 186 6 พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
12840 นาย ประสิทธิ์ พิมพะนิตย 742/3 ศรีราชวงศ ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
12841 นาย ประสิทธิ์ พิลาตัน 7-9 รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12842 นาย ประสิทธิ์ พูลเจริญ 1800 แพร-นาน ในเวียง เมืองแพร แพร /
12843 นาย ประสิทธิ์ พูลทวี 97/29ม.1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
12844 นาย ประสิทธิ์ เพ็งโต 97 ม.3 วัดโคก มโนรมย ชัยนาท /
12845 นาย ประสิทธิ์ เพ็งสา 4/11 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
12846 นาย ประสิทธิ์ เพียงลิ้ม 120/63ม.9 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
12847 นาย ประสิทธิ์ มณีรัตน 120 ม.1 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี /
12848 เรือโท ประสิทธิ์ มุสิกเจริญ 46ม.4 สุขาภิบาล1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
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12849 นาย ประสิทธิ์ ยนตรเช่ือม 340ม.6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12850 นาย ประสิทธิ์ ยางธิสาร 85ม.2 ศรีสงคราม นครพนม /
12851 นาย ประสิทธิ์ แยมครวญ 27/1 ม.6 บานหม่ี ลพบุรี /
12852 นาย ประสิทธิ์ รันทะ 1/1ม.3 ตะกั่วปา หนองสองหอง ขอนแกน /
12853 นาย ประสิทธิ์ เรืองงาม 16 ม.5 ตาก /
12854 นาย ประสิทธิ์ ฤกษหริ่ง 465/2 ริมคลองสามเสนใน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12855 นาย ประสิทธิ์ ฤาชัย 1104 ไกรเพ็ชร หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
12856 นาย ประสิทธิ์ ลําเผือก 19/70 16 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
12857 นาย ประสิทธิ์ ลือไชสง 69 อิสสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12858 นาย ประสิทธิ์ เลาหเชียรประฮาน 207 ม.1 ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี /
12859 นาย ประสิทธิ์ เลี้ยงสัจธรรม 54 รามคําแหง24 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
12860 นาย ประสิทธิ์ วงศเทศ 113 สุขใจ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
12861 นาย ประสิทธิ์ วงศพิมายคราม 203/ก ม.7 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12862 นาย ประสิทธิ์ วองประชานุกูล 277/16ม. บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
12863 นาย ประสิทธิ์ วังศิริกุลธํารง 22/54 ม.5 ประชาสันติ หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
12864 นาย ประสิทธิ์ วันดี 42/8  หมู 10 รําพัน ทาใหม จันทบุรี 22170 /
12865 นาย ประสิทธิ์ วิวัยนภากุล 49 เยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
12866 นาย ประสิทธิ์ วุนฟก 111/1ม.6 เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
12867 นาย ประสิทธิ์ ศรีทอง 186/9 ก. ม.33 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
12868 นาย ประสิทธิ์ ศรีทองคํา 1119/30 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
12869 นาย ประสิทธิ์ ศรีพราหมณวชช 27 สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา /
12870 นาย ประสิทธิ์ ศักดิ์สงาวงษ 507 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
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12871 นาย ประสิทธิ์ ศิริรักษ 6 วิฑูรยอุทิศ เมืองยะลา ยะลา /
12872 นาย ประสิทธิ์ สงางาม 109ม.4 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน /
12873 นาย ประสิทธิ์ สโมสร 16ม.5 วังโตนด นายายอาม จันทบุรี 22170 /
12874 นาย ประสิทธิ์ สอนจันทร 246/3 ตะพานหิน พิจิตร /
12875 นาย ประสิทธิ์ สอนศิลปชัย 1932/5 ริมทางรถไฟสายปากน้ํา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
12876 นาย ประสิทธิ์ สังวรณ ม.2 เมืองพิจิตร พิจิตร /
12877 นาย ประสิทธิ์ สัจจาพิทักษ 17/6 แสงชูโต บานโปง บานโปง ราชบุรี /
12878 นาย ประสิทธิ์ สามารถ 116 5 คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร 35140 /
12879 นาย ประสิทธิ์ สารพัฒน 3/1 ม.12 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
12880 นาย ประสิทธิ์ สุพรรณธริกา 8 ม.6 วัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุรี /
12881 นาย ประสิทธิ์ สุมานิตย 127/1 ราเมศวร คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
12882 นาย ประสิทธิ์ แสงคําพันธุ 35/24 ม.3 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
12883 พ.จ.อ. ประสิทธิ์ อนันตสมวงศ 289 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
12884 นาย ประสิทธิ์ อรรคนิตย 207 ม.2 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม /
12885 นาย ประสิทธิ์ อังศิริกุลธํารง 22/54 ม.5 ประชาสงเคราะห หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
12886 นาย ประสิทธิ์ อิทธิโสภณพิศาล 22 ราชบุรี /
12887 นาย ประสิทธิ์ อินทรพันธ 2 ม.4 ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา /
12888 นาย ประสิทธิ์ อินทรหอม 156/1 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก /
12889 นาย ประสิทธิ์ อุปพระจันทร 40 ม.14 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี /
12890 นาย ประสิทธิ์ โอฬารเวช 670/53 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
12891 นาย ประสิทธิ์ นนทภักดิ์ 22/2 1 เพชรเกษม หลักสอง หนองแขม กทม. / /
12892 นาย ประสิทธิ์ ศรีอิสภาพร 176/22 จักรพงษ บางขุนพรหม ปอมปราบ กทม. /
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12893 นาย ประสิทธิ์ คลองแคลว 10 แดงใหญ เมือง นครสวรรค /
12894 นาย ประสิทธิ์ วิเศษวรัญญการ 106 วิสุทธิกษัตริย พระนคร พระนคร /
12895 นาย ประสิทธิ์ ชะอุม 846/16 เจตตจํานนค เมือง ชลบุรี / /
12896 นาย ประสิทธิ์ บุญมาก 2 หงาว เมืองระนอง ระนอง /
12897 นาย ประสิทธิ์ นุประดิษฐ 217 ม.13 ต.ตะครอ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค 60220 นครสวรรค /
12898 นาย ประสิทธิ์ บริบูรณลาภ 220 ต.ฌสมนัส ถ.จักรวรรดิ์ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
12899 นาย ประสิทธิ์ รังควัตย 258 ต.ชนะสงคราม ถ.พระสุเมรุ อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
12900 นาย ประสิทธิ์ กอนอุไร 100/5 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พระนคร /
12901 นาย ประสิทธิ์ มณฑาณี 194 ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
12902 นาย ประสิทธิ์ กิตติวโรดม /
12903 นาย ประสิทธิ์ มนดังเปยม /
12904 นาย ประสิทธิ์ เกษสุวรรณ /
12905 นาย ประสิทธิ์ จันทรแสงสวาง /
12906 นาย ประสิทธิ์ เทพพิทักษ 135 ต. ศาลาลําดวน อ.สระแกว จ.ปราจีนบุรี /
12907 นาย ประสิทธิ์ ประไพพงษ 144/5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี /
12908 นาย ประสิทธิชัย ชุมเขียว 30/1 ชางซาย กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี /
12909 นาย ประเสริฐ กมลวิจิตร 101ม.2 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี /
12910 นาย ประเสริฐ กลอมนอย 4/36 ม.3 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
12911 นาย ประเสริฐ กวางทอง 81 ม.4 หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค /
12912 นาย ประเสริฐ กองพานิชกุล 434/2 ชางคลาน ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / /
12913 นาย ประเสริฐ กิตติกุลเกษม 53/13 ร.พ.วรพงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12914 นาย ประเสริฐ กุลรัตนะชัย 494 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 53 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
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12915 นาย ประเสริฐ เกษโกมล 16ม.2 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค /
12916 นาย ประเสริฐ เกสจินดา ม.1 ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม / /
12917 นาย ประเสริฐ แกวบัณฑิตย 238 ม.2 ประชาบาล รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 / / / /
12918 นาย ประเสริฐ แกวสม 44/40ในเขต วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12919 นาย ประเสริฐ โกศลจารุวัตร 8/35 หมู 4 เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / /
12920 นาย ประเสริฐ ขวัญใจ 539/1 พานิชการ คูหาสวรรค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
12921 นาย ประเสริฐ ขุนเภา 404/26 ม.7 พุฒสี พุทธรักษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / /
12922 นาย ประเสริฐ คงเกษม 97 ม.3 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ /
12923 นาย ประเสริฐ คชายุทธ 174 ม.4 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี /
12924 นาย ประเสริฐ คําภีระ 114/15 ม.9 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
12925 นาย ประเสริฐ คิดคา 100 ม.6 หนองคาย /
12926 นาย ประเสริฐ คุมทะยาย 134/5-6 สุขสวัสดิ์ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ / /
12927 นาย ประเสริฐ โควประดิษฐ 43/5ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
12928 นาย ประเสริฐ จมศรี - ม.6 วัดสิงห ชัยนาท /
12929 นาย ประเสริฐ จันทรพลอย 46/1 ม.3 สันกําแพง เชียงใหม /
12930 นาย ประเสริฐ จันทรลมูล 22 ม.11 ชุมพรกระบุรี วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร /
12931 นาย ประเสริฐ จาระสมบูรณ 97-99 อินทรพิทักษ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12932 นาย ประเสริฐ เชาวนแหลม 611/1 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร /
12933 นาย ประเสริฐ ไชยธงรัตน 60 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
12934 นาย ประเสริฐ ไชยพันธุ 87 ม.8 ง้ิวงาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
12935 นาย ประเสริฐ ดานเวชนุเคราะห 55 ม.7 หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี /
12936 นาย ประเสริฐ แดงเสมา 112/19 ม.7 พิจิตร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 588 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

12937 นาย ประเสริฐ ตระการศิริ 123 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม / /
12938 นาย ประเสริฐ ตั้งกิตติสุวรรณ 182 ประชาธิปก วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
12939 นาย ประเสริฐ แตใจ 183 ม.2 บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
12940 นาย ประเสริฐ โตทัย 30ม.6 โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม /
12941 นาย ประเสริฐ โตอุดมเวช 83 อารักษ ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
12942 นาย ประเสริฐ เถื่อนทับ 48 นิมิตใหม สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
12943 นาย ประเสริฐ ทาศิริ 75ม.1 นาทวี นาทวี สงขลา /
12944 นาย ประเสริฐ ธิติประเสริฐ ร.ม.63 ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
12945 นาย ประเสริฐ นพนิราพาธ 516/78-79ม.2 มิตรภาพ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา / /
12946 จ.ส.อ. ประเสริฐ นารีวงษ 44/2 สกลมารค วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
12947 นาย ประเสริฐ บุญเกิด 193ม.5 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
12948 นาย ประเสริฐ บุญไทย 38ม.5 บานยาง เสาไห สระบุรี /
12949 นาย ประเสริฐ บุญนาน 174ม.6 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150 /
12950 นาย ประเสริฐ บุญประสิทธิ์ 1064 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
12951 นาย ประเสริฐ บุญรักษา 80 ม.5 แมริม เชียงใหม /
12952 นาย ประเสริฐ ประสมกลิ่น 2 ม.11 บานกุม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
12953 นาย ประเสริฐ ประสิทธิพยงค 58 สุขุมวิท77 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 / /
12954 นาย ประเสริฐ ประเสริฐเวชทนต 499/8 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
12955 นาย ประเสริฐ ปานสกุล 290/4ม.5 ตลาดลาง สวี ชุมพร /
12956 นาย ประเสริฐ ผิงคํา 919 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
12957 นาย ประเสริฐ พงษโนรี 27/1 ม.4 อาจณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
12958 นาย ประเสริฐ พรธนาชัย 347/11 ราชปรารภ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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12959 นาย ประเสริฐ พรหมจารีย 201 อุดรธานี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
12960 นาย ประเสริฐ พรหมณี 43/2 ม.8 บางกะดี่ แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10160 / /
12961 สิบเอก ประเสริฐ พรหมประเสริฐ 116 นครสวรรค วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
12962 นาย ประเสริฐ พันธุพิทักษ 39/2 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
12963 นางสาว ประเสริฐ พิมพเดช 1155 เสนานิคม 2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
12964 นาย ประเสริฐ เพกาฬสินธุ 14-16ม.1 กาฬสินธุ /
12965 นาย ประเสริฐ เพชรนิรมล 133ม.6 ชนปรีดา นครศรีธรรมราช /
12966 นาย ประเสริฐ เพ็ชรไพร 88 ยุทธภัณท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
12967 นาย ประเสริฐ ฟกทองพรรณ 109/31 ม.5 ลี้กุลเจริญ แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
12968 นาย ประเสริฐ มอญแกว 66/17 ทาคราวนอย ลําปาง 52100 /
12969 นาย ประเสริฐ มะหมัด 141/1 ม.3 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง /
12970 นาย ประเสริฐ มาลาศรี 477 10 วังโบสถ หนองไผ เพชรบูรณ 67140 /
12971 นาย ประเสริฐ มุขพันธุ 57-59 ราชดําเนิน ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
12972 นาย ประเสริฐ เมนทอง 8/10 แสงสันติสุข ชุมแสง นครสวรรค /
12973 นาย ประเสริฐ ยิ้มพร 169/2 บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
12974 นาย ประเสริฐ แยมครวญ 34/1 สรศักดิ์ ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
12975 นาย ประเสริฐ โยมา 146/1ม.3 บานกราง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
12976 นาย ประเสริฐ รัตนมงคลมาศ 76ม.6 เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา /
12977 นาย ประเสริฐ เรืองจันทร - ม.2 เมืองนครนายก นครนายก /
12978 นาย ประเสริฐ ลัดนาเลิศ 274/7 มังกร ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
12979 นาย ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ 118/8 รามคําแหง24 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
12980 นาย ประเสริฐ ลิ้มเลิศเจริญวนิช 1812 สุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
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12981 นาย ประเสริฐ เลาหเศรษฐี 103/5 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
12982 นาย ประเสริฐ เลิศยางขจร 98 ม.6 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย 57310 / / / /
12983 นาย ประเสริฐ วงศสุวรรณพร 477/8 จารรัตน ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
12984 นาย ประเสริฐ วงษสมัคร 159 ค. ม.4 เบตง เบตง ยะลา /
12985 นาย ประเสริฐ วรรณทิพย 210ม.2 เมืองสกลนคร สกลนคร /
12986 นาย ประเสริฐ วอนแดง 218/3 หลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
12987 นาย ประเสริฐ วัฒนศิริ 169 เจริญเมือง เชียงใหม 50000 /
12988 นาย ประเสริฐ วัวหา 179 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค /
12989 นาย ประเสริฐ วุฒิคัมภีร 10 ม.5 ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 /
12990 นาย ประเสริฐ ศรีงาม 20/5ม.6 มะขาม จันทบุรี / /
12991 นาย ประเสริฐ ศรีชลาชัย 33/1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
12992 นาย ประเสริฐ ศาลาศักดิ์ 3 12 ธวัชบุรี ธวัชบุรี รอยเอ็ด 45000 /
12993 นาย ประเสริฐ สรอยภูระยา 9/1ม.5 บานเขารวก วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 66150 / /
12994 นาย ประเสริฐ สังเกตุ 139 ม.3 ทรงประภา บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
12995 นาย ประเสริฐ สังขกุล 385 ราษฎรอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
12996 นาย ประเสริฐ สิทธิสาร 58/6ม.13 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
12997 นาย ประเสริฐ สุขมี 4/1ม.1 คลองทราย นาทวี สงขลา 90160 / /
12998 นาย ประเสริฐ สุขสําราญ 42 ม.2 สามชุก สุพรรณบุรี /
12999 นาย ประเสริฐ สุขแสงดาว 196/5 วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท / /
13000 นาง ประเสริฐ สุจารี 99/1 3 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
13001 นาย ประเสริฐ สุริชัยพานิช - ม.9 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
13002 นาย ประเสริฐ สุวรรณ 101 ม.7 โชตนา สันทราย ฝาง เชียงใหม /
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13003 นาย ประเสริฐ เสนาเลี้ยง 148 สุรศักดิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
13004 นาย ประเสริฐ แสงสี 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
13005 นาย ประเสริฐ แสงอรุณ เขาเพ่ิม บานนา นครนายก 26110 /
13006 นาย ประเสริฐ แสนสวย 25 ลพบุรี /
13007 นาย ประเสริฐ หวานสง 278 7 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110 / /
13008 นาย ประเสริฐ หิรัญศรีวิบูลย 144 ราชวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
13009 นาย ประเสริฐ เหลืองออน 16/2ม.2 ศรีราชา ชลบุรี /
13010 นาย ประเสริฐ อัตโตหิ 471/44 ม.3 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
13011 นาย ประเสริฐ อาภาศิลป 53 อาหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13012 นาย ประเสริฐ อิทธิโสภณพิศาล 22 ราชบุรี /
13013 นาย ประเสริฐ อินเกลา 44/40 วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
13014 นาย ประเสริฐ อินตะเผือก 239 ม.1 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม / /
13015 นาย ประเสริฐ อินททาม 322 ผาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
13016 นาย ประเสริฐ อุดมยะนะ 105-105ช้ัน2 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
13017 นาย ประเสริฐ เอ่ียมรักษา - ม.8 ชัยนาท /
13018 นาย ประเสริฐ ทิมโอสถ 100 พระยาฤทัย ในเมือง เมือง พิษณุโลก /
13019 นาย ประเสริฐ บูลยเวช 8 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
13020 นาย ประเสริฐ แจงกระจาง 629 1 ประชาอุทิศ ทุงครุ ดุสิต พระนคร / /
13021 นาย ประเสริฐ จิตยาภาตุ 110 ทาแพ ชางคลาน เมือง เชียงใหม /
13022 นาย ประเสริฐ เผาชวด 3 ศิลาดาน มโนรมย ชัยนาท / /
13023 นาย ประเสริฐ ทองพิทักษ 584 แกวเนาวรัตน วัดเกตุ เมือง เชียงใหม / /
13024 นาย ประเสริฐ พงศศักดิ์ศรี ก.41 ในเมือง เมือง พิจิตร / /
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13025 นาย ประเสริฐ อาชีวะ 2 มะขามเฒา วัดสิงห ชัยนาท / /
13026 นาย ประเสริฐ สุชาติวุฒิ 306 ในเมือง เมือง ชัยนาท /
13027 นาย ประเสริฐ กาลเศรณี 6 ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร /
13028 นาย ประเสริฐ ศาสตรสาระ 4 สะพานใหม บางบาล พระนครศรีอยุธยา /
13029 นาย ประเสริฐ มธุรส 49/1 บานนา มหาราช พระนครศรีอยุธยา / /
13030 นาย ประเสริฐ เจริญนิรันด 182 คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ / /
13031 เรือโท ประเสริฐ โมกแกว 14 ม.7 ต.บานบึง อ.บานคา จ.ราชบุรี 70180 ราชบุรี / /
13032 นาย ประเสริฐ ออสกุล 17/4 ม.2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต /
13033 นาย ประเสริฐ ทรรศนสฤษดิ์ 1-38 ถ.บางซ่ือ อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
13034 นาย ประเสริฐ วัฒนดิเรก 169 ต.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
13035 นาย ประเสริฐ มูลยเวทย ม.8 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี /
13036 นาย ประเสริฐ ธิตยาภาตุ 110 ต.ชางคลาน ถ.ทาแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม /
13037 นาย ประเสริฐ นรัตถรักษา 1521 ต. ในเมืองพิจิตร อ. เมืองพิจิตร จ. พิจิตร /
13038 นาย ประเสริฐ ผสมบุญ ม.12 ต.วัดจันทร อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
13039 พันเอก ประเสริฐ พิสิฎฐนรสีห 11 ถ.พหลโยธน ต.สามเสนใน อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
13040 นาย ประเสริฐ มณีกุล 1566-1568 ถ.วรเดช ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
13041 นาย ประเสริฐ ทองบํารุง หมุที่ 7 ต.วังทอง อ. วีงทอง จ.พิษณุโลก /
13042 นาย ประเสริฐ เฮงฮู หมูที่ 4  ต.ดอนมโนรา  อ.บางคณฑี จ. สมุทรสงคราม /
13043 นาย ประเสริฐ ไตรกิศยเวช /
13044 นาย ประเสริฐ อ่ิมเจริญ /
13045 นาย ประเสริฐ นิ่มเอ่ียมออน /
13046 นาย ประเสริฐ โพธิ์สุวรรณ /
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13047 นาย ประเสริฐศักดิ์ ศิริวัฒน 113ม.4 บานทราย บานหม่ี ลพบุรี /
13048 นาย ประเสริถ กะถินะสมิต 100 ต. เสาชิงชา อ. พระนคร จ. พระนคร /
13049 นาย ประหยัด ขันธวงศ 51ม.5 เกาขาม น้ํายืน อุบลราชธานี 34260 /
13050 นาย ประหยัด เฉลิมทอง 30/1 ม.9 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
13051 นางสาว ประหยัด ชุมทอก 163/16 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
13052 นาย ประหยัด แซลิ้ม 50ม.3 บานดารา พิชัย อุตรดิตถ /
13053 จ.อ. ประหยัด เทพธรณี 6 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
13054 นาย ประหยัด ปลอดจินดา 125/27ม.5 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี 84220 /
13055 นาย ประหยัด ภูสกุล 78ม.4 คําดวง บานผือ อุดรธานี /
13056 นาง ประหยัด วงษา 578 พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
13057 นาย ประหยัด หองแชง 9 ม.1 อุบลราชธานี /
13058 นาย ประหยัด อินชวย 44/40 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
13059 นาง ประหยัด อุนศรี 128 อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
13060 นาย ประหยัด อรามหนุน 301 ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ /
13061 นาย ปรั่ง กัฒฑเนตร หมู 7 ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค /
13062 นาย ปรัชญ เดชผล 41/1ม.4 เดชอุดม อุบลราชธานี /
13063 นาย ปรัชญา ธรรมจารี 18/306 ม.6 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี / / /
13064 นาย ปรัชญา นะมัตถ 531/2-3 ชัยยกูล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
13065 นาย ปรัชญา พงษเฉลิม 62/510ม.5 เทิดพระเกียรติ วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130 /
13066 นาย ปรัชญา เพชรเกตุ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121 /
13067 นาย ปรัชญา ฮาดา /
13068 นาง ปรัชญาพร ประทีปกุลวงศ 151/145 ม.9 สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม 5210 / / /
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13069 นาย ปรัชญาวุฒิ รอดสัมฤทธิ์ 450 ม.1 โคกเพชรพัฒนา บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ 36230 /
13070 นางสาว ปรัชภศร ปุริโสตะโย 12 5 กลางเมือง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
13071 นางสาว ปรัศนีย สุขสินธุ 34/2 7 แมตืน ลี้ ลําพูน 51110 / / / /
13072 นาย ปรากาน สังขศิลปชัย 337/60 ม. 3 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
13073 นาย ปราการ มะโนปง 49 ม.6 แมถอด เถิน ลําปาง 52160 /
13074 นาย ปราการ อยูศิริ 17 สามัคคี 60/2 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
13075 นาง ปราง ประสมสี - ม.1 กะลาเส สิเกา ตรัง /
13076 นางสาว ปรางค ไชยหาวงศ 19 พระยาสุเรนทร 46 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
13077 นางสาว ปรางคทิพย คันทะมาลา 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
13078 นางสาว ปรางทิพย ปานทอง 91 8 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 66140 /
13079 นางสาว ปรางทิพย อุตสาห 243 4 โคกวาน ละหานทราย บุรีรัมย 31170 / /
13080 นาง ปรางมาศ เปาอินทร 6/2 มาบชลูด-แหลมสน หวยโปง เมืองระยอง ระยอง 21150 / /
13081 นาย ปราช รอดเช้ือ 010 ม.12 ต.โพธิ์เกาตน อ.เมือง จ.ลพบุรี /
13082 นาย ปราชญา โกมลกิติกุล 41/45ม.4 กรุงเทพมหานคร /
13083 นาง ปราณี กาฬวงศ 246/2ม1 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา /
13084 นางสาว ปราณี แกวบานกรูด 14 7 พรุพี บานนาสาร สุราษฎรธานี 84270 / / / /
13085 นาง ปราณี ขวัญคง 86/47 นิพัธสงเคราะห หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
13086 นางสาว ปราณี คุณวิเศษ 60 เพชรเกษม 63/2 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
13087 นางสาว ปราณี คุมกัน 3/3ม.3 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120 / /
13088 นาย ปราณี โคมแกว 74ม.2 ชุมพร 86180 /
13089 นาง ปราณี โควินคทวีวัฒน 794-796 ประชาธิปก ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
13090 นางสาว ปราณี โฆษิตชัยวัฒน 11/44 ราชปรารภ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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13091 นาง ปราณี งาเนียม 454/220 ม.4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
13092 นาง ปราณี งามตา 204 4 ตาดทอง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 / / / /
13093 นาง ปราณี จรไกร 8/1899 2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / / /
13094 นางสาว ปราณี จันทรจารุภัค 46 ม.6 บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
13095 นาง ปราณี จันทรสวาง 43/50 รามคําแหง60/2 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
13096 นางสาว ปราณี จึงวิเศษพงศ 192 เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
13097 นาง ปราณี เจนทรัพย 100/348 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
13098 นาง ปราณี เจริญเขตต 48 ม.9 บอ ขลุง จันทบุรี 22110 / /
13099 นางสาว ปราณี ใจกาศ 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
13100 นาง ปราณี ฉ่ําเวช 221/142ม.2 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี / /
13101 นางสาว ปราณี เช่ือมกลาง  59/109 หมู 2 บางไผ บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
13102 นาง ปราณี ไชยกิจอราม 4/1 10 ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / /
13103 นางสาว ปราณี แซเลา 94 ผดุงดาว กรุงเทพมหานคร /
13104 นางสาว ปราณี ดิลกชัยพร 122/265ม.2 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
13105 นาง ปราณี ตรงดี 38 ม.12 แมเลย แมวงก นครสวรรค 67230 / /
13106 นางสาว ปราณี ทิมกิจจะ 74ม.6 ทรัพยอนันต ทาแซะ ชุมพร 86140 / /
13107 นางสาว ปราณี ธนาวิรัตนานิจ 30 ม.11 มะลิวัลย กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน 40210 /
13108 นางสาว ปราณี นวมเกิด 49/73 ม.4 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
13109 นาง ปราณี นอยขํา 102 ม.5 โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค 60220 /
13110 นาง ปราณี บัวบาน 20 จันทน43 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
13111 นาง ปราณี บัวสัมฤทธิ์ 511/478 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
13112 นาง ปราณี ปฐมพรสุริยะ 34/1 5 นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
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13113 นางสาว ปราณี ประภาวงศ 54 เลียบเนิน วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
13114 นาง ปราณี ปญจศุทธิ 181/93 ม.2 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี /
13115 นาง ปราณี ปงวงค 29/1ม.5 นายาง สบปราบ ลําปาง 52170 /
13116 นาง ปราณี ผลเกิด 176ม.2 บานเสี้ยว ฟากทา อุตรดิตถ /
13117 นางสาว ปราณี ผูวุฒิชัย 50/303ม.11 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
13118 นาง ปราณี พงศไพบูลย 138ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
13119 นาง ปราณี พงษสุริยะ 248ม.5 สารภี สารภี เชียงใหม 50140 /
13120 นาง ปราณี พรมเลิศ 35 10 ศรีลานนา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / /
13121 นางสาว ปราณี พิมพา 48/12 หมู 1 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / / /
13122 นางสาว ปราณี พุทธพงษ 12ม.2 บานชาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / /
13123 นางสาว ปราณี พุมประดับ 107 ตรอกไทร สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
13124 นาง ปราณี เพชรศิริ 71/58 ชัยวัฒน บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
13125 นาง ปราณี ภาคทรัพยศรี 5 2 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 /
13126 นางสาว ปราณี โภชนา 35ม.7 ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 / / /
13127 นาง ปราณี มงคลชัยอรัญญา 760-761ม.7 พหลโยธิน หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
13128 ส.อ.หญิง ปราณี ม่ิงเมือง 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
13129 นาง ปราณี มีศิล 131ม.2 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก /
13130 นาง ปราณี รัตนสุวรรณ 52 กาญจนนิช หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90112 / /
13131 นาง ปราณี ฤตวิรุฬห 101 ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร แพร 54000 /
13132 นาง ปราณี ลิ่มโอภาสมณี 132 ราชดําเนิน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
13133 นาง ปราณี ลีโทชวลิต 17ม. ปทุมสัมพันธ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
13134 นาง ปราณี ลือชัย 38 หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
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13135 นางสาว ปราณี เลาหชาติชัย 233/8 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
13136 นาง ปราณี โลทารชุม 27 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
13137 นางสาว ปราณี วงคอํานวยกุล 121/65 5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
13138 นางสาว ปราณี วงศาธิชัยสกุล 19/70 ม.24 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / / /
13139 นางสาว ปราณี วัฒนานนท 3/34 ม.21 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
13140 นางสาว ปราณี วีรวัฒนกุมพะ 22 ม.2 ตลาดโพง สรรพยา สรรพยา ชัยนาท /
13141 นางสาว ปราณี วุนฝาย 124/2 6 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 90180 / /
13142 นางสาว ปราณี ศรีประภา 137/13ม.2 กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร / / /
13143 นาง ปราณี ศิริพลบุญ 122ม.2 สรางคํา สรางคอม สรางคอม อุดรธานี /
13144 นาง ปราณี ศิริพันธ 70ม.8 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
13145 นาง ปราณี ศิลาศรีคุณ 240ม.6 ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน /
13146 นาง ปราณี สรางเกตุ 69 ม.9 ชุมพร /
13147 นาง ปราณี สอนวิสัย 209/242หมู7 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
13148 นาง ปราณี สายทอง 289ม.3 เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน 40170 / /
13149 นาง ปราณี สารินทร 112/4 ม.12 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
13150 นางสาว ปราณี หงสเลิศสกุล 1 ฉ. ม.2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
13151 นาง ปราณี อโนดาต 53/77 อาหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13152 นางสาว ปราณี อรรคคัมภีร 177/69 ทางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
13153 นาง ปราณี อันวิชา 547/2 จักรกริช1 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
13154 นาง ปราณี อ่ิมเฮง 402/43 วงพงษ จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
13155 นาง ปราณี อุปสิทธิ์ 58/19 7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
13156 นาง ปราณี แอนดอย 96 11 ทัพราช ตาพระยา สระแกว /
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13157 นาง ปราณี วินดญมินทร 217 2 ชุนคา สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา /
13158 นาง ปราณี จันดี 19 ม.2 ต.บางระจัน อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี สิงหบุรี /
13159 นาง ปราณี สุวงศจันทร 369 ม.2 ซ. ถ. ต.ศิลา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 โทร. ขอนแกน /
13160 นาง ปราณี พรสวัสดิ์ 669 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี /
13161 นาง ปราณี อินโกมินทร 267-268 ม.2 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
13162 นาง ปราณี ประสงคทรัพย 120 ต. โคกกรวด อ.เมือง จ. นครราชสีมา /
13163 น.ส. ปราณี ช่ืนตา 99/10 ม.9 ต.ทาโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก /
13164 นาง ปราณีต ขุนนากลัด 35/1 ม.2 สุขประยูร นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี /
13165 นางสาว ปราณีต ไชยรัตน 125ม.4 เมืองสงขลา สงขลา /
13166 นางสาว ปราณีต ดอกสันเทียะ 74/93 ศูนยวิจัย 14 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
13167 นาย ปราณีต ปญญาแกว 118/1 ศรีณรงค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
13168 นาง ปราณีต เรือนเหลือ 73/1 6 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 / / / /
13169 นางสาว ปราณีต วงษกําภู 67/20ม.2 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
13170 นาง ปราณีต เหลือจอย 61 4 พิกุลออก บานนา นครนายก 26110 / /
13171 นาย ปราณีต อดทน 12/13ม.6 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 44140 /
13172 นาย ปราณีต แซโงว มังกร วรจักร ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร /
13173 นาย ปราณีต ชินกร 716 ต.วรจักร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
13174 นาง ปราณีย บัวแกว 39/46ม.2 เพชรเกษม คอหงส หาดใหญ สงขลา /
13175 นาย ปรานญปรินทร กิจจาเวชชานนท 170/6 ถ.ถีนานนท ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสาคาม 44000 /
13176 นาง ปรานอม บัวแจง 16/16 หมูบานเขานอย คันคลองชลประทาน หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 / / / /
13177 นาง ปรานอม บุญสันต 251 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
13178 นางสาว ปรานอม ปนใจ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก / /
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13179 นาง ปรานอม ปนฟา 102/63 ม.3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
13180 นาง ปรานอม วรสายัณห 123/21ม.12 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160 / /
13181 นาง ปรานี แกวแสงเรือง 6/3 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
13182 นาง ปรานี อภินันท 56/3 สุขุมวิท55 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
13183 นาง ปรานี เจริญผล 71 ม.1 ซ. ถ. ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 60160 โทร.056-248709 นครสวรรค /
13184 นาง ปรานีรัตน พัววัฒนพันธ 154/9 รางน้ํา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
13185 นาย ปราบ เวชพฤติ 393 หลวง วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
13186 นาย ปราเมศวร ตันตยาภิรมย 961 จรัญสนิทวงศ57 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
13187 นาย ปราเมษฐ รุงโรจนวุฒิกุล 132/10 ประดิพัทธิ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
13188 นาย ปราโมช กิมรัชตโชติ 13 ม.3 กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน 40160 /
13189 นาย ปราโมทย เกสทอง 1 ม.1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี /
13190 นาย ปราโมทย ขับกลอมสง 129/6 4 เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
13191 นาย ปราโมทย เจียมเจริญ 57ม.5 หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
13192 นาย ปราโมทย เชษฐชัยยันต 58/475 ม.10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
13193 นาย ปราโมทย เช้ือสังข 7/10ม.7 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
13194 นาย ปราโมทย ตันวัฒนะ 20ม.11 พฤกษชาติ บางกะป กรุงเทพมหานคร /
13195 นาย ปราโมทย ทวีวิยม 2641 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
13196 นาย ปราโมทย ไทยทัตกุล 56 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / / /
13197 นาย ปราโมทย พงศจารุสถิต 17/18ม.7 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี /
13198 นาย ปราโมทย พงษเฉลิม 111 เพชรเกษม 68 แยก 31-8 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
13199 นาย ปราโมทย มะระพฤกษวรรณ 55 เจริญรัล คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
13200 นาย ปราโมทย มีเสียงศรี 9 บวรรังสี ตะนาว พระนคร กรุงเทพมหานคร /
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13201 นาย ปราโมทย รัตนสินทร 95/1 ม.2 ฉะเชิงเทรา /
13202 นาย ปราโมทย ลตุรชาติ 424/4 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
13203 นาย ปราโมทย วรรณวิจิตร 822/20ม.1 ประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร /
13204 นาย ปราโมทย วังเกล็ดแกว 1022/10-11 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
13205 นาย ปราโมทย เวินขุนทด 46 ม.8 ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา /
13206 นาย ปราโมทย ศรีสารคาม 112 ม.6 หนองชางแลน หวยยอด ตรัง /
13207 นาย ปราโมทย สื่อวิโรจนกุล 424/78ม.6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
13208 นาย ปราโมทย หญีตจันทร 60ม.1 ทรัพยอนันต ทาแซะ ชุมพร 86140 / /
13209 นาย ปราโมทย อัครภานนท 27/10-11ม.1 ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี /
13210 นาย ปราโมทย อางสุนันทวิวัฒน 43/2 เทเวศร1 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
13211 นาย ปราโมทย ทิพเนตร หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
13212 นาย ปราโมทย จาติเกตุ 10 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร พระนคร / /
13213 นาย ปราโมทย โพธิ์ทอง 121 หนาเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา / /
13214 ร.ต.อ. ปราโมทย ศรีภิรมย 518 สวาง มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
13215 นาย ปราโมทย เจริญรัตน เลขที่ 173/1หมูที่ 1 ต. บานโพธิ์ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา /
13216 นาย ปราโมย ทองยอย 2/235ม.1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
13217 นางสาว ปรารถนา เกตุนุต 68/1531 อยูวิทยา 18 กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 /
13218 นางสาว ปรารถนา ชลวาสิน 44/1 ค. วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
13219 นาย ปรารถนา เพ็ชรสวัสดิ์ 63ม.1 ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี /
13220 นางสาว ปรารถนา รัตนพันธ 110/234 หมู 6 เกษตร-นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 11110 /
13221 นางสาว ปรารถนา ลาดบาศรี 349/117ม.4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
13222 นางสาว ปรารถนา วิทยากุล 15 1 คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ 10560 /
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13223 นางสาว ปรารถนา วิไลปาน 178/9 พิชัย ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / /
13224 นาง ปรารถนา สําราญเริงจิตต 11/3 8 บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 / / / /
13225 นางสาว ปรารถนา สําริดเปยม 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
13226 นาง ปรารมณ พรหมทอง 794/19 ม.13 นครศรีธรรมราช 80130 / / /
13227 นางสาว ปราวรี ภูนีรับ 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
13228 นาย ปริก วิเศษศิริ 12 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13229 นาง ปริก รอดเจริญ /
13230 นางสาว ปริชาติ กาบพิลา 59ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
13231 นางสาว ปริชาติ หงษสิงห 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
13232 นางสาว ปริชาติ อาจแกว 213/213 ลาดพราว126 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
13233 นางสาว ปริญคา เธียรตระการ 2ม.1 สุขุมวิท บางพระ เมืองตราด ตราด /
13234 นาย ปริญญ สัจจากุล บานเกาะ เมือง อุตรดิตถ / /
13235 นาง ปริญญา ตะปานนท 199/33ม.1 หมูบานแคลิฟอรเนียรสุขุมวิท หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
13236 นาง ปริญญา โถบํารุง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
13237 นาย ปริญญา ทิวะหุต 16 ม.10 หลังสวน ชุมพร /
13238 นางสาว ปริญญา เทียงดาห 171 3 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130 /
13239 นาย ปริญญา ปยะเวชวิรัตน 74/6 4 เสนานิคม 1 พหลโยธิน จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
13240 นาย ปริญญา ผองผุดพันธ 516 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
13241 นาย ปริญญา พรรักษมณี 15 ม.10 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
13242 นาย ปริญญา พิมพทองงาม 100/2 6 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 60220 /
13243 นาย ปริญญา พุธมุข 29 ม.2 หนองคาย /
13244 นาย ปริญญา โพธิ์มาก 26/37 ม.7 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
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13245 นาย ปริญญา ภักดีจิตต 71/1 ม.6 บางเลน บางเลน นครปฐม /
13246 นาย ปริญญา สุวรรโณ 115/24 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / /
13247 นาย ปริญญา อกาจนโรดม 563/12 พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
13248 นาย ปริญญา อัครจันทโชติ 7/52 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
13249 นางสาว ปริญญา พิมพภูลาด 157/46 ม.- ซ. ถ. ต.นครสวรรคออก อ.เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค 60000 โทร. นครสวรรค /
13250 นาย ปริญญา พุทธอรุณ 1565 ต.หนาเมือง ถ.ประชากิจ อ.เมือง จ.ราชบุรี /
13251 นาย ปริตต วงศสดดี 33 ต.บางขุนพรหม ถ.เทเวศน ซอย 1 อ.พระนคร จ.พระนคร /
13252 นาย ปริถ ปรีชาเชาว หมูที่ 3  ต.ไทยาวาส  อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
13253 นางสาว ปริทรรศน วันจันทร ง.32/41 ดาวดึงส ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
13254 นาย ปริธช วัชรวันทานนท 141 10 บุษยมาส ปูเจาสมิงพราย สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
13255 นางสาว ปรินทร เตชะกุลวณิชย 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
13256 นางสาว ปริมประภา เกียรปุรุ 234 1 ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา 30420 /
13257 นางสาว ปริยากร นุโรจน 214/11 ม.8 สามพ่ีนอง แกงหางแมว จันทบุรี 22160 /
13258 นางสาว ปริยาภัทร สิงหทอง 3 แจงสนิท 12 แจงสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / /
13259 นางสาว ปริศนา ทองเสนอ 15 ม.9 สงขลา /
13260 นางสาว ปริศนา โภคทรัพย 440/1 จรัญสนิทวงศ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
13261 นางสาว ปริศนา มีมะจํา 37/19ม.4 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
13262 นางสาว ปริศนา วองวิทยเดชา 54/180ม.9 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
13263 นางสาว ปริศนา อิรนพไพบูลย 14-16-18 ราชวงค ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
13264 นางสาว ปริษา ภูวงษษากูร 56/91 ม.9 รามอินทรา 34 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
13265 นาย ปรีชัย เพชรไพร พระศรีมหาโพธิ์ แจงสนิท เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
13266 จ.อ.อ. ปรีชัย ศุภดล 270 สถิตยนิบาลกาล วารินชําราบ อุบลราชธานี /
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13267 นาย ปรีชา กลิ่นจุย 120ม.1 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี /
13268 นาย ปรีชา กอนทอง 137/3 6 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 / / /
13269 นาย ปรีชา กุลกมล 82/577ม.18 ซิเมนตไทย 15/1 ประชาช่ืน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
13270 นาย ปรีชา ขันติธรรมกุล 1/1ม.9 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
13271 นาย ปรีชา แขนออน 341 ม.2 ทุงแคว หนองมวงไข แพร /
13272 นาย ปรีชา คณานุรักษ 52 4 ธนวิถี สะเตง เมืองยะลา ยะลา / /
13273 นาย ปรีชา คมขํา 151/28ม.3 ทาแฉลบ บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
13274 นาย ปรีชา โคตรบรม 136 9 นาแขม เมืองเลย เลย 42000 /
13275 นาย ปรีชา จินาวงศ 65 สุรัตนการเคหะ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
13276 นาย ปรีชา ฉกาลนโรดม 563/12 เจาจอมสมบุญ พระราม 4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
13277 นาย ปรีชา ฉัตรตระกูล พิจิตร /
13278 นาย ปรีชา ฉิมมณี 25ม.7 นากระตาม ทาแซะ ชุมพร /
13279 นาย ปรีชา ชมภูจักร 14/2 ม.2 วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี /
13280 นาย ปรีชา ช่ืนพุฒ 133/15 วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
13281 นาย ปรีชา เช้ือชาง 317/1ม.1 พหลโยธิน กําแพงเพชร /
13282 นาย ปรีชา ดาวมณี 1 ม.2 ดงนอย ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 24120 / /
13283 นาย ปรีชา ดํารงคศรี 179 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
13284 นาย ปรีชา แดงขาว 67/45 หวยมุด นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี /
13285 นาย ปรีชา ตวนสวัสดิ์ 203 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
13286 นาย ปรีชา ตั้งตรงสุนทร 380/3 เจณิญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
13287 นาย ปรีชา ทาวุฒิ - ม.4 วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร /
13288 นาย ปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน 40 ม.40 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 604 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

13289 นาย ปรีชา บุญขยาย 1283 พหลโยธิน หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
13290 นาย ปรีชา ประเสริฐสุข 228/1ม.8 บางระจัน สิงหบุรี /
13291 นาย ปรีชา ปริญญาพงษ 9/5-7(6 ใหม) พัทลุง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 / /
13292 นาย ปรีชา ปยะรัตน 191ม.1 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
13293 นาย ปรีชา ผองเภสัช 2437-2439 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
13294 นาย ปรีชา ผิวเกลี้ยง 85/1 1 บานคา บานคา ราชบุรี 70180 /
13295 นาย ปรีชา พลกูล 270ม.6 ชางกลาง นครศรีธรรมราช /
13296 นาย ปรีชา พลพูล 270ม.6 หลักชาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช /
13297 นาย ปรีชา พลายเวช 523-25 วชิรปราการ เมืองชลบุรี ชลบุรี /
13298 นาย ปรีชา พัฒนพันธุ 289 แสงชูโต บานโปง บานโปง ราชบุรี / /
13299 นาย ปรีชา พันธุมจินดา 133/36 มิตรคาม สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
13300 นาย ปรีชา พิริยะพงศ 210 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13301 นาย ปรีชา พ่ึงโพธิ์ 28 3 พระเหลา พนา อํานาจเจริญ 37180 / / /
13302 นาย ปรีชา แพงโสดา 29/43ม.1 เรวด3ี5 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
13303 นาย ปรีชา ไพไพรศาลกิจ 63 เพชรบุรีตัดใหม พญาไท กรุงเทพมหานคร /
13304 นาย ปรีชา ภารา 710/189 จรัญ 35 วัดแกว คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / / /
13305 นาย ปรีชา ภูติจันทร 62 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / / /
13306 นาย ปรีชา ภูมิรัตน 40-42 จักรเพ็ชร พระนคร กรุงเทพมหานคร /
13307 นาย ปรีชา เย็นสวัสดิ์ 45 ม.15 บานไผ ขอนแกน /
13308 นาย ปรีชา ระสอน 96-96/1-96/2 สุนทรโกษา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
13309 นาย ปรีชา รักบานเกิด 237 เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
13310 นาย ปรีชา รัตนะนาภา 245ม.5 นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
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13311 นาย ปรีชา ลีฬหคุณากร 34/5ม. ปรมินทรมรรคา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
13312 ดาบตํารวจ ปรีชา วงศรอด 432/44 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
13313 นาย ปรีชา วรรณขาว 118/ม.2 บานโพธิ-์น้ําผุด เมืองตรัง ตรัง /
13314 นาย ปรีชา วรรณดา 84ม.6 พัฒนา 6 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41360 / /
13315 นาย ปรีชา ศรีสมานไมตรี 358 พหลโยธิน 52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
13316 นาย ปรีชา ศุขคุณ 121 ม.4 บางเลน นครปฐม 73130 / / /
13317 นาย ปรีชา สรอยวงศคํา 204/1ม.3 สุโขทัย 64210 / /
13318 นาย ปรีชา สังฆะสะ 35 หมูที่ 13 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี / / /
13319 นาย ปรีชา สาครบดี 76 เจิงจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี / /
13320 นาย ปรีชา สารีสุข 51ม.3 ชุมพร /
13321 นาย ปรีชา สุทธิสังข 548-550 นารายณมหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
13322 นาย ปรีชา เสมา 2033/24 ประชาส.งเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
13323 นาย ปรีชา พวงประยงค 253 ขาวสาร ชนะสงคราม พระนคร พระนคร / /
13324 นาย ปรีชา ถุงทรัพย 426 ฆ. เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี / /
13325 นาย ปรีชา ทองศฤงคลี 1 เฟองเขตต เมือง ฉะเชิงเทรา / /
13326 นาย ปรีชา เจริญผล 73 ต.สวนจิตรลดา ถ.ตรอกสุคันธาราม อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
13327 นาย ปรีชา สุขม่ัน 165 หมู 2 ถ.น้ําริด-บานดาน ต.บานดานนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
13328 นาย ปรีชา ธีรพงษ หมู 2 ต.ตาป 1 อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
13329 นางสาว ปรีชากรณ บุญเสริฐ 252 บริพัตร บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
13330 นาย ปรีชาญ เช่ียวชาญประพันธ 547/72 สาธุประดิษฐ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
13331 นาย ปรีชาญ อุนรัตนะ 94/2 รามคําแหง24แยก6(รื่นรมย) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
13332 นาย ปรีชาพล ปริโชติ 117 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
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13333 นางสาว ปรีญาภรณ คลายสุวรรณ 107 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
13334 นาง ปรีดา กลับมา 317 ม.7 จิตรอารีย ทาวังผา-สบขุน ผาตอ ทาวังผา นาน 55140 / / /
13335 นางสาว ปรีดา จิตตารมย 101/48ม.10 นคร-สงขลา ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
13336 นาย ปรีดา ตั้งตรงจิตร 183 พิบูลยอุปถัมภ ลาดพราว 48 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
13337 นางสาว ปรีดา นิธยาภา 12/138ม.19 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / / /
13338 นาง ปรีดา พรหมสนิท 129/3 2 ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎรธานี 84350 / /
13339 นาย ปรีดา ภูษิต 12/341ม.5 สนามบินน้ํา ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
13340 นาย ปรีดา เมธาวศิน 100/548หมู บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
13341 นาย ปรีดา ศรีทอง 34 ม.7 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
13342 นางสาว ปรีดา สุขบุญสังข 9 ม.1 เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
13343 นาย ปรีดา มังคลังกูร 101 จักรพรรดิพงษ วัดโสมนัส ปอมปราบ กทม. / /
13344 นาย ปรีดา ใยมณี 287 1 บางยื่เรือ ธนบุรี กทม. / /
13345 นาง ปรีดารัตน แสงแกว 53/159ม.2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / /
13346 นาย ปรีดี โตะฮาเมะ 5/9 พนาสณฑ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส /
13347 นาย ปรีดี ลาภเลิศสุข 59/22 3 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
13348 นาย ปรีดี สุดสุสดี 2 จักรพรรดิ์พงษ โสมมนัส ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร / /
13349 นางสาว ปรียนันท ต.วรพาณิชย 380/353 ม. ซ.สันนิบาตเทศบาล ถ. ต.จันทรเกษม อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. กรุงเทพมหานคร /
13350 นาง ปรียนันท พิกุลชัยรัตน 27 ม.2 ซ. ถ. ต.สามงาม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทร.034382096 นครปฐม /
13351 นาง ปรียรัตน ทองคํา 208 ตะนาว พระนคร กรุงเทพมหานคร /
13352 นาย ปรียะนันต พรหมขวัญ 125/42ม.17 บานทาใหม ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี / /
13353 นาง ปรียา กลั่นเลี้ยง 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
13354 นางสาว ปรียา คูสกุล 403 สุนทรวิจิตร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
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13355 จาสิบเอกหญิง ปรียา พันธวงศ 8/2114 2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / / / /
13356 นางสาว ปรียากมล มีอยูเต็ม 102ม.10 ลาดพราว 3 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
13357 นางสาว ปรียากร วุฒิธรรมเวช 71/93ม2 หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10162 /
13358 นาง ปรียาธร คลายออน 150/46 หมู 2 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
13359 นางสาว ปรียานุช สุริยวิทยะ 100/413 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 / /
13360 นางสาว ปรียานุช แสงฤทธิ์ 3/488 รามคําแหง 184 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
13361 นางสาว ปรียาพร ชูประดิษฐ 274 เสรีไทย 81/2 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
13362 เรืออากาศเอกหญิง ปรียาพรณ ภูประสงค 199/145หมู1 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
13363 นาง ปรียาภรณ บุตรวิไล 5ม.3 นาแหว นาแหว เลย 42170 /
13364 นาง ปรียาภัสร ทิพยพรรณเนื้อใน 130/1 6 หวยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130 / /
13365 นาง ปรียาภา ไชยมงคล 6/1 หมู 12 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 /
13366 นางสาว ปรียาภา รวยเดชทรัพย 99 ม.9 สงวนรัตน สีวิเชียร น้ํายืน อุบลราชธานี / / /
13367 นางสาว ปรียาศิริ นันทกสาบสันต 138/11 กิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
13368 นาย ปรุง กลิ่นเอม 209 เมืองพิจิตร พิจิตร /
13369 นาย ปรุง กลีบเอม 114 พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร /
13370 นางสาว ปรุง ปนศิริ 67/1304หมู15 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
13371 นาย ปรุง แปนขาว 251 ม.4 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท /
13372 นาย ปรุง สุขประกอบ - ม.9 ไผขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร /
13373 นาย ปรุง อูอรุณ 45/3 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
13374 นาย ปรุง นิตยพันธ 2742 ค.4 ตรอกสารภี คลองสาน คลองสาน กทม. / /
13375 นาง ปรุง แสงพู /
13376 นาย ปฤณ สุขพงษศรี 49/28ม.1 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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13377 นางสาว ปฤษณา จันลือชัย 72 หมู 2 งามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
13378 นาย ปลง บัวทอง - ม.6 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
13379 นาย ปลด เทศนีย 42ม.3 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
13380 นาย ปลด พุมสวาด 1 ทาชัย เมือง ชัยนาท /
13381 นาย ปลด เรืองสุวรรณ 6 ตาลาน ผักไห พระนครศรีอยุธยา / /
13382 นาย ปลด รอดสวัสดิ์ /
13383 นาง ปลอง นกสีแกว - ม.1 ตรัง /
13384 นาย ปลอด ธีระโชติ 230 เจริญรัฐ กุดปอง เมืองเลย เลย /
13385 นาย ปลอด วิเชียรรัตน 23 หัวทะเล เมือง นครราชสีมา / /
13386 นาย ปลอด อุดมเวช 11 ทาทราย เมือง นครนายก /
13387 นาย ปลอบ ชูสง 104/17 สะพานยาว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
13388 นาง ปลอบใจ วรรณรังสี 1/4 รามวิถี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
13389 นาย ปละ สายสุวรรณ 347 6 เบตง ยะลา /
13390 นาย ปลั่ง ทิพยปน - ม.8 บางมูลนาก พิจิตร /
13391 นาง ปลั่ง พลัดดง - ม.10 พิจิตร /
13392 นาย ปลั่ง วัฒนคุม ม.6 อินทรบุรี สิงหบุรี / /
13393 นาย ปลั่ง ทั่งภู วังกะพ้ี เมือง อุตตรดิตถ /
13394 นาย ปลั่ง วงษพาสกลาง 7 ปากพลี ปากพลี นครนายก /
13395 นาย ปลั่ง จ่ันฉิม 868 ตลาดสด ในเมืองบ เมือง พิษณุโลก / /
13396 นาง ปลั่ง ณบางชาง 276 ต.ชนะสงคราม ถ.พระสุเมรุ อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
13397 นาย ปลั่ง เพ็ชรมณี 331 ต.อุทัยใหม ถ.ศรีอุทัย อ.เมีอง จ.อุทัยธานี /
13398 นาย ปลั่ง ภูภักดี หมูที่ 6 ต.เทพราช อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา /
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13399 นาย ปลั่ง วังลึก หมูที่ 5 ต. นครชุม  อ.เมือง จ. กําแพงเพชร /
13400 นาง ปลั่ง กําพลา /
13401 นาย ปลิว เสียงเสนาะ 57 ม.3 ต.ทาตําหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม /
13402 นาย ปลีก คงสงค 276 สุโขทัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13403 นาย ปลีก รักษมณี /
13404 นาย ปลื้ม คงกระโทก 70ม.16 สีสุก จักราช นครราชสีมา /
13405 นาย ปลื้ม สายทองอินทร 730 ม.1 ราชดําเนิน คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
13406 นาย ปวง สาจักร - ม.2 เมืองแพร แพร /
13407 นาง ปวง สุวรรณ - ม.7 ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง /
13408 นาย ปวน ชัยพิชิต ม.1 สูงเมน สูงเมน แพร / /
13409 นาย ปวน วรรณโร 56ม.1 เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา /
13410 นาย ปวน พรหมคําแดง 4 อวนใต สันกําแพง เชียงใหม /
13411 นาง ปวน จอมดวง /
13412 นาย ปวน เกตุวงศ 4 นาคง้ิว เมือง อุดตรดิตถ /
13413 นาย ปวน ปยะ 53 ต.นครไชยศรี ถ.ตรอกวัดนอย อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
13414 นาย ปวน พรหมมาศ /
13415 นาง ปวน คงหม่ืน /
13416 นาย ปวย ทัพทวี 32/3 ต.พยุหะ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
13417 นาย ปวยฮ้ัว แซอ้ึง /
13418 นาง ปวรวรรณ ชํากรม 70 ม.13 หนองคาย 43170 /
13419 นางสาว ปวริษา ทองม่ัง 28 4 พิชัยณรงคสงคราม เมืองเกา เสาไห สระบุรี 18160 / /
13420 นาย ปวเรศ บุญจันทร 381 ม.6 ซ. ถ. ต.เขาทราย อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66230 โทร. พิจิตร /
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13421 นางสาว ปวัชสรา คัมภีระธัม 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
13422 นางสาว ปวันรัตน ทารัตน 169/413 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
13423 นางสาว ปวันรัตน บุญมา 351ม.6 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / /
13424 นาง ปวันรัตน โสตแกว 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
13425 นางสาว ปวันรัตน อารดีวิชาบูรณ 576/93 รามคําแหง39 (เทพลีลาประชาอุทิศ วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
13426 นางสาว ปวิชญา สุบิน 10/12ม.8 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
13427 นาง ปวิณนุช พราหมนอย 24/1 หวยลึก บานลาด เพชรบุรี 76150 /
13428 นาย ปวิตร กุลธนวิทย ก.163 เสนานาวิน เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
13429 นางสาว ปวี จําปาทอง 70 สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13430 นางสาว ปวีญธิดารัตน ทองสิงห (เสียชีวิต) 8 ม.12 ขุมทรัพยนคร ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / / /
13431 นาย ปวีณ คันศร 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / / /
13432 นางสาว ปวีณภัสร เศรษฐสิริโชติ 142 15 สําโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 / /
13433 นางสาว ปวีณรัตน ประทุมทรัพย 52/113 จรัญสนิทวงศ 96/1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
13434 นางสาว ปวีณวรรณ เหลี่ยมสุวรรณ 1 ม.3 พิพิธ บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
13435 นางสาว ปวีณา เกตุศิริ 89/50 1 ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
13436 นางสาว ปวีณา จันทาพูน 11 13 ทุงรวงทอง จุน พะเยา 56150 / / / /
13437 นางสาว ปวีณา ชิณวงศ 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 33190 / / /
13438 นางสาว ปวีณา ดําเนินวงศ 544/53 ไผเงิน บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
13439 นางสาว ปวีณา ทองคํา 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
13440 นางสาว ปวีณา พลพันธ 38/74 หทัยราษฎร 37 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10150 /
13441 นางสาว ปวีณา มูระคา 5/892 3 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / /
13442 นาง ปวีณา สมิทธิเนตย 64/37 วัดสวนพลู เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร /
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13443 นางสาว ปวีณา สื่อมโนธรรม 181 เพ็ญและเพ่ือน ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
13444 นาย ปวุฒิ ตันติวาณิช 15 ม.2 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
13445 นาย ปวุต กานตปริยวาที 248/35 17 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
13446 นาย ปอ แซคู /
13447 นาย ปอก สีกําจัด น้ํารอก 10 ปาดาย ตรอน อุดตรดิตถ /
13448 นาย ปอกเถา แซลี้ 56 พาหุรัต วังบูรพา ปอมปราบ กทม. / /
13449 นาย ปอกิ้ว แซอุย 1706 ต.พระปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม /
13450 นาย ปอง ทิมสามสี - ม.2 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี /
13451 นาง ปอง สายเนตร /
13452 นาง ปองทิพย บุลสถาพร 123/193 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
13453 นาย ปองพล เถาวชาลี 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
13454 นาง ปองหทัย ชอโพธิ์ทอง 59/232 ม. 4 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
13455 นาง ปอด ประดวงช่ือ /
13456 นาย ปอน แพงวาป 39 ม.10 จําป ศรีธาตุ อุดรธานี /
13457 นาย ปอม สังขทอง 118/1 7 คลองใหญ คลองใหญ ตราด 23110 /
13458 นาง ปอม หัวเสือ /
13459 นางสาว ปอย ปญญาใจ 233 ม.7 เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 /
13460 นาย ปอย สารดิษฐ 590 ม.2 กําแพงเพชร /
13461 นาย ปออัน แซเจ่ีย 277 ต.จักรวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
13462 นางสาว ปออิม อนันตรวงศ 830 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
13463 นาย ปะเสียน แซจุง 99 หลังสวน หลังสวน ชุมพร /
13464 นาย ปงใช แซเฮง 705 ต.ปากน้ําโพ ถ.มาตุลี อ.เมือง จ.นครสวรรค /
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13465 นาย ปงอ๋ือ แซเฮง 528-530 ต.ปากนองโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
13466 นาง ปจริญา มาตสิงห 527 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
13467 นาย ปญ จิตตสําราญ 126 4 พรัลชัย ปทุม เมือง อุบลราชธานี /
13468 นางสาว ปญจพร เข็มทอง 22/6 ศาลาครืน บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
13469 นางสาว ปญจพร สันทัดเลขา 9 โกสุมรวมใจ12 โกสุมรวมใจ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
13470 นางสาว ปญจพร หงสะมัต 26/2 1 สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
13471 นางสาว ปญจมา ชัยประสิทธิกุล 573/12 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
13472 นาง ปญจลักษณ นทีทวีวัฒน 67/59 ตรอกกกหมูบานเขตเดิมม.8 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
13473 นางสาว ปญจสิรีย มโนรมย 5/269 7 ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร / / /
13474 นาย ปญจา เทพอุดมพร 13/3 ม.3 โคกสําโรง ลพบุรี /
13475 นางสาว ปญจาครีย ปญญาโชติ 195/315 ม.8 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
13476 นางสาว ปญจาภรณ เอ้ือกาญจนวิไล 73/2 ม.6 ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม 73140 / / /
13477 นางสาว ปญชรี ศิริเจริญไชย 196/26 บางกรวย-ไทรนอย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
13478 นางสาว ปญชรี สาโรวาท 41/7 ประดู 1 เจริญกรุง107 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / / / / /
13479 นางสาว ปญชลี ศรีไชยรัตนา 70-71ม.2 ทุงหวัง เมืองสงขลา สงขลา /
13480 นาย ปญญ ทองมี 38/1 3 ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
13481 นาย ปญญวัฒน ตั้งจิตมโนธรรม 79/48 ม.6 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
13482 นาย ปญญา กลีบแกว 9/1 ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / / / /
13483 จาสิบเอก ปญญา กิตติบรรพต 71 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
13484 นาย ปญญา คําอาจ 136 ม.5 บานกุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี /
13485 นาย ปญญา จูประเสริฐ ม.1 โพทะเล พิจิตร / /
13486 นางสาว ปญญา ชาวกลา 2ม.7 นาบัว เพ็ญ อุดรธานี /
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13487 นาย ปญญา ดวงดี 30/56ม.1 เรวดี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
13488 นาง ปญญา ตันเส็ง 3ม.12 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / / /
13489 นาย ปญญา บุญยัง 3/3 1 บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 / / /
13490 นาย ปญญา บูรพาชีพ ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค / /
13491 นาย ปญญา ปรมัทญาณโชค 39 วังเดิม วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
13492 นาย ปญญา ประสระมวล 5ม.3 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี /
13493 นาย ปญญา ปวงนิยม 1446 สุทธิสารวินิจฉัย หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
13494 นาย ปญญา ปนทองคํา 41/1 ประชารมย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
13495 นาย ปญญา พรหมพันหาว 13ม.8 บานคงเรือ หนองคาย /
13496 นาย ปญญา พาณิชยศะศิลวัฒน 72/74ม.2 ตาคลี นครสวรรค /
13497 นาย ปญญา โพธิ์ขอบคุณพิเศษ - ม.6 บางมูลนาก พิจิตร /
13498 นาย ปญญา เลาชู 15ม.9 บางงา ทาวุง ลพบุรี 15150 / /
13499 นาย ปญญา เลิศศิวาพร 262 เหนือวัง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
13500 นาย ปญญา วงศาสุลักษณ 11/4 ม.1 ดาวคนอง-จอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
13501 นาย ปญญา วงษโสรัจ - ม.3 ทามวง กาญจนบุรี /
13502 นาย ปญญา ศรีกุลวงศ 216ม.4 มะลิวัลย บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน /
13503 นาย ปญญา ศิริวัฒนานุรักษ 402/43 รถไฟวรพงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
13504 นาย ปญญา ศุขศิริ 98ม.14 ปากชอง จอมบึง ราชบุรี 70150 / / /
13505 นาย ปญญา สมัตรกิจ 75/1 เพ็ชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
13506 นาย ปญญา สุขารมย 28/2ม.14 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
13507 นาย ปญญา สุหงษา 38 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
13508 นาย ปญญา หิรัญทานิช 64-65 ราชดําเนิน ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
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13509 นาย ปญญา อํานาจสิริวิทย 94 พระราม 4 กรุงเทพมหานคร /
13510 นาย ปญญา กะปุกนาค 29 บางเตย สามโคก ปทุมธานี /
13511 นาย ปญญา ธนะบุญปวง 797 ต. ในเวียง ถ.สุมนเทวราช อ. เมือง จ. นาน /
13512 นาย ปญญา ฮงประยูร หมูที่ 3 ต.แมจัน ถ.พหลโยธิน อ.แมจัน จ.เชียงราย /
13513 นาย ปญญากร สุทธศรี 139 4 โคกงาม ดานซาย เลย 42120 / / /
13514 นาง ปญญาสิริย เดชาวิชิตเลิศ 42 บรรเจิดใจราช 2 นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
13515 นางสาว ปฐฐามนันต กรุดธูป 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
13516 นาง ปฐมาพร บัวเผือก 82/3 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13517 นางสาว ปฐมาภรณ ราชวัฒน 20/15 ม.5 หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
13518 นาง ปณญฑิตา รักไทย 47/52ม.8 บางไผ-หนองเพราหงาย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
13519 นางสาว ปณฑารีย เพ็ชรชาลี 56/1 นนทบุรี 11100 / /
13520 จาสิบเอก ปณณธร การรักษ 283/242219/1 ลาดหญา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 /
13521 นาง ปณณพร หนองแก 199/ม.7 ขอนแกน 40000 / / / /
13522 นาย ปณณวัชญ ชูพันธนิส 69 11 มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180 / / / /
13523 นาย ปณณวัฒน ชูวงคอินทร 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
13524 นางสาว ปณณสุกาญจน วรรณวิทย 16/13 ม.11 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
13525 นางสาว ปณปณัช เจริญเวชพิพัฒน 99/9 ยาสูบ2 วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
13526 นางสาว ปณรสี สุวรรณ 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
13527 นาง ปณรสี อุนขาว 202 หมู 8 มลิวรรณ นาโปง เมืองเลย เลย 42000 / /
13528 นางสาว ปณวรรษน โชติเจริญนาน 35/51 2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี /
13529 นางสาว ปณวรัตน เครือเขื่อนเพชร 584/15 หนาเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
13530 นาย ปทมกัณฑ นรินทรางกูร ณ อยุธยา 2109/2 เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
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13531 นาง ปทมคณิสร คงสาธิตพร 47/39 นิมิตใหม 40 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
13532 นาง ปทมพร สีสัน 224/434 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 /
13533 นางสาว ปทมวรรณ วารีวนิช 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
13534 นางสาว ปทมา ปยัมปุตระ 144 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
13535 นางสาว ปทมา ผลาขจรศักดิ์ 121/3 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
13536 นางสาว ปทมา โพธิสัตย 169/413 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
13537 นางสาว ปทมา ภูมิน้ําเงิน 109ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
13538 นางสาว ปทมา รนที 99/18 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
13539 นางสาว ปทมา รอดดี 31/11 ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
13540 นางสาว ปทมา รัตนปญญากุล 30 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
13541 นาง ปทมา รุจีวงศ 63/224ม.4 เจาฟา วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
13542 นาง ปทมา วีระวัฒนานันท 82/58ม.2 ลาดปลาเคา52 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
13543 นางสาว ปทมา สมประสงค 11 5 โปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 /
13544 นางสาว ปทมา สุทธิสา 69/17 15 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
13545 นางสาว ปทมา หลาสมบูรณ 3 8 ทาผา เกาะคา ลําปาง 52130 / /
13546 นางสาว ปทมา เหมเวช 135/80ม.6 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม /
13547 นางสาว ปทมาพร ประดับลาย 113/37ม.14 รามอินทรา42/1 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
13548 นาง ปทมาพร มุงดี 50/24 ชยางกูร ก มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 / / /
13549 นางสาว ปทมาภรณ เจริญนนท 14/12 กรุงเทพฯ-นนท 21กรุงเทพฯ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
13550 นางสาว ปทมาภรณ พัดแสง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
13551 นางสาว ปทมาภรณ รัตนบุรี 58 10 นาไมไผ ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110 /
13552 นางสาว ปทมาภรณ ศรีขาว 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 616 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

13553 นางสาว ปทมาภรณ ดวงแค 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
13554 นางสาว ปทมาสน แสงชูธนกิจ 184 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
13555 นาย ปน พงษพเดิม 77 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
13556 นาย ปน สิทธิหลอ 6 รองกวาง รองกวาง แพร /
13557 นาย ปน แกวสมุท 13 1 ปามง ไชยสถาน สารภี เชียงใหม /
13558 นาย ปน อินตะแกว 1 ฟาฮาม ฟาฮาม เมือง เชียงใหม /
13559 นาย ปน เดชะบุญ 3 เวียง พราว เชียงใหม / /
13560 นาง ปน ปญญาเย็น /
13561 นาย ปน ทองจันทร 4645/9 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
13562 นาย ปน พงษพเศิญ 6/1 วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท /
13563 นาย ปน ม่ันจิต 49 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
13564 นาย ปน ม่ิงขวัญ 36 ม.12 โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร /
13565 นาย ปน วงษคําดวง 566/5 โพศรี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
13566 นาย ปน คุมภัย 199 หมู 3 ถ.เพชรเกษม ต.บางแค อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี /
13567 นาย ปน อรรถราศรี 157 ต.วังบูรพา ถ.จักรเพ็ชร อ.พระนคร จ.พระนคร /
13568 นาย ปน พุทนะศิริ 364 สามเสน ถนนนครชัยศรี ดุสิต พระนคร / /
13569 นาย ปน คําทิพย 22ม.3 เชียงใหม-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม /
13570 นาย ปน จันทรา 1 แจหม แจหม ลําปาง /
13571 นาย ปน จอมแปง 5 แพร พราว เชียงใหม /
13572 นาย ปนแกว ปุยา 1 บานสา แจหม ลําปาง /
13573 นาย ปนบวย แซจู 579 5 บางปลาสรอย บางปลาสรอย ชลบุรี /
13574 นาย ปา แวนวิชัย 56ม.2 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ /
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13575 นางสาว ปาจรีย ขาวสุด 9/35 บานทุงควน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 / / /
13576 นาง ปาจรีย ลวกุล 15/9 ม.8 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
13577 นางสาว ปาจรีย สังคหะ 190/6 จตุรภัทร1 ลาดพพราว122 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
13578 นางสาว ปาจรีย สาเอ่ียม 111/395 ม.5 ปทุมธานี 12000 / / / /
13579 นาย ปาณชัย ประวัติวัชรา 69/9 2 ขุนแกว นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
13580 นางสาว ปาณฐภรณ บุญขวาง 30 ระนอง 1 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
13581 นางสาว ปาณริศา อวิรุทธวรกุล 252/91 พหลโยธิน 32 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
13582 นางสาว ปาณิศา ทองเฉลิม 92/1 รามคําแหง 166 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
13583 นาง ปาณิศา ทับเปรม 2136/207 หมู7 เทพารักษ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
13584 นาย ปาน ขจรภัย 1036 สรศักดิ์ ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
13585 นาย ปาน นิลาพันธ ม.5 บานหนุน สอง แพร / /
13586 จ.ส.อ. ปาน บุญดวง 53ม.14 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13587 ร.อ. ปาน บุญใหญเอก 99/20 พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
13588 ส.ต.ท. ปาน แยมรัศมี 8997 เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ / /
13589 นาย ปาน ลือแผ  ม.4 คึกคัก ตะกั่วปา พังงา /
13590 นาย ปาน สีเงิน 17ม.2 พระราม2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
13591 นาย ปาน อินตาสม -ม.9 แมจัน เชียงราย /
13592 นาย ปาน พูนพันธ 10 บางไผ บางมูลนาค พิจิตร /
13593 นาย ปาน คงกระพันธ 6 แหลมงอม แหลมงอม ตราด / /
13594 นาง ปาน ศรีทอง /
13595 นาง ปาน ปภชญทลุง - ม.16 ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร /
13596 นางสาว ปานเกศ สิทธิชัย 21 รัตนภิรมย บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 / / / /
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13597 นางสาว ปานแกว รัตนวรรณโสภา 57/158 ลาดพราว41 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10300 / / / /
13598 นางสาว ปานชีวา สุดชะดา 36/306 8 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
13599 นางสาว ปานตา ฝายคุณวงศ 77 8 11 กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
13600 นาง ปานตา มุกดากุลชาติ 6/1 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
13601 นางสาว ปานฤทัย แซตั้น 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
13602 นางสาว ปานวาส อานิสงฆ 292/1 ห 41 วัดตรีทศเทพ บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
13603 นาง ปาแมลา โปมาร 399/80 ม.5 หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50210 /
13604 นาง ปารณีย กรตุม 51/12 3 บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
13605 นางสาว ปารดา เชษฐศาสน 33/3 2 โพทะเล คายบางระจัน สิงหบุรี 16150 /
13606 นาวาตรีหญิง ปารดา เพ็ชรไทย 1331 สมเด็จพระเจาตากสิน22 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
13607 นาง ปารมี อยูดี 653  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
13608 นางสาว ปาริฉัตร จันทรเพศ 472/42 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
13609 นาง ปาริฉัตร พิเชฐพันธุ 56-57ม.3 ขอนแกน /
13610 นางสาว ปาริฉัตร เรืองศรี 100/487ม.11 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / / /
13611 นาง ปาริฉัตร ศรีสังวาลย 249/82 ม.3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / /
13612 นางสาว ปาริฉัตร เหมรา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
13613 นางสาว ปาริฉัตร อุทิศชลานนท 420/14ม.9 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
13614 นางสาว ปาริชาต ปวงนิยม 1446 ศรีสุข สุทธิสาร หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
13615 นางสาว ปาริชาต พงศสรอยเพ็ชร 531-3 วานิช 1 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
13616 นางสาว ปาริชาต ศรีทองคํา 82/10ม.2 บุญมี บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
13617 นางสาว ปาริชาต ศิลประเสริฐ 35/2ม.6 สิงหบุรี / / /
13618 นางสาว ปาริชาต สะอาดฤทธิ์ 171 ม.2 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150 / /
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13619 นางสาว ปาริชาติ ชินทะวัน 1/1 ม.1 นครปฐม /
13620 นางสาว ปาริชาติ เชิดสุข 400/107 ม.8 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี /
13621 นางสาว ปาริชาติ แซเฉิง 171/1 2 แมสลองใน แมฟาหลวง เชียงราย 57110 / /
13622 นาง ปาริชาติ ดําดี 209 ม.4 มหาวัน แมสอด ตาก 63110 /
13623 นางสาว ปาริชาติ ปาตาล 23/1 2 รํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง 14120 /
13624 นาง ปาริชาติ ผดุงกรรณ 441/59 13 บรมไตรโลกนารถ2 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
13625 นางสาว ปาริชาติ พิณราช 661ม.10 สุรินทร / /
13626 นางสาว ปาริชาติ เลิศประวัติ 17 ม.12 เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 / /
13627 นาง ปาริชาติ ภาษี 54 ม. ซ.ประชาสุขสันต ถ.กลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทร.- นครพนม /
13628 นาง ปาริพัฏญ ปญจะสินทวี 889/88 เสรีไทย 43 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
13629 นาง ปาริษา แดงบุญเรือง 10 3 แข อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 /
13630 นาย ปาล เกษตรง 72/3 ตลาดยอด ขาวสาร กทม. / /
13631 นางสาว ปาลิดา เช้ือแฉง 59/3 4 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 66120 / / /
13632 นาง ปาลิดา วงศานันท 18ม.8 ประชาอุทิศ ลําพูน / / /
13633 นางสาว ปาลิตา ไชยมุสิก 178/27 1 วัดโพธิ-์บางใหญ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
13634 นางสาว ปาลิตา วุฒิโอสถ 88/1ม.5 บานกวาง สูงเมน แพร / /
13635 นางสาว ปาวีณา อรุณโชติ 24 5 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
13636 นาง ปาวีรัตน ทิพยนพพัฒน 14/37 5 ธรรมบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
13637 นางสาว ปาหนัน พลบมวง 40 11 บัวหุง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 /
13638 นาย ปง ซงเต็ก 514 ต.นครไชศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
13639 นาย ปฎก วงษวัฒนา 354 ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ /
13640 นางสาว ปณิดา ถนอมศักดิ์ 1 8 โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา 30170 / / / /
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13641 นาง ปดหยุน แซเลี้ยง 1050 ถ.อูทอง ต.หัวรอ อ.กรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา /
13642 นาวสาว ปติพร ทองปลิว 40 ซอยสุขรวมกัน ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
13643 น.ส. ปติพร ไตรสิริโชค 333/104 ม.1 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 /
13644 นางสาว ปติภา จงวัฒนผล 1458 เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
13645 นาย ปติเมธ รอดสิน 4/136 ดํารงสัทธพิพัฒน คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
13646 นางสาว ปติยา ศรีสุทธี 46/1028ม.5 บานพฤกษา  3 บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
13647 นาย ปน ช่ืนอุบล 168 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
13648 นาย ปน ฑีฆะบุตร 85 ข. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ /
13649 นาย ปน เนินบก 33 4 ละทาย กันทรารมย ศรีสะเกษ 33130 /
13650 นาย ปน บุญสวรรค 546 ม.1 ธนสาร ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
13651 นาง ปน ประสิทธิ์ธรรม - ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
13652 นาย ปน ฤทธิ์นุช ม.1 ชีน้ําราย อินทรบุรี สิงหบุรี / /
13653 นาย ปน ไลเลิศ 112 13 คุงพยอม บานโปง ราชบุรี 70110 / / /
13654 นาย ปน วีระวุฒิพล 252 สถิตยพิมานตล วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
13655 นาย ปน แสงเอม 822/1 ริมคลองบางกอกใหญวัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
13656 นาย ปน สินชู 17 บานนา บานนา นครนายก /
13657 นาย ปน ทิมอุบล 5 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท / /
13658 นาย ปน ศรีสําราญ 11 โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม / /
13659 นาย ปน วงษชะยะ 49.51 หมู 1 ต.พนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
13660 นาย ปน ครุทคง 131 ต. หนาเมือง อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี /
13661 นาย ปนแกว ตันนวล 52/2ม.4 แมหอพระ แมแตง เชียงใหม 50150 /
13662 นาย ปนดา หงษดํา 1 2 แมแรม แมริม เชียงใหม /
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13663 นางสาว ปนทอง อุมารี 19/26ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
13664 นาง ปนทอง ภูประเสริฐ /
13665 นาง ปนประภา พุกพูล 18/12 6 6/5 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
13666 นาง ปนเพชร เจริญศรี 227/17 ม.5 ธาตุพนม นครพนม /
13667 นาง ปนเพ็ชร เนตรอําพร 65/5 ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
13668 นางสาว ปนมณี ขายกระโทก 35/3 4 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
13669 นาง ปนรัตน สุริยมนต 100/564 หมู 5 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
13670 นางสาว ปนลักษณ เพ็ชรศิริ 546 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / /
13671 นางสาว ปนสุดา จริยนพวงศ 108/18 จรัญสนิทวงศ45 อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
13672 นาง ปนอนงค จงรักษ 42 โชตนา เชียงใหม /
13673 นาง ปนฮอน ล่ําซํา /
13674 นาง ปป ภูมิสูง /
13675 นาย ปม รัตนถาวร 31 ม.14 ทะเลหลวง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
13676 นางสาว ปยฉัตร ธนากรพิพัฒนกุล 126/1944ม.5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
13677 นางสาว ปยฉัตร สุระพงศ 56/3 9 ลําพูน วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / /
13678 นาง ปยดา ทับวิชา 67/2 12 ปากชอง จอมบึง ราชบุรี 70150 /
13679 นางสาว ปยดา ภาคภูมิวงศ 506 วชิรปราการ มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
13680 นางสาว ปยนันต เอ่ียมเจริญ 122/5 ชุมชนพรอมพัฒนา หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
13681 นางสาว ปยนันท ลาสาย 10/7 ม.11 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / / /
13682 นางสาว ปยนันท ศรีวิเศษ 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
13683 นางสาว ปยนันทน ฤทธิ์วิรุฬห 22/132 ม.9 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
13684 นาง ปยนาถ หวง 40/722 ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 622 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

13685 นางสาว ปยนารถ ยะมะโน 27/83 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
13686 นางสาว ปยนุช เขจรานนท 904/1  ม.1 ประชาอุทิศ 54 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / / / /
13687 นาง ปยนุช ชัยสงคราม 48 ม.19 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย /
13688 นางสาว ปยนุช ทุมพัฒน 45/32 8 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
13689 นาง ปยนุช ปญญาธีระ 174/44ม.10 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
13690 นางสาว ปยนุช ยอดสมสวย 717 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
13691 นางสาว ปยนุช รองรัตน 15 ม.1 อภัยบริรัตน เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 / /
13692 นางสาว ปยนุช อัศดาชาตรีกุล 133/34 ราชปรารภ ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / /
13693 นาง ปยนุช อุมนาพิรักษ 1581 พระราม 4 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
13694 นาย ปยปญญา ภูขวัญเมือง 80/28ม.6 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
13695 นาย ปยพงค จันทาพูน 56 ม.11 บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
13696 นาย ปยพงค เจริญภักดี 92/4 1 บางคูเวียง บางกรวย นนทบุรี 11130 /
13697 นาง ปยพัชร มหกิจอนันต 291/2 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
13698 นาย ปยพันธ วิจารณ 67/3 ม.5 เพชรเกษม ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม / / /
13699 นาย ปยพันธุ โอสถาวณิชวงศ 566/10 กิจพานิช พระรามที่ 4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / / /
13700 นางสาว ปยภรณ ฉันทวรภาพ 76 อาวลึกใต อาวลึก กระบี่ /
13701 พันเอก ปยภูมิ อจลพล 62/283 ม.5 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
13702 นางสาว ปยรัตน จิตประเสริฐ 49/25 ม.2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
13703 นางสาว ปยรัตน ธัญญาวินิชกุล 1604 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
13704 นางสาว ปยรัตน รอดฤทธิ์ 70/1 หมู 3 หวยเขน บางมูลนาก พิจิตร 66120 /
13705 นาง ปยรัตน ลิ้มวัฒนชัย 867ม.1 บานเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / / /
13706 นางสาว ปยรัษฎ ปริญญาพงษ 9/5-7 พัทลุง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
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13707 นาง ปยลักษณ ภูผาลา 464 ม.18 ขอนแกน-ยางตลาด เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 /
13708 นาง ปยวรรณ นวลพระลักษณ 10/26 10 ลาดพราววังหิน ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
13709 นางสาว ปยวรรณ กระมุท 223/153 จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
13710 นาง ปยวรรณ กิ่งแกว 50/6 กลุมยาง เจาฟา ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต / / /
13711 นางสาว ปยวรรณ นิราศภัย 100/2 1 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
13712 นางสาว ปยวรรณ เนตรนอย 31 ม.6 ยาง กันทรารมย ศรีสะเกษ 33130 /
13713 นาง ปยวรรณ มาศฉมาดล 203ม.6 คลองศก พนม สุราษฎรธานี / / /
13714 นาย ปยวัฒน เคหะไชยสิทธิ์ 1505 พระราม 6 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
13715 นาย ปยวิทย ฉวานนท 442/11 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
13716 นางสาว ปยอร ปานรังษี 14/2ม.7 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / / / / /
13717 นาย ปยะ แกวดวงแสน 40/2663หมู1 งามวงศวาน ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
13718 นาย ปยะ ดาราราช 86/15 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
13719 นาย ปยะ ธัญญเสรี 388 5 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 / / /
13720 นาย ปยะ แสงกันธวงศ 30/70 ม.2 เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ / /
13721 นาย ปยะ อนันตขันธ 535 ประชาราษฎรบําเพ็ญหวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
13722 นาย ปยะ วาธยานนท 59/10 เพชรเกษม ปากคลอง ภาษีเจริญ กทม. / /
13723 นางสาว ปยะฉัตร เจียรจินดา 19 ลูกเสือ สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง 52100 / / /
13724 นางสาว ปยะธิดา รัตนรามา 8/105 ประดิพัทธ15 ประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
13725 นาง ปยะนันท ใจจงรักษ 205/274 ม.6 ผาสุทสันติ 6/1 พัฒนาการ 65 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
13726 นาย ปยะนันท พันธุชนะวาณิช 6 จรัญสนิทวงศ84 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
13727 นางสาว ปยะนันท เอ่ียมจําลอง 167 ม.8 ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
13728 นางสาว ปยะนาฏ บุญเนตร 16/3 1 นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก 65140 / /
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13729 นาง ปยะนาด ดุรงคเริงฤทธิ์ 157/6-7 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
13730 นางสาว ปยะนารถ วงษศิริ 17/1 ม.6 ซ. ถ. ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.- ปทุมธานี /
13731 นางสาว ปยะนี ประพันธวงศ 39/1106ม.4 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
13732 นาง ปยะนุช เขียนสันเทียะ 299 ริมคลองประปาฝงซาย ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13733 นางสาว ปยะนุช คําลุน 52 ม.13 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
13734 นางสาว ปยะนุช มหาปยศิลป 436 หนาพระ หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
13735 นางสาว ปยะนุช สุวรรณรัตน 3 เทศบาล 7 พะตง หาดใหญ สงขลา / / / /
13736 นางสาว ปยะนุช ภูทิพย 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
13737 นาย ปยะบุตร วานิชพงษพันธุ 21/211ม.10 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
13738 นาย ปยะพงษ ขายคํา 68 ออนนุช20 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
13739 นาย ปยะพงษ จิระพงษพันธ 699/29 กิ่งจันทน บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
13740 นาย ปยะพงษ ชูชนะ 100/990 12 โรจนะ ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 / / / /
13741 นาย ปยะพงษ พุกะนัดด 171/2372ม.2 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / / / /
13742 นาย ปยะพงษ พุทธอรุณ 20-22 ประชากิจ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
13743 นาย ปยะพงษ ภุมรินทร 196 ม.5 เจือสําราญราษฏร ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
13744 นาย ปยะพงษ ยัพราษฎร 65/5ม.5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
13745 นางสาว ปยะพร ฉัตรสมพร 99/918 8 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
13746 นางสาว ปยะพร ทรจักร 73/321 4 บางใหญ บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
13747 นางสาว ปยะพร เพชรพรหม 40 1 มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 / / / /
13748 นาย ปยะพล พูลสุข 99 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
13749 นาง ปยะพา ธรรมบํารุง 90/300 ม.6 ซ. ถ. ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.- ปทุมธานี / /
13750 นางสาว ปยะภรณ ชัยแกว 62/1 3 โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 45000 /
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13751 นางสาว ปยะภา แซเลา 356 เจริญเมือง เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
13752 นางสาว ปยะมาศ โคตรสุโพธิ์ 2508/93 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
13753 นางสาว ปยะรัตน เกียรติวชิรพันธุ 64-66 เจริญผลวัฒนา เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
13754 นาง ปยะรัตน จงถนอม 40 7 ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 56000 / / / /
13755 นางสาว ปยะรัตน ดํารงคกุล 63/685 หมู7 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
13756 นางสาว ปยะรัตน แดงสวัสดิ์ 3 1 แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84140 / /
13757 นาย ปยะรัตน วลัยกนก 28-30 กลันตัน ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
13758 นางสาว ปยะรัตน ศิลาโชติ 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
13759 นางสาว ปยะรัตน แกวสุกใส 59/358 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.080-5952157 ปทุมธานี /
13760 นางสาว ปยะวรรณ รุงเรืองรัตนชัย 173 ม.1 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี /
13761 นางสาว ปยะวรรณ เลิศพานิช 8/84 ทานผูหญิงพหล ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
13762 นางสาว ปยะวรรณ สําราญบํารุง 34 ชลประทาน ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
13763 นาย ปยะวัฒน ฐิตาภากิตติรัต 59/178 พระราม 2 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
13764 นาย ปยะวัฒน ปติกุลธรรม 165/88 บางแค 10 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
13765 นาย ปยะวัฒน ผังชัยมงคล 16 วัดไผเงิน จันทรสะพาน2 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
13766 นาย ปยะวัฒน ลัคนากุล 124 จรัญสนิทวงศ 62จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
13767 นาง ปยะวาส เภาวิเศษ 187/1 13 สระบุร-ีหลมสัก นาง่ัว เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 / / / /
13768 นางสาว ปยานุช แสงสุวรรณ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
13769 นางสาว ปยาภรณ พงษเกิดลาภ 78/8 9 สะพานยาว ทาดินแดง บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / / / /
13770 นางสาว ปยาภรณ แสนศิลา 8/64 13 17 กสิกรทุงสราง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
13771 นางสาว ปยาภรณ อโนทัยสินทวี 4236/64 ประดู 1 เจริญกรุง บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
13772 นาง ปยาภา จิวานันต 109/110 ลาดพราว18 ลาพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
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13773 นางสาว ปยารมย บุนนาค 35 ตะนาว บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 12300 /
13774 นางสาว ปยาลักษณ ภัทรดําเนินรัตน 1600/1 เกษมสุวรรณ สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
13775 นางสาว ปยาอร สีรูปหมอก 67/1160 16 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
13776 นางสาว ปยุกฤษฏ ทองบุญ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
13777 นางสาว ปลันธนา จันทรตอ 105 1 เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 26110 / /
13778 นาย ป สวางเมฆ - ม.2 เมืองพิจิตร พิจิตร /
13779 นาย ปเตอร บุรุษชาติ 196/6 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
13780 นางสาว ปยกนิฏฐ หงษทอง 177-179 วรเดช หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
13781 นางสาว ปยะวรรณ ประมวลทรัพย 173 พหลโยธิน57 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
13782 นางสาว ปรวรรษ วัฒนะโสภณ 63/1 ม.3 พัฒนาการ บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
13783 นาง ปเหนี้ย มารยา 82 หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่ /
13784 นาย ปง ชิวเต็ก 514 นครชัยศรี สรียาน ดุสิต กทม. /
13785 นาง ปง แซลิ้ม 432 ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
13786 นาง ปุก หมอแกว -ม.7 บางไทร ตะกั่วปา พังงา /
13787 นางสาว ปุญชรัศม์ี สุทธิพิพัฒน 35/1 ถ.สุสาน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 พะเยา /
13788 นาย ปุญชรัสม์ิ ตาเลิศ 259/212 9 โนนผึ้ง วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 /
13789 นาง ปุญญพัฒน อินทรรักษา 61 ลาดปลาเคา 72 ลาดปลาเคา-รามอินทราอนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
13790 นางสาว ปุญญพัฒน วิภพสิริศักดิ์ 61 ซ.ลาดปลาเคา 72 แยก 2 ถ.ลาดปลาเคา-รามอินทรา ต.อนุสาวรีย อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร /
13791 นางสาว ปุญญพัตน บริวารไพบูลย 47 จันทน 43  แยก 27 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
13792 นางสาว ปุญญิศา ธัญญาวัฒน 2102/14 รามคําแหง(สุขุมวิท71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
13793 นางสาว ปุญญิศา เอกสุภักดิ์ 4/393 4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
13794 นาย ปุญโญ มีบรรจง 59/1 8 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
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13795 นาง ปุณญรัสม์ิ คุปตะอมรพันธ 89/158 9 4/4 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
13796 นางสาว ปุณฑริก ขําสุทัศน 325/2 11 เดนชัย เดนชัย แพร 54110 / / / /
13797 นางสาว ปุณณภา เจริญธรรมวัฒน 35/10 ลาดพราว จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
13798 นางสาว ปุณณภา ชุมวรฐายี 46/70 2 ตนแทน แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี / / / /
13799 นาง ปุณณภา ดิลกเอกธนากร 75 10 สันมหาพน แมแตง เชียงใหม 50150 /
13800 นาง ปุณณภา ยะชะระ 36/4 4 สบปราบ สบปราบ ลําปาง 52170 / / /
13801 นาง ปุณณภา โชคเมธาวุฒิ 75 ม.10 ซ. ถ. ต.สันมหาพน อ.แมแตง จ.เชียงใหม 50150 โทร.- เชียงใหม /
13802 นางสาว ปุณตชญานิษฐ เบ็ญจพันธ 42/148 รามคําแหง 12 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
13803 นางสาว ปุณยนุช สิงหวิเศษ 51/1 มหาชัยดําริห ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 / /
13804 นาง ปุณยวีร จิตตวิบูลย 4/3 รวมใจ กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 / /
13805 นางสาว ปุณยวีร ดุลยปกรณพงศ 76/2 ม.1 ขุนแกว นครชัยศรี นครปฐม 73120 / / /
13806 นาง ปุณยวีร เย็นดี 109 5 วัดยางงาม ปากทอ ราชบุรี 70140 / /
13807 นางสาว ปุณยวีร วงษโชคอนันต 144/111 ลาดพราว102 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
13808 นาง ปุณยวีร อุษสาธิต 19/100 หมูบานเซนตชารม ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
13809 น.ส. ปุณยอาภา ศรีคิรินทร 111/74 ม.3 ต.บางรักนอย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 /
13810 นาง ปุณยานุช เจริญศรีศิลป 141 ทาดินแดง สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
13811 นาง ปุณริศา ณรงคจิตรศิลป 99/1/ม.1 นาครัว แมทะ ลําปาง 52150 /
13812 นาย ปุณวัสส กิตติมานนท 49 ศิริพงษ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
13813 นาง ปุณิกา คลังมนตรี 869/1 ม.20 ม. ซ. ถ. ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด 45130 โทร. รอยเอ็ด / /
13814 นาง ปุน จันแดง - ม.7 สิเกา ตรัง /
13815 นาย ปุน ไชยหาญ ม.10 รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
13816 นาย ปุน พ้ืนชมภู 17 ม.6 เสลภูมิ รอยเอ็ด /
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13817 นาย ปุน ราชโกฎ 12 ม.5 ภูกระดึง เลย /
13818 นาย ปุน วรรณเต็ม /
13819 นาง ปุป เพียบทอง /
13820 นาง ปุย ชูนวล - ม.12 ศรีราชา ชลบุรี /
13821 นาง ปุย ทินเขียว - ม.5 พิจิตร /
13822 นาย ปุย ไชยวงษา 1590 ตราด เมือง มหาสารคาม /
13823 นาย ปุย ชมช่ืนใจ 3575 ราชดําริห พระปฐม เมือง นครปฐม / /
13824 นาง ปุย กาบสิงห - ม.4 สวรรคโลก สุโขทัย /
13825 นาง ปุย ถาวร /
13826 นาง ปุย คําปนสัก - ม.6 บานเอ้ือม เมืองลําปาง ลําปาง /
13827 นาง ปุย เมืองยอดบุญ - ม.4 เวียงใต ปาย แมฮองสอน /
13828 นาย ปุย ไตรวารี 5 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา / /
13829 นางสาว ปุราภรณ คามเขต 51 13 ผานกเคา ภูกระดึง เลย 42180 / /
13830 นาง ปู เพราะทอง /
13831 นางสาว ปูชิตา เรืองสังข 30/1ม.1 หลอยูง ตะกั่วทุง พังงา 82130 /
13832 นาย ปูฮุม แซลิ้ม 258 ม. 4 ต. ทาเรือ อ. ทาเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา /
13833 นาย เป ขุนพิลึก หมูทื่ 6 ต. วังไทร อ. คลองขลุง  จ. กําแพงเพชร /
13834 นาย เปก เสวะกะ ม.7 อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน /
13835 นาย เปกเฮง แซเตียว 298 ต.หลานหลวง ถ.หลานหลวง อ.ดุสิต จ.พระนคร /
13836 นาย เปง นําเงิน 7 ริมใต แมริม เชียงใหม /
13837 นาย เปง จงรักษ 147 ม.1 แมแตง เชียงใหม /
13838 นาย เปง กายะสิทธิ 395 ชมภู เมือง ลําปาง /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 629 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

13839 นาย เปง กาพนิล 18 เมืองพาน พาน เชียงราย /
13840 นาง เปง คําพิจิตต /
13841 นาง เปง แซหลุย 523 บํารุงเมือง วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
13842 นาย เปง แซบู 71 บานดินสอ ชนะสงคราม พระนคร พระนคร / /
13843 นาย เปง จันทรฟู 4 ขะเนจ้ือ แมสอด ตาก /
13844 นาย เปง แซอ๊ึง 826 ปาโมกข ปาโมกข อางทอง /
13845 นาย เปงกวง  (เสียชีวิต) แซตั้ง /
13846 นาย เปงกุย แซอ้ัง 108 ถ.ซอยประดู ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
13847 นาย เปงขุย แซอ้ัง 783 ค. ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
13848 นาย เปงจ๋ัว แซตั๋ง 266/4 ต.ปอมปราบ ถ.เรือปา อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
13849 นาย เปงจือ แซสิ ม.1 ต.สี่รอย อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง /
13850 นาย เปงชวง แซจิว 639 ต.รองเมือง ถ.พระราม 6 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
13851 นาย เปงสูน แซโคว 600 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
13852 นาย เปงสูน แซอ๊ึง /
13853 นาย เปงฮุย แซตั้ง 1697 ในตลาดลาง ต.รพปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม /
13854 นาย เปงฮุย แซตั้ง 1697 เมือง นครปฐม /
13855 นาย เปน้ํา แซกัง 2044 พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน พระนคร /
13856 นาย เปรม เฉลิมเกียรติ 95 ม.6 นครศรีธรรมราช / /
13857 นาย เปรม ดวงมาลัย 26/346 ม.10 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี / / /
13858 นาย เปรม ทองชู 10/7 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
13859 นาย เปรม มหาเสาวภาคยกุล 17 ม.6 สายน้ําตกกระทิง แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
13860 นาย เปรม เวทยประสิทธิ์ 330 ม.4 ระโนด ระโนด สงขลา /
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13861 นาย เปรม อยูเย็น - ม.1 เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท /
13862 ส.ต.ท. เปรม เดชประสิทธิ์ ม.2 อ.คลองทอม จ.กระบี่ /
13863 นางสาว เปรมกมล ยกนอย 475/6 กอไผ ภูเก็ต ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
13864 นาง เปรมกมล สารสิทธิ์ 75/110 หมู 3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
13865 นาง เปรมจิต ไชยลังกา 26ม.19 14 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
13866 นางสาว เปรมจิต ทรงวินัย 5/8 หมู 5 บางมวง บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
13867 นาง เปรมจิต หมอกทา 11ม.10 บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
13868 นาง เปรมจิตร กระจางสุข 105 ม.2 พัฒนาการทุงปรัง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
13869 นาง เปรมจิตร แซลิ้ม 140 กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
13870 นางสาว เปรมใจ วังศิริไพศาล 12/56 อินทามระ 33 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
13871 นาย เปรมปรี รวยพินิจ 331 2 บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
13872 นาง เปรมฤดี มยาเศส 178 ม.2 ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
13873 นาง เปรมฤดี มหาเศส 178ม.2 ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร / /
13874 นางสาว เปรมฤดี สิริบูรณการ 104 ม.2 ฉลุง-ละงู ฉลุง เมืองสตูล สตูล /
13875 นางสาว เปรมวดี จิตสุขุมมงคล 40 โชคสมาน 1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
13876 นางสาว เปรมวดี แสนเสนาะ 1396/10-11 กรุงเทพ - นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
13877 จาสิบเอก เปรมศักดิ์ เปรมประสงค 18 ม.8 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 / /
13878 นางสาว เปรมสุดา แจมจันทรา 11/680 ม.7 61 หมูบานสุขสันตวงแหวนรอบนอก บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
13879 นาย เปรา พวงแกว 224 ต.วงจักร ถ.วงจักร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
13880 นางสาว เปรียง บุญไชย 8/2 คลองชีลอม กันตัง ตรัง / /
13881 นาง เปรียม นาดดี /
13882 นาง เปรี่ยมจิตร แยมศิริวงศ 315 จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
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13883 นาย เปรือง แสงจันทร โกสีย ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค / /
13884 นาย เปรื่อง คุมเวช 50 บึงสีไฟ เมืองพิจิตร พิจิตร /
13885 นาย เปรื่อง จันทศร 53ม.5 สายออ โนนไทย นครราชสีมา /
13886 นาย เปรื่อง บุญประสาท 11ม.1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี /
13887 นาย เปลง ขันหยก 40ม.6 เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี /
13888 นาย เปลง โตโฉม ม.5 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
13889 นาย เปลง ปนนพศรี - ม.5 เมืองระยอง ระยอง /
13890 นาย เปลง พูลเพ่ิม 224 ม.5 โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี /
13891 นาย เปลง ลุสมบัติ 1/2ม.3 อุบลราชธานี /
13892 นาย เปลง สาบานฆอง - ม.3 อูทอง สุพรรณบุรี /
13893 นาย เปลง สุวรรณประทีป 136ม.5 บางงาม ศรีประจันต สุพรรณบุรี / /
13894 นาย เปลง ประสงคสุข สวายจีก สินธุสงคราม กทม. / /
13895 นาย เปลง ศรีนวล 31 10 รางจรเข เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
13896 นาย เปลง ลิมวัย 10 ทาชาง เมือง นครนายก /
13897 นาย เปลง มีภู ม.23 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
13898 นาย เปลง เกตุวงศ หมู 4 ต.หาดง้ิว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
13899 นาง เปลง สรางสกุล 365 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
13900 นาง เปลงฉวี พราหมณแกว 99 คูบอน 6แยก 1 คูบอน คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
13901 นาย เปลงศักดิ์ ธํารงเกียรติรัตนา 104/12 ม.1 ตาคลีพัฒนา ตาคลี ตาคลี นครสวรรค /
13902 นาย เปลงศักดิ์ สุวรรณปญญา 125ม.4 สันทราย แมจัน เชียงราย 57110 / /
13903 นาย เปลี่ยน ภักดีสูงเนิน ม.3 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา / /
13904 นาย เปลี่ยน สุนทร 38ม.7 อุดร-เลย เทพคีรี นาวัง หนองบัวลําภู 39170 /
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13905 นาย เปลี่ยน สุนทรานนท 2 ศรีทศเทพ บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
13906 นาย เปลี่ยน หัทยานนท 41ม.8 พัทลุง /
13907 นาย เปลี่ยน อักษรพันธุ 8ม.3 พัทลุง /
13908 นาย เปลี่ยน มีชัย 242 จุฬาฯ ซอย4 สพานเหลือง ปทุมวัน กทม. /
13909 นาย เปลี่ยน ธนูพล 5 พรานกระตาย พรายกระตาย กําแพงเพ็ชร /
13910 นาย เปลี่ยน ไตรมาศ /
13911 นาย เปลี่ยน เงินปาน /
13912 นาย เปลี่ยน อุนแกว /
13913 นาย เปลี่ยน คงขวัญเมือง /
13914 นาง เปลี่ยน รุงสังข /
13915 ส.ต.ท. เปลื้อง เกิดไชยยะ 74/20 พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
13916 รอยตํารวจตรี เปลื้อง แกวมณี 43 รัตนวณิชย บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 /
13917 นาย เปลื้อง คําแกว 50 ม.7 ทาหิน สทิงพระ สงขลา /
13918 นาย เปลื้อง ฉิมหัวรอง 49 ม.3 วังทอง พิษณุโลก /
13919 นาย เปลื้อง ชวยรุย 94/1 ม.6 หนองชางแลน หวยยอด ตรัง /
13920 ส.ต.อ. เปลื้อง ชุมพล 84 ม.4 ฉวาง นครศรีธรรมราช /
13921 นาย เปลื้อง เนื้อไมหอม 2767/22 ราชนิกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
13922 นาย เปลื้อง พุมสวาท 771 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท /
13923 นาง เปลื้อง ภาวะสุทธิพงษ 103-105 ม.3 นางรอง นางรอง บุรีรัมย /
13924 นาย เปลื้อง โสพิณ 129ม.1 คลองใหญ ตะโหมด พัทลุง /
13925 นาย เปลื้อง อัมระปาล 84 อํานวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
13926 นาย เปลื้อง แกวมณี 2768 ข. ลาดหญา คลองสาน ธนบุรี /
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13927 นาย เปลื้อง จงสุกใส 2 โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี / /
13928 นาย เปลื้อง ตันเวชกูล 398 จักรเพ็ชร วังบูรพา พระนคร พระนคร /
13929 นาย เปลื้อง เสียงดี 10 บานแปง พรหมบุรี สิงหบุรี /
13930 นาย เปลื้อง ศรีสุข 1 อุทัยเกา หนองฉาง อุดรธานี /
13931 นาย เปลื้อง นาสงา 3 ต.พรมมาศ อ.เมือง จ.ลพบุรี /
13932 จานายสิบ เปลื้อง แสงสาคร ม.2 ต.บางปลอง อ.เมือง จ.นครสวรรค /
13933 นาง เปอะ เช้ือสิงห - ม.10 ตากตก บานตาก ตาก /
13934 นาย เปะ เหล็กสูงเนิน 49 20 โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา / /
13935 นาง เปา คําพวง - ม.3 สวรรคโลก สุโขทัย /
13936 นางสาว เปา มุทธาประพฤทธิ์ 1487/15 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
13937 นาย เปา พุธปน 2 บางลือ เมือง ชัยนาท /
13938 นาย เปา ยังศรีวงษ 15/4 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ /
13939 นาย เปากก แซอ้ัง 2468 ต.หวยขวาง อ.หวยขวาง จ.พระนคร /
13940 นาย เปาะ แตงรม 344 ม.1 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค /
13941 นาย เปน แกวบัวดี 39 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
13942 นาง เปม คัณที /
13943 นาย เปย ณ เชียงใหม 5 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม /
13944 นาง เปย อินสวน /
13945 นาย เปยง จันทรสมบูรณ 136 ม.2 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
13946 นาย เปยง ธรรมสิทธิ์ 5 บานแสง เมือง ลําปาง /
13947 นาย เปยง แซตั้น 44 ม.10 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม /
13948 นาย เปยน จันทรแดง 200ม.4 พัทลุง /
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13949 นาง เปยม ขุนทอง - ม.6 สงขลา /
13950 นาย เปยม ออนยิ่ง 59ม.4 หวยยอด ตรัง /
13951 นาย เปยม มากขาว 2 โคกหลอ เมือง ตรัง /
13952 นาง เปยมพร พรินทรากุล 138ม.1 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
13953 นางสาว เปยมฤทัย บุตรดาพันธ 108/15 รามบุตรี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
13954 นาง เปยมศรี แวนมณี 29-31 ราชกิจ ทาใหม ทาใหม จันทบุรี /
13955 นาง เปยมศรี วิรัชชกุล /
13956 นางสาว เปยมศิริ คุมศิริ 55/171 ม.1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
13957 นาย เปยวหยุง แซหยอง 775 สําเพ็งดอน 2 ตลาดนอย สัมพันธวงศ พระนคร /
13958 นาย เปยะฮุน แซลอ 72-74 ธานี เมือง สุโขทัย / /
13959 นาย เปอม เงินวิลัง 8 เขายอย เขายอย เพชรบุรี /
13960 นาย แป บุตรพรม 280ม.8 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี /
13961 นาย แปง สมการจันทร 4 แชชาง สันกําแพง เชียงใหม /
13962 นาง แปน มีคิด - ม.8 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
13963 นาย แปน สืบพิลัย 495 จักรพงษ วชิระพยาบาล ดุสิต กทม. /
13964 นาย แปล บุญศรี 238/45 อดุลยเดช หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
13965 นาย แปล ศรีลานุกูล 48ม.15 พุทไธสง บุรีรัมย /
13966 นาง แปลก คุมภัย - ม.3 นครนายก /
13967 นาย แปลก เลิศศิริ 31 เมืองชลบุรี ชลบุรี /
13968 นาย แปลก มาดารี 23 ซอนแมนไทย เทพสิรินทร ปอมปราบ พระนคร /
13969 นาย แปลก ศรีพุฒตาล 1 โพพระยา เมือง สุพรรณบุรี /
13970 นาย แปลก พัดโสภา 389/1 จารุรัตน มักกะสัน ดุสิต พระนคร / /
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13971 นาย แปลก รอดสม 2 เที่ยงแท สรรคบุรี ชัยนาท / /
13972 นาย แปลก กลิ่นจุย /
13973 นาง แปลง ใจออน 850 น้ําตก ลับแล อุตรดิตถ 53130 / /
13974 นาย แปลง สุวรรณกาญจน 999/15 พิบูลอุปถัมภ บางกะป กรุงเทพมหานคร /
13975 นาง แปะ สายแกว /
13976 นาย แปะ รัตนจันทร 428 หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
13977 นาง แปะ อุดมพันธ 30 ม.9 อุบลราชธานี /
13978 นาย แปะ แซอ้ึง 519 มหาจักร ปอมปราบ ปอมปราบ พระนคร / /
13979 นาย แปะ พวงพิมาย 13 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา / /
13980 นาย แปะ พงษเจริญ 72 2 ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
13981 นาย แปะเง แซกวย 81 ต.สามแยก อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
13982 นาย แปะเต็ง แซตั้ง 125 ต.หาแยกพลับพลาชัย ถ.หาแยกพลับพลาชัย อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
13983 นาย แปะฮ้ัว แซอ้ึง - ม.5 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
13984 นาย โป แซจึง 1212 เมืองเกา พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
13985 นาย โปงกวง แซอ้ือ 45 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
13986 นาย โปท้ํา แซไฮ 492 มหาพฤฒาราม บางรัก กทม. /
13987 นาย โปรง ประทีบเขียว 186 ม.9 ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
13988 นาย โปรง ปองกัน 214ม.8 มะขาม มะขาม จันทบุรี /
13989 นาย โปรง เรืองผกา 0 แพร /
13990 นาย โปรง ศรีเมือง 65 6 สวนใหญ เมือง นนทบุรี / /
13991 นาย โปรง ทองสังข /
13992 นาย โปรด คชเดช 201ม.7 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
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13993 นาย โปรย เฉลิมไทย - ม.3 ไชโย ไชโย อางทอง / /
13994 นาย โปรย ชุมวงษ ม.1 ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค / /
13995 นาง โปไหน แซแฮง 207 ต.ปอมปราบ ถ.คลองถมพระแกว อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
13996 นางสาว โปะเอ็ง แซอุย 115 ปป สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
13997 นาย ไป อุยจาด - ม.4 พิจิตร /
13998 นาง ไปรยา ธรรมสอน 29 2 สันโคง ดอกคําใต พะเยา 56120 / / /
13999 นางสาว ไปรยา สุนันทารอด 58/186 1 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
14000 นาง ไปรยา สุวรรณเพชร 160 7 มะกรูด โคกโพธิ์ ปตตานี 94120 / /
14001 นาง ไปรวดี ทรรพวสุ 9/1 หมู 3 คลองขวาง ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
14002 นาย ไปล แพรขาว 6 ปาเชา เมือง อุตรดิตถ / /
14003 นาย ไปล จุใจ 44 ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร /
14004 นาย ไปล เปยมเนตร 1 ม.1 เมืองชัยนาท ชัยนาท /
14005 นาย ไปล ฟุมวิเชียร 151 มหาจักร วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
14006 นาย ไปล สอนงาย 66 ม.3 วิเชียรชม เมืองสงขลา สงขลา /
14007 นาง ไปล กิจไพบูลย 327 จักรพงษ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงค กทม. /
14008 นาง ผกา ตวนสวัสดิ์ 203 พัฒนาการ 74 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
14009 นางสาว ผกา สิทธิสาร 125/1-2 ศาลาแดง ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
14010 นางสาว ผกากรอง ขวัญขาว 32/49 ม.12 ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 / /
14011 นาง ผกากรอง ชนะโยธา 15/13 ม.14 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
14012 นาง ผกากรอง พลไธสง 155 ประชาสําราญ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
14013 นาง ผกากาญจน ทรัพยาภรณ 53 ม.5 สองพ่ีนอง ทาใหม จันทบุรี 22120 / /
14014 นางสาว ผกาพรรณ ผาพรม 2 โภคสวัสดิ์ เฟองนคร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48150 / / /
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14015 นางสาว ผกาพรรณ ทันแกว 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
14016 นางสาว ผกามาศ โตวารี 19 11 ราชดําเนิน1 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / /
14017 นางสาว ผกามาศ บัวสีดํา 167 ชลนิเวศ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
14018 นางสาว ผกามาศ มาศเกษม 135/6100 หมู 5 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 /
14019 นางสาว ผกามาศ รักชาติ 21/88 ม.6 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
14020 นางสาว ผกามาศ สุวรรณจิตต 134 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
14021 นา ผกาย จําเนียรกุล 70/277 ประชานิเวศน2 ประชาช่ือน ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
14022 นางสาว ผกายมาศ กิมชุน 130/1 ม.4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / / / /
14023 นาง ผกายลาวัลย ภิรมยไกรภักดิ์ 2/465 6 หมูบานจิตตกาญจนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / /
14024 นางสาว ผกาวดี ยังวิจิตร 1/2321 ร.ร.พิธวิทยา บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110 / /
14025 นางสาว ผกาวรรณ จริงจิตร 17/50 พลหโยธิน 48 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
14026 นางสาว ผกาวรรณ ใจรักดี 1/2 5 สุทธาทิศ บานกลวย บานหม่ี ลพบุรี 15110 / /
14027 นางสาว ผกาวรรณ อุดร 2/14 มหาดไทย อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว 27120 / / /
14028 นางสาว ผกาวัลย เกรียงไกรนาคา จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
14029 นาย ผง บุญเกิด - ม.3 ปามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร /
14030 นาย ผง แยมบาน ม.1 พานทอง ชลบุรี / /
14031 นาย ผง ธรรมภารา 1805 ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
14032 นาย ผง ศรีอินทร 5920 2 ราษฎรวิถี วัดปา หลมศัก เพ็ชรบุรี /
14033 นาย ผงฮุย แซตั้ง /
14034 นาย ผจญ กระจายศรี /
14035 นาย ผจร สุตเศวต 80ม.11 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร /
14036 นางสาว ผดาวัลย เพชรรัตน 22 ม.1 เขาถาน ทาฉาง สุราษฎรธานี 84150 / / /
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14037 นาย ผดุง กิตติพิชัย 75/11ม.8 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110 / /
14038 นาย ผดุง แกวสกุลณี 102 ม.3 มวงหมู เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 16000 /
14039 นาย ผดุง พงศสิฏานนท 20/1 ม.6 ประชาราษฎร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
14040 จาสิบเอก ผดุง พวงสุข 37/1 ม.2 ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
14041 จ.อ.อ. ผดุง ภูแส 242 ม.1 จันเสน ตาคลี นครสวรรค /
14042 นาย ผดุง รุงเรือง 66 อิสสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
14043 นาย ผดุง สตารัตน 67ม.3 บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด /
14044 นาย ผดุง สาระวิน - ม. 2 ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
14045 ส.ท. ผดุง หลอดเงิน 31/9 อุปวิสาน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
14046 นาย ผดุงกิจ สนองบุญ 202ม.16 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย /
14047 นาย ผดุงเกียรติ หนูไชยา 9/2 ซอยเพชรเกษม 110 แยก 15ม. 3 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / /
14048 นางสาว ผดุงนารี แสนเมือง 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
14049 นาย ผดุงพล สุคนธมนตรีกุล 93/347 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
14050 นาง ผดุงรักษ คูกระสังข 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
14051 นาย ผดุงวิทย ยศทวี 2 2 บานใหม ในเวียง เมืองแพร แพร / / /
14052 นาย ผดุงศักดิ์ ศรีสุขคํา /
14053 นาย ผดุงศักดิ์ ม่ังคั่ง /
14054 นาย ผไทพิสิษฐ น้ําเพ็ชร 134/5 ม.11 นพรัตน ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
14055 นาย ผยุง เพ็ชรรัตน 588 ชูทรัพย ในเมือง เมือง กําแพงเพ็ชร /
14056 นาย ผล เกษตรง 193 กรุงเทพมหานคร /
14057 นาย ผล ชวยรักษ 139/19ม.1 เพชรเกษม ควนลัง หาดใหญ สงขลา / /
14058 นาย ผล เดชพงษ 133 ม.5 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย /
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14059 นาย ผล โตะสัมฤทธิ์ ม.9 มโนรมย ชัยนาท / /
14060 นาย ผล พงษรอจน 45 อิสสระภาพ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
14061 นาย ผล มากสวาสดิ์ 141 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
14062 นาย ผล สีทองคํา 9ม.1 ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา /
14063 นาย ผล แพทยธเนศวร 1152 เทพศิรินทร ปอมปราบ กทม. / /
14064 นาย ผล พลวิทย 159/2 นครไชยศรี ดุสิต พระนคร /
14065 นาย ผล แรกุล 1 ปาดาย ตรอน อุดตรดิตถ /
14066 นาย ผล ผลพันอิน 68/3 บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
14067 สิบโท ผล มาดี 2 โคกกรวด ปากพลี นครนายก /
14068 นาย ผล สุกสุด 345 ต.ทาเตียน ถ.เยาวราช อ.พระนคร จ.พระนคร /
14069 นาย ผล ผลพันธอิน 69/2 อ.พระนคร จ.พระนคร /
14070 นาย ผล อภิชาต ม.3 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
14071 นาง ผล ทองปลอด /
14072 นาง ผล สนประเทศ /
14073 นาย ผลัด รอดรักบุญ 2770 มนตรีสุริยวงศ หนาเมือง เมือง ราชบุรี /
14074 นาง ผลา จับสันเทียะ 314 11 ผาขาว ผาขาว เลย 42240 /
14075 ส.อ. ผลึกพล ตาบทิพยวรรณ 44 ราชมนตรี 6 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
14076 นาย ผวน พรมนา 64 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14077 นาย ผวน พรมมา 73/1 ม.1 ศรีคําแคว ทาสองยาง ตาก /
14078 นาย ผวล แดงนุช /
14079 นาย ผสม ไชยวารินทร 12/5 คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
14080 นาย ผอง ผูกจิตต 103 อุดรธานี /
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14081 นาย ผอง จันทรบุตร 12 ม.5 ทามะกา กาญจนบุรี /
14082 นาย ผอง ชมไพรวัน 34 ม.10 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
14083 นาย ผอง แซเลี้ยว 10ม.4 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช /
14084 นาย ผอง ตรีปญจศิล 3543/24 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
14085 นาย ผอง พยัคฆโส - ม.9 บานหมอ สระบุรี /
14086 นาย ผอง พรหมโชโต 1 ม.2 ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท /
14087 นาย ผอง วรรณประสิทธิ์ 680/1 พระราม5  ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14088 นาย ผอง สินเดิม 1/1 10 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 /
14089 นาง ผอง สุขชุม - ม.3 สวรรคโลก สุโขทัย /
14090 นาย ผอง ทัพสิทธิ์ แมละมาด แมสอด ตาก /
14091 นาย ผอง อยูเส็ง 6 พรมณี นครนายก นครนายก /
14092 นาย ผอง โตะสัมฤทธิ์ หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท / /
14093 นาย ผอง รองสวัสดิ์ 5 พาหมอม หาดใหญ สงขลา /
14094 นาย ผอง มงคลศิริ 176 6 หัวไผ มหาราช พระนครศรีอยุธยา / /
14095 นาย ผอง สระสี 199 ต.บานบาตร ถ.ตัดใหม (ซอยบานบาตร) อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
14096 นาย ผอง สะดวกกิจ ม.3 ต.ในเมือง อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี /
14097 นาย ผอง ปานสกุณ 355 ต.บางปลาสรอย ถ.วชิระปราการ อ.เมือง จ.ชลบุรี /
14098 นาย ผอง สุทัศน หมู 5 ต.ตาสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
14099 นาย ผอง สุขศิริ หมูที่ 1 ต.พุแค อ.เมือง จ.สระบุรี /
14100 นาง ผองนภา ฐิติวัชร 9/492 5 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / / /
14101 นาง ผองพรรณ จันทรไพแสง 42 แสงทินกร ชุมแสง นครสวรรค /
14102 นาง ผองพรรณ ตะมัง 320 8 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม 50170 /
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14103 นาง ผองพรรณ แปงจงกิจ 4/1 บานเปา เมืองลําปาง ลําปาง /
14104 นาง ผองพรรณ มหานิล 250/210 17 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
14105 นางสาว ผองพรรณ ลองทอง 157/17-1 ม.2 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม / /
14106 นาง ผองพรรณ สุขารมณ . 10/1 ขาวสาร ปอมปราม กทม. / /
14107 นางสาว ผองพักตร อารยางกูร 930/42ฌ เจียมอุทิศ เอกชัย มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร /
14108 นางสาว ผองศรี กิตติพิชัย 31/3ม.2 เพชรเกษม ทาตลาด สามพราน นครปฐม / /
14109 นางสาว ผองศรี คาน้ําสี 5ม.10 แมลอย เทิง เชียงราย 57230 / / /
14110 นางสาว ผองศรี คําเสียง 70/260ม.15 สุขาภิบาล1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
14111 นาง ผองศรี คุมสิน 25ม.10 หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
14112 นาง ผองศรี โคเงิน 161/31 ม.1 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
14113 นางสาว ผองศรี ถานอย 112ม.6 เจริญเมือง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
14114 นาง ผองศรี บุญสนธิ 126ม.6 สระบุรี 18230 / /
14115 นาง ผองศรี มณีกาศ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
14116 นางสาว ผองศรี มนตรีวิจิตรกุล 42/28 8 ชุมช่ืน บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
14117 นางสาว ผองศรี สุภาพิศท 79ม.5 อุบลราชธานี /
14118 นาง ผองศรี เสนธรรม 182/2ม.4 มะกอก ปาซาง ลําพูน 51120 / /
14119 นาง ผองศรี อินธิยศ 232ม.3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50220 /
14120 นางสาว ผองศิริ ระม่ัง 227/201 ม.1 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
14121 นางสาว ผองใส วุฒิรงค 414 วานิช 1 สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
14122 นาย ผอน กันเกตุ 210/7ม.4 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14123 นาย ผอน ชมเชิงแพทย 072/3 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
14124 นาย ผอน ชิณศีร 257 ปราจีนบุรี /
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14125 นาย ผอน พรเกษม 179/10 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
14126 จาสิบเอก ผอน เสริมนะรา 50/14 วัฒนวงศ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
14127 นาย ผอน เสรีมิน ม.2 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
14128 นาย ผอน โพธิ์อุบล 21 3 นครไชยศรี นครไชยศรี นครปฐม / /
14129 นาย ผอน ยิ้มพูลทรัพย 1 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
14130 นาง ผอบ สุคนธโอสถ 35-37 ตะนาว พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
14131 นาย ผัด ฟองเทพ 15 14 ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 /
14132 นาย ผัด ไชยมงคล 519 ราชบุตร หัวเวียง เมือง ลําปาง /
14133 นาย ผัดดี จิระดา 133 ม.21 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย /
14134 นางสาว ผัตการิน นาคทิพยวรรณ 81 คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 /
14135 นาย ผัน จันทรเต็ม 27 10 เมืองใหม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 39180 /
14136 นาย ผัน ชุมแกว 4/5 ม.3 มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
14137 นาย ผัน นาคประสิทธิ์ ม.5 บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
14138 นาย ผัน บุญเกิด 95 ม.4 หนองหาร สันทราย เชียงใหม /
14139 นาย ผัน ภูมิผล 327 บรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
14140 นาง ผัน เมธี - ม.4 พิจิตร /
14141 นาย ผัน สังฆพรม 30-30/1 ทองแลง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
14142 นาย ผัน สัมฤทธิ์ผอง 549ม.1 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค /
14143 นาย ผัน สําโรง 46-47 ม.2 อุบลราชธานี /
14144 น.ท. ผัน เสนาะ 8/4 ม.6 พัฒนาการ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
14145 นาย ผัน รวมรด 1 เกิ้ง เมือง มหาสารคาม / /
14146 นาย ผัน สุพรรณเสณี 305 ต.ชะนะสงคราม ถ.พระสุเมรุ อ.พระนคร จ.พระนคร /
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14147 นาย ผัน ฮวบเจริญ 213-2/4 ถ.สระศักดิ์ ต.ทาหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี /
14148 นาย ผัน สิงหใหม บานสําโรง ต.บานใหม อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
14149 นาย ผัน อินประสิทธิ์ หมู 2 ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค /
14150 นาย ผา ตรีเอ้ือ 25 นครสวรรค ตราด เมือง มหาสารคาม /
14151 นาย ผา อารีเอ้ือ 25 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม /
14152 นาย ผา หาญกลา /
14153 นาย ผาง ศรีจันทร 157 ม.1 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
14154 นาย ผาง สมม่ัง 11 ม.1 เหมืองแกว แมริม เชียงใหม / /
14155 นาย ผาง เจือสุข 33 14 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี /
14156 นางสาว ผาณิต จินดาเทวิน 642 นวมินทร คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
14157 นางสาว ผาณิต สามัญ 24/41 แสงชัยนิเวศน กรุงเทพฯ-ปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
14158 นาย ผาด มาศวรรณา 7ม.6 รอยเอ็ด /
14159 จ.ส.ต. ผาด ยมนา 1549/6 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
14160 นาย ผาด โสมเกษตรินทร 375 ม.12 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
14161 นาย ผาด เสมา 36 ดํารงรักษ นางเลิ้ง ปอมปราบ กทม. / /
14162 นาย ผาด จันใย 26 บานยาง เสาไห สระบุรี / /
14163 นาย ผาด ลพบุรี หนาเมือง เมือง ปราจีนบุรี / /
14164 นาย ผาด บรรจบ 1 ดงปง ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
14165 นาย ผาน แกวบัวดี 53/2ม.2 กําแพงเพชร /
14166 นาย ผานฟา โรหนองบัว 35 แจงสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
14167 นาง ผานิต วงษกล่ํา 30ม.7 ทาวุง ลพบุรี /
14168 นาย ผาโนช ตั้งทิกุล 451 ยมราชสุขุม กรุงเทพมหานคร /
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14169 นาย ผาย คําแสนราช 167/1-3 ม.1 อุบลราชธานี /
14170 นาย ผาย คําจันทร นาจะหลวย เดชอุดม อุบลราชธานี /
14171 นาย ผาสุก วิทยานันท 106/1 ม.3 บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก /
14172 นาย ผาหิน เชาวนประเสริฐ 31/6ม.5 แมมาลัย-ปาย ปาแป แมแตง เชียงใหม 50200 /
14173 นาย ผิน เกิดนาค 390 อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี /
14174 นาง ผิน ชะนะโรค - ม.15 บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี /
14175 นาย ผิน ตวนชะเอม 41 ม.5 ตาคลี นครสวรรค /
14176 นาง ผิน พรอินทร 799 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14177 นาย ผิน มีครุฑ 10 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี /
14178 นาย ผิน ศรชนะ 49 2 กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180 /
14179 นาย ผิน ศรีมีชัย 1906 ตากสิน ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
14180 นาย ผิน ศิริสายัณห 220 คําแสน ในเวียง เมืองแพร แพร /
14181 นาย ผิน ชูทัย 681 วชิระพยาบาล ดุสิต กทม. /
14182 นาย ผิน มาพง 1 เทียงแท สรรบุรี ชัยนาท /
14183 นาย ผิน นาคประดิษฐ 50 6 ประชาราษฎร เมือง นนทบุรี / /
14184 นาย ผิว คําจริง 64 ม.2 กําแพงดิน สามงาม พิจิตร /
14185 นาย ผิว เปพาส 638/6 บานโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
14186 นาย ผิว ศักดี 63ม.5 ทาเสา โพทะเล พิจิตร / /
14187 นาย ผิว เหมือนโต 36 1 คลองขวาง ภาษีเจริญ กทม. /
14188 นาย ผิว นาคเขียว 3/2 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง บางเขน กทม. / /
14189 นาย ผิว สุดหาญ ม.6 ต.บางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
14190 นาย ผิ้ว ช้ินสมบูรณ 38/5 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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14191 นาย ผิว วงษช่ืน 1004 ต.บางยี่ขัน อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
14192 นาง ผิวพรรณ คุยปรัง 177/370 9 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา / / /
14193 นาย ผึ้ง ศรีนวล 30 ม.3 ตระการพืชผล อุบลราชธานี /
14194 นาย ผึ้ง หม้ันวงศ 8 ผางสักกระโพหลุม มวงสามสิน อุบลราชธานี /
14195 นาง ผึ้ง ทับทิมทอง /
14196 นาย ผุด ลวนแกว 7 บอยาง เมือง สงขลา / /
14197 นางสาว ผุสชา จันทรประเสริฐ 29/2ม.10 บึงคําพรอย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / / /
14198 นางสาว ผุสดี คุณาพันธ 182/38ม.1 ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก /
14199 นางสาว ผุสดี ฉิมพงษ 20/21ม.2 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
14200 นาง ผุสดี ตั้งตรงจิตร 24-26 ริมคลองวัดพระราม พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
14201 นางสาว ผุสดี ประชุมชน 334ม.7-6 ถนนหมูบานเศษฐกิจ หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
14202 นาง ผุสดี ลวนแกว 18 ปละทา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / /
14203 นางสาว ผุสดี วิจิตรสาร 167/2 25 มกรา นครปฐม 73000 / /
14204 นาง ผุสดี แสงสุริโยทัย 4 ต.คลองเตย อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ /
14205 นาย ผู กลอมใจ 62/2 5 ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210 /
14206 นาย ผูก พรามวิเชียร ม.3 ต.บานหมอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
14207 นาย เผชิญ แกวยะยศ 54/31 ม.17 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / / /
14208 นาย เผชิญ สุระพิเชฐ 71/48 ม.1 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
14209 นาย เผด็จ จันทรแดง 24/694ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
14210 นาย เผด็จ สุพันธนา 79/4ม1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
14211 นาย เผด็จ สิมพะสุต ก.156 ม.1 ต.มนเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี /
14212 นาย เผด็จชัย โอฬารรัตนมณี 30/34 ราชปรารถ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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14213 นาย เผด็จศักดิ์ บูรณสถิตนนท 111/5 สุขุมวิท66/1 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
14214 นาย เผย โชติทรัพย 35/4ม.6 บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา /
14215 นาย เผย ทิวาวัลย ม.8 พานทอง ชลบุรี / /
14216 นาย เผย โชติ 1173 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
14217 นาย เผย สุขันธ 111/5 ต.ปทุมวัน ถ.วัดปทุมวนาราม อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพ /
14218 นาย เผยว พุมชูศรี 19 วัดไทรย เมือง นครสวรรค /
14219 นาย เผา สายเพ็ชร 111 อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี / /
14220 นาย เผียน ไชยานุกิจ 222 ม.4 สงขลา /
14221 นาย เผียน นวลแกว 52 ธนวิถี สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
14222 นาง เผืยน อาชีวะ 14/2 หลักเมือง เมืองตราด ตราด /
14223 นาย เผือก ไชยสุข ม.3 ต.บอ อ.ขลุง จ.จันทบุรี /
14224 นาย เผือด ศรีวรพจณ 25ม.12 หนองบัว บานหมอ สระบุรี /
14225 นาย เผือด แกวนคร 187 ต.เสาชิงชา ถ.ตัดใหม อ.พระนคร จ.พระนคร /
14226 นาย เผือน ดางสุภา 1062 ม.11 เรืองสวัสดิ์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
14227 นาย เผื่อน บุงทิม 6 บางลือ ชัยนาท ชัยนาท / /
14228 นาย เผื่อน เพ็ชรสงา 57 หมู 1 ต.องครักษ อ.องครักษ จ.นครนายก /
14229 นาย แผ วัฒนะวงษ 2 แหลงพานิช แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน /
14230 นาย แผน พันธุจินา ตลาดเกา หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
14231 นาย แผน เอ้ือสันเที๊ยะ 4 ง.11 เตชะวนิชย ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14232 นาย แผน โพธิ์จันทร 587 ตลาดพลู ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
14233 พ.อ.อ. แผว นอยกรณ 89 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
14234 นาย แผว นอยจินดา 17/1 พระยาบดินทร ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
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14235 นาย แผว บางเมือง 89ม.2 เขาเขน ปลายพระยา กระบี่ 81160 /
14236 นาย แผว ปานนอย 185 ม.3 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
14237 นาย แผว หองชู - ม.1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง /
14238 นาย แผว อรุณประเสริฐ 910 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
14239 นาย แผว ชวงอรุณ 40 5 นครไชยศรี ดุสิต พระนคร / /
14240 นาย แผว อรามสี หมู 6 ต.ดอนมะโนวา อ.บางคณที จ.สมุทรสงคราม /
14241 นาย แผว ศรีเมฆ 575/3 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี /
14242 นาย แผว ปสตัน หมู 1 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
14243 นาง ไผ เทศวัง - ม.9 นครสวรรค /
14244 นาย ไผ บุญมี 57 ม.7 เมืองแก ทาตูม สุรินทร /
14245 นาย ไผ มวงคราม 230 นาพัชเจริญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
14246 นาย ฝน กอนดี 132/2 ม.7 บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร /
14247 นางสาว ฝน มะลิทอง 201/338ม.3 วิภาวี-รังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
14248 นาย ฝน เสนธรรม 5 มะกอก ปากบอง ลําพูน / /
14249 นาง ฝนทอง เมืองพรหม 10/1 5 เทศบาล 1 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
14250 นาง ฝนภัทร สินธุยะ 58/1 ม.3 มะกอก ปาซาง ลําพูน 51120 / / /
14251 นาย ฝน เวียงวิเศษ 2/1ม.10 ปาหวายนั่ง บานฝาง ขอนแกน /
14252 นาย ฝน ปชฌาบุตร 767/14 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
14253 นาง ฝนฟา แกวสุวรรณ 47/3 จามเทวี ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
14254 นาย ฝา กากะทุม 76 ม.1 นางัว น้ําโสม อุดรธานี 41210 / /
14255 นางสาว ฝาซีละ บิลังโหลด 326/5 พัฒนชาง พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
14256 นาง ฝาตีหมะ เหมาะทอง 278/1 11 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 90180 /
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14257 นาง ฝุน สัจจา /
14258 นาย ฝุนเตี๊ยว แซวอง 1 ทรงวาส สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ พระนคร /
14259 นาง เฝย คอนดี /
14260 นาย แฝง ถิ่นวงศแข ม.5 วังน้ําคู เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
14261 นาย ไฝ สุวรรณสอาด 152 ราเมศวร คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
14262 นาย พก สุรคม 46ม.1 เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
14263 นาย พก วรรณมนทา 8 บานใหม กรุงเกา พระนครศรีอยุธยา /
14264 นาย พก สวางเรืองศรี 4 บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก / /
14265 นาย พงจือ แซคู 2519 ต.คลองเตย อ.พระโขนง จ.พระนคร /
14266 วาที่รอยตรี พงศ วรรณเศษตา 173 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
14267 นาย พงศ โพธิ์ทัต 111 ต.รองเมือง ถ.พระราม 6 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
14268 นาย พงศกร กงพาน 269/ม.2 หนองคาย 43170 /
14269 นาย พงศกร ดานพงษ 77/484 5 สวนผัก บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
14270 นาย พงศกร ทรงชัยมงคลสวัสดิ์ 5 16 วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ 67120 / / / /
14271 นาย พงศกร ศรีสวัสดิ์ 17/1 1 ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 / / /
14272 นาย พงศกร อินทรเอ่ียม 686/25 หลวงแพง ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
14273 นาย พงศกร ตันติวณิชกร 198 ม. ซ. ถ.พาณิชการธนบุรี ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ จ.กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. กรุงเทพมหานคร /
14274 นาย พงศกร บัวลา 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
14275 นาย พงศชัย ปริณามโอสถ 71 ม.3 สมุทรสาคร /
14276 นาย พงศชาติ วชิโรภาสกรณ 605/23 ประดู53 เจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
14277 นาย พงศณรินท สุทธิโพธิ์ทอง 98/38 ม.3 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / /
14278 นาย พงศณฤทธิ์ เหลืองวรัญู 19/28 ม. ซ. ถ.แจงวัฒนะ ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. กรุงเทพมหานคร /
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14279 นาย พงศณุ ปริณามโอสถ 49 3 หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร 74120 / / / /
14280 นาย พงศธร ปริณามโอสถ 1150 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
14281 นาย พงศธร ทองปรอน 164 ซอยเทพสตรี 2ม. ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
14282 นาย พงศธร ปานมังกรหยก 62 พ่ึงมี 1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
14283 นาย พงศธร ศิลาเงิน 99/9 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
14284 นาย พงศธร หฤทัยพันธน 703/705 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
14285 นาย พงศธร อยูคงพัน 1 3 เพชรเกษม 66/1 เพชรเกษม 66/1 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
14286 รอยตํารวจโท พงศผจญ ฤทธิสร 4 พานทอง พานทอง ชลบุรี / /
14287 นาย พงศพันธ ตรีธนพันธ 3207/52 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
14288 นาย พงศพันธ ภักดีภูธร 16 ประตูรักษ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
14289 นาย พงศพิสิษฐ ขุนจิตราวรพานิช 101/238 4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / / / /
14290 นาง พงศภรณ สุพรทิพย 243/489 ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / / /
14291 นาย พงศภรณ อิสรานุพงศ 270/1 ซ.สืบศิริ 3 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา /
14292 นาง พงศศรี เลี้ยงกอสกุล 558 พระราม4 บางรัก กรุงเทพมหานคร /
14293 นาย พงศศักดิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ 45-47 ม.1 ชองแค ตาคลี นครสวรรค /
14294 นาย พงศศักดิ์ สมภักดี 16/122 หมู 10 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
14295 นาย พงศศิริ จอมเมืองกาศ 71 ม.4 ทากาศ แมทา ลําพูน /
14296 นาย พงศสันต ตงประเสริฐ 541 3 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130 / / / /
14297 นาย พงศักดิ์ คําเรือง 2ม.1 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร /
14298 นาย พงศักดิ์ ไตรมาศ 405 หมู8 พวา แกงหางแมว จันทบุรี 22160 / /
14299 นาย พงศักดิ์ ธนากิจเวชเสถียร 63/7ม.4 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
14300 นาย พงศักดิ์ เพ็ชรอนันต 148/1ม.1 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี /
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14301 นาย พงษ ดีสม 22 พรลชัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
14302 นาย พงษ หมูอําพัน 5 บานหัน เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ / /
14303 นาย พงษแกว สุวัณณารุน 206/1 นครสวรรค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
14304 นาย พงษเฉลย พลอยวิเลิศ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
14305 นาย พงษชัย วิริยะวัฒนา 181 8 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
14306 นาย พงษดนัย เคยสนิท 37/166 2 ครูเพ้ียน สุขาภิบาล 5 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
14307 นาย พงษเดช เพ็ชรมุณี 126/2 1 สะทอน นาทวี สงขลา 90160 /
14308 นาย พงษทัศน ทัศนาวิวัฒน 397/2 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
14309 นาย พงษเทพ จันทรชีวะ 115/2ม.5 ไชยวิบูลย นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ /
14310 นาย พงษนรินทร จินดา 40/3 ม.4 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
14311 นาย พงษพร มานัส 438 ม.3 โซ-พรเจริญ หนองคาย /
14312 นางสาว พงษพักตร อุตสาหะ 95/265 3 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
14313 นาย พงษพัฒน กันทะแปง 120 5 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม 50320 / /
14314 นาย พงษพันธ สิทธิเชาวนะ 173 ม.4 บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 / / /
14315 นาย พงษพันธ สุขสุพันธ 140/12 หนองจิก สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี 94000 / / /
14316 นาย พงษพิเชษฐ รักมีศรี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
14317 นาย พงษพิศ กล่ําพิมาย 14ม.11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
14318 นาง พงษเพ็ญ ดิษยมาลย 39 ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต กรุงเทพฯ /
14319 นาย พงษวัฒนา ขอเสริมกลาง 159/252 จรัญสนิทวงศ 96/1 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / /
14320 นาย พงษศักดิ์ แกวเหลายุง 55/289 ม.7 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
14321 นาย พงษศักดิ์ ขุนภักดี 98 เปรมประชา ปากแพรก ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110 /
14322 นาย พงษศักดิ์ ชาญณรงค 330 ม.11 บานบอน้ํา หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
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14323 นาย พงษศักดิ์ ดวงธนู 31/1ม.13 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ /
14324 นาย พงษศักดิ์ ตั้งไชยวรวงศ 1053 พัฒนาการ 74 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
14325 นาย พงษศักดิ์ ทิพยวิชิน 258ม.3 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
14326 นาย พงษศักดิ์ นารี 51 ทหาร หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
14327 นาย พงษศักดิ์ บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา 35/2ม.6 พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
14328 นาย พงษศักดิ์ ประศาสตรอินทาระ 201 ตลาดบน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
14329 นาย พงษศักดิ์ โพธิ์ศรีสม 544 เทพโพธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
14330 นาย พงษศักดิ์ เวชพาณิชย 1325/28 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
14331 นาย พงษศักดิ์ แสงอรุณ 1/51 ม.1 หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
14332 นาย พงษศักดิ์ อวัยวานนท 74/188 ม.13 เพชรเกษม93 เพชรเกษม ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 / /
14333 นาย พงษศิริ ชัยอรามวิจารณ 64/101 2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
14334 นาย พงษศิริ ปดถาวะโร 17/244 ตรอกการเคหะหลังที่ 17 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
14335 นาย พงษสันต จักรวาลวิบูลย 42-44 วัดบางสะแก เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
14336 นาย พงษสันต เอ้ือบัณฑิต 460 หนาเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
14337 นางสาว พงษสุดา บูรณะวัฒนากูล 4/80 บางนา-ตราด ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
14338 นาย พงษสุรินทร โกมุทธพงศ 302/12 ลาดพราว71 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
14339 นาย พงษอาระยะ บุตรจันทา 411 16 ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 / / / /
14340 นาย พงส จันทเพ็ญ ม.9 ต.กระดังงา อ.บางคณที จ.สมุทรสาคร /
14341 นาย พงสุวัฒน ตันรัตนไพศาล 8/9 5 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี /
14342 นาง พงา กลิ่นสุหราย 1359 ฉ. ประชาธิปก วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
14343 นาง พจงจิต ประสิทธิ์วิภาต 47-49 ทาเรือ คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
14344 นางสาว พจณา มีเจริญ 49/6 1 ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 /
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14345 นาย พจน กาวาฮารา 123 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
14346 นาย พจน จอยจุฑา 1871/4 พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
14347 นาย พจน ถิมพงษ 443 ม.8 ประชาสงเคราะห บางกะป กรุงเทพมหานคร /
14348 นาย พจน ทองสุรเดช 175 ม.2 แมแตง เชียงใหม / /
14349 นาย พจน นอยบุดดี 71 ม.1 บานแจง อาจสามารถ รอยเอ็ด /
14350 นาย พจน โสภาคํา 84 ม.7 อุดรธานี /
14351 นาย พจน กาวเจริญ 41 วรจักร ตลาดสีดา ปอมปราบ พระนคร / /
14352 นาย พจน 119/3 ซ.โรงพักศาลาแดง ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
14353 นาย พจน ทรงรัก 1452 ต.สิริราช อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
14354 นาย พจน จันทนสาร 1280 ต.บานสมเด็จ อ.บุบผาราม จ.ธนบุรี /
14355 นางสาว พจนา นิสสัยซ่ือ 12/5 1 ทับชาง สอยดาว จันทบุรี 22180 / / / /
14356 นางสาว พจนา สถิตนุกุล 2/22 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
14357 นาง พจนาตย เทพแกว 46 ม.4 ซ.3 ถ.ลําปาง - แมทะ ต.พระบาท อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000 โทร. ลําปาง /
14358 นาง พจนารถ พงษบริบูรณ 146/12 นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ /
14359 นาง พจนารถ ไหลงาม 85/41 ม.3 มาลัยแบน นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม / / /
14360 นางสาว พจนี จิตตจรัส 298ม.4 ทาชนะ ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170 / / /
14361 นาง พจนี ช่ืนสกุล 160/31  ซอยศรีบําเพ็ญม. ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
14362 นางสาว พจนี ตั้งกิติวงศพร 954/18 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
14363 นางสาว พจนี บริสุทธิ์ 30 ปาเลไลก ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
14364 นางสาว พจนีย เทพศรีเมือง 8 โพธิ์แกว 3 แยก 20 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
14365 นาง พจนีย พุทธาพิพัฒน 170/185 ม.3 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
14366 นางสาว พจนีย โยธาศิริ 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
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14367 นาง พจนีย อินทรครรชิต 127/4ม.11 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
14368 นางสาว พชร รามณรงค 9/26 5 พุทธมณฑลสาย 2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
14369 นางสาว พชรพร ปรางแฉง 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
14370 นางสาว พชรพร เลี่ยมประวัติ 86/11 รอบเวียงประตูชัย เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
14371 นาง พชรพรรณ จําปาเทศ 14/2 ม.5 ซ.วัดกระโจมทอง ถ. ต.บางพรม อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. กรุงเทพมหานคร /
14372 นาย พชรพล เพ็ชรจินดา 171 ม.3 ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค / /
14373 นาย พชรพล ศักดิ์ทินวัฒน 417 1 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290 / /
14374 นางสาว พชรมน พรหมศวร 29/1092ม.16 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
14375 นาง พชรวรรณ สืบสุพรรณ 86 รังสิต-นครนายก 6 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
14376 นาย พชรวัฒน สุทธา 36 4 แมไร แมจัน เชียงราย 57240 /
14377 นาย พณภัค พรหมคุณ 230/105ม.4 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / / / /
14378 นาย พณรัญชน พลภักดี 126/3 ม.7 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 / / /
14379 นาง พณิตา บุนนาค 55ม.13 ปกธงชัย นครราชสีมา / /
14380 นาย พนม แกวดี 201/468 3 วิภาวดีรังสิต 64 วิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
14381 นาย พนม ฉัตรชัยเวช 242 วิเศษชัยชาญ อางทอง /
14382 นาย พนม ชาบัว 525/2 หมากแข็ง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
14383 นาย พนม ไชยมงคล 1648 เชียงราย / /
14384 นาย พนม ทองออน 187ม.3 เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี 42230 / / /
14385 นาย พนม เทศเวช 298ม.2 พุทธรักษา ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / / /
14386 นาย พนม พรหมวิชัย 180 ม.10 จุน จุน พะเยา 56150 /
14387 นางสาว พนม ยืนชีพ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
14388 นาย พนม หมอยา 6 ม.7 เพชรเกษม บอนอก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 7700 / /
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14389 ร.อ. พนม อุดาการ 1/7 ม.32 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14390 นาง พนมพร ตันเรืองพร 9/32 ม.1 ริมคลองชลประทาน ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
14391 นางสาว พนมพร พฤกษไพบูลย 80/15 2 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
14392 นางสาว พนมพร พะลายานนท 189/11 2 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 / /
14393 นาย พนมพร สิริวรนาค 220/4 กรุงเทพมหานคร / /
14394 นางสาว พนมพรรณ บุญเกิด 45 ม.13 ต.ผานกเคา อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 เลย /
14395 นาย พนมยงค ยังแสนภู 11 ม.6 อุบลราชธานี /
14396 นาง พนมรัก เจณณวาสิน 1/1 ประเทศอุดรทิศ เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
14397 นาย พนอด รัตนเวียง 75/2 3 ตาเบา ปราสาท สุรินทร 32140 /
14398 นาย พนัส ปานคง 482/12 2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90100 /
14399 นาย พนัส พิชัยแพทย 466/32 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
14400 นางสาว พนัส เหลาจีนวงศ 41/61ม.11 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
14401 นาย พนัส นุชแพ 74 1 บางหวา ภาษีเจริญ กทม. /
14402 นาง พนัสดา สุขจิตร 70/32 ซอยขางวัดเจ็ดยอดม.2 เชียงใหม-ลําพูน ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / /
14403 นาย พนา ดวงจันทร 60 ม.4 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
14404 นาย พนา บํารุงคีรี 43 9 เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ 67270 / / / /
14405 นางสาว พนา วิชัยวงษ 65/29 รามคําแหง 16 (แมนเขียน 2) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
14406 นางสาว พนารัตน ดีทอง 66 ราชบริพาร ปากแพรก ทุงสง นครศรีธรรมราช / / /
14407 นางสาว พนารัตน เทพพิชัยยานนท 99/4 วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
14408 นางสาว พนารัตน ธรรมสุนทร 1270/8 ศรีปราญช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
14409 นางสาว พนารัตน นาคนคร 29/3 5 สมุนไพร ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี 76110 / /
14410 นาง พนารัตน พลหาวงศ 38 ม.1 หนองไทร พุนพิน สุราษฎรธานี / /
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14411 นางสาว พนารัตน พันธุรัตน 106ม.8 พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / / /
14412 นางสาว พนารัตน พุมคํา 25/1 8 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
14413 นาง พนารี แกวเพชร 29 4 ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62160 / / / /
14414 นางสาว พนาลักษณ ถวิลวิศาล 12 5 นันทาราม หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / / /
14415 นาง พนิจดา หาญนอก 165 15 โนนทองหลาง บัวใหญ นครราชสีมา 30120 / / / /
14416 นางสาว พนิดา กมุทชาติ 46/2 สุขาอุปถัมภ 1 สุขาอุปถัมภ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / / /
14417 นางสาว พนิดา กุลศิริ 37 5 นาพึง นาแหว เลย 42170 /
14418 นางสาว พนิดา คงพล 99/780ม.13 สี่หมุราบุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
14419 นาง พนิดา ช่ืนเช่ือม 90/174 ม.3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
14420 นาง พนิดา ไชยมงคล 132/19 2 พิฒเนศ เลียบทางรถไฟดนตะวันออกอรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
14421 นางสาว พนิดา ตรีธนพันธ 81/128 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
14422 นาง พนิดา ทองกลม 41/4ม.5 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 60220 / /
14423 นาง พนิดา ทองอินทร 673 สวนพลู สาธรใต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
14424 นางสาว พนิดา นาสกุล 2053 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
14425 นาง พนิดา บรรจงคชาธาร 384-386 แสงชูโต ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี 71130 /
14426 นาง พนิดา ภูศรีทอง 50/134ม.1 สามัคคี ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
14427 นางสาว พนิดา มะเสนา 103 14 หนองกุง แกดํา มหาสารคาม 44190 /
14428 นางสาว พนิดา เวชกามา 77/3 ห4 รพะราม5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
14429 นางสาว พนิดา ศรีประไพ 245 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
14430 นาง พนิดา ศักดิ์พนา 212 พานิชเจริญ ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
14431 นางสาว พนิดา เศวตสุทธิสิริกุล 25/827ม.3 14 เจาฟา วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
14432 นาง พนิดา สิทธิเสนา 670 พหลโยธิน35 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
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14433 นางสาว พนิดา อัชชเสวิน 777/5 ประชาราษฎรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
14434 นางสาว พนิดา อาเส็ม 40/2ม.3 หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่ /
14435 นาง พนิดา กลางสาทร 95/1 ม.16 ซ. ถ. ต.เมืองเกา อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 โทร. ขอนแกน /
14436 นาง พนิตณันต สิริวีรโรจน 130/31 ม.3 บานหมอ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / /
14437 นาง พนิตตา ขุมทอง 43 5 บานแห เมืองอางทอง อางทอง 14000 / /
14438 นางสาว พนิตพร ยาสมุทร 64 1 สันโคง ดอกคําใต พะเยา 56120 /
14439 นาง พนิตพร สีน้ําเงิน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
14440 นางสาว พนิตสุภา เช้ือช่ัง 292/1 ตรอกวัดตรีทศ บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
14441 นางสาว พนิตา ทิพยกองราษฎร 177/547ม.9 การเคหะสงขลา เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
14442 นาง พนิตานันท วิเศษแกว 46ม.4 บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน 36190 /
14443 นาย พนิน บูรณะพาณิชยกิจ 5/6-7 นิพัทธอุทิศ2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
14444 นาย พบ วัฒนพิมล 4 ต.ดุสิต ถ.ศรีอยุธยา อ.ดุสิต จ.พระนคร /
14445 นาง พยงค เหลาวงษศรี 392 หมู 7 ต.ธานเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี /
14446 นาง พยงค บุญแยม /
14447 นาย พยงศักดิ์ ศรีขวัญแกว 30 ม.1 ศิลปนุสรณ นครศรีธรรมราช 80110 / /
14448 นาย พยนต ราวีศรี 267/2 บานโปง บานโปง ราชบุรี /
14449 นาย พยนต สิทธินันทน 500/5 ม.6 โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค /
14450 นาย พยนต หาญสุนันทนนท 35ม.9 พหลโยธิน แมกา เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
14451 นาย พยนต โอภาษี 29/89 8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
14452 นาย พยนต ไตรทองอยู 315 ราชวิถี พญาไท ดุสิต พระนคร / /
14453 นาย พยม เฮงเจริญ 527 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก /
14454 นาย พยม โทนุสิน 72 หมูที่ 1 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี /
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14455 นาย พยอม กุสุโมตย 4ม.10 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
14456 นาง พยอม จันดาวาป 460ม.13 ทองถิ่น บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
14457 นาย พยอม จัมจุ 301 ศุภกิจ หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
14458 นาย พยอม เจริญพันธ 45 ม.4 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร / /
14459 นาย พยอม ชางทอง - ม.10 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
14460 นาย พยอม ไชคสุขสําราญ 907 อิสระภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
14461 นาง พยอม แซกัง 21/2 ม.1 มนตรี วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
14462 นาง พยอม ทองขาว 4/1 ม.6 ตรัง / / / /
14463 นาย พยอม ทิมเจริญ ม.4 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ /
14464 นาย พยอม เทศเกตุ 18ม.2 วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ / /
14465 นาย พยอม พงษบุญ 230/7 บรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
14466 นางสาว พยอม พิทักวงค 63/2ม.3 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
14467 นาง พยอม มิตรานนท รานวิเชียรภัณฑ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
14468 นาง พยอม สุริยานันท 98/88 กุศลศิลป สรรพาวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
14469 นาย พยอม อินทสุวรรณ 264 ม.4 ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
14470 นาย พยอม พ่ึงสนธิ์ 1 ง้ิวราย เมือง ลพบุรี /
14471 นาย พยอม ศักดิ์จิรพาพงษ 155 7 กะทุน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270 /
14472 นางสาว พยอม สุมาคร 431/8 ถ.ประชาราษฎร ต.บางซ่ือ อ.ดุสิต จ.พระนคร /
14473 นาง พยับ วิสวิสุทธิ์ 156 ม. 1 เลย - ดานซาย โคกงาม ดานซาย เลย 42120 /
14474 นาย พยัพ อรุณฤทษ 688 ไฟบึงสีไฟ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร / /
14475 เรืออากาศตรี พยัพ ภิรมยเอ่ียม 105 หมู 13 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ 77130 ประจวบคีรีขันธ /
14476 นาย พยุง กุลประยงค - ม.1 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี /
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14477 นาย พยุง จันทรวิลัย 9/50 ม.18 ประชาช่ืน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
14478 นาย พยุง จีนานุรักษ 447/1ม.4 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี /
14479 นาง พยุง นิมมานนิตย 1924/1 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
14480 นาย พยุง ผดุงเกียรติวัฒนา 74/1 เช้ือเพลิง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
14481 นาย พยุง สาเรือง 40 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
14482 นาย พยุง สุพรรณา 39 ม.4 ทาหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร /
14483 นาง พยุง อ้ึงตระกูล 46/22 4 ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง 14000 / / /
14484 นาง พยุง อุดดมภิมาพันธุ 45-46 ม.1 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี /
14485 นาย พยุง แจมจา 257 จักรวรรดิ์ วังบูรพา พระนคร พระนคร / /
14486 นาย พยุง สรางตนเอง 8 บานแปง พรหมบุรี สิงหบุรี / /
14487 นาย พยุง วีระนอย 48 ต.นครนายก อ.นครนายก จ.นครนายก /
14488 นาง พยุง หะรณสุต 97 อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
14489 นาย พยุง กิตติประยูร 46 หมู 7 ต. ในเมือง ถ.วังจันทรเกษม อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
14490 นาย พยุง เพชรัตน 862 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. กําแพงเพชร /
14491 นาย พยุงชัย วิชัยธรรม 110/8 ม.1 หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม /
14492 นาง พยุงศรี อุทัยรัตน 182/210 2 ม.ภูเก็ตการเคหะศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / / /
14493 นางสาว พยูณา เกิดนาค 95/37ม.4 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
14494 นาง พเยาว เกษตรสมบูรณ 52ม4 คูเตา หาดใหญ สงขลา / / /
14495 นาง พเยาว ปยะวัชร 44/7ม.10 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
14496 นาง พเยาว หมายยอด 92-94 ตะนาว ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
14497 นาย พโยม วงศยิ้ม สามเสน ดุสิต ดุสิต กทม. /
14498 นาย พร กุสุมภ 99/287 ม.13 ลาดพราว 41 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
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14499 นาย พร ขาวจันทร - ม.4 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
14500 นาย พร คุลฮิ 34ม.1 วารินชําราบ อุบลราชธานี /
14501 นาย พร บํารุงรัตน ม.3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
14502 นาง พร เปรมประสาทสิทธิ์ 521/5 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
14503 นาย พร สระทองเขิน 7 ม.3 สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
14504 นางสาว พร สุรเวชสุนทร 1056/2 วัดไผเงิน จันทน บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
14505 นาย พร จารุแพทย 17 ขามใหญ เมือง อุบลราชธานี /
14506 นาย พร จําโสภี 144 วิสุทธิกษัตริย บางขุนพรหม ปอมปราบ กทม. /
14507 นาย พร ไปรนางกรู 11 อุไทย อุไทย พระนครศรีอยุธยา /
14508 นาย พร คะโยธา 5 โนนศิลา สหัสขันธ มหาสารคาม /
14509 นาย พร ขําโสภี 144 ถ.วิสุทธิกษัตริย  อ.พระนคร จ.พระนคร /
14510 นาย พร นุชแนวดีศรี 67/1 ม.ซอยเทเวศ ถ.วิสุทธิกษัตริย อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
14511 นาย พร ภาสบุตร 948-ก ต.เกาะวัดทาพระ อ.กิ่งบากกอกใหญ จ.ธนบุรี /
14512 นาย พร แสงเขียว 321 ต.วัดสิงห อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท /
14513 นางสาว พรกนก นิธิพงษวนิช 1856/4ม.6 สุขุมวิท113 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
14514 นาย พรกม พูลทวี 904จ. ต.มหาชัย อ.สมุทรสาคร จ.ธนบุรี /
14515 นางสาว พรกมล กิตติปญญางาม 5ม.3 กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
14516 นาง พรกมล เอ้ือเฟอ 302/5 ลาดพราว1 ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
14517 นางสาว พรจันทร ศรีสานติวงศ 7 จันทร 18/4 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
14518 นาง พรจิตร สมิทธิ์นราเศรษฐ 205/182ม.6 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / /
14519 นาง พรจิตร พรสี่ 61ม.5 เดชอุดม อุบลราชธานี /
14520 นางสาว พรจิรา การภักดี 385/4 วัดจันทรใน บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
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14521 นาย พรเจริญ กุลศรี 156 หมู 3 เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี 22160 / /
14522 นางสาว พรชนก เดชสุวรรณ 21/37 หมู6 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10310 /
14523 นาย พรชัย แกวบัณฑิตย 238ม.2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 / / / /
14524 นาย พรชัย จงจิตลารี 339/46 เจริญรัก คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
14525 นาย พรชัย จันทรเจริญ 123 เจริญสวัสดิ์ ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร /
14526 นาย พรชัย จุยเปยม 23/8 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14527 นาย พรชัย เจษฎาวิริยะ 468 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
14528 นาย พรชัย ชนะนิธิธรรม 1032/239 พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
14529 นาย พรชัย โชคเพ่ิมพูน 1126 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
14530 นาย พรชัย แซกวย 259 ม.1 กําแพงเพชร /
14531 นาย พรชัย ดาวเรือง 140/15 3 แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
14532 นาย พรชัย ไทยถานันดร 160/11ม.4 หลังโคลีเซียม จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช /
14533 นาย พรชัย ปลื้มใจ 7/18ม.9 ซุปเปอรไฮเวย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
14534 นาย พรชัย พงษสิทธิถาวร 142 ม.2 สุวรรณศร วิหารแดง สระบุรี /
14535 นาย พรชัย พรสวางวิวัฒน 32 ธตรฐ ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
14536 นาย พรชัย พัฒนโภครัตนา 5 ม.3 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / / / /
14537 นาย พรชัย พิทักษศักดิ์เสรี 629/173 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
14538 นาย พรชัย พุทธรักชาติ 11/6 4 ชินเขต 2/46 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
14539 นาย พรชัย พูนเพ่ิมสุวรรณ 72 บพิตรพิมุข จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
14540 นาย พรชัย เลิศเวชกุล 265/297 สาธุประดิษฐ15 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
14541 นาย พรชัย วงศปฎิภาณ 16/1 ม.8 ปากทอ ราชบุรี /
14542 นาย พรชัย วงษชัยยะ 1299 ม.1 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 661 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

14543 นาย พรชัย ศรีอรนันต 3 ซอย3 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
14544 นาย พรชัย สวางวงค 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
14545 นาย พรชัย สุคัณธสิริกุล 257/65 มหิดล ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
14546 นาย พรชัย แสงธรรมชัย 116 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
14547 นาย พรชัย หวังสุขสุวรรณ 100/76 ม.2 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
14548 นาย พรชัย เหมรัษดานนท 961ม.1 ตาคลีพัฒนา ตาคลี ตาคลี นครสวรรค /
14549 นาย พรชัย อารีประเสริฐกุล 3/3ม. แมนรําลึก หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
14550 นาย พรชัย เอกชัยณรงค 208/22ม.9 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
14551 นาย พรชัย เอ้ือสุวรรณกุล 4/60ม.2 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร / / /
14552 นาย พรชัย จวงโคตร 8/1 ม.4 ต.ทุงขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 จันทบุรี /
14553 นาย พรชัย กังวานวณิชยกุล 88/2205ม.6 พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
14554 นาวาอากาศโท พรชัย นพรัตนเกียรติ 262/2 หมูที่ 3 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / /
14555 นาย พรชาตรี อรุณโชคถาวร 261/330 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
14556 นาย พรเชษฐ นอยกลัด 113/94ม.14 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
14557 นางสาว พรณิภา สอนบุตร 2100/422 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
14558 นางสาว พรตรี กิติคุณ 210 19 รัตนอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
14559 นาง พรตะวัน ธนะโภค 23 ม.10 บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
14560 นางสาว พรทรัพย แซจ้ึง 23/5-6 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
14561 นาง พรทวี กุลเวิน 332/4 บรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
14562 นาง พรทิตา ชัยอํานวย 7/537 ม.1 ประชาช่ืน ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
14563 นางสาว พรทิพย กัณหา 53/3 เทศบาล นาออ เมืองเลย เลย 42000 / /
14564 นางสาว พรทิพย กาญจนอนุกูล 54 15 หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 /
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14565 นางสาว พรทิพย กิตติคุณ 451ม. ชลบุร-ีบานบึง บานบึง บานบึง ชลบุรี 20170 /
14566 นาง พรทิพย แกวสุริยานุกูล 484 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
14567 นางสาว พรทิพย คําพอ 123 ก81ม.16 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
14568 นางสาว พรทิพย จงรักษ 222/5-6ม.12 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
14569 นางสาว พรทิพย จันทรเพ็ญ 566/113 พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
14570 นางสาว พรทิพย จันทรศรี 131/63 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
14571 นาง พรทิพย จําปาวัลย 67/32ม.16 หทัยราษฎร มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
14572 นาง พรทิพย เจริญพารากุล 182/123 2 ศรีวิชัย 20 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / / /
14573 นาง พรทิพย ฉิมแปน 57/7ม.1 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
14574 นางสาว พรทิพย ติงพัฒนะ 235 ลาดพราว115(ศานตินิเวศคลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
14575 นาง พรทิพย ติงหงะ 104/19 6 วิชิตสงคราม กะทู กะทู ภูเก็ต 83120 / /
14576 นาง พรทิพย ติละกุล 1334/39 ปราจีนอนุสรณ หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 /
14577 นางสาว พรทิพย แตงเนื้อเหลือง 52/4 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
14578 นาง พรทิพย ทารา 64/6ม.6 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
14579 นาง พรทิพย ธรรมเที่ยง 27/287 ม.12 คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
14580 นางสาว พรทิพย บุญทาสี 66/345 ม.2 บึงน้ํารักษ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
14581 นาย พรทิพย เปลงทรัพยสิน 51/1ม.7 เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี / /
14582 นาง พรทิพย พนมเสริฐ 299 เดชอุดม 6 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
14583 นางสาว พรทิพย พาโน 205/6 10 มทร.อีสาน วข.สกลนคร แร พังโคน สกลนคร 47160 / / /
14584 นางสาว พรทิพย พิมดีด 112 3 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก 26130 / /
14585 นาง พรทิพย พิมลรัตน 10 ก ม.11 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14586 นาง พรทิพย ฟกอยู 224/5 บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
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14587 นาง พรทิพย มีชัย 138/54 ม.4 ชนเกษม มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
14588 นางสาว พรทิพย รัตนมณี 49/30ม.4 วัดเสาธงหิน ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
14589 นางสาว พรทิพย ราชคํา 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
14590 นาง พรทิพย รุงเรือง 102 กําแพงเพชร ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / /
14591 นางสาว พรทิพย เลิศเจริญยงศ 513 ไมตรีจิต ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
14592 นาง พรทิพย วิริยสกุลทอง 1282/22 ม.10 เอเซีย นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
14593 นาง พรทิพย วิริยางกูร 27/242 ม.1 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
14594 นางสาว พรทิพย ศรีพิริยะกุล 347/71 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
14595 นาง พรทิพย ศีตะโกเศศ 55/15หมู2 บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
14596 นางสาว พรทิพย สมัยกลาง 329 ม.10 พรรณพฤกษา ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / /
14597 นาง พรทิพย สวัสดิรักษ 28 ม.1 โชตนา ริมใต แมริม เชียงใหม /
14598 นางสาว พรทิพย สหเวชชภัณฑ 1455 เจริญกรุง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
14599 นางสาว พรทิพย สอนสงวนจงษ 329 ม.2 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี / /
14600 นาง พรทิพย สังขภาพันธ 221/7 จินตกานน แสนตุง เขาสมิง ตราด /
14601 นาง พรทิพย สันมาหมูด 178 4 โคกทราย โพรงจระเข ยานตาขาว ตรัง 92140 /
14602 นาง พรทิพย สุดเสนหา 310/694 ม.3 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
14603 นางสาว พรทิพย สุทธิอรรถศิลป 9/119 ม.10 ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
14604 นางสาว พรทิพย สุรรุจิ 9-11 เทศบาลซอย1 หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 / /
14605 นางสาว พรทิพย อาชาพานิช 2109-2111 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
14606 นาง พรทิพย อินทรเนตร 56ม.2 อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่ /
14607 นางสาว พรทิพย คงคาสวรรค 8/67 ม.8 ซ. ถ. ต.ทาแรง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. กรุงเทพมหานคร /
14608 นาง พรทิพย บุนนาค 62/175 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
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14609 นาง พรทิพย พิทักษไพบูลยกิจ 120 ม. ซ. ถ.รังสิต-ปทุม ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.- ปทุมธานี /
14610 นางสาว พรทิพย ศรีบุปผา /
14611 นางสาว พรทิพย วัฒนพงศ 10/18ม.11 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
14612 นางสาว พรทิพย เวชชาภินันท 88 ม.1 บานแพว บานแพว สมุทรสาคร / / /
14613 นางสาว พรทิพา ใจมุง 54 ม.4 ปาแฝก แมใจ พะเยา 56130 / / / /
14614 นางสาว พรทิพา รอดมณี 51 ม.3 สุขสวัสดิ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / /
14615 นาง พรทิพา อัครจันทโชติ 95/4 โปริสภา ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
14616 นางสาว พรทิวา ทาสม 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
14617 นาง พรทิวา ทักษิณ 280/66 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000 ลําปาง /
14618 นาย พรเทพ เกษมพรรณราย 15/20ม.3 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
14619 นาย พรเทพ ใชบุญเรือง 210 ทิพยเนตร หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
14620 นาย พรเทพ เต็มรังษี 8/6ม.9 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
14621 นาย พรเทพ ลาภนิกรกุล 1186/2-3 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
14622 นาย พรเทพ วราโภค 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
14623 นาย พรเทพ เวทยสุธี 87ม.1 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร /
14624 นาย พรเทพ สุขศรีพาณิชย 55/28 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
14625 นาย พรเทพ เฟองวุฒิราญ 131 ม. ซ.มิตตคาม ถ. ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. กรุงเทพมหานคร /
14626 นางสาว พรเทวี เผาจํารูญ 102ม.10 ลาดพราว ซ.3 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
14627 นางสาว พรธิภา พิลึก 3/11ม.7 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
14628 นางสาว พรนภัส มูลกุล 156 หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
14629 นางสาว พรนภา กิจเจริญ 108ม.2 ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
14630 นางสาว พรนภา กิจนิตยชีวี 79 ม.9 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา / / / /
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14631 นางสาว พรนภา ดีวงกิจ 317ม.14 คลองนารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
14632 นางสาว พรนภา มูลมา 48/28 ประชาราษฎร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
14633 นาง พรนภา วัฒนามัย 6 ม.8 บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 /
14634 นางสาว พรนภา พงศวรินทร 31 ม. ซ.จรัญสนิทวงศ 77/2 ถ.จรัญสนิทวงศ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.08 5833 0049กรุงเทพมหานคร /
14635 นาย พรนเรศ ทวีโคตร 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
14636 นางสาว พรนันท บุญประสม 1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
14637 นางสาว พรนารี สิงหเทพ 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
14638 นาง พรนิดา สุขทะเล 438/3 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
14639 นางสาว พรนิภา สุนทร 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
14640 นาย พรนิมิตร นาควรรณ 5 ม.8 ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240 /
14641 นางสาว พรประภา กาญจนรินทร 38/28 สุมธิสาร บางกะป กรุงเทพมหานคร /
14642 นางสาว พรประภา สัตยานันทาภิบาล 113/128 หทัยราษฏร21 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
14643 นางสาว พรประภา หรูประกายอักษร 90/192 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 /
14644 นาง พรประสบศรี อรุณโชคถาวร 236/23 ม.5 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
14645 นาย พรประสิทธิ์ พลธนะ 62/3 ดอนมูล สูงเมน แพร 54130 /
14646 นางสาว พรปวีณ คําหลวง 58 10 ทุงยาว ปาย แมฮองสอน 58130 /
14647 นางสาว พรปวีณ ทรัพยเจริญ 320 วัดมัชฌันติการาม บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
14648 นาง พรปวีณ เทวรักษพิทักษ 107/154 ม.ฐานทอง5 เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
14649 นางสาว พรปวีณ นาทีราช 44/39 4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
14650 นาง พรปารณีย ไชยอนันต 23/1 1 สุขุมวิท หนองตะพาน บานคาย ระยอง 21120 / /
14651 นาง พรพนา กองจันดา 418 พระเมรุ ทุงโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 25220 / /
14652 นางสาว พรพรรณ กุลเวชกิจ 1895/55 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
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14653 นาง พรพรรณ แซตั้ง 55 แสงอาทิตย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
14654 นางสาว พรพรรณ แซปง 352/13 ม.10 สุขสวัสดิ์ 27 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
14655 นาง พรพรรณ ทรัพยไพบูลยกิจ 26 3 (ถนนศรีปงเมือง) ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
14656 นางสาว พรพรรณ บริรักษสมบัติ 15/1ม.2 ราษฎรอุทิศ ทุงกวาว เมืองแพร แพร 54000 /
14657 นางสาว พรพรรณ พรวิชุลดา 628/2 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
14658 นางสาว พรพรรณ พุมเรืองนาม 202ม.5 มวงหมู เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี / / /
14659 นางสาว พรพรรณ ลิ้มพิพัฒนชัย 104/131 6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
14660 นางสาว พรพรรณ วิสุทธิวรรณวุฒิ 404/1 ประชาธิปไตย บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
14661 นางสาว พรพรรณ สุนทรธรรม 6/2 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
14662 นาง พรพรรณ สุลัยมาลย 152/42 วัดคงมูลเหล็ก อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
14663 นางสาว พรพรรณ เหลืองไชยรัตน 9 ชางคลาน ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
14664 นางสาว พรพรรณ อัมรินทรนุเคราะห 1251/57 ตรอกจันทร สพาน3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
14665 รอยเอกหญิง พรพรรณ อุดมบัวทอง 12/213 พหลโยธิน48 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
14666 นาง พรพรรณ บรรณดิลก 4 ม.1 ซ. ถ. ต.หนองแขม อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี 15120 โทร.- ลพบุรี /
14667 นาง พรพรรณ อนุรักษ 12 ซ.ราษฎรบูรณะ 39 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 กรุงเทพมหานคร /
14668 นางสาว พรพรรณ แพรวพรายกุล 39/5 ศาลาแดง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
14669 นาง พรพรหม สุวรรณคาม 32ม2 ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
14670 นาย พรพล เจริญสกุล 93 ม.10 บางปลา บางเลน นครปฐม /
14671 นางสาว พรพัช พรหมวัน 514 บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
14672 นางสาว พรพันธ ภูมิโยชน 35ม.10 พานิชเจริญ ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40260 / /
14673 นางสาว พรพิชา บุตรโชติ 215/18 มิตรภาพ ขอนแกน 40120 /
14674 นาย พรพิบูลย ระวรรณ 18/1ม.4 นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
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14675 นาง พรพิมล เจริญสุข 69 กุฎีจีน เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
14676 นางสาว พรพิมล ฉิมพินิจ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
14677 นางสาว พรพิมล เฉลยวิจิตร 110/349 อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / /
14678 นางสาว พรพิมล ชอลัดดา 87/15 ทาเรือจาง ตราด 23000 /
14679 นางสาว พรพิมล นิลบวร 85 7 เขาปูน หวยยอด ตรัง 92130 / / / /
14680 นางสาว พรพิมล ปานประทีป 81/143 4 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
14681 นางสาว พรพิมล ลาภเจริญโชค 54ม.6 หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร /
14682 นาง พรพิมล ศรีม่ิงขวัญชัย 9/17 6 หมูบานธนิกา เลียบคลองนายกิม สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
14683 นางสาว พรพิมล ศรีสมบูรณสุข 651-653-655 สี่พระยา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
14684 นางสาว พรพิมล สระทองพูน 9 ม.12 สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
14685 นางสาว พรพิมล เหมะทักษิณ 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
14686 นางสาว พรพิมล เลิศพานิช 8/84 ถ.งามวงศวาน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร /
14687 นางสาว พรพิมล สุขธนารักษ 2/1 ม.3 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 จันทบุรี /
14688 นาง พรพิศ ศุขสมาน 95/42 ประชาราษฏร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
14689 นาง พรพิศ สุวรรณสินพันธุ 77/119 ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
14690 นางสาว พรพิศ อมตพันธ 200/71 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
14691 นางสาว พรพิสุทธิ์ เผาพงษ 292/1 อัษฎางค ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
14692 นางสาว พรเพชร วัฒนจินดาพร 104/144ม.1 ดาวคะนอง-จอมทอง จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
14693 นางสาว พรเพ็ญ คงเสรีภาพ 19/1 สุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
14694 นางสาว พรเพ็ญ จีระศิลป 137/143ม.5 สยามธรณี รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
14695 นางสาว พรเพ็ญ พรคง 101/61 หมู 8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
14696 นาง พรเพ็ญ พรหมเจียม 99/65ม.1 กาญจนวิถี บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
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14697 นางสาว พรเพ็ญ วงศบัณฑูรย 49 วัดราชสิทธารามอิสรภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
14698 นาง พรไพรินทร ศรีรัตนปนทอง 144 ม.1 หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี /
14699 นาง พรฟา ศรวณีย 105/10 ม.8 . บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
14700 นางสาว พรภัค วิบูลยวุฒิ 33 เฟองนคร วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
14701 นาง พรภัส โอกาศเจริญ 67/84 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
14702 น.ส. พรภัสสร แซโลว 1931/9 4 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
14703 นาง พรม จงรักษ - ม.9 เขาทอง เมืองกระบี่ กระบี่ /
14704 นาย พรม จันทรา 261/1ม.2 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130 /
14705 นาย พรม ปะระติ 45 ม.2 มหาสารคาม /
14706 นาย พรม ปกกลาง 3690/23 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
14707 นาย พรม ภูสุวรรณ 28ม.3 มหาสารคาม /
14708 นาย พรม มหาอํานาจ 69 ม.6 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน /
14709 นาย พรม มากเฟอง 141 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
14710 นาย พรม ลับขุนทด ม.2 ฉะเชิงเทรา /
14711 นาย พรม วันทรา 63/4 ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
14712 นาย พรม เผาดิษฐ 52 ประชาธิปตย หัวเวียง เมือง ลําปาง /
14713 นาย พรม จันสีทอง 4 ทาชาง พรมพิราม พิษณุโลก /
14714 นาย พรม สิทธิวงษ 118 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
14715 นาย พรม แซอึง หมู 4 ต.สายออ ถ.สุระนารายณ อ.โพนาไทย จ. นครราชสีมา /
14716 นาย พรมงคล ฉันทรัตนโยธิน 9/119 6 รัตนาธิเบศร เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / /
14717 นาง พรมนา พรงพินิจ 331 พระสุเมรุ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
14718 นาย พรมมา แกนทาว 3 ม.5 โพธิ์ศรี สกลนคร /
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14719 นาย พรมมา ขวัญงอน 163ม.9 บานฝาง บานฝาง ขอนแกน /
14720 นาย พรมมา จันทราช ม.1 โนนราษี บรบือ มหาสารคาม /
14721 นาย พรมมา จันทะแสน 29 3 นาโพธิ-์โพนแพง นาโพธิ์ กุสุมาลย สกลนคร 47210 /
14722 นาย พรมมา ฐานขันแกว 113ม.17 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
14723 นาย พรมมา ทาวุธ 398ม.1 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค /
14724 นาย พรมมา มานัส 91/1 ม.8 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
14725 นาย พรมมา วิระศักดิ์ 126 อุบลราชธานี /
14726 นาย พรมมา โวหาร 200/43ในเขต อดุลยเดช หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
14727 นาย พรมมา แสงชมภู 110 13 กุดหวา กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110 /
14728 นาย พรมมา เจริญบุญ 11 จันทึก สีคิ้ว นครราชสีมา /
14729 นาย พรมมา ชูรึทัย 1 เมืองพาน พาน เชียงราย /
14730 นาย พรมมา โกฎคางพูล ม.14 ต.ปุรใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา / /
14731 นาย พรมมาส ชูศรี 95/12 ม.1 ทุงรัง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160 /
14732 นาย พรมมินทร แสนสดใส 836/10-11 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
14733 นาย พรมมี ทวีทรัพย 471/10 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
14734 นาย พรมมี ไชยประเสริฐ 1 บานผือ บานผือ อุดรธานี / /
14735 นางสาว พรยุภา อัศวาจารย 29/3 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
14736 นางสาว พรรณกร เมืองม่ัน 887/74 ม. ซ. ถ.ศรีพรหมโสภิต ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงหบุรี จ.สิงหบุรี 16000 โทร. สิงหบุรี /
14737 นาง พรรณกาญจน หมายเจริญ 261 ม.10 สระบุร-ีหลมสัก หนองแจง บึงสามพัน เพชรบูรณ 67160 / / /
14738 นาง พรรณงาม สวางศรี 56 ขุนศรีวิชัย ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
14739 นางสาว พรรณชตา เจียวิริยบุญญา 194 อยูเย็น ศรีสะเกษ 1 วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
14740 นางสาว พรรณทิพา หลออุดมพันธ 473 ลาดพราว 62 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
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14741 นางสาว พรรณธิมา เผาสกุลทอง 144 ม.1 หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี 20190 /
14742 นางสาว พรรณนิดา สินสวัสดิ์ 28 15 ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา 30270 /
14743 นางสาว พรรณปพร จันคณา 111 11 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 /
14744 นางสาว พรรณผกา รัตนอักษรศิลป 48 โพธาราม โพธาราม ราชบุรี / / /
14745 นางสาว พรรณพร ปุณณาเจริญ 3/2ม.4 เชียงใหม-ดอยสะเก็ด ฟาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
14746 นางสาว พรรณพัชรา อัมพรประเสริฐ 212 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
14747 นางสาว พรรณเพ็ญ ธรรมดําเกิง อินทรพิทักษ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
14748 นาง พรรณเพ็ญ ภูระยา 62/138ม.5 ลือชา พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
14749 นางสาว พรรณเพ็ญแข ตั้งสถาพรพันธ 1527/1-2 สุขุมวิท ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
14750 นางสาว พรรณภัทร อินทฤทธิ์ 21/139 หมู 13 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
14751 นาย พรรณรงค กูลเกื้อ 99/180 ม.2 รามอินทรา จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
14752 นาง พรรณราย ชูศรีทอง 99/17 16 หมูบานเบสทโฮม มะลิวัลย บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
14753 นาง พรรณราย พิทักเจริญ 34ม.4 ฉลองกรุง ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
14754 นางสาว พรรณราย ศิลปประเสริฐ 256 ริมคลองภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
14755 นาง พรรณราย อโศกตระกูล 52/12 โพนพิสัย หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
14756 นาง พรรณลักษณ กันเสง่ียม 10/216 ม.3 วัดดาวเรือง รังสิต-ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
14757 นางสาว พรรณวดี พฤกษาพงษ 7 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
14758 นางสาว พรรณวดี พานิชวัฒน 284/1 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 12120 / / / /
14759 นางสาว พรรณวไล ไชยวาน 420/305 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร / / / /
14760 นางสาว พรรณวษา สรสมศักดิ์ 303 เทอดไทย 21 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
14761 นางสาว พรรณวิศา หาญพิทักษชัยกุล 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
14762 นางสาว พรรณสุวัชร รติพงคสิทธิ์ 519/5 . รามคําแหง วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
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14763 นาง พรรณอร เจนศิริรุงเรือง 206 ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี /
14764 นางสาว พรรณา กาญจนา 301/586 รามคําแหง68 สุภาพงษ หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
14765 นาง พรรณา วรรณสุนทร 41/1 ม.6 88 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
14766 นางสาว พรรณา สรสุนทร 168/2 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
14767 นางสาว พรรณา สิรสุนทร 168/2 นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
14768 นาง พรรณิการ โปธาคํา 136 9 จอมพระ ทาวังผา นาน 55140 / /
14769 นาง พรรณิภา พูลพงษ 9/435 ปอปปูลา 5 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
14770 นางสาว พรรณิภา มีสา 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
14771 นาง พรรณิภา อนันตประยูร 23/52ม.2 ศรีราชานคร3 ศรีราชา ชลบุรี / /
14772 นาง พรรณี กาญจนวรินทร 191/8ม.5 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
14773 นางสาว พรรณี ขาวเธียร 158 กรุงเทพ-นนท ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14774 นางสาว พรรณี โควินทวีวัฒน 794-6 ประชาธิปปก หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
14775 นางสาว พรรณี งามยิ่ง 1855/164 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
14776 นางสาว พรรณี จารุพัฒนะสิริกุล 27-29 สันนาลุง วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / / /
14777 นาง พรรณี จิรวงษโรจน 25/11 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
14778 นางสาว พรรณี ชัยกระวีพันธ 34/28 สุริวงค บางรัก กรุงเทพมหานคร /
14779 นาง พรรณี ชุยพิพัฒน 312 ธรรมโชติ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
14780 นาง พรรณี เดชกําแหง 4/288ม.4 เสรีไทย คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
14781 นางสาว พรรณี ธนกิติวิรุฬ 126 ตลาดศรี ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
14782 นางสาว พรรณี นาสนิท 20/6ม.11 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
14783 นาง พรรณี ประสงคไทย - ม.1 ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี /
14784 นาง พรรณี พงษพานิช 774 ประพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
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14785 นาง พรรณี แยมศรี 99 14 มิตรภาพ ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 /
14786 นาง พรรณี รัตนเสริมพงศ 12/75 ม.34 วัดเลียบ สงศสวาง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14787 นาย พรรณี ลือตระกูล 27/30 ม.34 วัดเลียม พิบูลสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
14788 นาง พรรณี ลุยจันทร 327 7 หนาสถานีรถไฟรอนพิบูลย รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80130 / /
14789 นางสาว พรรณี วิญญกูล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
14790 นางสาว พรรณี ศิริชยาภรพงษ 1451 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
14791 นาง พรรณี สมิติเมธา 269/8 องครักษ สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
14792 นางสาว พรรณี สุขอ่ิม 204/1 ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร /
14793 นาง พรรณี สุภัทรพันธุ 8 เทศบาลรังสฤษดิใต บางเขน กรุงเทพมหานคร /
14794 นางสาว พรรณี เสมอภาค 175/5ม.2 อุบลรัตน ขอนแกน /
14795 นาง พรรณี โหรวิชิต 18/16ม.3 เรวด4ี7 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
14796 นาง พรรณี อริยพูลพงศ 147 หลวง วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
14797 นาง พรรณี แซตั้ง 550 ต. แมกรอง อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม /
14798 นาง พรรวนิศา วิรมยเจียม 603/38 ม. ซ. ถ.พระองคขาว ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.- พิษณุโลก /
14799 นางสาว พรรษกร เผาพันธุศร 201/1 ม.15 พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
14800 นางสาว พรรษมณฑ แซจ่ัง 605/54 เพชรเกษม52/2 เพชรเกษม กรุงเทพมหานคร 10160 /
14801 นาง พรรษา เชาวนเกษม 266/102ม.15 พหลโยธิน พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
14802 นาง พรรสวรรค ใจม่ันณ 74/162 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
14803 นางสาว พรรสินี สิงหฉัตรแกว 49/857 2 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
14804 นางสาว พรระวี พรรณไวย 13/1 ม.5 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 /
14805 นางสาว พรระวี อัศวสุริยะวงศ 122/19 8 สกุลดี 5 สกุลดี หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / /
14806 นางสาว พรรัตน เกษสุวรรณ 249/45ม.4 ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
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14807 นาง พรรัตน เกียรติไพบูลยสุข 70/334ม.5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
14808 นางสาว พรรัตน บุญจง 12 ทุงเศรษฐี แยก 18 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 / / / /
14809 นาย พรเลิศ รุงเรืองเศรษฐ 17/5 ม.14 ปากแรต บานโปง ราชบุรี 70110 /
14810 นาง พรวน กึ่งสันเทียะ 449 ม.8 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 /
14811 นางสาว พรวรินทร หอมจันทร 210/20 ม.10 สุวรรณศร ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 /
14812 นาง พรวลัย ขนอนเวช 115/45 7 สวนผัก 50 แยก สวนผัก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
14813 นางสาว พรวลัย สุขอยู 113 ม.2 ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร 66170 /
14814 นางสาว พรวลี นิ่มศิริสุวรรณ 676 แกวฟา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
14815 นาง พรวันเพ็ญ ภูทอง 160/3 ม.5 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20240 / /
14816 นางสาว พรวิภา วัฒนเสรี 399/29 สุขุมวิท55 คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
14817 นางสาว พรวิภา วาชัยศรี 26/320 10 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี /
14818 นางสาว พรวิมล ขวัญนาค 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
14819 นางสาว พรวิมล นรเพชร 9/8 9(ธนินธา) วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
14820 นาง พรวิมล พุทธบูชา 70/20 6 บานหมอ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / / /
14821 นางสาว พรวิลัย สําพล 37/6 9 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20230 /
14822 นางสาว พรศรัณย นิ่มเจริญนิยม 105/97ม.4 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
14823 พันจาอากาศโทหญิงพรศรี เดชะคุปต 510 จรัญสนิทวงศ 79 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
14824 นางสาว พรศรี ลิ้มบุญเรือง 233 เพชรเกษม 92/2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
14825 นางสาว พรศรี สุริยกันตานนท 50/100ม.3 พหลโยธิน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
14826 นาย พรศักดิ์ กาญจนสุทธากุล 339/56 สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
14827 นาย พรศักดิ์ จะมณี 460 ม.6 เชียงราย 57210 / / / /
14828 นาย พรศักดิ์ ทิพยชัชวาลกุล 4/359 1 วัดสะแกงาม 25 พระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
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14829 น.ต. พรศักดิ์ พุมจันทร 1325/47 เอกชัย 125 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
14830 นาย พรศักดิ์ ศิริมาก 225 4 สะเดา บัวเชด สุรินทร 32230 /
14831 นาย พรศักดิ์ เหลากิจไพศาล 580/280 32/1 ประชาราษฎรสาย1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
14832 นาย พรศักดิ์ อรามเสรีวงศ 502/42 กรุงเกษม ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10320 / / /
14833 นาย พรศักดิ์ อรุณโชคถาวร 9  ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 / /
14834 นางสาว พรศิริ ทิพมาเมืองคุณ 33/1 รวมจิตร กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 /
14835 นางสาว พรศิริ นอมนําทรัพย 286 ม.1 กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 73140 / / /
14836 นางสาว พรศิริ สุวรรณภาพร 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
14837 นางสาว พรศิลป สวรรควัฒนกุล 90/180 เปรมสมบัติ ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
14838 นาง พรศิลป แกวคํามา 79/1 ม.2 ฮอด ฮอด เชียงใหม 50240 /
14839 นาง พรสรวง ขุนชนะ 449/3ม3 เมืองลพบุรี ลพบุรี 15130 / /
14840 นาง พรสวรรค ขันสาคร 334/9 ม.5 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี / / / /
14841 นางสาว พรสวรรค จันทวงศ 102/165 หมู 8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11112 /
14842 นาง พรสวรรค ทิมาศาสตร 62/14 5 เกษตร-นวมินทร จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
14843 นางสาว พรสวรรค ลีปรีชา 1 1 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ 67280 / / /
14844 นาย พรสวัสดิ์ บุญประชารัตน 38/71 3 เหมราช2 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
14845 นางสาว พรสิริ รอดเสียงล้ํา 99/34 ม.6 พงษเพชร พัฒนา 2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
14846 นางสาว พรสุดา แกวมณี 78/2 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
14847 นางสาว พรสุดา ผาจันทรยอ 41 5 ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
14848 นางสาว พรสุดา พรมโต 76/2 1 น้ําไคร น้ําปาด อุตรดิตถ 53110 /
14849 นาย พรหม กลีบจําปา 21/1 ม.7 พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา /
14850 นาย พรหม แกวพิลา 49 ม.7 ศรีสะเกษ /
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14851 นาย พรหม เช่ียวชาญ 60 ม.2 พรหมบุรี พรหมบุรี สิงหบุรี /
14852 นาย พรหม ไชยเดช 202 พัทลุง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
14853 นาย พรหม ดํารงพิพรรธน 166 6 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 93000 /
14854 นาย พรหม เพ็ชรจํารัส 20/1 ม.1 ชิงโค สิงหนคร สงขลา /
14855 นาย พรหม ภาพยนตร 11ม.17 ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย / /
14856 นาย พรหม วนขุนทด 7-8 บานเพชร บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ / /
14857 นาย พรหม วัฒนะโชติ ม.3 ตลุก สรรพยา ชัยนาท / /
14858 นาย พรหม เสือเณร - ม.2 สวรรคโลก สุโขทัย /
14859 นาย พรหม อุตสระคู 134/3/4 สมรักษ หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม /
14860 นาย พรหม ไมม่ิงเมือง 5 โคกปบ เมือง ปราจีนบุรี /
14861 นาย พรหม ฟกนอย 168 ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี /
14862 นาย พรหม แพทยนิกร 8 นาทุง เมือง ชุมพร /
14863 นาย พรหม มูลทับ 17 เวียง พราว เชียงใหม /
14864 นาย พรหม ไชยมาดี 416 หลานหลวง ดุสิต ดุสิต พระนคร / /
14865 นาย พรหม นกอยู 2 1 หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ / /
14866 นาย พรหม ถมยา 15 ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
14867 นาย พรหมเทพ ขัตติยะราช /
14868 นางสาว พรหมพร ปราณีตพลารักษ 69/1222ม3 9 รังสิต-องครักษ บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
14869 นาง พรหมพร วะยาคํา 188 3 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
14870 นาง พรหมพร หมอแสน 57 2 ทรายขาว วังสะพุง เลย 42130 / / /
14871 นาย พรหมพัฒน โชคทวีธนาสิทธิ์ 46/2 ม.7 พังราด แกลง ระยอง 21110 /
14872 นาง พรหมภัสสร บรรทัดจันทร 127 กรุณา ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
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14873 นาย พรหมมา ธนะสิทธิ์ 77ม.1 เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด / /
14874 นาย พรหมมา สมนอย 87/3 สรรพสินธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
14875 นาย พรหมมา แสงจันทร 575/3 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี /
14876 นาย พรหมมินทร สายนาคํา 104 ปาขาม1 หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
14877 นาย พรหมมินทร สุพรศิลป 203 ม.13 จอมทอง-ฮอด จอมทอง เชียงใหม /
14878 นาย พรหมมี ศรีทา 11/2 ชวนช่ืน ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
14879 นาย พรหมลิขิต จิตจํานงค 90ม.7 จันทรเพ็ญ เตางอย สกลนคร / /
14880 นาย พรหมวิชช วราวงศกิตติ 11/113 8 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
14881 นาย พรหมา ชาวหนองแสง 144/11 อุดรหนองสําโรง หมูมน เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
14882 นาย พรอม ขุนชิต - ม.3 จังเก พัทลุง /
14883 นาย พรอม คลายกล่ํา 54 9 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
14884 นาย พรอม จีนเจนกิจ 6/28 ม.11 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
14885 นาย พรอม ดวงคํา 51/1ม.3 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง / /
14886 นาย พรอม บุญฤทธิ์ 135ม.1 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช /
14887 นาย พรอม ปรเมษฐานุวัฒน 23ม.3 นครศรีธรรมราช /
14888 นาย พรอม มีแดง 23 ม.1 พัทลุง /
14889 ส.ต. พรอม ศิริเขตรกรณ - ม.3 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี /
14890 นาย พรอม ฮ่ัวเฮง 1 พนม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา / /
14891 นาย พรอม ชูเมือง 10 วังน้ําคู เมือง พิษณุโลก / /
14892 นาย พรอม พรปรีชญ 643 ต.ทาราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
14893 นาย พรอม ภิรมยรักษ 9 ต. พิกุลออก อ. บานนา จ. นครนายก /
14894 นาย พรอม อินทฤทธิ์ 38 หมู 5 ต. ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
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14895 นาย พรอม สุวพรรณพงศ /
14896 นางสาว พรอมจิต เกลื้องประดิษฐ 49/32 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
14897 นาย พรอมพงศ ศรีสวัสดิคุโณดม 55/212 6 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
14898 นางสาว พรอมพรรณ วิริชัย 40/294ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
14899 นางสาว พรอมพรรณ ขันธประดิษฐ 421/54 จรัญสนิทวงศ 33 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
14900 นางสาว พรอมพรรณ จงกล 37/13 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
14901 นางสาว พรอมภัทร พิศูทธินุศาสตร 63/15 ถ.ดอนตูม ต.บอพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทร.089-9191121 นครปฐม /
14902 นางสาว พรอุมา ณรงคราช 259 11 ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง 93120 / /
14903 นาย พระกันทรารักษ 1563 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ จ.ธนบุรี /
14904 นาย พระชาญเวชกิจ 974 ม.1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
14905 นาย พระบริรักษนครกตต 84 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด /
14906 นาย พราย จัดกระโทก 1 ทาดุดขาว โชคไชย นครราชสีมา /
14907 นางสาว พราวทราย ยอดสุวรรณ 100/68 4 บางกรวย-ไทรนอย บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
14908 นางสาว พราวรวี แปนแกว 123/68 เสริมสิริ สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
14909 นาย พริ่ง เจริญมี 109 ม.1 หนองไทร พุนพิน สุราษฎรธานี /
14910 นาย พริ้ง ฤกษทอง - ม.11 บางมูลนาก พิจิตร /
14911 นาย พริ้ง แกวคุม 7 หนองแขม พรมพิราม พิษณุโลก /
14912 นาง พริ้ง สอนทอง /
14913 นาง พริดา โนจิตต 304/832ม.3 กรุงเทพมหานคร 10310 /
14914 นาย พริว อินทนะ 289ม.4 วังศาลา ทามวง กาญจนบุรี 71110 /
14915 นางสาว พริศรา สีตะวัน 2/5 1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120 / / / /
14916 นางสาว พฤกษา ไขแสงศรี 38/9 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 678 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

14917 นาย พฤฒิพัฒน วานิชสรรพ 64 สัมปทาน ทาใหม ทาใหม จันทบุรี 22120 / /
14918 นางสาว พฤฒิยา นิลวัตร 72/20 ติวานนท 8 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
14919 นาย พฤฒิเศรษฐ สิงหเพ็ชร 53 ม.4 ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี 18110 /
14920 นาย พฤทธิกร กะฐินเทศ 301/12 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา /
14921 นางสาว พฤทธิพร ราหุรักษ 118/32 ตรอกวัดราชสิทธาราม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
14922 นาย พฤทธิพล สุขปอม 10/12ม.3 สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / / / /
14923 นาง พฤษภา สิงหธนะ 159/121 5 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
14924 นาย พฤษภา หงษพันธ 974หมู4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 /
14925 นาย พล เครือแตง 537 เทศบาลบํารุง เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ /
14926 นาย พล เดินสายกลาง 37/100ม.2 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10200 / /
14927 นาย พล รักพรหม 94/1 ม.5 อุบลราชธานี /
14928 นาย พล สายบัณฑิต 99/235 หมู 6 ศรีนครินทร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
14929 นาย พล จริตไวทย 6/7 ม.9 ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /
14930 นาย พล จิตตโสภักตร 7 หมูที่ 5 ต. สวางอารมย อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี /
14931 นาย พล คันชากร /
14932 นาง พล สีนวลแตง /
14933 นาย พลกฤต พิรุณ 1201/100 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
14934 นาย พลกฤต อ๊ึงเจริญ 84 1 สุขสําราญ ตากฟา นครสวรรค 60190 /
14935 นาย พลชัย ปฎิยุทธ 345 หลังวัดสวนปาน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ล /
14936 นาย พลภัทร ประเสริฐสินธุ 2508/93 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
14937 นาย พลรัชต คงชุม 302/124ม.6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / / /
14938 นาย พลวัฒน ปยะสรรเพชญ 50/360ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
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14939 นาย พลสิทธิ์ วิภาวิน 225 เปรมปรีดา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
14940 นาย พลสินธุ เขจร 43 ม.5 เชียงแรง ภูซาง พะเยา 56110 / / / /
14941 นาย พลอย ไชยลิ้นฟา 264ม.2 สันทรายงาม เทิง เชียงราย /
14942 นาง พลอย ดอกมะสัง - ม.1 ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
14943 นาย พลอย ทวีไพศาล 1 ม.8 สามงาม พิจิตร /
14944 นาย พลอย ทองสง 33 ควนขนุน พัทลุง /
14945 นาย พลอย นภาโชติ 54 ม.2 สุขุมวิทย เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี /
14946 นาย พลอย รัตนบุบผา 27/1 ตรอกสุริวงศ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
14947 นาย พลอย วงศนรา - ม.5 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ /
14948 นาย พลอย อัปมาไห 36ม.11 นางัว น้ําโสม อุดรธานี / /
14949 นาย พลอย ยอดเพ็ชร 22 5 บางกรวย บางกรวย กทม. /
14950 นาย พลอย พยัฆกุล 62/2 พระราม6 สามแสนใน ดุสิต กทม. / /
14951 นาง พลอย มีมา /
14952 นาง พลอย บุญมา /
14953 นางสาว พลอยชฎา กองอัด 99/18 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
14954 นางสาว พลอยชนก ปทุมานนท 111/1 ม.1 อางทอง-โพธิ์ทอง ปาง้ิว เมืองอางทอง อางทอง / / /
14955 นางสาว พลอยชมพู ทองทิพย 96 ดงพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 / / /
14956 นาย พลอยชัย แลมผล ในเมือง เมือง ชัยนาท /
14957 นางสาว พลอยฌญารินทร ราวินิจ 17/39 ม.6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
14958 นาง พลอยนภัส บินชัย 28 เพชรเกษม 80 แยก เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
14959 นางสาว พลอยสรวง ขันธสุวรรณ 53/19 3 ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
14960 นาย พลัง อัศกุลโกวิท 53/3หมู3 ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี / /
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14961 นางสาว พลังดาว ดวงพร 61/29ม.5 วัดสุวรรณประสิทธนวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
14962 นาง พลับ สมบูรณ - ม.4 สิเกา ตรัง /
14963 นาย พลับ หงษเกิด 63/5 บานเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
14964 นาย พลับ ไชยะวงศ 84 3 แสงจันทร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
14965 นางสาว พลัลพร วิชญรัชตานนท 11 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
14966 นาย พลาเดช ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 182/4 ประตูมา เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
14967 นาย พลายชุมพล นิ่มประพฤติ 24/65ม.15 รามรําแหง26 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
14968 นาง พลิ้ง บางเกตุ - ม.4 สวรรคโลก สุโขทัย /
14969 นางสาว พลิ้ง บุญไชย 120ม.6 ตะเคียนหลมฟา บางหมาก กันตัง ตรัง 92110 / /
14970 นาย พลี เฮาะมะ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
14971 นาย พลูศักดิ์ เลงวงค 172/4ม.5 เชียงใหม-พราว หนองหาร สันทราย เชียงใหม /
14972 นาย พวก อินทรียวงษ 82 7 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี /
14973 นาง พวง คําเกาะหลัก - ม.3 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร /
14974 นาย พวง เผาพันธุแพทย 89 ม.2 ดอนตูม นครปฐม /
14975 นาย พวง พรหมสุข ม.2 ดอยสะเก็ด เชียงใหม / /
14976 นาย พวง ฤทธิจันทร 1813/19 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
14977 นาย พวง วงศวาร ม.2 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
14978 นาง พวง เอ่ียมเรไร - ม.3 สุโขทัย /
14979 นาย พวง บัวบานคํา 6 บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก /
14980 นาย พวง ไขขวัญ 300-301 บรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมือง พิษณุโลก /
14981 นาย พวง อินทรสุภา 10 ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร /
14982 นาย พวง อยูรอง หมู 3 ต.คุงสําเภา อ.มโนรมย จ.ชันยนาท /
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14983 นาย พวง การงาน 86 ต.โรงเลี้ยงเด็ก ถ.บํารุงเมือง อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
14984 นาย พวง พลวิทย 800 ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
14985 นาย พวง ไขขวัญ 300-301 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก /
14986 นาง พวง เช้ือแมน /
14987 นาย พวง รัตนพันธุ 35ม.1 ปาพะยอม ควนขนุน พัทลุง /
14988 นาง พวง แลงลําใย - ม.8 สวรรคโลก สุโขทัย /
14989 นางสาว พวงแกว ภูรยานนทชัย 72/29 เสนานิคม1 พหลโยธิน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
14990 นาง พวงคํา ออนรีย 75/12 วิสุทธิเทพ กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 /
14991 นาง พวงฉลอง ปานขลิบ 14 ผดุงกรุงเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
14992 นางสาว พวงทอง ดวงพิมพ 22/13 ม.6 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
14993 นาง พวงทอง แกนนาคํา 209/35 ม. ซ.มนตรีสุริยวงศ 12 ถ. ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร. ราชบุรี / /
14994 นาง พวงทอง วงศภูมิ 40 ต.เสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
14995 นาง พวงทิพย จิตตสามารถ 170/98 รังสิต-นครนายก 61 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
14996 นาง พวงทิพย เต็มเจริญ 176 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
14997 นางสาว พวงทิพย รัตนะรัต 159/15 เพชรเกษม หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี / / /
14998 นาง พวงนอย ผดุงกิจ 106/4ม.1 มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
14999 นางสาว พวงนอย โลหะขจรพันธ 339/18 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
15000 นางสาว พวงผกา ไชยสุข 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
15001 นาง พวงผกา ตันกิจจานนท 125 11 พระยืน พระยืน ขอนแกน 40320 / /
15002 นาง พวงพยอม เทียนธานี 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
15003 นาง พวงพยอม ปลื้มจิตร 93/4ม.4 เขาวัว ทาใหม จันทบุรี 22120 /
15004 นางสาว พวงพร ชุมภูบาง 27/1 2 ไมงาม เมืองตาก ตาก 63000 /
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15005 นาง พวงเพชร เจริญลาภ 1136 ม.1 สุขาภิบาล 5 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
15006 นาง พวงเพชร พุมเฉี่ยว 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
15007 นางสาว พวงเพชร เพชรชู 16 7 ตนยวน พนม สุราษฎรธานี 84250 / / / /
15008 นาง พวงเพ็ชร จันทรศักดิ์ 196/ม.3 วิเชตนคร แจหม ลําปาง 52120 /
15009 นางสาว พวงเพ็ญ บัวแกว 17/63 ม.2 เทพกษัตรีย รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
15010 นาง พวงเพ็ญ ศรชัย 24/7ม.9 แจมจัน สุขาภิบาล คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
15011 นางสาว พวงรัชฎ ตามถิ่นไทย 530 10 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
15012 นางสาว พวงรัตน บุญชวย 123/3157/ม.16 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
15013 นาย พวน ศรีกระจาง 26ม.2 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี / /
15014 นาย พวย มาสอน 465ม.13 สวางแดนดิน สกลนคร /
15015 นาย พสก อุอากัส 369/612 หมู 3 สุขุมวิท บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
15016 นาย พสก สันติชาติ หมูที่ 4 ต.วัดโบสถ อ. วัดโบสถ จ. พิษณุโลก /
15017 นาย พสธรรณ สุขแกว 6/3 อางทอง ศรีนครินทร พัทลุง 90100 /
15018 นาย พสิษฐ ขาวสอาด 290/10 ประขานุกูล 3 ซอย 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 11000 / /
15019 นาย พสิษฐ อารีสินพิทักษ 200/498 ม.6 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
15020 นาง พสุ จิระฐากุล 1499/2 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร /
15021 นาย พหล ลุประสิทธิ์ 223 อาคารพิบูลวัฒนาพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
15022 นาย พหล ฮรรมดี 168 ม.1 ออนนุช พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15023 นายสิบตรี พอ ชะมะ 26/28 ต.พิบูลย ถ.หลวง อ.พิบูลย จ.อุบลราชธานี /
15024 นาง พอใจ ดิษโต 36 ม.8 ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
15025 นางสาว พอใจ โอสถปรารถ 301/3 สี่พระยา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
15026 นางสาว พอปอ ณ บางชาง 276 ถ.พระสุเมรุ ต.บวรนิเวศน อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
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15027 นาง พอฤดี พันธุพงษ 1060/58 เสนานิคม 1 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
15028 นางสาว พอฤทัย สรอยเพ็ชร 103/40 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
15029 นาย พะยอม ดวงทิม - ม.3 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
15030 นาย พะยอม พ่ึงสนธ ม.1 ต.ง้ิวราย อ.เมือง จ.ลพบุรี /
15031 นาย พะยอม หอยประเวช 299 ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค /
15032 นาย พะยูง พะยุงวีระนอย 048 นครนายก เมือง นครนายก /
15033 นางสาว พะเยาว คําเพ็ง 9/69 ม.2 หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 / / /
15034 นาง พะเยาว ใจม่ัน 37 ม.6 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80190 /
15035 นาย พะเยาว ไชยนันทน 223 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท / /
15036 นาง พะเยาว แซจันทร 339/92ม.1 กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ /
15037 นาย พะเยาว เรืององอาจ 330 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
15038 นาย พะโยม นาคัน 3ม.13 ทาศาลา นครศรีธรรมราช / /
15039 ส.ต.ต. พะวงค พิทักษธรรม 438 กรุงเทพมหานคร / /
15040 นาย พักตร ใจขาน 66/51ม.7 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
15041 นาย พักตร ดวงพรม 24 ม.2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
15042 นาย พักตร อุสาหคา 2 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา /
15043 นางสาว พักตรเพ็ญ อินทุใส 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
15044 นาย พัง ทองประเสริฐ /
15045 นางสาว พัจยาภรณ ปริญญาพงษ 50 3 (ถนนพัทลุง) พัทลุง ตรัง /
15046 นางสาว พัชชวีร ธัญญเลิศสิริ 10 วัดชมภูเวก13 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
15047 นางสาว พัชชาพลอย ศรีประเสริฐ 188/58 3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
15048 นาง พัชนี การุญ 121/90ม. พญาไท ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 684 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

15049 นางสาว พัชนี ศิริพัฒนานนท 7/12 ม.3 เชียงใหม-สันกําแพง สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม /
15050 นาง พัชนีย ปรานโศภิษฐ 1ม.8 แมแรง ปาซาง ลําพูน /
15051 นาง พัชบูลย กาญจนปรมาภา 118-119 เหลานาดี ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
15052 นาง พัชพร โอประภากร 604/67 หมูบานเพชรเกษมเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
15053 นางสาว พัชมณ สุวรรณลาภ 5 7 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
15054 นางสาว พัชมณฑ ฉอเรืองวิวัฒน 1639/1 ม.6 ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
15055 นาง พัชมน พัชรอภิบาล 25/17 19 สมาคมชาวใต บางระมาด ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
15056 นางสาว พัชมพร ลิมปนากร 334-336 ซ.สมเด็จพระเจาตากสิน 19 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 กรุงเทพมหานคร /
15057 นางสาว พัชยาภรณ แซลี้ 327/100ม.2 พุทธบูชา 44 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / /
15058 นางสาว พัชรกันย ธนศักดิ์เมธาภูมิ 46 2 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
15059 นาย พัชรธนินทร สิริธนานันต 254/320 5 สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / /
15060 นางสาว พัชรนันท คงสา 1/1143 รามคําแหง 190/2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
15061 นางสาว พัชรนันท ชัชวาลระวินันท 58/58 4 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
15062 นาง พัชรนันท อรุณสันติวงศ 811 สุขุมวิท101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15063 นาง พัชรพร ลัดดาพงศ ร.พ.วัดญาณสังวราราม  บางละมุง ชลบุรี 20150 /
15064 นาง พัชรพร สุขไพบูลย 152 ม.14 บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10400 / /
15065 นางสาว พัชรพรรณ ขัติยะ 814/9 หนองบัว เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
15066 นาง พัชรพรรณ เวียงเกา 14 ม.7 บานถิ่น เมืองแพร แพร /
15067 นางสาว พัชรภรณ โตะเอียด 333/116 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
15068 นางสาว พัชรวลัย ใจสมุทร 43/4ม3 คลองแห หาดใหญ สงขลา / / / /
15069 นาง พัชรวัลย ตัณสถิตย 23 ศรีกาญจนา สุขุมวิท71 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / / /
15070 นาง พัชรศรี ทองศิริกุล 21/3 8 หวยแกว แมออน เชียงใหม 50130 /
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15071 นาง พัชรา กอศักดิ์วัฒนา 1634 ทุนรัตน3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
15072 นางสาว พัชรา คาวร 39/626ม.2 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15073 นางสาว พัชรา เจริญวิลาศพงษ 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
15074 นาง พัชรา แจมจันทร 7/1 ลาดพราว 92 (ลมเย็น) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
15075 นาง พัชรา แจวจิรา 300/7 ลาดพราว 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
15076 นาวาโทหญิง พัชรา ฉายานนท 147/48 ม.1 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
15077 นาง พัชรา ตั้งเจริญ 29 ถอนสมอ ทาชาง สิงหบุรี /
15078 นางสาว พัชรา ตุนสกุล 31/1 วิภาวดีรังสิต 82 ราชมนู ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / / /
15079 นางสาว พัชรา ถาวร 39/626ม.8 สุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
15080 นางสาว พัชรา วงษสิงห 122 ม.11 เสนานิคม1 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
15081 นางสาว พัชรา อัสสรัตนานนท 15/8 พรอมศรีสอง สุขุมวิท39 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
15082 นางสาว พัชรากร ศรีสถาพร 1152/45 สุขุมวิท 50 สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 / /
15083 นางสาว พัชราทร กองแกว 16/1ม.8 หนองกระทุม ปากทอ ราชบุรี /
15084 นางสาว พัชรานิษฐ ปวีรธนโชติ 49/442 6 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / /
15085 นางสาว พัชราพร โกะเจริญ 46 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ /
15086 นางสาว พัชราพร ชมภูคํา 333/45 13 หมูบานเบสทโฮม 1 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
15087 นางสาว พัชราพร บุตรกันหา 9 21 โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120 / / / /
15088 นาง พัชราพร พิจิตรศิริ 161 ชมฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110 / / / /
15089 นางสาว พัชราภร เรืองแกว 7/ม.2 ปาบอน ปาบอน พัทลุง 93170 /
15090 นางสาว พัชราภรณ คําปตะ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
15091 นางสาว พัชราภรณ โควประดิษฐ 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
15092 นาง พัชราภรณ บุญสิทธิ์ 653 ม.8 คูยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 / / / /
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15093 นางสาว พัชราภรณ อุนจันทร 8/8/22 พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
15094 นางสาว พัชราภา ทองมี 184 ตลาดบานสมเด็จสมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
15095 นาง พัชริกา  ชีววัฒนาพงศ 55/4 ละมัยประดิษฐ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
15096 นางสาว พัชริญาศร ฏังกพงศ 48/1 พิพัฒนมงคล กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 /
15097 นางสาว พัชริดา จ่ันขุนทด 519ม.13 หินดาด ดานขุนทด นครราชสีมา 30000 / / /
15098 นางสาว พัชริน ภูผาลินิน พระสุเมรุ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
15099 นางสาว พัชริน รัตนวิจิตร 304/132ม.6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
15100 นางสาว พัชรินทร จันทะกูฎ 106 ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
15101 นางสาว พัชรินทร ใจดี 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
15102 นางสาว พัชรินทร โฉมยา 294 6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
15103 นาง พัชรินทร ชัยอ่ินคํา 56 ม.13 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210 /
15104 นางสาว พัชรินทร ไชยวงค 121/4 เชียงใหม / / /
15105 นางสาว พัชรินทร ดาทอง 44 8 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร 32210 /
15106 นางสาว พัชรินทร ตงศิริ 22 ม.7 หนองปลิง นิคมน้ําอูน สกลนคร /
15107 นาง พัชรินทร ตันติกิจศิริวงค 179 เทศบาล บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
15108 นาง พัชรินทร ถวยจินดา 161/256 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
15109 นาง พัชรินทร ธีระภาพ 4/402 ปอบปูลา  6 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
15110 นาง พัชรินทร เนียมปูน 19 หมู 10 หันคา หันคา ชัยนาท 17130 /
15111 นางสาว พัชรินทร พรหมทัต 94 1 โคกกรวด ปากพลี นครนายก 26130 /
15112 นางสาว พัชรินทร มินทะนา 10 2 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / /
15113 นางสาว พัชรินทร รอดตัว 33/4 4 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
15114 นางสาว พัชรินทร วัฒนศิลกุล 26/298 หมู 11 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
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15115 นาง พัชรินทร วินิตวัฒนคุณ 212/58 ม.6 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15116 นาง พัชรินทร ศรีสุวรรณ 362/1 ริมทางรถไพสายแปดริ้วทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / /
15117 นางสาว พัชรินทร สิงหดํา 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
15118 นาง พัชรินทร สิริสิงห 6 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
15119 นางสาว พัชรินทร สุขเรือนคํา 294หมู4 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี /
15120 นางสาว พัชรินทร สุทธิ์ทิม 11ม.14 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
15121 นาง พัชรินทร สุวรรณประสิทธิ์ 361ม.1 สุขุมวิท ทุงควายกิน แกลง ระยอง 21110 / /
15122 นางสาว พัชรินทร หม่ันการ 117/167ม.4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
15123 นาง พัชรินทร องคเจริญลาภ 1498 หมู7 สมุทรปราการ / / / /
15124 นางสาว พัชรินทร อินมูล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
15125 นางสาว พัชรินทร ทวีโภค 727 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
15126 น.ส. พัชรินทร ทองแกว 22/3 ม.1 ต.คูหา อ.สะบายอย จ.สงขลา 90210 /
15127 นาง พัชริยา ธีรนันทน 162/100 5 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
15128 นาง พัชรี แกวบุญสง 2/176 2 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี /
15129 นางสาว พัชรี คมขาว 55/276 ม.5 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
15130 นาง พัชรี คันธมาศน 124/9 ม.2 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160 / /
15131 นาง พัชรี คันธากร 94ม.5 เชียงใหม-ลําพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
15132 นางสาว พัชรี แจมประโคน 1130/1 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
15133 นางสาว พัชรี เฉลยจันทร 22 ม.10 บานอิฐ เมืองอางทอง อางทอง 14000 / / / /
15134 นางสาว พัชรี ชินรัมย 563/69 รามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
15135 นางสาว พัชรี ชินวัฒน 65/1ม.10 พัยาใต หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี /
15136 นางสาว พัชรี ชูเช้ือ 57/11 ม.5 เศรษฐกิจ คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 /
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15137 นาง พัชรี ทองนอย 159/2 ม.2 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก /
15138 นางสาว พัชรี นุนมัน 48/114 2 ทวดทอง 2 กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
15139 นางสาว พัชรี ประทุมแยม 169/410 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / / /
15140 นางสาว พัชรี พรพินิจสุวรรณ 35/7 สะพานออน วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
15141 นางสาว พัชรี พิชตกุล 016/4-5 เสนาพินิจ นครนายก เมืองนครนายก นครนายก /
15142 นางสาว พัชรี มุณฑากรม 146 1 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 42180 /
15143 นาง พัชรี วรรณะ 1558ม.1 เมืองพาน พาน เชียงราย 57120 / / / /
15144 นาง พัชรี ศรียันต 56/1 ม.6 หวยทับทัน หวยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 / / / /
15145 นาง พัชรี ศุภเขตกิจ 143ม.10 ศิริรัฐ ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
15146 นางสาว พัชรี สกุลหนู 91 ม.7 สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
15147 นาง พัชรี แสงสีห 41 4 นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120 / / /
15148 นางสาว พัชรี หมัดนุรักษ 89 รามคําแหง 49(ปรานุรักษ) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
15149 นางสาว พัชรี อ้ึงวณิชยพันธ 102-103 กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน /
15150 นางสาว พัชรี ใจกวาง 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
15151 นางสาว พัชรี ศรีเมืองซอง 171/429 ถ.ประดิพทธ ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร /
15152 นางสาว พัชรี สัตยวงศ 130/1 ม.4 ซ. ถ. ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทร.02-9151514 ปทุมธานี /
15153 นาง พัชรีพันธุ ผลใหม 67 ภารดร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
15154 นางสาว พัชรีย พงษพากเพียร 6 1 หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร 74120 /
15155 นาง พัชรีย เสียงเสนาะ 57ม.3 สุขาภาบาล 1 นครชัยศรี นครปฐม / /
15156 นางสาว พัชวรรณ สวางชีพ 6/75 10 ริมน้ํา พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 / /
15157 นางสาว พัชสนันท ชูสง 151 ม.1 ชุมพล ศรีนครินทร พัทลุง 93000 /
15158 นาง พัชสุภา นิบุญกิจ 193 สระแกว นครปฐม 73000 / /
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15159 นาง พัฒชานันท สาระคู 63/125 4 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
15160 นาย พัฒธิกรณ ไวยสิงห 101/248 4 บางกรวย-ไทรนอย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
15161 นาย พัฒน พรหมจรรย 106 ม.5 โคกทราย ปาบอน พัทลุง 93170 /
15162 นาย พัฒน เภสัชพิพัฒนกุล 301ม.10 พหลโยธิน นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย / /
15163 นาย พัฒน ศรีลาไลย 127/2 ม.8 สุรินทร /
15164 นาย พัฒน เสือแพง 5 ทุงหลวง คีรีมาน สุโขทัย /
15165 นาย พัฒน เทียนโพธิ์ 1403 ต.ในเมือง ถ.จอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
15166 นาย พัฒน วงศเมืองใจ 178-179 ถ.อินทใจมี ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ /
15167 นาย พัฒน ตั้งไพศาล หมู 4 ต.ผักไห อ.ผักไห จ.พระนครศรีอยุธยา /
15168 นาย พัฒน รื่นรวย หมู 2 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
15169 นางสาว พัฒนชนุตม นาคการะสิน 72/1 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
15170 นางสาว พัฒนนรี ชางนวด 251/ม.15 กสิกรทุงสราง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
15171 นาย พัฒนพงศ กมลดิลก 100/7 ม.6 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กทม. 10240 / / /
15172 นาย พัฒนพงศ เดชะคํา 5/7 สมเด็จพระปนเกลา อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
15173 นาย พัฒนพงศ พัฒนชยนันทน 43 1 บานปทุม สามโคก ปทุมธานี 12160 /
15174 นาย พัฒนพงษ ชะนา 169/408 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
15175 นาย พัฒนพงษ มะโนคนึง 59/1 ม.7 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม /
15176 นาย พัฒนวิศน ผิวออน 1254 สุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
15177 นางสาว พัฒนศรี การะเวก 120/13 กาญจนาภิเษก005 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
15178 นาย พัฒนา ไชยยงค 17 ม.9 มุกดาหาร 49000 /
15179 นาย พัฒนา ดําสนิท 36ม.2 กําแพงเพชร /
15180 นาง พัฒนา พันธุรัตน 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 1150 /
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15181 นาย พัฒนา หิรัญกาญจน - ม.1 สุราษฎรธานี /
15182 นาง พัฒนาพร เสียงสนั่น 180ม.4 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
15183 นาง พัฒพร แพรพาณิชยวงศ 37 หมู 4 สุขาภิบาล ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130 /
15184 นาย พัฒย กรุดกรัน 1ม.1 คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ / /
15185 นางสาว พัฒยา อาสาสรอย 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
15186 นาง พัณณชิตา ดาวเดช 20/1ม.7 อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 / /
15187 นางสาว พัณณชิตา ศรีภาพัฒน 89/684 ม.6 วัชรพล รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
15188 นาย พัด แตงนิล 190-192-194 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม / /
15189 นาย พัด จันทรลอย /
15190 นางสาว พัดชา สุวรรณโชติ 34/160 ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / / /
15191 นาย พัดตรี อุสาหคา ในเมือง ม.2 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา /
15192 นาย พัดรูดิน เอมวัฒนา 574 ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม /
15193 รอยเอกหญิง พัตรา สมิตติพัฒน 525 ม.1 หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
15194 นาง พัตราภรณ วงศแกว 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
15195 นาง พัตราลักษณ วงษประทีป 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
15196 นาง พัทธกาญจน โสทะนา 25/2 ม.5 บําราศนราดูร จันทบุรี /
15197 นางสาว พัทธณินทร เสถียรศรี 133 สุวรรณดี 3 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
15198 นางสาว พัทธนันท เดชปองสมสิทธิ์ 73/176-2 ม.5 หมูบานเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
15199 นางสาว พัทธนันท ทรัพยธุวพรมณี 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
15200 นางสาว พัทธนันท วิไลพันธุ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
15201 นาย พัทธยากร สิมละคร 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
15202 นางสาว พัทนรินทร คําภิชัย 89/36 ม.1 เชียงใหม-สันกําแพง ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 51000 /
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15203 นาง พัทนีย เลิศหัสดีรัตน 12/18-20 ระพีพัฒนฝงซาย 1 หนองแค หนองแค สระบุรี / /
15204 นาง พัทยา พิมพขาล 481/28 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / / /
15205 นาง พัทยา มุกดา 20 1 บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 45000 / / /
15206 นาย พัทรพงค เคี่ยงคําผง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65150 / / / /
15207 นางสาว พัทราพา อินทนา 29/5ม.4 บอไร ตราด 23140 /
15208 นางสาว พัธนี บําบัดสรรพโรค 63 วัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
15209 นาย พัน แกวบริสุทธิศีล 2341 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
15210 นาย พัน บุญชัย - ม.2 อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
15211 นาย พัน รําเพย 120 6 ไสหรา-หนองหรัง บางรูป ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240 / /
15212 นาย พัน แสนแกว 1880 18 ราสตรอําไพ ตลาด เมือง มหาสารคาม /
15213 นาย พันตรี  สนิทนา 107 1 นาดอกคํา นาดวง เลย 42210 /
15214 นาง พันทิพา เจริญวัย 109/61 ม.1 แสนตุง เขาสมิง ตราด 23150 / /
15215 นางสาว พันทิพา ชโลธร 142/48 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
15216 นาง พันทิพา องคอานนท 40 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
15217 นาย พันธ บัวคก 33ม.6 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
15218 นาย พันธ บุญมาก 216 ม.9 หนองธง ปาบอน พัทลุง 93170 / / /
15219 นาง พันธ ปลองศิริ - ม.7 เมืองกระบี่ กระบี่ /
15220 นาย พันธ สาลี 25 ม.8 อุบลราชธานี ล /
15221 นาย พันธ หาญพันธพงษ 19/44ม.9 87 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
15222 นาย พันธ อองาม 236 ม.7 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย /
15223 นาย พันธ อําพิน 664/10 จารุรัตน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
15224 นาย พันธ อุทธิเสน 190 ศรีเวียง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
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15225 นาย พันธ หัสรังค 1 แถลง ระยอง /
15226 นาย พันธ ผายะวัฒน /
15227 นางสาว พันธทิพย จันแทน 162/330 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
15228 นางสาว พันธทิพย เดชะ 292/1 ห41 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
15229 นาย พันธวัช สาทา 62 ม.12 ดอนหัน เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
15230 นางสาว พันธวิรา ศุภชัยอนันต 664 ประชาราษฏร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
15231 นาย พันธศักดิ์ ไภษัชยกุล 24/8ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
15232 นางสาว พันธิตรา วัชระสวัสดิ์ 51/195ม.2 งามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
15233 นาย พันธุ เวทยชัยวงษ 171 ม.4 สายออ โนนไทย นครราชสีมา /
15234 นาย พันธุ โภชนแกะ 3 จอหอ เมือง นครราชสีมา /
15235 นาง พันธุทอง กลั่นสุภา 127/3 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
15236 นางสาว พันธุทิพย เกื้อเพชรแกว 17/5ม.4 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
15237 นาง พันธุรัตน สุวรรณไตร 331 พระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
15238 จ.ส.ต. พันธุเลิศ สุชนชาติ 300 โพธิ์กลาง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
15239 นาย พันธุอาภา บุนนาก 473/1 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
15240 นางสาว พันนิตา ผลตาล 78/1 หมู 1 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
15241 นางสาว พันนิภา กัณหา 104/668 3 รถไฟ บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
15242 นางสาว พันป ศรีเจริญ 27/6-7 กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด /
15243 นาย พันเสริม ประณมศรี 41ม.12 โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร /
15244 นาย พันแสง ทองอราม 197/1ม.1 รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี /
15245 นางสาว พัลณี สังขทอง 116ม.1 ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / /
15246 นาย พัลลภ จันทเดช 66 ม.8 โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
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15247 นาย พัลลภ แถววีระชน 13/236 ปอปปูลา บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
15248 นาย พัลลภ นวพงศาร 188/4ม.16 ศิลปสนิท ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
15249 นาย พัลลภ พันสด 18/18 ม.6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
15250 นาย พัลลภ โลหสุวรรณ 116/99ม.11 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
15251 นาย พัลลภ วาจาสัตย 5 ม.5 คลองน้ําเค็ม แหลมสิงห จันทบุรี /
15252 นาย พัลลภ อุดฟูวงศ 2120 ต. ในเวียง ถ.ขาหลวง อ. เมือง จ. นาน /
15253 นาย พัว คุมกิจ - ม.4 ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา /
15254 นาย พัว ดวงทองสุข 40 เทศบาล บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
15255 นาง พัว เพ้ิงจัน - ม.1 สวรรคโลก สุโขทัย /
15256 นาย พัว หมอสมบูรณื 1227 4 สายกลาง หัวเวียง เมือง ลําปาง /
15257 นาย พ่ัว ศรีสิงห /
15258 นาง พัศกาญจน เกษมกมลพงศ 111/383 ชางอากาศอุทิศ 27 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
15259 นางสาว พัศญา วีรวงศ 216/2 ราชดําเนิน นครปฐม 73000 / /
15260 นางสาว พัศญา สมัครการ 14/93ม.3 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
15261 นาง พัสกร บุญโยทก 229/4  ม.6 มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
15262 นาย พัสกร หิรัญดิลกกุล 106/1 ม.4 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / /
15263 นางสาว พัสตราภรณ ชัยลํายา 23/113 3 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
15264 นางสาว พัสราภรณ ศุภวงศวรรธนะ 14/57 หมู 9 ปูเจาสมิงพราย สําโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
15265 นางสาว พัสวนันต ศรีสําราญ 860/31 จรัญสนิทวงศ 3 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
15266 นาย พา รักนุย 110 4 โคกทราย ปาบอน พัทลุง 93000 /
15267 นาย พา ออนสนิท 12 พโลรังฤทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
15268 นาย พา วันนะราช 18 เมือง เมือง เลย /
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15269 นาย พา ชัยลาย 2 โคกแย หนองแค สระบุรี /
15270 นาย พา สุทธิธรรม 423 สามเณร ดุสิต ดุสิต พระนคร / /
15271 นาย พา จันกรด 7 เที่ยงแท เมือง ชัยนาท / /
15272 นาง พา เหิมหาญ /
15273 นาย พาจน ฟกพันธุ 24 ทาขาม บางระจันทร สิงหบุรี /
15274 นาย พาญ เฉลิมแสน 27 ม.6 รณชัยชาญยุทธ รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
15275 นาย พาณิชย เทียมเพ็ชร 17/24 วัดตะพาน ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
15276 นางสาว พาณิภัค เชิญรุงโรจน 645/18 กรุงเทพฯ-นนท15กรุงเทพฯ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
15277 นางสาว พาณิภัค ตีรณะชัยดีกุล 251/25 เจริญนคร สําเหร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
15278 นางสาว พาณี พันธุมนาวิน 100/246ม.14 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
15279 นาย พาณี ศิริสะอาด 145ม.16 ปาไผ สันทราย เชียงใหม / /
15280 นาย พาด กัมทากุล 9 ม.4 ขอนแกน /
15281 นางสาว พาทินธิดา ธนามี 167 9 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
15282 นาย พาน บุญยิ้ม 16ม.10 สามงาม สามงาม พิจิตร /
15283 นาย พานทอง แจงสวน 2 สรรคบุรี ชัยนาท / /
15284 นาง พานทิพย พัวเพ่ิมพูลศิริ 1/4 ทหาร กาฬสินธุ /
15285 นาย พานิช เกตุแกว 153 ม.3 สามชุก สุพรรณบุรี /
15286 นาย พานิช ทินนิมิตร 653/76 ม.2 กาญจนวนิชย พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
15287 นางสาว พานิช แพทยนัทธี 16/36 .ม6 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
15288 นางสาว พานี นิ่มนุม 181/14 ม.4 เวียง พราว เชียงใหม / /
15289 นางสาว พาฝน กิติเงิน 239/8 ตรอกหอพักหญิงหวยแกว เชียงใหม 50100 /
15290 นางสาว พาฝน ปานสูงเนิน 135/90  ตรอกอาคาร 10 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / /
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15291 นาย พายัพ เทพพิทักษ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
15292 นาง พาเยาว ไวยหงษ 426/2 วรพงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
15293 นาย พาสน จเรปญญา 26 ถ.ศิริพงษ อ.พระนคร จ.พระนคร /
15294 นาย พาสันต กุลศุภกร 105/1ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
15295 นาย พิกิตติ์ ผวายดุง 545ม.5 บานหมอ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
15296 นางสาว พิกุล เกษาพันธ 67 ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
15297 นาง พิกุล ขนอม 55/36ม.1 เพชรเกษม94 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
15298 นาง พิกุล จิรวัฒนานนท 187/1 นครปฐม / /
15299 นาง พิกุล ธนัตวรานนท 231/3 ซอยวิทยาลัยครูเพชรบุรีม. เพรชบุรี ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
15300 นางสาว พิกุล ไพรัตน 26/3 2 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 /
15301 นาง พิกุล วิริยะพานิช 235 ม.4 สงขลา /
15302 นาง พิกุล สีวิลัย 610ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
15303 นาง พิกุล เสียงประเสริฐ 55/235 7 เมืองเอก 6 พหลโยธิน หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
15304 นาย พิกุล อนรรฆรัตน 214 ม.11 เชียงยืน มหาสารคาม /
15305 น.ส. พิกุลแกว สุขเจริญเวช 281/4-5ม. สุขุมวิท 63 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
15306 นาย พิจิตต จันทรคณา ในเขตตเทศบาล บางมูลนาด พิจิตร / /
15307 นาย พิจิตร พรมวง 392/1 ม.5 เรืองสวัสดิ์ สกลนคร /
15308 นาย พิจิตร เทพคําดี 82ม.12 สกลนคร /
15309 วาที่ ร.ต. พิจิตร อภิจิต 251ม.9 สวรรควิถี นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
15310 นาง พิจิตรา โควินทวงศ 369ม.1 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
15311 นางสาว พิชชญา นาจอมทอง 202/88 หมู1 บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ /
15312 นางสาว พิชชา พวงยอด 33/9ม.3 ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
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15313 นางสาว พิชชานันท เธียรทองอินทร 211/35 18 ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / / /
15314 นางสาว พิชชาพร อินทรชัยญะ 144 หมู 6 โพธาราม ราชบุรี 70120 / /
15315 นาง พิชชาภรณ ควรนิล 25/166 รามคําแหง 174 สุขาภิบาล 3 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
15316 นางสาว พิชชาภา ลอสกุลธรรม 50/20 งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / / /
15317 นางสาว พิชชาภา อํานวยพร 182/87 4 ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
15318 นาง พิชญณัฏฐ สาขากร 306/64 ม.1 หันคา หันคา ชัยนาท 17130 / /
15319 นางสาว พิชญธิดา พูนเทพ 94 ม.4 ซ. ถ. ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทร.- นราธิวาส /
15320 นางสาว พิชญสิณี มาเจริญรุงเรือง 15/111 ลาดพราว 23 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
15321 นาง พิชญสินี เขื่อนมณี 26 สันดอนรอม ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
15322 นาง พิชญสินี ศรีวนารัตน 2/2 รัชดาภิเสก ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
15323 นางสาว พิชญา จันทรอุไร 32/9 1 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73210 / /
15324 นางสาว พิชญา ใจดี 14/1 1 พัฒนาชางเผือก ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / /
15325 นาง พิชญา พลเยี่ยม 99 19 รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด 45210 / / /
15326 นาย พิชญา พิศูทธินุศาสตร 596 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
15327 นางสาว พิชญา เมืองเปลี่ยน 19ม.4 หนองเตา เกาเลี้ยว นครสวรรค 60230 /
15328 นางสาว พิชญา รพีจรัสเรือง 98/34ม.2 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
15329 นางสาว พิชญา วานิชพงษ 138/5 ศรีถมอรัตน ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
15330 นาง พิชญา สองจา 232/6 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
15331 นาง พิชญา สุวรรณชาติ 99/104 ม 3 พหลโยธิน ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
15332 นาง พิชญา หวงงาม 163ม.4 ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100 /
15333 นางสาว พิชญากร พันธุคะ 512 ม.3 ต.คลองสิบสอง อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530 กรุงเทพมหานคร /
15334 นางสาว พิชญานันท บุญทรง 255 5 ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / / /
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15335 นางสาว พิชญาภา ชัยจันทร 19 พุทธบูชา 4 พุทธบูชา บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
15336 นางสาว พิชญาภา ทาตะคุณ 205/6 10 มทร.อีสาน วข.สกลนคร แร พังโคน สกลนคร 47160 /
15337 นางสาว พิชญาภา อัตตโนรักษ 118/32 วัดราชสิทธาราม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
15338 นาง พิชณี โสตถิโยธิน 2302 กรุงเทพ-นนท48 กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
15339 นาย พิชย จํานงคประโคน 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
15340 นาง พิชยา ขาวสุขดี 8 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
15341 นางสาว พิชยา อุโฆษอารามิก 157 จันทน 43 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
15342 นางสาว พิชยาธร กสิบุตร 434 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 / /
15343 นาย พิชยุตม ยุรยงค 135/90 อาคาร10 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
15344 นาย พิชัย กากแกว 341 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
15345 นาย พิชัย กาญจนะอุดม 29ม.1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร /
15346 นาย พิชัย เกษทอง ม.5 พิกุลออก บานนา นครนายก /
15347 นาย พิชัย เกิดจร 218/5 เจริญประเทศ เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
15348 นาย พิชัย โกศลวิตร 285 ม.9 ชยางกูร อุบลราชธานี /
15349 จ.ส.อ. พิชัย จันทรยังสุข 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
15350 นาย พิชัย ดํารงพงษ 12 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี / /
15351 นาย พิชัย พงศกิตติสกุล 128/77 บํารุงเมือง กรุงเทพมหานคร /
15352 นาย พิชัย พรวัฒนวิชัย 449 ไมตรีจิตร ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
15353 นาย พิชัย พิชัยแพทย 94/11 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10150 /
15354 นาย พิชัย พิชิตเวชช - ม.1 บึง ศรีราชา ชลบุรี /
15355 นาย พิชัย เพชราภิรัชต 26 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
15356 นาย พิชัย โพธิ์พงศา 35/3ม.4 คลองแงะ-นาทวี เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 90170 /
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15357 นาย พิชัย มโนสันติไพบูลย 233ม.16 ศรีพลรัตน เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา /
15358 นาย พิชัย มัชบัณฑิตย 2ม.1 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
15359 นาย พิชัย มิตรสันติสุข 826-827 สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
15360 นาย พิชัย เรืองฤทธินนท 222 ม.8 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
15361 นาย พิชัย โรจนพิบูลธรรม 75 ม.4 พหลโยธิน เมืองเชียงราย เชียงราย /
15362 นาย พิชัย เลี้ยงกอสกุล 89 เจริญกรุง วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
15363 นาย พิชัย สมภพกุลเวช 126 ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
15364 นาย พิชัย สุดสงวน - ม.1 เมืองชลบุรี ชลบุรี /
15365 นาย พิชัย สุทธิประภา 36 ม.2 รอยเอ็ด 45120 /
15366 นาย พิชัย สุทธิสารโชค 453 พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
15367 นาย พิชัย แสงทอง 898 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร /
15368 นาย พิชัย อัศวศักดิ์สกุล 5/10-12 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
15369 นาย พิชัย เอกอํานวย 31 ม.1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี /
15370 นาย พิชัย เวชพนม 1 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
15371 นาย พิชัย วัฒนพานิช 6 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดอก ราชบุรี / /
15372 นาย พิชัย ไกปอก 99/9 ม.9 ต.ทาโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 /
15373 พ.ต.หญิง พิชา คลายสิงห 499/335 ศรีอยุธยา ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / /
15374 ร.ต.ต. พิชาญ มโนมัยกิจ 387 ม.6 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
15375 นาง พิชาภัค ภัทรชาโรจน 27ม.1 14/7 ประชานิเวศน   3 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
15376 นาง พิชามญชุ เชาวนปรีชา 155 ม.1 ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
15377 นางสาว พิชามญชุ ปานงามคณิศ 32/260 อินทมระ 49 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
15378 นาง พิชามญชุ เปลี่ยนสายสืบ 184 แสงจันทร ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
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ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

15379 นางสาว พิชามญชุ มะลิขาว 69/138 ม.3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / /
15380 นางสาว พิชามญชุ อัครยศพงศ 97 โชติวิทยะกุล2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
15381 นาย พิชิต กันทรัตน 221 ม.8 ทุงกลวย ภูซาง พะเยา 56110 / /
15382 นาย พิชิต ชูโชติ 175ม.3 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
15383 นาย พิชิต แซตั้ง 782/146ม.2 อนามัย สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
15384 นาย พิชิต โนนตูม 147 1 นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ 37290 /
15385 นาย พิชิต บุณยะจิตติ 422 คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
15386 นาย พิชิต พงษสิทธิถาวร 142 ม.2 สระบุรี /
15387 นาย พิชิต พรศิริเมธา 104 ประชาธิปก วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10160 /
15388 นาย พิชิต มาดี 154/12 ม.5 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
15389 นาย พิชิต ลีมะทวีกูล 53/61-62 ม.2 เลียบแมน้ํา จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
15390 พันตรี พิชิต สัตถาผล 130ม.11 ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 42000 /
15391 นาย พิชิต สิงหธวัช 338/1 กุดยางสามัคคี กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000 / /
15392 นาย พิชิต สุวรรณเวลา 72 ม.1 หลังตลาด ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
15393 นาย พิชิต สุวรรรเวลา 72 ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
15394 นาย พิชิต หมอใจบุญ 201ม.4 บานบึง ชลบุรี /
15395 นาย พิชิต โอฬารรัตนมณี 80/82 พินิช หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
15396 นาย พิชิต ยะดะเสม เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา / /
15397 นาย พิชิต ศรีธนราช 449 ราชดําเนิน ในเมือง เมือง กําแพงเพชร /
15398 นาย พิชิต กงทอง 103 ม.2 ซ. ถ. ต.หวย อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจเจริญ 37110 โทร. อํานาจเจริญ /
15399 นาย พิชิต อัมพากร 202-ก ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
15400 นาย พิชิตชัย รักษาภักดี 214 7 บุงแกว โนนสะอาด อุดรธานี 41240 /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

15401 นาย พิเชฎฐ ตันเสรีสกุล - ม.1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง /
15402 นาย พิเชฐ เชษฐานุกุล 116-118 ศาลาแดง ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
15403 นาย พิเชฐ เช้ือวีระชน 48/2 1 โรงชาง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / /
15404 นาย พิเชฐ บัญญัติ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
15405 นาย พิเชฐ โศภิษฐธรรมกุล 489 ตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
15406 นาย พิเชฐ สมเชย 22/30 10 ลาดพราว 1 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
15407 นาย พิเชฐ เหลาเขตกิจ 32 ม.3 บานดอนพลอง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
15408 นาย พิเชต ครุชเวโช 85/1 ประชาราษฎร สาย 1 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
15409 นาย พิเชต ครุเวโช ม.13 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
15410 นาย พิเชต อนุศรี 164 ม.7 แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
15411 นาย พิเชษ เพงเรืองโรอนชัย 169-171 หนาเมือง เมือง ราชบุรี / /
15412 นาย พิเชษฐ โจหิงค 172ม.6 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 / /
15413 นาย พิเชษฐ ชัยประทุม 460/4 เพชรเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 / / /
15414 นาย พิเชษฐ ธนนิมิตร 51 ม.11 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง / /
15415 นาย พิเชษฐ โรจนพงศเกษม 44 15 บ.เนินทอง มิตรภาพ บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
15416 นาย พิเชษฐ ลายู 22/21ม.1 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
15417 นาย พิเชษฐ เลิศธรรมศักดิ์ 140/15 ม.3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
15418 นาย พิเชษฐ คุณาอนุวัฒน /
15419 นาย พิเชษฐ บุญศิริ 276 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
15420 นาย พิเชษฐ พิทักษสุธีพงศ 76/1 พญาลิไท ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
15421 นาย พิเชษฐ ภูเจริญ 150 หมู4 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
15422 นาย พิเชษฐ เวชวิฐาน 94 ม.1 แร พังโคน สกลนคร 47160 /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป
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15423 นาย พิเชษฐ ศรีกําพล 226 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
15424 นาย พิเชษฐ แตงออน 150/17 4 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / /
15425 นาย พิเชียร ธานี 6ม.14 พยัคพงษ พุทไธสง บุรีรัมย /
15426 นาย พิเชียร มงคลคํา 3 ม.1 มหาชนะชัย ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร /
15427 นาย พิเชียร ศิริประเสริฐกุล 143 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
15428 นาย พิโชติ บํารุงไทย 653/8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก / /
15429 นางสาว พิญญา มีชัย 77/17 ม.11 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
15430 นาย พิฑูรย สารสม 4 ม.10 น้ําพอง ขอนแกน / /
15431 นาย พิณ เกตตะพันธุ 36ม.1 พัทลุง / /
15432 นาง พิณ เขียวศรีรัตน พระนคร กรุงเทพมหานคร /
15433 นาย พิณ คงบั่งยืน 300/5 ม.8 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
15434 นาย พิณ คงยั่งยืน 300/5 ม.8 พุทธมณฑลสาย 4 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
15435 นาง พิณ ปานเสมศรี 27ม.4 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
15436 นาย พิณ ภาพัทพงค 200ม.1 เขาชัยสน พัทลุง /
15437 นาย พิณ อยูญาติมาก 17 บางไทรปา บางเลน นครปฐม / /
15438 นาย พิณ บลธสาร /
15439 นางสาว พิณนุภา กรงาม 10 เอ้ืออารีย เจริญรัฐ กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 /
15440 นาย พิณพิสัย ไชยสิงห 5/9 หมูบานเขานอย หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 /
15441 นาง พิณภัช สุภาบุญ 99/263 ม.3 ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.029943418 กรุงเทพมหานคร / /
15442 นาง พิณรัตน พิทักษโลพานิช 173 ม.2 ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน / / /
15443 นาง พิณฤดี ชยานันท 140/2 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
15444 นางสาว พิณสวาท จันทรนพรัตน 176/186ม.1 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
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15445 นาง พิณัฏฐ สินลา 5/21 ม.9 หมูบานสวนมหาชัย โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
15446 นาย พิตรพิบูล ธารภูธรร 181 5 ขุมทอง-ลําตอยติ่ง ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / / /
15447 นาย พิทยา กิจพูนวงศ 755-6 ตลาดบางลี่ สุพรรณบุรี /
15448 นาย พิทยา ชินนอก 238/1 2 มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / /
15449 นาย พิทยา เต็มราม 126/6 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110 /
15450 นางสาว พิทยา นวพรชัย 009-00910 ปาประดู ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
15451 นาย พิทยา ฤกษกมล 19/1 ม.3 เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
15452 นาง พิทยาภรณ แสงสิงห 279 ม.2 บานโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน 40160 / / /
15453 นาย พิทัก พรหมจรรย 14 จักรเพชร พระนคร กรุงเทพมหานคร /
15454 นาย พิทักษ กิมประพันธ 8 ม.4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
15455 นาย พิทักษ เกษสระ 257ม.2 แมทา ลําพูน 51170 / / /
15456 นาย พิทักษ คงดี 61/3 สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎรธานี 84210 / /
15457 นาย พิทักษ คุษดี 54/9 สุขประยูร หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
15458 นาย พิทักษ เชาวนะพานิช 165 6 หัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 /
15459 นาย พิทักษ แซเตียว 78/1 วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
15460 นาย พิทักษ ตีเหล็ก 32/48 12 ปราจีนอนุสรณ ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 /
15461 นาย พิทักษ ทองมานะเสถียร 401-45 ม.5 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี /
15462 นาง พิทักษ เทวคณา 1461 ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
15463 นาย พิทักษ ประเสริฐสุข 114/12 ม.1 เมืองพิจิตร พิจิตร /
15464 นาย พิทักษ พัฒนแชม 24/1 ม.1 ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84290 / /
15465 นาย พิทักษ พุทธพันธ 4 3 แกวนวรัตน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
15466 นาย พิทักษ พุทธวรชัย 71/1 ม.13 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม /
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15467 นาย พิทักษ วัชรปรีชาสกุล 176 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15468 นาย พิทักษ ศรีธรรมา 105ม.5 กระนวน ซําสูง ขอนแกน / /
15469 นาย พิทักษ ศรีนพคุณ - ม.2 ปราจีนบุรี /
15470 นาย พิทักษ คุปตินทร 2 ชุนคา สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา /
15471 นาย พิทักษ บางช่ือ 8 18 คลองบางชอน บางช่ือ ดุสิต กทม. /
15472 นาย พิทักษ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 1145 วัดกัลยาณี ธนบุรี กทม. / /
15473 นาย พิทักษ ปรีชานนท ม.8 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท /
15474 นาย พิทักษ พงศพฤกษา 236 ถ.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงค กรุงเทพฯ /
15475 นาย พิทักษไท เทพนอก 199 พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
15476 นาย พิทักษพงษ ธนเสฐภักดี 134/35 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
15477 นาง พิทูริณี ยุกตะนันทน 1688 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
15478 นางสาว พิธัญญา มะลารัมย 99 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
15479 นาย พิธาน ชัยจินดา 546/6 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
15480 นาย พิธี เปยมพงษสานต 262 1 บานบึง บานบึง ชลบุรี / /
15481 นาย พิน อินทรแกว 6 ราชินี พระราชวัง พระนคร พระนคร / /
15482 นาย พิน ชูชัย 681 ถ.จักรวรรดิ อ.ดุสิต จ.พระนคร /
15483 นาย พิน ทองสอาด 332 ต. นครนายก อ. เมือง จ.นครนายก /
15484 นาย พิน พุมอรุณ 108-109 ต.หวยพลู อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
15485 นาง พินแกว ครองสิงห 7/3 ศรีดาป สุราษฎรธานี 84000 /
15486 นาย พินทุเทพ กุลชนชาญ 282/60 ลาดพราว 87 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
15487 นางสาว พินทุสร พันธพิมพวรกุล 171-173 เฉลิมเขตต 2 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
15488 นาย พินธรรม บุญประกอบศักดิ์ 434 มุขมนตรี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
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15489 นาย พินันทร ภูริพิชัย 1656/5 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
15490 นาย พินาช อินทะนี 138ม.4 กําแพงเพชร /
15491 ส.ต.อ. พินิจ คุณาธรรม ต.ล.58 ม.1 หลังตลาดนัด ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
15492 นาย พินิจ แจงจิต 162/4 มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
15493 นาย พินิจ ทบดาน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
15494 นาย พินิจ ฝายบุตร 70ม.6 อุบลราชธานี /
15495 นาย พินิจ พันธุมณี - ม.4 แพร-เดนชัย สูงเมน แพร /
15496 นาย พินิจ พัวพันธ 86ม.6 กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 /
15497 นาย พินิจ มานมุงศิลป 44/1 ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน / /
15498 นาง พินิจ มีลือการ 126/1ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
15499 นาย พินิจ มูลศรีแกว 8 ม.9 โพนทอง รอยเอ็ด /
15500 นาย พินิจ ยิ่งยืน 118ม.2 เดชอุดม อุบลราชธานี /
15501 นาย พินิจ เรืองอาจ 40 ราเมศวร คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
15502 นาย พินิจ เข็มทอง 2491 ไชยณรงค ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
15503 นาย พินิจ จันทยาฐ 88 4 จงเวลนิพาน ปทุม เมือง อุบลราชธานี /
15504 นาย พินิจ เทศนา 8 ทาชาง เมือง นครนายก / /
15505 สิบตํารวจโท พินิจ คุณาวรรณ 58 หลังตลาดทับเที่ยง ทับเที่ยง เมือง ตรัง /
15506 นาย พินิจ อารมยสุข 836 ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.ธนบุรี /
15507 นาย พินิจ จันทมาฐ 88 ม.4 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /
15508 นาย พินิต เกตแกว 49/9ม.6 ตนโพธิ์ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
15509 นาย พินิต จินะชิต 6/1 ม.1 สุเทพเกา สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
15510 นาย พินิต เวชพันธุ 118 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
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15511 นาย พินิต สรอยสุวรรณ 475/6 กอไผ ภูเก็ต ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
15512 นาย พินิตย จันทฤทธิ์ 5/383ม.8 กรุงเทพมหานคร /
15513 นาย พิบูลย แกวพิลา 80 ม.2 ดานชาง นากลาง หนองบัวลําภู 39170 /
15514 นาย พิบูลย คําเบ็ง 19/453 ม.5 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
15515 นาย พิบูลย ธุรภาคพิบูล 81/5 ภาศนเภตรา บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
15516 นาย พิบูลย วรกิจธรรมกุล 15/3 วัดปรก ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
15517 นางสาว พิบูลย ศรีพัฒน 33/188 เฉลิมลาภ พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
15518 นาย พิพัชน รัตนมุขย - ม.1 กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
15519 นาย พิพัฒน แกวอุดม 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
15520 นาย พิพัฒน เข็มทอง 107ม.10 หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี /
15521 นาย พิพัฒน คนวัย 39ม.10 ตากอง เมืองนครปฐม นครปฐม /
15522 นาย พิพัฒน จึงพัฒนปรีชา 276/2 มไหสวรรย บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
15523 นาย พิพัฒน จูงสกุลนิรันดร 39/193 ม.4 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10500 / /
15524 นาย พิพัฒน ธนานุรักษวงศ 140/5ม.14 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
15525 นาย พิพัฒน ประมวลวิจารณ 528/91 อภิบาลบัญชา ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
15526 นาย พิพัฒน พฤทธิวรากุล 1144 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
15527 นาย พิพัฒน พัฒนะอ่ิม 44 ทักษิณเมืองทอง1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
15528 นาย พิพัฒน เพลินจิตร 254 ประชาอุทิศ ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร / /
15529 นาย พิพัฒน ภัทรเมธีวิญู 119 มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
15530 นาย พิพัฒน วงศาขันธ 142 ม.1 มะอึ ธวัชบุรี รอยเอ็ด /
15531 นาย พิพัฒน ศิริโพธิ์ - ม.9 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
15532 นาย พิพัฒน สวางปาน 91 ม.1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง /
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15533 นาย พิพัฒน เสนาสนันท 355/4ม.4 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี /
15534 นาย พิพัฒน เหลานอก 25 ม.1 หันหวยทราย ประทาย นครราชสีมา /
15535 นาย พิพัฒน อังศุวัชรากร 786 ก พาณิชยสัมพันธ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
15536 นาย พิพัฒน อิทธิวิริยะกุล 2005/8-9 พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
15537 นาย พิพัฒน ตั้งชูทองชัย 70/188 ม.10 ซ. ถ. ต.ทาแรง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. กรุงเทพมหานคร / / /
15538 นาย พิพัฒน อุเทนพิทักษ 83 ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร /
15539 นาย พิพัฒน จันโทภาส 443 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี /
15540 นาย พิพัฒน กลิ่นเทียน /
15541 นาย พิพัฒนพงศ จําเริญรัตนะ 21 ทรงประพาส โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120 / / /
15542 นางสาว พิพาพร แซลี้ 478 บางนาตราด27 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
15543 นาย พิพิธ จริยกิตติกุล 80-83 ม.18 ตูมใต กุมภวาป อุดรธานี /
15544 นาย พิพิธ พุทธพงษ - ม.10 ปราจีนบุรี /
15545 นาย พิภพ นีรนาทภูธี 1639/62 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
15546 นาย พิภพ ปภากุล 82 มวกเหล็ก สระบุรี /
15547 นาย พิภพ พัฒนาภรณ 187/1 ศรีดอนไชย ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
15548 นาย พิภพ พีรนาทภูรี 1639/62 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
15549 นาย พิภพ พืชพันธไพศาล 227/8 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
15550 นาย พิภพ รุจิไชยวัฒน 44/12 ราชดําเนิน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
15551 นาง พิภูษณา สายชล 1/9 วัดโขดหิน-เขาไผ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21150 /
15552 นาย พิม บุตรจันทร 48/5 พุทธบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
15553 นางสาว พิม โภคา 130/156 6 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
15554 นาง พิม จันทสีหราช 2025 มนัส ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
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15555 นาง พิมจิตร ไมเรียง 60/26 1 ศรีธรรมโศก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
15556 นางสาว พิมใจ วิชชุสุภัคสิริกุล 99/127ม.9 ศรีนครินทร บางแกว บางพลี สมุทรปราการ /
15557 นาง พิมใจ สุนิตยสกุล 388/82 เฉลิมสุข จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
15558 นางสาว พิมชนก บุญสีมาศ 147 4 บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120 / /
15559 นางสาว พิมเตียง แซเขา 2156-2158 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15560 นางสาว พิมนต ฉิมพลี 39/9 ม.4 สวนพริกไทย สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / / /
15561 นาง พิมนอย วงศมีเกียรติ 527/6 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
15562 นางสาว พิมผกา เทพเกลี้ยง 144/ม.7 โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง 93110 /
15563 นางสาว พิมผกา ประกอบดี 12 18 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / /
15564 ส.ต. พิมพ แขกเพ็ชร 26/3 ม.8 เพชรเกษม วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร /
15565 นาย พิมพ เจริญผล 8 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
15566 นาย พิมพ ดิษฐคํา 41 ม.5 ธวัชบุรี รอยเอ็ด / /
15567 นาย พิมพ แทนประทุม 16 ม.4 บานฝาง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด /
15568 นาย พิมพ บุญเนตร 83ม.17 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
15569 นาย พิมพ มาลาม 204 ประจักษ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
15570 นาย พิมพ เอ่ียมละออ 1 บางกระบือ เมือง สิงหบุรี / /
15571 นาย พิมพ ศรีสวัสดิ์ 42 1 วัดศรีสอาด บานผือ บานผือ อุดรธานี /
15572 นาย พิมพ วงลคร /
15573 นาย พิมพ มากอ่ิม 6 ต.บานไร อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก /
15574 นาง พิมพกนก เลาชู 88 ม.2 ต.บางงา อ.ทาวุง จ.ลพบุรี 15150 ลพบุรี /
15575 นางสาว พิมพกานต กองรัตน 86 8 แมสาบ สะเมิง เชียงใหม 50250 / / / /
15576 นางสาว พิมพจันทร พวงสนธิ์ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 708 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

15577 นาง พิมพใจ ชาตะศิริ 37/93 3 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
15578 นางสาว พิมพใจ ชูพาณิชสกุล 94 ลาดพราว93 (โชคชัย3) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
15579 นางสาว พิมพใจ นิลรักษ 2 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
15580 นางสาว พิมพใจ มณีนาค 1/123 ม. 15 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 / / /
15581 นางสาว พิมพใจ มโนทิพยเจริญ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
15582 นาง พิมพใจ สุนันติ 45/2 ม.5 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
15583 นางสาว พิมพใจ หงษพันธ 65/27 เทียมพร  นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / /
15584 นางสาว พิมพใจ อินทราชา 306/61ม.5 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
15585 นางสาว พิมพชนก เพ็ญจันทร 243/56 สังขวัฒนะ1 ลาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
15586 นาง พิมพชนก ศรศิริวัฒน 179 10 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / / / /
15587 นาง พิมพชนา พิสิษฐอุดมเดช 719/305 ม.10 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
15588 นางสาว พิมพญา ทองพุม 29/991ม.10 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
15589 นาง พิมพทอง โปยขุนทด 2 ม.5 พลอยแหวน ทาใหม จันทบุรี 22120 /
15590 นาง พิมพทอง มวงสุข 83/8 ม.7 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
15591 นางสาว พิมพทอง โยธิโน 21/22 คูบอน คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / /
15592 นาง พิมพธชา เดโชภพ 55/29ม.19 ยมราชชนนี ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
15593 นางสาว พิมพนิภา ปญญา 47/19 สุขประยูร นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
15594 นางสาว พิมพนิภา ศรีโพธิ์งาม 73/72 สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
15595 นาง พิมพปารีณา เนื่องนุช 34/40ม.9 วิภาวดี สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
15596 นางสาว พิมพพนิต เจนพาณิชยวงศ 416/3 ม.4 สุขสวัสดิ์ 38 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 /
15597 นางสาว พิมพพรรณ ฉัตรชินรัตน 16 2 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260 /
15598 นาง พิมพพันธ เพชรสถิต 28/1 สิริพร สุขุมวิท มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21150 / / /
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ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

15599 นางสาว พิมพพิชชา เหลืองออน 135/90  ตรอกอาคาร 10 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
15600 นาง พิมพพิชชา ทองหลอ 403 ม. ซ. ถ.ศรีเชียงคาน ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทร. เลย /
15601 นางสาว พิมพภิศาศ อุนศิริ 2/1 13 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
15602 นาง พิมพมาสค รักบํารุง 461/2ม.2 ทุงใหญ-พระแสง ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240 / /
15603 นางสาว พิมพยศ วิภูษณะภัทร 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
15604 นางสาว พิมพยุภา หิรัญสถิตพงษ 34/150ม.11 ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี /
15605 นาง พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 1/7 ม.2 หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
15606 นาย พิมพร อัศวโกวิทพงศ 284/2 ม.2 สุขสถิตย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
15607 นางสาว พิมพร อัศวพิริยานนท 13/1 หมอแกว ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
15608 นาง พิมพร อินทรสมบัติ 65/2 2 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
15609 นางสาว พิมพร เอียบสกุล 819/1 สุขุมวิท 101 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
15610 นางสาว พิมพร ธิดี 200 ม.10 หลายฝาง ต.แมขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม 50320 เชียงใหม /
15611 นาง พิมพรรณ สมบัติทอง 23/148ม.3 พอขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
15612 นางสาว พิมพรวีย ผิวเณร 196/22 ม.13 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
15613 นางสาว พิมพฤดี คูหาไพบูลย 14-86 กรุงเกษม ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
15614 นางสาว พิมพลดา จังคพานิชย 159/496 96/1 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
15615 นาง พิมพลดา ชัยมงคลสถิตย 106/165 ม.3 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
15616 นางสาว พิมพลดา พงศชัยชานนท 28 4 โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 41290 /
15617 นางสาว พิมพลภัส เภสัชสงวน 1781 สุขุมวิท สุขุมวิท ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
15618 นาง พิมพวรีย ทสามนต 141/54 9 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
15619 นาง พิมพวลัญช เช้ือชมกุล 27ม.6 บานจา บางระจัน สิงหบุรี /
15620 นางสาว พิมพวลัญช สุขสมพืช 8 หัวหมาก 9 แยก 3 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป
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15621 นางสาว พิมพสุชา ปทุมจิรวัฒน 7/491ม.1 หมูบานปยวรารมยบานกลวย-ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
15622 นางสาว พิมพสุดา ไตรศรี 104 6 ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 / / / /
15623 นาง พิมพา กสิคุณ 73/3 ม.6 ออนนุช สุขุมวิท77 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / /
15624 นาง พิมพา พรมสาร 1 ม.12 ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี /
15625 นาง พิมพา มากุล 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
15626 นาง พิมพา ศิริรัตนโสพร 124/8 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21160 /
15627 นางสาว พิมพา สมนาม 199/6 ม.8 หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
15628 นางสาว พิมพา สิงหเทพ 38/1 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
15629 นางสาว พิมพิสรณ ดุลยพัชร 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
15630 นาง พิมพิสุทธ ศรีวิทยาสุกุล 444 ลาดพราว63 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10900 /
15631 นาง พิมภา พงศสุภณัฐ 70/1ม.1 นาครัว แมทะ ลําปาง 52150 /
15632 นางสาว พิมเภา มะตอง 100/134 ประชาอุทิศ 33 แยก 7 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
15633 นางสาว พิมมาลา ปอม 94 ม.7 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม 50210 / / / /
15634 นางสาว พิมรวีย วงศเจริญ 7/23 ซ.สวนสยาม 24 แยก 10 ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร /
15635 นาย พิมล แกวพิชัย 49/521ม.5 นวมินทร26 สุขาภิบาล1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / /
15636 นาย พิมล ใจแชม 86ม.3 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
15637 นางสาว พิมล พรหมศรีสวัสดิ์ 683/13 สุขุมวิท101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15638 นางสาว พิมล ไพศาล 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
15639 นาง พิมล รวมไมตรี 340/95 สวรรควิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / / /
15640 นาย พิมล สันติพิทักษ 230ม.4 ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 / /
15641 นาย พิมล นาคพิพัฒน 5 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี /
15642 นาย พิมล อัภิชาตกุล 65 ต.บางขุนพรม อ.พระนคร จ.พระนคร /
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15643 นางสาว พิมลรัตน ทายวังมี 184 มหาศาล บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
15644 นางสาว พิมลรัตน นําระนะ 32 ตลาดคธรทิพย บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10150 / /
15645 นางสาว พิมลรัตน พิพัฒนมงคล 129 ออนนุช 72 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
15646 นาง พิมลรัตน พันธุเพ็ชร 138 ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร /
15647 นาง พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ 67/7หมุ6 กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี / / /
15648 นางสาว พิมลสิริ สุขเขียว 318 อินทามระ 41 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
15649 นางสาว พิมศรี จันทรอัมพร 189 ริมคลองบางกอกนอย ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / /
15650 นาง พิมสิริ กีรติเธียรสิริ 9/370 หมู5 สมุทรปราการ /
15651 นาง พิมานมาศ กีรติธารากรวิชญ 1003/104 นวมินทร157 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
15652 นางสาว พิรฉัตร คงเจริญ 151/16 ม.10 นครศรีธรรมราช 80170 /
15653 นาย พิรชัย รัชเสรีกุล 751-751/1 สุขาภิบาล 4 ระแงะ นราธิวาส /
15654 นางสาว พิรชา จําปาเงิน 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121 /
15655 นาย พิรัตน ธารามฤต 71/1 ดําเนินเกษม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
15656 นาย พิรัตน หนวงเหนี่ยว 198/1 นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร / /
15657 นางสาว พิราอร พรรณา 106 10 สระแกว เมืองสระแกว สระแกว 27000 / /
15658 นาย พิริยะ ธุวสุจิเรข 181 พานิชเจริญ ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
15659 นาย พิริยะ นามปกษา 98/67 ม.12 เพชรเกษฒ หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
15660 นาย พิริยะ คํากอม 12 ปาดาย ตรอน อุดตรดิตถ /
15661 นาง พิริยา อลงกรณประดับ 127/9 2 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / / / /
15662 นาย พิรุณ โลหะ 98 ลาดปลาเคา 10 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
15663 นางสาว พิรุณไพร สุทาเรือ 402 ม.9 ต.บานกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 40240 ขอนแกน /
15664 นางสาว พิรุณรัตน แซลิ้ม 18 2 นิพัทธอุทิศ3 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 712 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

15665 นาย พิลวย สมัครสิกิจ 8ม.1 เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
15666 นางสาว พิลัยรักษ แสงลี 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
15667 นางสาว พิลัยรักษ แสงสี 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
15668 นาย พิลา หูดาไชย 11 ทุงแท ยะโสธร อุบลราชธานี /
15669 นาย พิเลิศ ธนบัตรชัย 674/44 พระรามที่ 6 ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
15670 นางสาว พิไล ค้ําคูณ 137 หมู13 ทุงขนาน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
15671 นาง พิไล ไชยโอชะ 328 19 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 / / /
15672 รอยเอกหญิง พิไลพร จันทรแกว 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
15673 นาง พิไลพร หางกลาง 119 1 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
15674 นาง พิไลวรรณ ลิมติยะโยธิน 48/28 ประชาราษฎร สาย1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
15675 นาง พิไลวรรณ กนกทัณฑ 18 2 นิมมานเหมินทร สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / /
15676 นางสาว พิไลวรรณ ถนอมเสรี 42 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
15677 นางสาว พิไลวรรณ หวังสวางวงศ 141/230ม.9 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
15678 นาง พิศ ชีไชสง 193 ม.1 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
15679 นาย พิศ มาอยูดี 10 บางคณนี สมุทรสงคราม /
15680 นาง พิศเพลิน ผดุงผิว 72/85 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
15681 นางสาว พิศเพลิน สุมาลัย 30/99 ม.1 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
15682 นาง พิศมร ทังสุบุตร 216 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
15683 นางสาว พิศมร ปททุม 513/119 ม.6 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / / / /
15684 นาง พิศมัย แกวโอภาส 371 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15685 นางสาว พิศมัย จาวกิตติวัฒนา 8 18 แมกา เมืองพะเยา พะเยา 56000 / / / /
15686 รอยตํารวจเอกหญิง พิศมัย ตองกระโทก 323/10 พหลโยธิน50 พหลโยธิน50 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 713 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

15687 นาง พิศมัย ธุถาวร 55 ม.9 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
15688 นางสาว พิศมัย นามุลทัศน 59ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
15689 นาง พิศมัย พรหมพันหาว 93 ม.2 นาตาล เตางอย สกลนคร /
15690 นาง พิศมัย พิมพสกุล 148 เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
15691 นาง พิศมัย พุทธารักษ 112 สตูลธานี พิมาน เมืองสตูล สตูล /
15692 นาง พิศมัย มะลิลา 144/76 20 หมูบานสุภัทรา มะลิวัลย บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
15693 นาง พิศมัย ยุงกระโทก 73 ม.7 ศรีสวาง โพนทราย รอยเอ็ด 45240 / / /
15694 นาง พิศมัย สินสุรินทร 148/32 6 หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
15695 นาย พิศวง นิระ 141 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
15696 นางสาว พิศวรรณ เหมะธุลิน 160 ม.4 ซ. ถ. ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150 โทร.- สกลนคร /
15697 นาย พิศาล จันทฤทธิรัศมี 600/670 ม.14 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / / /
15698 นาย พิศาล วรรณสุทธิ์ 61 ม.6 สิงหบุรี /
15699 นาย พิศาล เทียนถาวร 184/1 3 สีกัน บางเขน สระบุรี / /
15700 นาย พิศาล สุวรรณกุล 464 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ /
15701 นาย พิศาล เพชราภิรัชต /
15702 นาย พิศิษฎ สมะพันธุ 563 สพานสวาง มหาพฤฒาราม บางรัก กทม. / /
15703 นาย พิศิษฐ ชรัทคศิงค 314 ชางนาค สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
15704 พันโท พิศิษฐ ธัญสมิทธิ์ 89/245 5 นวมินทร 81 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
15705 นาย พิศิษฐ เสง่ียม 32/12ม.5 กมลา กะทู ภูเก็ต /
15706 นาย พิศิษฐ โสมวดี 136/4 นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
15707 นาย พิศิษฐ หม่ืนแสน 63/12ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
15708 นาย พิศิษฐ เบญจมงคลวารี 11 ม.เสนาวิลลา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 714 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

15709 นาย พิศิษฐ วัฒนะกูล 12 เพ็ญศรี ตะพานหิน พิจิตร /
15710 นาง พิศุทธิ์กมล โพธิ์คํา 631/1 ม.6 ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร / /
15711 นาย พิศูจน เกิดบุญ 53 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
15712 นาย พิเศก องคศิริมงคล 64/144 ม.5 กฤษดานครวิลเลจโครงการ สวนผัก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
15713 นาย พิเศษศักดิ์ สมบูรณเวชชการ 176-178 ประชาธิปก วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
15714 นาย พิษณุ แดงประเสริฐ 1014/3 วัดจันทรใน สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
15715 นาย พิษณุ ธนวิริยะสิน 572ม.1 สายคลองใหญ วังกระแจะ เมืองตราด ตราด /
15716 นาย พิษณุ พงษพิพัฒนวัฒนา 272/74 ม.5 พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150 / /
15717 จาสิบเอก พิษณุ พยับชาติ 328/63 อํานวยสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
15718 พ.ต.ท พิษณุ รักการศิลป 298/63 พญาเสือ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
15719 นาย พิษณุ อยูศรี 995 ม.8 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / / /
15720 สิบเอก พิษณุ อํ่าวงษษา 3433 รามคําแหง 87 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
15721 นาย พิษณุ อุชุวัฒน 374-376 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 /
15722 ขุน พิษณุ ธนารักษ 675 ค.บุคคโล ถ.พระเจาตากสิน อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
15723 นาย พิษณุพงศ นันทราช 138ม.2 โพศรี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
15724 นาย พิสณห คงพรหม 88ม.8 วังอาง ชะอวด นครศรีธรรมราช /
15725 นาง พิสมร สุนทร 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / /
15726 นางสาว พิสมัย กุลกาญจนาธร 1002/18-19 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
15727 นางสาว พิสมัย สุโภภาค 180 5 คําเขื่อนแกว สิรินธร อุบลราชธานี 34350 / / /
15728 นาง พิสมัย โสมดี 5/2ม3 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
15729 นางสาว พิสมัย หานรุงชโรทร 236/2ม.2 จอมสุดาเสด็จ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา /
15730 นาย พิสันต เพชราภรณ 43/1 ม.2 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 715 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

15731 นาย พิสันต โพธิ์ศรีทอง 140/1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
15732 นาย พิสัย ทัศนสวาง 366/2 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
15733 นาย พิสัย แพงวงษ 66/1 ม.4 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค /
15734 นาย พิสิฎฐ อริยโสภารักษ 141/14 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
15735 นาย พิสิฎฐ อังสกุล 36/7 ม.1 กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
15736 นาย พิสิฎฐ สุวรรณฆะนะ 1017 ก ต.บางยี่ขัน อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
15737 นาย พิสิฏฐ ประเสริฐสุข 83/186หมู6 กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี / /
15738 นาย พิสิฏฐ อังกุล 36/7ม.1 ปฏัก กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
15739 นาย พิสิฐ กนกพัชรกุล 42/188ม.3 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
15740 นาย พิสิฐ มังกะระ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
15741 เรือตรี พิสิฐ วงศวัฒนะ 1480 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
15742 นาย พิสิทธิ์ เชียรชัยนิรัติศัย 11 กลันดัน ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
15743 นาย พิสิทธิ์ พัวพันธพงษ 7 ม.4 ทามะกา กาญจนบุรี /
15744 นาย พิสิทธิ์ ศิริเมฆา 67/1291 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
15745 นาย พิสิษฐ กรวัชรวิโรจน 34/22ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
15746 นาย พิสิษฐ จารุริจิตรรตนา 246/45ม.21 ปูเจาสมิงพราย สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ /
15747 นาย พิสิษฐ จารุวิจิตรรัตนา 3 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
15748 นาย พิสิษฐ เจิดกนก 4/7 เทศบาลนิมิตรใต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
15749 นาย พิสิษฐ ฐิติวงศวรสกุล 331/4ม.4 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
15750 นาย พิสิษฐ ธนอัมพร 936/4 ทนุรัตน กรุงเทพมหานคร / /
15751 นาย พิสิษฐ ปยพสุนทรา 389 พิชัย ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
15752 นาย พิสิษฐ เพ็ชรธนบวร 87 สมเด็จพระเจาตากสิน21 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 716 จาก 1381
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15753 นาย พิสิษฐ มงคลชัยสุริยะ 65/11 1 วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / / /
15754 นาย พิสิษฐ ลีลารัศมี 26 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
15755 นาย พิสิษฐ ครึกครืน 437ม.5 บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี /
15756 นาย พิสิษฐ มวงเกตุ 390 ม.3 ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย /
15757 นาย พิสิษฐ แสงทิพยกัญญา 63/5 สุโขทัย /
15758 นาย พิสุทธ ชนะพล 152 ม.1 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช / /
15759 นาย พิสุทธิ์ เลิศวิไล 674 เจริญนคร สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
15760 นาย พิสุทธิ์ หฤทัยวิจิตรโชค 692/55 พญานาค ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
15761 นาง พิสุทธินี ภทรพีทรานันฐ 98 3 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 70120 / / / /
15762 นางสาว พิสุทธิพร ตุงคณาคร 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
15763 นางสาว พิสุทธิลักษณ มะลิซอน 62 4 สลักได เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 / / /
15764 นาย พี กองเสม 11ม.5 ทามะกา กาญจนบุรี 71130 / /
15765 นาง พี ใจสวาง /
15766 นางสาว พีชยา อรุโณทัย 204/5 ม.1 กําแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา / / / /
15767 นาย พีรกุล บุษบา 2/5 3 วิจิตร ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
15768 นาย พีรชา ดุจหนึ่งคุณากร 14/5/6 คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / / /
15769 นางสาว พีรญา ธรรมวัตร 96 14 ยายแยมวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย 31170 / / / /
15770 นางสาว พีรฎา โทนใหญ 9/161 ม.2 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
15771 นางสาว พีรดา จันทรวิบูลย 55/184ม.5 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / / /
15772 นาย พีรเดช ฉอตระการกิจ 52-54,54/3-4 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบศัตรูพาย จ.กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร /
15773 นาย พีรพงศ เทียมทองหลาง 2005/26 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
15774 นาย พีรพงศ สุทธโทธน 5 สามลาน พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
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15775 นาย พีรพงษ การุณ 1/959 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี /
15776 นาย พีรพงษพัฒน ปติจะ 197/28ม.5 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
15777 นางสาว พีรพัฒน มือหาญ 186/ม.10 ทุงฮ้ัว วังเหนือ ลําปาง 52140 /
15778 นาย พีรยศ รอดแกว 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
15779 นาย พีรยุทธ มณฑลเธียรทอง 383/134 ศูนยการคาวรจักรจักรพรรดิพงษ คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
15780 นาย พีรวิชญ คงกะพันธ 49/54ม.7 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
15781 นาย พีรศักดิ์ รักเกษตร 36/280ม.13 โชคชัย4 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
15782 นาย พีรศักดิ์ เอ่ียมวโรภาสกุล 104/4 สามัคคีอุทิศ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
15783 นาย พีรศิน นันตะโส 135 4 ริมน้ําซอย 3 เชียงใหม-ฮอด บานหลวง จอมทอง เชียงใหม 50160 / / / /
15784 นาย พีรเศรษฐ ศิริพรไทกุล 23/174 ม.2 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
15785 นาย พีระ แดงประดับ 183 ม.7 ยางหัก ปากทอ ราชบุรี 70140 / /
15786 นาย พีระ นอยปน 111/9 1 สารภี สารภี เชียงใหม 50140 / / /
15787 นาย พีระ โลหยุคล 1020/117ม.1 ประชาอุทิศ 57 กรุงเทพมหานคร 10140 / /
15788 นาย พีระ อธิปธรรมวารี 31 ตลาดนอย เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 / / /
15789 นาย พีระพงศ บุญศิริ 202/50 ชางเผือก ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 /
15790 นางสาว พีระพร แซตั้ง 282 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 50320 โทร.0814595431 เชียงใหม /
15791 นางสาว พีระพรรณ แซเจ่ีย 67 ทิพยลาภ กรุงเทพมหานคร /
15792 นาย พีระพล อังศมีเกียรติ 26 พระราม 4 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
15793 นาย พีระวัฒน คุรุพันธุภักดี 1564/19 ประชาราษฎร 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
15794 นาย พีระศักดิ์ เครืออักษร 27/5 4 สํานักขาม สะเดา สงขลา 90110 /
15795 นาย พีระศักดิ์ ยอดสนิท 222/20ม.13 จอมพลพัฒนา ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
15796 นาย พีศรี พุมชูศรี 948 วัดทาพระ บางกอกใหญ กทม. /
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15797 นางสาว พึงจิตร จงศรีสวาท 452/6 มหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
15798 นาง พึงพิศ ศรวณีย 516ม.1 มาลัยแมน กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม /
15799 นาง พึงพิศ อติโพธิ 2710 ข ต.บางลําภูลาง กิ่งอําเภอคลองสาน จ.ธนบุรี /
15800 นาย พืช เช้ือทองโน บางโพ อุตรดิตถ /
15801 นาง พุก เงินจันทร - ม.2 พิจิตร /
15802 นาย พุก สุขแกว ตลาดอินทรบุรี ม.8 อินทรบุรี สิงหบุรี /
15803 นาย พุฒ คําสุข 21ม.5 นครสวรรค /
15804 นาย พุฒ ชํานาญสาร 122/124ในเขต ทองคําอุทิศ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
15805 นาย พุฒ นิลรัตน 250/1 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
15806 จาสิบตรี พุฒ สังขไชย 7 ม.7 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
15807 นาย พุฒ สุนทา 71 ม.5 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค /
15808 นาย พุฒ บุญจรัส 472/6 ซอยเพ็ชรบุรี ดุสิต พระนคร / /
15809 นาย พุฒ ลิ้มมณี ม.2 ต.บางมะฝอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
15810 นาย พุฒ คําภีรทอง 257 ต.จักวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงค จ.กรุงเทพ /
15811 นาย พุฒ ดิษฐะบํารุง 1190 ต. ในเวียง ถ.ขาหลวง อ. เมือง จ. นาน /
15812 นาย พุฒทา แสนอุบล 5 ม.5 โพธิ์ศรี สกลนคร /
15813 นาย พุฒิ สกุลศรี ม.7 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
15814 นาย พุฒิ พงศทองกุล /
15815 นาย พุฒิทรรศน กาธรรมมา 186ม.10 นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
15816 นาย พุฒิพงศ เหลืองเอกตระกูล 232 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
15817 นาย พุฒิวงศ ศุภสุขเกษม 143/470 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
15818 นาย พุฒิเศรษฐ ชีวะวรนันท 455 จรัญสนิทวงศ บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
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15819 นาย พุด กลอมกุล ม.6 ต.ตลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี /
15820 นาย พุดนิ้ม แซจิว หมูที่ 6 ต.ศาลเจาโรงทองอ อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง /
15821 นาย พุต หงษทอง หมูทื่ 3 ต. ทาพุทธ  อ. คลองขลุง จ. กําแพงเพชร /
15822 นาย พุทธ ตันมณี หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
15823 นาย พุทธกันต เข็มนาค 4 3 บางน้ําเช่ียว พรหมบุรี สิงหบุรี 16120 /
15824 นาง พุทธชาติ เกษรมาลา 5/805 สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
15825 นางสาว พุทธชาติ มากชุมนุม 183 ม.1 ชอนไพร เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 /
15826 นาง พุทธชาติ ลิ้มละมัย 554 ค. หม่ืนหาญ ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
15827 นางสาว พุทธนี ศรีเนตร 51 9 บานคลองสําอางค ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว 27000 / /
15828 นางสาว พุทธพิมพไพร ชวนนทกิจ 67/23ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
15829 นางสาว พุทธรักษา ขับผักแวน 64/2 8 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 30190 /
15830 นางสาว พุทธรัตน สงฆัง 38 4 นาปาแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 /
15831 นาย พุทธศร วัฒนาอุดมวงษ 15 12 เชียงใหม-พราว หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50290 /
15832 ส.อ. พุทธา โคกโพธิ์ 225ม.9 ทหาร หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
15833 นาย พุทธา ดวงปฏิ 173 ม.2 รอยเอ็ด /
15834 จาอากาศเอก พุทธา พันอนันท 86/123ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
15835 นางสาว พุทธิดา เทพนรรัตน 53/5 วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
15836 นางสาว พุทธินันท สุขพรวรกุล 117/41ม.4 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี /
15837 นาย พุทธิวัฒน ทองวงศ 69/2 4 นาหมอม นาหมอม สงขลา 90310 / / /
15838 นางสาว พุธิตา แซลิ้ม 169/410 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
15839 นาย พุนใช แซเลา /
15840 นาย พุนพิน มินทศิริ 284 ปากน้ําโพ เมือง นครสวรรค /
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15841 นาง พุม เจริญเดช 62 ม.2 ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร /
15842 นาย พุม เม่ือนอย 074ม.2 บานนาสาร สุราษฎรธานี / /
15843 นาย พุม เสริมคุณ - ม.7 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
15844 นาย พุม จันทเขียว ทาราม เมือง เพ็ชรบุรี /
15845 นาย พุม ธนวันตุ 1582 ทาเมลแดง ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
15846 นาย พุม เกิดขํา 144 ต.รองเมือง อ.ปทุวัน จ.พระนคร /
15847 นาง พุม ผะอบนาค /
15848 นาง พุม บัวลอย /
15849 นาง พุม ออมแกว /
15850 นาย พุมมา จันทรพรหมา ม.5 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก /
15851 นางสาว พุมรินทร เลาอรุณ 535/62 ประชาราษฏรบําเพ็ญหวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
15852 นาง พุลศรี วงศสุวรรณพร 11/19 ประดิพัทธิ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
15853 นาง พู วิทยา - ม.3 สวรรคโลก สุโขทัย /
15854 นาย พู เอกศรี 186 ม.18 อุบลราชธานี /
15855 จ.ส.อ. พูน ขยันงาน 37 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
15856 นาย พูน แจมผล 770 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท / /
15857 นาย พูน พุดมณี - ม.3 บางพ่ึง บานหม่ี ลพบุรี /
15858 นาง พูน ศรีงามขํา - ม.1 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
15859 นาง พูน หลวงแกว - ม.1 พิจิตร /
15860 นาย พูน นวมอยู /
15861 นาย พูน เคาสูงเนิน 117/4 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา /
15862 นาย พูน จายออง 3 เวียง พราว เชียงใหม /
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15863 นาย พูน ภูมิสวัสดิ์ 32 ต.ตลาดนอย ถ.เจริญกรุง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
15864 นาย พูน นานอก /
15865 นาย พูน ปกเงิน 86 อ.บางรัก จ.พระนคร /
15866 จาสิบเอก พูน พรประเสริฐ ม.1 ต.ทะเลชุบศร ถ.นารายนมหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี /
15867 นาย พูนเกียรติ รูปไชสง 17 อุบลเดช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
15868 นางสาว พูนจิตร ทองสุพรรณ 204/181ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
15869 นาง พูนจิตร อองสอาด 204/181 1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10120 /
15870 นาง พูนทรัพย ฝาวัง 4ม.4 มวงไข พังโคน สกลนคร /
15871 นางสาว พูนทรัพย หันกลาง 20/2 1 (ถนนพหลโยธิน) ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 / /
15872 นาง พูนทวี วรินทักษะ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
15873 นาย พูนผล ตะดวงดี 177 ม.12 หนองคาย /
15874 นางสาว พูนพร บุนนาค 401 จรัญสนิทวงศ89 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
15875 นาย พูนยศ หม่ันผวง 144/19 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
15876 นางสาว พูนศรี ติรกาญจนา 407/1 ช.5 อิศรานุภาพ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
15877 นางสาว พูนศรี ทัพภวิมล 319 พระราม 6 พญาไท ดุสิต พระนคร / /
15878 นาง พูนศรี กระตายทอง 183-184 หมู 2 ต.ทาง้ิว อ.บรรบตพิสัย จ.นครสวรรค /
15879 นาง พูนสิน สุภาพ 527/52 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
15880 นาง พูนสิน ลิปมงคล 6 ม.4 ซ.แยกสวนสยาม 2 แยก 18 ถ.สุขาภิบาล ต.คันนายาว อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. กรุงเทพมหานคร /
15881 นางสาว พูนสุข กังสนารักษ 190/6ม.1 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
15882 นาง พูนสุข ชัยชวย 58 ม.7 ไทย-จังโหลน สํานักขาม สะเดา สงขลา 90320 / /
15883 นาง พูนสุข ไชยคํา 130/994/2 2 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
15884 นาย พูม สัมมา 165ม.1 หวยโปง เมืองระยอง ระยอง /
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15885 นาง พูมอารีย จุลละภากรณ 101-103 เจริญเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
15886 นาย พูล สุขคํามี ม.10 ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร / /
15887 นาย พูลจิต จัยวัฒน 215 ม.1 อุบลราชธานี /
15888 นางสาว พูลฉัตรี ปุรินทราภิบาล 80/181 4 วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
15889 พลตํารวจโท พูลชัย พรอมเพรียงชัย 68/87 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
15890 นาย พูลชัย อดิศัยเดชรินทร 230 พลแมน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
15891 นางสาว พูลทรัพย ศึกษากิจ 11 บานดินสอ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
15892 นาย พูลทรัพย อัครโชติชัย 88/173 ม.3 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
15893 นาง พูลทิพย หิรัญโน 56/341 ถ.รามคําแหง (สุขาภิบาล 3) ต.หัวหมาก อ.บางกะป จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
15894 นาง พูลผล พรมสัมซา 35 มนตรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
15895 นาง พูลพิศมัย ยานะ 96/244 ม.2 สุรินทวงค หนองจอก กรุงเทพมหานคร / /
15896 นาย พูลรัตน โลเกตุ 39 ตนโพธิ์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
15897 นาย พูลลาภ จิรมิตรมงคล 18ม.2 ทาเคย สวนผึ้ง ราชบุรี 70180 / / / /
15898 นาง พูลศรี ถวิลการ 188/5 ม.4 ศรีพยุหะ นครสวรรค /
15899 นาง พูลศรี พรรคสมบัติ 6 ม.4 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
15900 นาย พูลศรี ศรีพิชัย 49/375 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
15901 นาย พูลศรี หลาหัวหนอง 464/4 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
15902 นาง พูลศรี กิจไพบูลย 327 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงค กทม. / /
15903 นาย พูลศักดิ์ จันทรเพ็ชร 8/1ม.13 ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี /
15904 นาย พูลศักดิ์ จันทรสวัสดิ์ 75-77 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม /
15905 นาย พูลศักดิ์ ชูสุวรรณ 1/2 ปละทา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / /
15906 นาย พูลศักดิ์ พงศาอัศวไพบูลย 101/11 ม.1 ปากเกร็ด นนทบุรี / / /
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15907 นาย พูลศักดิ์ แยมสุข 68/3 อินทามระ 40 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
15908 นางสาว พูลศิลป แสงเขียว 302/12 ลาดพราว71 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
15909 นาย พูลสวัสดิ์ สามบุตร 267 ต.พรึภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม /
15910 นาย พูลสินธ โคตรบรม 221 ม.14 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร / /
15911 นางสาว พูลสุข ปวงนิยม 117 ถนอมจิตร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 / / /
15912 นางสาว พูลสุข บุญพิทักษ /
15913 นางสาว เพ็กเตียง ชคัตประกาศ 313 บํารุงเมือง บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
15914 นาง เพ็กอุง แซเหว 211 เยาวราช กรุงเทพมหานคร /
15915 นาย เพ็ง ผานเมือง 124ม.1 อุบลราชธานี /
15916 นาย เพ็ง วิบูลย 148 ม.12 อุบลราชธานี /
15917 นาย เพ็ง สุวรรณโชติ ม.7 แกลง ระยอง /
15918 นาง เพ็ง เหงเลิ้ม - ม.10 บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี /
15919 นาย เพ็ง ทองหลอ 1 บานเพ็ก บานผือ อุดรธานี /
15920 นาย เพ็ง สาทวนพันธุ 9 บานจีด หนองหาน อุดรธานี /
15921 นาย เพ็ง ศรีธนะชัย 70 ม.6 ต.คูลาด อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี /
15922 นาย เพ็ง ผานเมือง /
15923 นาย เพง สังขรุง 27/1 ม.1 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
15924 นาย เพง แซจึง 462 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
15925 นาย เพงง้ี แซเตี๋ย 518 สําเพ็งตอน 1 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กทม. / /
15926 นาย เพชร ศาสนัส 464 ตลาด ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
15927 นาง เพชร อิฐรัตน 65-66 สุริยเดชบํารุง ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
15928 นาย เพชร ชํานาญกูล 11ม.1 สุรนารายณ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา /
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15929 นาย เพชร ไชยกุล 138 ม.13 ชยางกูร ยโสธร /
15930 นาย เพชร เพียรเจริญ 77/2ม.5 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา /
15931 นาง เพชร มนตกันภัย ข3-561 ชลประสิทธิ์ นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000 / / /
15932 นาย เพชร เลิศภูมิจิต 165ม.8 ครบุรี นครราชสีมา / /
15933 นางสาว เพชร เวียงคํา 10/179 สุขาภิบาล 2 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
15934 นาย เพชร สิงหไธสง 74 ม.10 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย /
15935 นาย เพชร แสนสีแกว 183ม.5 พังโคน พังโคน สกลนคร /
15936 นาย เพชร อินทรโภคา 139/1 ม.3 หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร /
15937 นาย เพ็ชร พิศพานต 46/1-2ม.3 กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด /
15938 นาย เพ็ชร เมืองเหลือ 186ม.3 เมืองพิจิตร พิจิตร /
15939 นาย เพ็ชร สุขใส ม.1 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
15940 นาย เพ็ชร องศลอย 433 หลังวัดแจง หลังวัดแจง บางกอกใหญ กทม. /
15941 นาย เพ็ชร ใจจอย 1 บอกคาง สันกําแพง เชียงใหม /
15942 นาย เพ็ชร อินทโชติ 1 ปาแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย / /
15943 นาย เพ็ชร กลิ่นเจริญ หมู 5 ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
15944 นาย เพ็ชร มีชอบ 32 ม.3 บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
15945 นาง เพ็ชร ออนนิ่มนิตย 26/3 7 ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
15946 นาย เพ็ชร ทองเปรม 384 ต.นางเลิ้ง อ.ดุสิต จ.พระนคร /
15947 นาย เพ็ชร สุกใส /
15948 นาย เพชร อาจหาญ 214 ม.2 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
15949 นาง เพ็ชรกุล แซลิ้ม 28 ถ.ซอยสาทรธรรมทาน ต.โสมนัส อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
15950 นาย เพ็ชรเกษตร วิเชียรแสน 60/30 ทองใหญ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
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15951 นาย เพชรแกว แตงศรี 131ม.7 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 / /
15952 นางสาว เพชรจู แซเตีย 144ม.2 นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี /
15953 นาง เพชรชรินทร ตันคงจํารัสกุล 24/55 สระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / / /
15954 นางสาว เพชรดา กุลศิริ 411 ม.3 ซ. ถ. ต.เมือง อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทร.- ศรีสะเกษ / /
15955 นาง เพ็ชรดิน กองสมบัติสุข 0392 เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ /
15956 นางสาว เพ็ชรทิพยพานันท ธานี 69/19 ม.1 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
15957 นางสาว เพชรนอย ลอชัยวะกุล 214 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
15958 นาง เพชรนาง ธีระเวชชโรกุล 1034-6 สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
15959 นางสาว เพชรน้ําผึ้ง รอดโพธิ์ 14/1 ม.1 บานใหม มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 / / / /
15960 นาย เพชรบูรณ โรจนธรรมกุล 12/16 วัดเทวะสุนทร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
15961 นาง เพ็ชรมะณี พลราชม 311 3 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร 47110 / /
15962 นางสาว เพชรรัตน แกวมารินทร 433 4 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / / /
15963 นาย เพชรรัตน พูนทองพันธ 63 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
15964 นาย เพชรรัตน ภุชงคสมุทท 668 จรัญสนิทวงศ 3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
15965 นาง เพ็ชรรัตน ปุณยาพงศแพทย 327/3 พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
15966 นางสาว เพชรลดา เรืองสิทธิ์ 121/283 สายไหม 21 (หมูบานมนชญา 1) สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
15967 นาย เพ็ชรสงคราม กาญจนะดช 34/296 ม.9 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
15968 นางสาว เพชรอําพร เดชณรงค 109ม.5 ชุมพร /
15969 นาง เพ็ชรัตน เสริมศรีพงษ 157/58 ม.10 เชียงใหม 50200 / /
15970 นาง เพชรา เบญจพล 312ม.2 กาญจนวาณิชย พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
15971 นาง เพชรา สุริยะ 122/1 6 ลําพูน-เชียงใหม อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน 51150 / / /
15972 นาง เพชราภรณ เลิศนิมิตพันธ 40/1701ม.9 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
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15973 นางสาว เพชรินทร ตั้งกิติวงศพร 842 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
15974 นาง เพชรี ฉันทอุดมลาภ 8/14 นานาเหนือ สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15975 นางสาว เพ็ชรี สัมพันธพร 13 วชิรธรรมสาธิต72 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
15976 นาง เพ็ญแข กมลศิลป 7ม.14 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
15977 นาง เพ็ญแข กําจัดโรค - ม.13 ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร /
15978 นางสาว เพ็ญแข แซฉั่ว 1856/52 หมู6 นารายรักษ 3 เทพารักษ เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
15979 นางสาว เพ็ญแข บุญดํารงสกุล 22/23ม.6 ทาแซะ ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร /
15980 นาง เพ็ญแข วงษศิริ 14/4 ม.6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
15981 นาง เพ็ญแข สังกริด 106/1 8 โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
15982 นาง เพ็ญแข เอ้ือนจิตร 87/29 ม.4 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
15983 นางสาว เพ็ญจวัลย ใจคุณ 41ม.8 สุรนารายณ ชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี 15230 / / /
15984 นาง เพ็ญจันทร เกียรติพาณิชย 2460 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
15985 นางสาว เพ็ญจันทร พันธุสังข 450/10 พิบูลอุปถัมภ สุทธิสาร สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 / /
15986 นาง เพ็ญจันทร พานิชกุล 1974/23 สุขุมวิท71 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
15987 นางสาว เพ็ญจันทร มีชนกิจ 570/138ม.1 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
15988 นาง เพ็ญจันทร ลุวณิชยพัฒนา 384/4 ม.4 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร /
15989 นางสาว เพ็ญจันทร หนูบรรจง 317 สุโขทัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
15990 นางสาว เพ็ญจิตต วิโรจนบูรพา 936/5 ทนุรัตน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร /
15991 นางสาว เพ็ญจิตร คลายเขียว 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
15992 นาง เพ็ญจิตร ตันสุภาพ 2099 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
15993 นาง เพ็ญจิตร โรจนเบญจกุล 53-55 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี 76110 /
15994 นาง เพ็ญณีย แกวเมฆ 148ม.7 สหกรณ นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
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15995 นางสาว เพ็ญเดชศรี อรัญญาเกษมสุข 39/239 13 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
15996 นางสาว เพ็ญทิพย ประคองธรรม 131/3 เทศบาล สาย1 ขลุง ขลุง จันทบุรี 22110 / /
15997 นาง เพ็ญนพพา จันทรจํารัส 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
15998 นางสาว เพ็ญนภา จอมคําสิงห 596 1 พังโคน พังโคน สกลนคร 47160 /
15999 นางสาว เพ็ญนภา เถิงผั้น 447/76 เดชอุดม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
16000 นางสาว เพ็ญนภา นุมนวล 11 4 เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / /
16001 นางสาว เพ็ญนภา บุญแกววรรณ 485 6 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290 /
16002 นางสาว เพ็ญนภา ประเสริฐสังข 92 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
16003 นาง เพ็ญนภา รักษสถาปตย 2429 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16004 นางสาว เพ็ญนภา ศรีกุลศศิธร 99 สามัคคีชัย ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 / / /
16005 นาง เพ็ญนภา สูขวัญ 79 10 ขาวปุน กุดขาวปุน อุบลราชธานี 34270 / / / /
16006 นางสาว เพ็ญนภา เสือแสนสิบ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
16007 นางสาว เพ็ญนภา ฮาวรังษี 11/2 นครเขื่อนขันธ ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
16008 นางสาว เพ็ญนภา พุมสวย 38/2 ม.4 ถ.บางกรวย-ไทรนอย ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 /
16009 นางสาว เพ็ญนิภา คะชาแกว 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
16010 นางสาว เพ็ญนิภา คุมไดอยู 75 8 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
16011 นาง เพ็ญประภา คงรัตน 99/18 3 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 20180 / /
16012 นาง เพ็ญประภา จันทรแสง 184 1 ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแกน 40130 /
16013 นาง เพ็ญประภา แซตั้ง 14/16 มณีนพรัตน ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
16014 นางสาว เพ็ญประภา ผานิตย 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
16015 นาง เพ็ญประภา พยาคภิบาล 209/1 2 พัฒนาการชายน้ํา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 /
16016 นางสาว เพ็ญพรรณ ชัยสงคราม 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
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16017 นางสาว เพ็ญพรรณ ไพบูลยกษาปน 141/143 ยุทธภัณฑ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
16018 นางสาว เพ็ญพักตร ไชยบาล 150 10 แมใจ แมใจ พะเยา 56130 / / / /
16019 นาง เพ็ญพัตร ตันสุภาพ 2109/2 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
16020 นางสาว เพ็ญพิชชา การสมใจ 1/15 4 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
16021 นางสาว เพ็ญพิชชา เล็กศรัณยพงษ 169/410 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
16022 นาง เพ็ญพิศ จันทรเหลือง 545/1 กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
16023 นางสาว เพ็ญพิศ ธุระงาน 13 4 ดอกคําใต ดอกคําใต พะเยา 56120 / /
16024 นางสาว เพ็ญพิศ ลักษณา 53 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
16025 นางสาว เพ็ญพิศา เย็นเพ็ชร 19 มหาธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
16026 นางสาว เพ็ญโพยม จันทรละมูล 30/1 4 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130 / / /
16027 นางสาว เพ็ญมาศ ทิพยดึง 200/90 จันทรสะพาน 3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16028 นางสาว เพ็ญรุง โตสุขเจริญ 11/7 10 เขาแกว ทาใหม จันทบุรี 22170 / /
16029 นาง เพ็ญฤดี มโนสุดประสิทธ 90 ศุภมิตร วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
16030 นาง เพ็ญลักษณ วงศสุวรรณ 40/3408 1 ประชานิเวศน3/2งามวงศวาน ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
16031 นางสาว เพ็ญวิภา วาสนาสง 252/88 พหลโยธิน 32 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
16032 นาง เพ็ญศรี การุณยะวนิช 6 พานทอง พานทอง ชลบุรี 20160 /
16033 นางสาว เพ็ญศรี แกวมงคล 179/63 9 พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
16034 นาง เพ็ญศรี คงเสือ 158 7 โชคสมาน 5 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
16035 นาง เพ็ญศรี ครุฑเงิน 42 1 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 / / / /
16036 นางสาว เพ็ญศรี จันโคตรแกว 93 6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
16037 นาง เพ็ญศรี จุลพงษ 124 4 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 /
16038 นาง เพ็ญศรี เจือจันทร 119/3 สามพระยา วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
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16039 นาง เพ็ญศรี ฐิติเวชญาคุณ 980 ประชาธิปก หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
16040 นางสาว เพ็ญศรี แตวมงคล 179/63 พหลโยธิน สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
16041 นาง เพ็ญศรี เทือมทินกฤต 121/1 1 เมืองแพร แพร 54000 /
16042 นางสาว เพ็ญศรี นันทสมสราญ 1539 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
16043 นางสาว เพ็ญศรี ประสี 175 5 คําตากลา คําตากลา สกลนคร 47250 / /
16044 นาง เพ็ญศรี ประเสริฐ 423 15 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
16045 นางสาว เพ็ญศรี ปริกเพชร 55/439 5 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
16046 นางสาว เพ็ญศรี ปานนิ่ม 17/21 6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 10120 /
16047 นาง เพ็ญศรี พงษศิริ 112/1 1 จุฬา หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน 40190 / / / /
16048 นาง เพ็ญศรี พันธุรี 681/1 4 ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 65140 / / / /
16049 นางสาว เพ็ญศรี เพาะทรัพยเจริญ 519 3 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140 /
16050 นางสาว เพ็ญศรี รัตนอุบล 56-58 5 นครศรีธรรมราช /
16051 นาง เพ็ญศรี รุงเรือง 16 1 โยธา 214 นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 /
16052 นาง เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา 101/21 8 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
16053 นางสาว เพ็ญศรี วชิราวิโรจน 342 มิตรพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
16054 นาง เพ็ญศรี วีระสกุล 37 5 สงขลา-ระโนด มวงงาม สิงหนคร สงขลา 90330 /
16055 นางสาว เพ็ญศรี วุฒิเศรษฐไพบูลย 134/236 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
16056 นาง เพ็ญศรี เวชพงศา 145-149 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
16057 นางสาว เพ็ญศรี ศรีโพธิ์ 130 กีฬากลาง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
16058 นางสาว เพ็ญศรี สงวนทรัพย 30-32 เทศบาลสาย 5 ขลุง ขลุง จันทบุรี 22110 / /
16059 นางสาว เพ็ญศรี สอางชัย 67 4 อุดร-สกลนคร หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
16060 นาง เพ็ญศรี สุขพันธุถาวร 550 12 หนองอิรุณ บานบึง ชลบุรี 20220 / / /
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16061 นางสาว เพ็ญศรี สุขสมปอง 56 ข. 2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
16062 นาง เพ็ญศรี เสนากัสป 80/100 5 แสงจันทร สงขลา-นาทวี เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / /
16063 นางสาว เพ็ญศรี หนูแกว 19/96 5 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10400 / /
16064 นาง เพ็ญศรี หวังสุขสุวรรณ 100/76 2 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
16065 นาง เพ็ญศรี อภิสิทธิเวช 51-53 แสงรังษี ชุมแสง นครสวรรค /
16066 นางสาว เพ็ญศรี เอ่ียมอ่ิมจิตต 639/56 สมเด็จเจาตากสิน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
16067 นางสาว เพ็ญศิริ จันทรแอ 24 8 ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
16068 นาง เพ็ญศิริ วิฑูรยปญญากุล 251 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 /
16069 นางสาว เพ็ญศิริ ศรีคําภา 51/526 9 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
16070 นางสาว เพ็ญศิริ สรเสริมสมบัติ 0445-0446 พานิช หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 /
16071 นางสาว เพ็ญสิริ สรณศิริกรณ 3/22594 แยกจาก คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
16072 นางสาว เพ็ญสุข มสุการัตน 22 6 พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
16073 นาง เพ็ญสุข โรจนประทีป 7/36 2 เลิศพัฒนาใต ดาวคนอง-จอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
16074 นาง เพ็ญอารีย ชัยสุขสังข 238 3 กรุงเทพมหานคร /
16075 นางสาว เพ็ญอําพันธ ชิยานนท ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
16076 นาย เพทาย คําภา 330/14 สุขุมวิท103 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
16077 นาง เพทาย ปทมาลัย 227 1 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค 60180 /
16078 นางสาว เพทาย ศิลาอุดมกิจ 77/21 4 บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ 10560 /
16079 นาง เพทาย เหลืองภากร 69/149 2 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
16080 นาง เพราะ มะกรูดอิน 1 สุพรรณบุรี /
16081 นาง เพริศแพรว พัฒนะอ่ิม 44 ทักษิณเมืองทอง 1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
16082 นาย เพรียง เสงหวน 313 หนาพระธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
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16083 นาย เพรือ จันทรเจริญ 5 บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 /
16084 นาง เพลา เฉตาไฟ 5 ยวนแหล เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
16085 นาย เพลิน ชนะชัย 88/217 8 เทพารักษ สมุทรปราการ / / /
16086 ส.อ. เพลิน อุชุวัฒน 330/3-4 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / / /
16087 นาง เพลินจันทร เต็มตรึงตรา 108/33 สถานีตํารวจดับเพลิง ซบางกอกนอย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
16088 นาง เพลินจิตร บุญโต /
16089 นาง เพลินจิตร บุญโต 12/1 4 ทาจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
16090 นาง เพลินใจ นวกุลศิรินารถ 894/5-6 ทาแฉลบ ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
16091 นาง เพลินตา นัยวิรัตน 19/22 8 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180 / /
16092 นาง เพลินตา น่ําทอง 9/1 5 ยนตรการกําธร ควนรู รัตภูมิ สงขลา 90220 / / /
16093 นาง เพลินตา โพธิสาร 820/13 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
16094 นาง เพลินทิพย กิจพิพัฒน 13ม.2 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 /
16095 นาง เพลินพร พิพัทธชนาดล 88/117 3 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
16096 นาง เพลินพิศ บรรพต /
16097 นาง เพลินพิศ กาวีวน 140/39 2 เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
16098 นาง เพลินพิศ จุฬพันธทอง 69/4 1 นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
16099 นางสาว เพลินพิศ ใจดีเจริญ 6 5 อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-2 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
16100 นางสาว เพลินพิศ เช้ือออน 63/24 4 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
16101 นาง เพลินพิศ รีรักษ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / /
16102 นาง เพลินพิศ วุฒิจันทร 126/14 6 เลี่ยงเมือง มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
16103 นาง เพลินพิศ สายคําภา 22 6 ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / / /
16104 นาง เพลินพิศ  บรรพต 65/45 9 พุคําจาน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 /
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16105 นาย เพลินสุขใจ ไชยขวัญ 21 3 คูหา สะบายอย สงขลา 90210 / /
16106 นาย เพอ อินนะ 10 สวรรคโลก สุโขทัย /
16107 นาย เพ่ิม กังวัตร 44/40 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
16108 นาย เพ่ิม กันทะลิดา /
16109 นาย เพ่ิม ตุงสวัสดิ์ 45 1 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110 /
16110 นาย เพ่ิม โตสวัสดิ์ 5 ไกจัน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 /
16111 พันตรี เพ่ิม เทียมเมือง 67 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
16112 นาย เพ่ิม นัยเนตร 15 ชัยนาท /
16113 นาย เพ่ิม นาคสมบูรณ 680 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 /
16114 นาย เพ่ิม นุมนอย 109 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 18190 /
16115 นาย เพ่ิม เพ็ชรรัตน 2 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 72130 /
16116 นาง เพ่ิม มาทอง 3 พิจิตร /
16117 นาย เพ่ิม โรจนตมะ 311 สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
16118 นาย เพ่ิม ศรีขวัญแกว 20 3 นครศรีธรรมราช /
16119 นาย เพ่ิม ศรีชูจิตร 28/2209 6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
16120 นาย เพ่ิม ศรีสวัสดิ์ 2 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดอก ราชบุรี 70130 / /
16121 นาย เพ่ิม สมใจเตียม 301 9 เมืองชลบุรี ชลบุรี /
16122 นาย เพ่ิม เสริงกําปง 207 4 กําปง โนนไทย นครราชสีมา 30220 /
16123 นาย เพ่ิม เอ่ียมอุไร 39 บานบุง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 /
16124 นาย เพ้ิม สําเนียง 1 สามโคก สามโคก ปทุมธานี /
16125 นาย เพ้ิม เสืออวม 13 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
16126 นาง เพ่ิมตา วงศใหญ 75/1 1 ดอยสะเก็ด-บอสราง แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 /
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16127 นาง เพ่ิมพูล พันธแกว 72 5 สายไท3 ทามวง เทพา สงขลา 90150 / /
16128 นาย เพ่ิมศักดิ์ กรางฮา ร.พ.สงฆ ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
16129 นาย เพ่ิมศักดิ์ เกงมานะ 140 ร.ร.สุขุมวิท คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
16130 นาย เพ่ิมศักดิ์ ขวัญโสะ 282 วัดจันทรใน เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
16131 นาย เพ่ิมศักดิ์ ทองสุวรรณ 1529/4 ยมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
16132 นาย เพ่ิมศักดิ์ ปยะกาญจน 5 ทุง ไชยา สุราษฎรธานี 84110 /
16133 นาย เพ่ิมศักดิ์ ศรีสุชาญเจริญ 136/6 วัดบางสะแกนอกเทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
16134 นางสาว เพ่ิมสุข สุวรรณลาภ 5/95 5 รามอินทรา ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
16135 นาย เพียง พีระพันธ 463 1 กําแพงเพชร /
16136 นางสาว เพียง อุดมเกียรติกุล 507/368 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16137 นางสาว เพียงจันทร กาญจนโรจน 403 สุนทรวิจิตร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 /
16138 นางสาว เพียงจิต ลิ่มอินทร 475/6 กอไผ ภูเก็ต ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / /
16139 นางสาว เพียงใจ ศรีโสภณ 19/35 1 หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 / /
16140 นางสาว เพียงใจ ลมอินทร /
16141 นางสาว เพียงใจ แซโคว 260-262 6 ทาชาง สิงหบุรี /
16142 นาง เพียงใจ พิมพุฒ 1/3 11 บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16143 นาง เพียงใจ แมนเมือง 2 10 บานผือ บานผือ อุดรธานี 41160 /
16144 นาง เพียงใจ ยาหองกาศ 85 1 ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
16145 นางสาว เพียงใจ สังขนิยม 1866 ตากสิน ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
16146 นางสาว เพียงใจ เสมบุญหลอ 16/3 5 สุขาภิบาล1 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
16147 นางสาว เพียงตะวัน ตอสุวรรณ 99/395 16 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
16148 นางสาว เพียงพร เจริญลาภ 100/469 11 15 กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพมหานคร 10250 /
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16149 นาง เพียงเพ็ญ ชมเชย 589/2 4 ระโนด ระโนด สงขลา 90140 /
16150 นางสาว เพียงเพ็ญ ภักดีกําจร 191/80 17 13 มะลิวัลย บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16151 นางสาว เพียงฤทัย สําคํา 7/431 ปอบปูลา 5 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
16152 นางสาว เพียงหทัย ไชยเลิศ 153/44 2 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 /
16153 นางสาว เพียงหทัย มาหนองหวา 213/141 ลาดพราว126 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
16154 นาง เพียน นาคเกี้ยว /
16155 นาง เพ้ียน ไขพิน 134 1 เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
16156 นาย เพ้ียน คําคลองตัน 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
16157 นาย เพ้ียน จีระนันทกิจ 343 จุฬาซอย7 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 /
16158 นาย เพ้ียน นาคสินธุ 1298 แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 /
16159 นาย เพ้ียน นิลกล่ํา 3/5 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
16160 นาย เพ้ียน ฤกษพลิน 144 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 / /
16161 นาย เพียม ศุณะมาลัย 567 นครสวรรค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
16162 นาย เพ้ียม พันธุทอง 16 บานลํา หนองแค สระบุรี /
16163 นาย เพียร จันทรพิศาล 279/32 ไทยสมุทร หวยยอด ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 / /
16164 นาย เพียร จํานอง 269 1 รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 96150 /
16165 นาย เพียร ณรงครัตน 9 4 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 /
16166 นาย เพียร พิพัฒนานนท 1 หวยยอด หวยยอด ตรัง 92130 /
16167 นาย เพียร มณีเถื่อน บางครก บานแหลม เพชรบุรี 76110 /
16168 นางสาว เพียร รัตนพันธ 30 หนองจิก บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 96120 / / /
16169 นาย เพียร ราชเรืองฤทธิ์ 91 6 ทาแซะ-สะพลี ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 86140 /
16170 นาย เพียร ศรีพรหมมุณี 8 9 มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร /
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16171 นาย เพียร สิงหสําราญ 41 9 ขอนแกน /
16172 นาย เพียร แสงสุมาศ 2/1 2 สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด /
16173 นาย เพียร แดงนอย 3 โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 /
16174 นาย เพียรกิจ กําลังเกื้อ 581 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
16175 นาง เพียรทวี ทองปราง 325/5 2 วิภาวดี9 วิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
16176 นาง เพียรพันธ อัศวพิทยา 42/234 6 ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
16177 นาย เพียรพันธุ พิระภิญโญ 1/11 วชิรธรรมสาธิต58สุขุมวิท101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 12260 /
16178 นาย เพียว กุลพัฒน 380-381 เมือง พิจิตร 66000 /
16179 นาย เพียว แซเหลา 380 ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 /
16180 นาย เพียว เย็นตั้ง 111 2 หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี 76160 /
16181 นาย เพือย ดีดวยมี 47 8 ทาสวาง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 /
16182 นาย แพ ขาวขํา 31 5 เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี /
16183 นาย แพง กลางเมือง 0595 เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 /
16184 นาย แพง พรมผล 261 5 ภูกระดึง เลย / /
16185 นาง แพงศรี วังคีรี 86 1 โคกงาม ดานซาย เลย 42120 / / /
16186 นาง แพร ภิระคํา 526 7 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 60000 /
16187 นางสาว แพรจันทร ปลันธนดิลก 67 แฮปปเพลส 4 เจาคุณทหาร คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
16188 นางสาว แพรทิพย บุญมูล 174 10 บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
16189 นาย แพรว ฤกษวรรณ 16 3 ร.พ.ช. บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180 /
16190 นางสาว แพรวพรรณ แจงสุข 41/84 4 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
16191 นางสาว แพรวพรรณ ชวยมี 14/2 7 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
16192 นาง แพรวพรรณ พรหมเสน 422 3 พระเจาทันใจ ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
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16193 นาง แพรวพรรณ พัฒนโภครัตนา 4 3 โปงผา แมสาย เชียงราย 57130 / / /
16194 นางสาว แพรวพรรณ มุลตรี 250/31 อดุลยเดช หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / / /
16195 นาง แพรวไพฑูรย เนตรหาญ 72 สรงประภา 2 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
16196 นาย โพธิ์ ใจซ่ือ เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
16197 นาย โพธิ์ ชาญเวทย 56 1 ราษฎรบํารุง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 /
16198 นาย โพธิ์ ชํานาญไถ 70 10 มะขาม มะขาม จันทบุรี /
16199 นาย โพธิ์ เดชกําแหง 1235 วัดทอง ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
16200 นาย โพธิ์ นาควิเชียร 219 ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
16201 นาย โพธิ์ ปานพรหม 393 8 โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค 60220 /
16202 นาย โพธิ์ พันธสระนอย 6 นกออก ปกธงชัย นครราชสีมา 30150 /
16203 นาย โพธิ์ เมืองทอง 2 เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี / /
16204 นาย โพธิ์ ยอดวิญูวงศ 84 13 สามงาม สามงาม พิจิตร 66140 / /
16205 นาย โพธิ์ ศิลธัมมางกูร 1814/53 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
16206 นาย โพธิ์ สมพงษ 225/7 มนตรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
16207 นาย โพธิ์ ออนกล่ําผล 42 3 สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี 72220 /
16208 นาย โพธิพงศ ศรีจันทร 146/3 รัตนโกสินทร ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 /
16209 นาย โพน สมบูรณ 1 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220 /
16210 นาย โพยม ปญจเสรี 3 พานทอง พานทอง ชลบุรี / /
16211 รอยตํารวจเอก ไพจิต โคตรก่ํา 95/58 4 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
16212 นาง ไพจิตต ดวงแกว 54 3 เมืองแพร แพร 54000 /
16213 นาย ไพจิตร กังไพบูรณ 917 3 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 /
16214 นาง ไพจิตร ทิพยสุวรรณ 119/689 5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
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16215 นาง ไพจิตร นามรักษ 253 20 รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 / /
16216 นาง ไพจิตร พิลึก 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
16217 นาย ไพจิตร ภูละคร 449 10 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
16218 นาง ไพจิตร ศรีมังคละ 14/2 2 อินทประมูล โพธิ์ทอง อางทอง 14120 / /
16219 นาง ไพจิตร อรินตูม 195 3 หนองควาย หางดง เชียงใหม 50230 /
16220 นาย ไพชยนต สุวรรณเดช 919/4 4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
16221 นาย ไพฑูรย กันธา 240 16 ทาสบเสา แมทา ลําพูน 51140 /
16222 นาย ไพฑูรย เกื้อสกุล 620/12 2 ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา 30130 /
16223 นาย ไพฑูรย ชอเกตุ 108/15 ขาวสาร ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / / /
16224 นาย ไพฑูรย ชอไม 218/22 สุโขทัย สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
16225 นาย ไพฑูรย ชัยสมตระกูล 7 1 สระบุรี /
16226 นาย ไพฑูรย ตุงคะเสน 104/1 ลาดพราว106 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
16227 นาย ไพฑูรย ธรรมติกานนท 1481 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
16228 นาย ไพฑูรย นิภานันท 48/109 1 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
16229 นาย ไพฑูรย รังสีวชิรธรรม 6 หัวไผ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 /
16230 พ.จ.อ. ไพฑูรย รัตนไพบูลย 182/3 4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
16231 นาย ไพฑูรย ลิขิตวรกุล 182 เจริญเมือง เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
16232 นาง ไพฑูรย โลหคํา 103 10 หนองคาย /
16233 นาย ไพฑูรย วงศเวชวินิต 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
16234 นาย ไพฑูรย วัดเวียงคํา 40 6 ทรายมูล น้ําพอง ขอนแกน 40140 /
16235 นาง ไพฑูรย ศรีธรรมา 328/1 พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
16236 นาย ไพฑูรย ศรีเพ็ชร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
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16237 นาย ไพฑูรย หึกขุนทด 37 4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค 60170 /
16238 นาย ไพณีย คําเอียด 201/1 6 ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240 / /
16239 นาย ไพทูรย เวชอนันทนุรักษ 547 สรรพวุธ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
16240 นาย ไพทูรย อังรัตสกุล 101/5 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
16241 นางสาว ไพทูล ภูเฉลิม 93 6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
16242 นาย ไพบูลย เจริญพร /
16243 พันตํารวจเอก ไพบูลย กฤษณะสังข 241/22 พญานาค เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / /
16244 นาย ไพบูลย กลอมเกลี้ยง 12 1 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค 60160 /
16245 นางสาว ไพบูลย กําปนทอง 33/537 8 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
16246 นาย ไพบูลย แกวกาญจน 222 วัดสุทธาวาส ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /
16247 นาย ไพบูลย ขอประเสริฐ 83 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
16248 นาย ไพบูลย คงเจริญ 115 1 โนนไทย นครราชสีมา /
16249 พ.ท. ไพบูลย คลายหลิน 65 7 บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 /
16250 นาย ไพบูลย โฆษิตไชยวัฒน 32-34 บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 /
16251 นาย ไพบูลย จิตติไพบูลย 180/7-8 สมุทรสาคร /
16252 นาย ไพบูลย เจริญพรเวช 245/53 17 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 11170 / /
16253 นางสาว ไพบูลย ชะโลธร 1110 คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
16254 นาย ไพบูลย ชัยกิจ 1 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี 76110 /
16255 นาย ไพบูลย ชาติมนตรี 46/20 13 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 /
16256 วาที่รอยตรี ไพบูลย ชินพัฒนะพงศา 69/22 4 ร.พ.ศรีธัญญา ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
16257 นาย ไพบูลย แซคู 1216 พระราม 4 คลองเตย ปทุมวัน พระนครศรีอยุธยา /
16258 นาย ไพบูลย ทีทา 125/1 10 ศรีจันทร ขอนแกน 40000 /
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16259 นาย ไพบูลย เทพชัยธนะวงศ 369/10 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
16260 นาย ไพบูลย เทียมกลิ่น 189 แสงสวรรค ชุมแสง นครสวรรค /
16261 นาย ไพบูลย บุญยะรัตน 576/3 สรัลสนิทวงค บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
16262 สิบเอก ไพบูลย บุญวิรัตน 8/830 2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
16263 นาย ไพบูลย ประสพสุข 520 บานหม่ี ลพบุรี /
16264 นาง ไพบูลย พิชญบุญวงศ 202/11 ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
16265 นาย ไพบูลย พินเนียม เกาะหวาย ปากพลี นครนายก /
16266 นาย ไพบูลย พิรุฬหสุข 2623/15 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
16267 นาย ไพบูลย พ่ึงแยม 5 อินทประมูล โพธิ์ทอง อางทอง 14120 / /
16268 นาย ไพบูลย มณีโชติ 221 ชัยปรีดา นครศรีธรรมราช /
16269 นาย ไพบูลย รุงเรืองฤทธิ์ ในเขตตเทศบาล บางมูลนาก พิจิตร 66120 / /
16270 นาย ไพบูลย เลิศเภสัชวิทยา 404 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
16271 นาย ไพบูลย เวชวิทยาขลัง 30 นราธิวาสราชนครินทร 10 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
16272 นาย ไพบูลย เวชอนันทนุรักษ 2457/4 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
16273 นางสาว ไพบูลย ศรีแจม 95 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
16274 นาย ไพบูลย ศรีสงา 211 4 สรรพวุธ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
16275 นาย ไพบูลย ศิลาจันทร 1 หลังสถานีวิระ โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
16276 นาย ไพบูลย สมกิจศิริ 2-4 สุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000 /
16277 นาย ไพบูลย สรรพกิจไพศาล 30/202 ริมทางรถไฟสายใต บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 12000 /
16278 พ.ต. ไพบูลย สุดภูทอง 9 10 บานสิงห โพธาราม ราชบุรี 70120 /
16279 นาย ไพบูลย อยูเจริญกิจ 201-202 1 ริมนาน ทาสัก พิชัย อุตรดิตถ 53220 / /
16280 นางสาว ไพบูลย อยูเวชวัฒนา 86/16 2 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ 10560 /
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16281 นาย ไพบูลย อ่ิมอินทร 166/3 5 โพทะเล พิจิตร /
16282 นาย ไพบูลย อุชม 453/18-19 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
16283 นาย ไพบูลย ชีวะพฤกษ 106/8 2 กรุงเทพฯ-ปทุมธานี บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
16284 นาง ไพร มูลแชม 4 พิจิตร /
16285 นางสาว ไพรชา สุทนต 76/1 2 รํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง 14120 / / / /
16286 นาย ไพรพนอม ธรรมฤทธิ์ 489 จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
16287 นางสาว ไพรรัต สีหาบัว 357/45 4 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
16288 นาง ไพรวรรณ ศรีโท 53/15 9 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
16289 นาย ไพรวัลย เทียบแกว 107/4 8 จันทบุรี 22110 /
16290 นางสาว ไพรวัลย นิ่มครุฑ 39 นนทบุร1ี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
16291 นาย ไพรวัลย พรหมวิชัย 198 6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
16292 นาง ไพรวัลย มณีจันทร 155/3 4 แมริม-ฝาง ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 /
16293 นางสาว ไพรัช ชาลีผาย 42/7 1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
16294 นาย ไพรัช แซตั้น 129/1 ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 86210 /
16295 นาย ไพรัช ปติวรยุทธ 1442 ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
16296 นาย ไพรัช พงษบุญรอด ปรมินทรบรรต ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
16297 นาย ไพรัช ภาสพานทอง 129 1 ชุมพร /
16298 นาย ไพรัช มหาผลศิริกุล 92/15 ชุมพล หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 /
16299 นาย ไพรัช สัจจา 230 11 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 45150 /
16300 นาย ไพรัช สุทธิภาศิลป 216 จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
16301 นาย ไพรัชช เกตุมาลา 153 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
16302 นาย ไพรัตน งามประดิษฐ 183 9 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 80000 /
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16303 นาย ไพรัตน ใจเยี่ยม 38/1 2 วังกรด บางมูลนาก พิจิตร 66120 / / /
16304 นาย ไพรัตน ชูผล 139 6 นาทอม เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 / /
16305 นาย ไพรัตน เทศสวัสดิ์ 125/16 8 ติวานนท21 ติวานนท บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
16306 นาย ไพรัตน พิทักษตันสกุล 49/13 5 คชเสนี สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ 67170 /
16307 นางสาว ไพรัตน แยมศาสตร 49/169 พหลโยธิน 48 แยก 56 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
16308 นาย ไพรัตน สังฆขี 9 13 ประชารังสรรค หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
16309 นางสาว ไพรัตน อาษานอก 348 15 กระแชง กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110 / /
16310 นาย ไพรัตน เอ่ียมพิทยารัตน 142/45 8 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
16311 นางสาว ไพริน พวงภู 1110 จรัญสนิทวงศ3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
16312 นาย ไพรินทร ปวงเหมือง 66 3 พระพุทธบาท เชียงกลาง นาน 55160 / /
16313 นางสาว ไพรินทร วิทยานุเคราะห 130/3 วัดสังกะจาย วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
16314 นางสาว ไพเราะ กิติยมงคล 717/3 อิสระภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
16315 นาง ไพเราะ คามบุศย 148 7 ดงนอย ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 24120 /
16316 นาง ไพเราะ เตงจงดี 140/8 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
16317 นางสาว ไพเราะ ผิวเกลี้ยง 51 2 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
16318 นาย ไพโรจน กลวยวิเชียร 366 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
16319 นาย ไพโรจน เกียรติกองชูชัย 212/196 6 พัฒนาการ บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
16320 ดาบตํารวจ ไพโรจน ขุนแผว 29/201 2 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
16321 นาย ไพโรจน โฆษิตไชยวัฒน 11/22 สายกลาง บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 /
16322 นาย ไพโรจน จินดาไพสิฐ 10/1 6 พิหารแดง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / /
16323 นาย ไพโรจน เจริญกุล 418 สันติสุข แกงคอย แกงคอย สระบุรี 18110 /
16324 นาย ไพโรจน เจียมสวัสดิ์ 4 บางยี่รงค บางคณที สมุทรสงคราม / /
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16325 นาย ไพโรจน ชัยชาญชีพ 544/56 จันทร ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16326 นาย ไพโรจน ไชยแสน 14 2 มวงนอย ปาซาง ลําพูน 51120 /
16327 นาย ไพโรจน ดานชาญชัย 53-54 สุวรรณศร ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 / /
16328 นาย ไพโรจน ดํารงเกียรติเวช 56 เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
16329 นาย ไพโรจน ตันติวณิชย 9 12 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
16330 นาย ไพโรจน แตงนาวา 1489 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค 60140 /
16331 นาย ไพโรจน ทองคํา 156 14 10 ดานซาย ดานซาย เลย 42120 / / /
16332 นาย ไพโรจน เทพสุริยาเวช 190 15 เพชรเกษม บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
16333 นาย ไพโรจน เที่ยงจิตต 34 1 บอแร วัดสิงห ชัยนาท 17120 /
16334 นาย ไพโรจน ธนะพานิชย 024 ม.1 ตลาดสูงเนิน สุขาภิบาล 1 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 / /
16335 นาย ไพโรจน นรสิงห 92/1 หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี 15130 / /
16336 นาย ไพโรจน นามีผล 93/2 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
16337 นาย ไพโรจน บุญโรจน 164/315 1 บางกรวย-ไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
16338 นาย ไพโรจน ปกครอง 78 19 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / / /
16339 นาย ไพโรจน ประเสริฐศรี 29/1 9 หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา 13280 / /
16340 นาย ไพโรจน ปญจมะวัต 22 บานกระแซง สามโคก ปทุมธานี /
16341 นาย ไพโรจน พิมพใจชน 12 2 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี 20160 / /
16342 นาย ไพโรจน พิริยะประสาธน 341/2 3 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
16343 นาย ไพโรจน ไพโรจนเจริญคา 923 ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
16344 นาย ไพโรจน แยมกวีตระกูล 294 4 เศรษฐกิจ22-13 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
16345 นาย ไพโรจน รัตนครอง 995 วจี หลมศักดิ์ หลมศักดิ์ เพ็ชรบูรณ / /
16346 นาย ไพโรจน ล้ําตระกูล 2/70 พิพิธประสาท 7 พิพิประสาท นครปฐม 73000 /
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16347 นาย ไพโรจน วิสุทธิชาติ 39/47 1 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 /
16348 นาย ไพโรจน วีรานุกูล 735 12 สุขุมวิท 103 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
16349 พ.ต.ต. ไพโรจน สวัสดิรักษ 168 ลอยเคราะห ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
16350 นาย ไพโรจน สวัสดิ์รักษกุล 294/17 หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
16351 นาย ไพโรจน สินพิศุทธิ์ 229/-/4 หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 / /
16352 นาย ไพโรจน สุขทรรศนีย 557 ธนาลัย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
16353 นาย ไพโรจน อรุณไพจิตรา 1745 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
16354 นาย ไพโรจน เอกภาพันธ 2 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
16355 นาย ไพโรจน ปญจนะวัต 22 ต.บานกระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี /
16356 นางสาว ไพลดา อนพันธ 94/12 1 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
16357 นางสาว ไพลิน นิยะกิจ 105/8 1 บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84320 / /
16358 นาง ไพลิน เปยมพงศสุข 121/54 ศุภกิจ หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 / / /
16359 นางสาว ไพลิน เพ็งบุญ 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
16360 นางสาว ไพลิน มะระพฤกษวรรณ 296/7 ลาดพราว คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
16361 นางสาว ไพลิน ลืออดุลย 939/17 19 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16362 นางสาว ไพลิน วิกรมเลิศ 2/45 9 แจงวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
16363 นางสาว ไพลิน สนธพลรางกูร 649/9 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
16364 นางสาว ไพลิน สลัดใด 4 7 นาไรหลวง สองแคว นาน 55160 /
16365 นางสาว ไพลิน สินธพวรางกูร 649/9 ราชปรารภ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
16366 นาง ไพวรรณ จันทรลอย 187 สรรพาวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
16367 นาง ไพวรรณ วิทยภูมิ 588/22 หนาเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16368 นาย ไพวัลย โคศรีสุทธิ์ 34 สบายใจ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
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16369 นางสาว ไพวัลย ชํานาญศึก 42 เทศบาล 12 บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา 30120 / / /
16370 นาย ไพศอล มาหะมะ 22/21 1 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
16371 นาย ไพศาล กิตติเดชานุภาพ 31 ระนอง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
16372 นาย ไพศาล เกษียรสินธุ 230/2-4 สามเสน บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
16373 พันตํารวจเอก ไพศาล ขวัญม่ิง 27ข42 ศรีพิชัย2 ประชาราษฏรสาย2 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
16374 นาง ไพศาล โคกโพธิ์ 225 9 ทหาร หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
16375 นาย ไพศาล จอมจันทรยอง 313 1 ปากซาง - ลี ปาซาง ปาซาง ลําพูน 51120 / /
16376 นาย ไพศาล จําเริญรัตนะ 751 ถ.ซอยตลาดสด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
16377 นาย ไพศาล จิตรจันทนากร 11 หฒุ 1 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ. นครสวรค /
16378 นาย ไพศาล จิรบวร หมูที่ 5  ต.บางคณที อ.บางคณฑี จ. สมุทรสงคราม /
16379 นาย ไพศาล จิระวัฒนะภัณฑ 34/98 2 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
16380 นาย ไพศาล จุสมุทร 5/18 12 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
16381 พันตรี ไพศาล เช้ือเพ็ง 200/116 3 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
16382 นาย ไพศาล แซโตว 18 พิทยาทร ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
16383 นาย ไพศาล ตาลเพชร 1/1 2 ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / /
16384 นาย ไพศาล แตงรม 1031/13 9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
16385 นาย ไพศาล นิ่มไดละ 451 สันติภาพ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
16386 นาย ไพศาล เนืองโคตะ 30 13 มหาสารคาม /
16387 นาย ไพศาล บรรจง 17 15 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 / /
16388 นาย ไพศาล บุญมา 227 2 นาเขลียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260 / /
16389 นาย ไพศาล ปวงนิยม 43/44 สุทธิสารตอนใหม หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
16390 นาย ไพศาล ผลเทียน 233 7 วังสะพุง เลย 42130 /
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16391 นาย ไพศาล พรชัยสิทธิกุล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
16392 นาย ไพศาล พันธุวุฒิ 1108 กรุงเกษม โสมนัส ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100 / /
16393 นาย ไพศาล พินทิสืบ 233 3 ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง 52100 / /
16394 นาย ไพศาล พินิจธรรม 1 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค 60250 /
16395 นาย ไพศาล เฟองสินธุ 124/6 ศรีโสธร หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 /
16396 นาย ไพศาล วิเชียรสมุทร 146 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000 /
16397 นาย ไพศาล วิสุทธิวัฒนศักดิ์ 314/5 วัดตรีทศเทพ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
16398 นาย ไพศาล ศรพรหมฉาย 91 หมูบานอัมรินทรนิเวศ สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
16399 นาย ไพศาล ศรีนอก 96/19 3 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
16400 นาย ไพศาล ศรีสงคราม 1 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 45150 /
16401 นาย ไพศาล สวนแกว 1/1 บางแค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
16402 นาย ไพศาล สี่หิรัญวงศ 47/4 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
16403 นาย ไพศาล สุขสวาง 37 4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค 60170 /
16404 นาย ไพศาล โสตศิกุลรัตน 2/136-7 6 พหลโยธิน 52 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
16405 นาย ไพศาล เหลืองพิพัฒน 155 2 คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย 64120 /
16406 นาย ไพศาล อังศุวัฒนากุล 131/57 จันทรสพาน 3   ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16407 นาย ไพสิฐ คําภูแสน 12 รามอินทรา 8 แยก รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
16408 นาย ไพสิต วิชิตะกุล 548/145 สรรพาวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / /
16409 นาย ฟอง ใจบุญ 6 จําปาโมง บานผือ อุดรธานี /
16410 นาย ฟอง บัวแกว 362 6 ทาเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
16411 นาย ฟอง บัวรักสกุล 7 หนองนอย วัดสิงห ชัยนาท 17120 / /
16412 นาย ฟอง พวงกระทุม 5 วัดพริก เมือง พิษณุโลก /
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16413 นาง ฟอง มุยแดง /
16414 นาย ฟอง อาชาศรัย 228-229 ต. กลางเวียง ถ.เจาฟา อ. สา จ. นาน /
16415 นาย ฟอง นาคทับทิม /
16416 นางสาว ฟองแกว วงษา 22 เจริญนคร 13 คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
16417 นาง ฟองฟา จันทรา 2 ปราจีนบุรี /
16418 นาย ฟอน วัฒนา 492 ต. ทาใหม อ. ทาใหม จ. จันทบุรี /
16419 หมอมหลวง ฟอน สนิทวงส 14-18 ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร /
16420 นาย ฟอน วัฒนพันธุ 198 2 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130 /
16421 นาย ฟอน แววคลายหงษ 1449 ลาดพราว คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
16422 สิบคํารวจโท ฟอย ธนะนิมิตร 489 อูทอง หอรัตนไชย กรุงเกา พระนครศรีอยุธยา / /
16423 นาง ฟก บุญเอ่ียม 30 7 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
16424 นาย ฟก หมอกมืด 83 4 สามงาม สามงาม พิจิตร 66140 /
16425 นาย ฟดรูดิน เอมวัฒนา 574 ราชวงษ ชางมวย เมือง เชียงใหม /
16426 นางสาว ฟากฟาหนึ่ง อโศกตระกูล 66/76 5 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
16427 นาย ฟางจือ แซคู 2519 คลองเตย พระโขนง กทม. /
16428 นางสาว ฟาดิลละห อับดุลฮานุง 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
16429 น.ส. ฟาตีมะห กาเดร 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
16430 นางสาว ฟาตีฮะห อามะ 35/1 7 ปะเสยะวอ สายบุรี ปตตานี 94110 / / /
16431 นาง ฟาทิพย เนียมสลุด 122 3 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120 /
16432 นางสาว ฟาฝน อมรชีวิน 50/189 5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
16433 นางสาว ฟาริดา หมัดหมัน 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
16434 นางสาว ฟารีดา กาเกาะ /
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16435 นางสาว ฟารีดา กาเกาะ 350/105 นางลิ้มจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16436 นางสาว ฟาลิตตา พงษสพัง 16 6 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
16437 นาย ฟน เวชมนต 3 ทาชาง เมือง นครนายก /
16438 นาย ฟน แกวสมศรี 24 11 ทามวง เทพา สงขลา 90150 /
16439 นาย ฟน ตรีสังข 191/1 ต.ประตูน้ําปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
16440 นาย ฟน พรมมา 3 เที่ยงแท สรรคบุรี ชัยนาท / /
16441 นาย ฟน แพพยอม 65/14 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
16442 นาย ฟน รอดชนะ 54 4 รถไฟ นครศรีธรรมราช /
16443 นาย ฟุง ขาวสะอาด 6 เชียงราดใหญ สามโคก ปทุมธานี / /
16444 นาย ฟุง ม่ันคง 1027 ต.ทาหิน ถ.สรศักดิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี /
16445 นาย ฟุง สังขวิจิตร ม.3 ต.ศรีลาคาน อ.มโนรมย จ.ชัยนาท /
16446 นาย ฟุง สุขเกษม 5 จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา 13280 / /
16447 นาง ฟุง อภัยจิตต 2 บานหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 /
16448 นาย ฟุง อินทรพรม 197 2 เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 /
16449 นาย ฟู จอนเผา 351/1 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
16450 นาย ฟู ดากลอม 4 มะตอง พรมพิราม พิษณุโลก /
16451 นาย ฟู ดิษฐลักษณ 80 ต. แมลา อ. นครหลวง จ.อยุธยา /
16452 นาย ฟู ดิสถลักษณ 5 แมลา นครหลวง อยุธยา /
16453 นาง ฟู มะนีรอด 168 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 /
16454 นาย ฟู สาคสี หมูที่ 7 ต. บานไร อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก /
16455 นาย ฟู อิทธิพร 1164 ศุภกิจ หนาเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา / /
16456 นาย ฟูเกียรติ แซฟุง 5 มหาสิน หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
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16457 นาย เฟอ บัวหลวง 8 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 /
16458 นาย เฟอ ขยันการ 40/1 5 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
16459 นาย เฟอ รุงโมรี 55 20 บางซอมพระราม 6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
16460 นาย เฟอง วราภรณ 1080 ต. วัดกัลยา อ. ธนบุรี จ. ธนบุรี /
16461 นาย เฟอง สุวรรณธรรมา 695/36 รวมจิตรถวาย ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 / /
16462 นาย เฟอง ปนประดับ 5 โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม / /
16463 นาย เฟอง ผลารักษ 695/2 6 ราษฎรเจริญ ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค 60150 /
16464 นางสาว เฟอง พงศพานิช 26 มิตรสัมพัศธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
16465 นาย เฟอง เพชรรัตน 61 4 นาวง หวยยอด ตรัง 92210 /
16466 นาย เฟอง มวงคุม 1 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
16467 นาย เฟอง สิงหทอง บานสวนหลวง ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี /
16468 นาย เฟอง วิเศษสุนทร 0216 ต.หนาเมือง ถ.มรุพงษ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
16469 นางสาว เฟองตะวัน วิภาษภิญโญ 31 5 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
16470 นางสาว เฟองนภา วรพันธ 1 ปุณณวิถี15 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
16471 นาง เฟองฟา มีจิตร 226 พระสุเมรุ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
16472 นางสาว เฟองลดา ทบศรี 17 ประชานุเคราะห นาเชือก-พยัคฆภูมิพิสัยนาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 44170 /
16473 นาย เฟอย ลาสา 75 6 สายเอก นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
16474 นาย แฟง สุขสาร 46 ต.ชนะสงคราม ถ.พระอาทิตย อ.พระนคร จ.พระนคร /
16475 นาย แฟง แสงปรากฏ 1 ทากระชับ นครชัยศรี นครปฐม 73120 / /
16476 นางสาว ภคพร ภักดีวิไลเกียรติ 329/192 12 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 / / /
16477 นางสาว ภคพร ภูตะคาม 2326/45 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
16478 นาง ภคพร องครัตนเสนีย 38 ลําพูนไชย สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
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16479 นางสาว ภคแพง ช้ันเชิงกิจ 38 สุขุมวิท71 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
16480 นางสาว ภคภรณ หงสวรกุล 133/196ม1 ประชาอุทิศ30 ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
16481 นาง ภคมณฑน วณิชชาภิวงศ 170/459 ม.3 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
16482 นางสาว ภคมน ธนทัศกิตติ 22/12 ม.3 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
16483 นางสาว ภควรรณ แยมกลัด 80ม.5 สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี 70120 /
16484 ร.ต.อ. ภควันต นิคนธา 76 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
16485 นางสาว ภคสร ดียะภูดิศ 1/452ม.8 นวลจันทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
16486 นางสาว ภคสุภา คงแปน 56 5 หัวโพ บางแพ ราชบุรี 70160 / /
16487 นาง ภคอร คุมแหว 140/15 3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
16488 นาย ภคินท เขาประเสริฐ 12/2 4 ฉมัน มะขาม จันทบุรี 22150 /
16489 นาง ภคินี แนวพนิช ประชาอุทิศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
16490 นาง ภคินี สุรเบญจพล 74/263 ลือชา พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
16491 นาย ภทร เสนีวงศ ณ อยุธยา 70/72 โทรคาเดโร สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / /
16492 นางสาว ภนิดา ภิญโญยิ่ง 1470 จรัญสนิทวงศ 75 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
16493 นางสาว ภนิดา วามนตรี 99/184 ม.13 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
16494 นาย ภพ รักษาพุทธ 39/639 สุขาภิบาล 5 ซอย 82 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / /
16495 นาย ภพ เอ่ียมสุวรรณ 64/121 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
16496 นาย ภม ธานีรัตน 596 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 /
16497 นาย ภมร ดอนแกวบัว 559 ตลาด เมือง มหาสารคาม / /
16498 นางสาว ภมรรัตน ทวมรุงโรจน 560 วิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
16499 นางสาว ภมรศรี โพธิ์รัง 319/47 ม.2 วิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
16500 นางสาว ภรณทิพย กันทาเปง 349/3 12 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
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16501 นางสาว ภรณทิพย ขุนพิทักษ 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
16502 นางสาว ภรณทิพย จันทรสุข 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
16503 นางสาว ภรณทิพย ชัยสวาง 67/42 5 ขจรเณติยุทธ แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
16504 นางสาว ภรณทิพย ทิพยสงเคราะห 44 กายสิทธิ์ ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
16505 นาง ภรณธิดา สอนทองคํา 67/1291 ม.16 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
16506 นางสาว ภรณนภา รัตนพงษ 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
16507 นางสาว ภรณประภา อวมนุช 71/1 2 12 มิตรสัมพัศธ บานปก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
16508 นาย ภรณศักดิ์ ทองเปลี่ยน 53ม.9 วัดลาดปลาดุก ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
16509 นาง ภรณี ช่ือเพราะ 120/3 / 11 ดม สังขะ สุรินทร 32150 /
16510 นาง ภรณี สกุลสุแกว 146 ม.1 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 /
16511 นางสาว ภรณี อัครสุต 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
16512 นาย ภรภัทร ธิติเวคิน 212/422หมุ1 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
16513 นางสาว ภรภัทร นิติวุฒิเดชา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
16514 นาง ภรศิริ ช่ือเพราะ 120/3/11 ดม สังขะ สุรินทร 32150 /
16515 นาย ภราดร กลยนีย 31ม.6 พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร 47220 /
16516 นาย ภราดร ชัยเจริญ บานพัก สสจ. ตราด ทาเรือจาง บางพระ เมืองตราด ตราด 23000 /
16517 นาง ภราดา นุนงาม 163 ตนขัน นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 92000 / / /
16518 นางสาว ภรินทร วงศสวาง 694/1ม1 ควนลัง หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
16519 นางสาว ภริมภพัชชา ปยะนิจดํารงค 511/14 สุขสถิตย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
16520 นาง ภวดี ศรีสุนทร 142/156 ม .  7 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10270 / /
16521 นางสาว ภวิตา จิตติสิน 573/101 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
16522 นางสาว ภวิษยพร วงษหิรัญวานิช 1318 ม. 6 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
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16523 นางสาว ภสวรรณ เดชมหามงคล 295/149 หมู 9 งามวงศวาน บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
16524 นาย ภักดิ์ จุยนอย 84 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
16525 นาย ภักดิ์ พินิจเวชการ 292 ประชาช่ืน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
16526 นาย ภักดิ์ ภาคสุวรรณ 102 หมู 3 ต.ราษฎรบูรณะ อ.ราษฎรบูรณะ จ.ธนบุรี /
16527 นาย ภักดิ์ ศักดิ์เฉลิม 91/2 ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 / /
16528 นาย ภักดิ์ สอนนอย ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร /
16529 นาย ภักดี เชาวเหม 113ม.2 อาวลึก กระบี่ 81110 /
16530 นาย ภักดี พานิช 14/105 การเคหะแหงชาตสิุขาภิบาล คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
16531 นาง ภักดี แพนภิรมย 324/300 ม.1 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
16532 นาย ภักดี ยาวรรณศรี 150ม.1 หนองตอง หางดง เชียงใหม 50340 /
16533 นาย ภักดี ลิ้มศิริไพธิ์ 13-14 ม.1 บํารุงพัฒนา สุรินทร /
16534 นาย ภักดี เลี่ยมศิริรัตน 5 สินเสรีอุทิศ2 ในตลาดเทศบาล เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110 /
16535 นาย ภักดี สูยะพันธ 202/11ม.1 ควนลัง หาดใหญ สงขลา 90110 /
16536 นาย ภักดี เหลาดี 17 8 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / / / /
16537 นาย ภักรดี กุลกั้ง 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
16538 นางสาว ภัคจิรา กอบธัญกิจ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65150 /
16539 นางสาว ภัคจิรา คําสินธุ 18/80หมู3 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 / /
16540 นางสาว ภัคจิรา จันทะนาม 37/212ม.16 วัดแปนทอง หทัยราษฏร สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
16541 นาง ภัคจิรา ตั้งเจริญ 87 ม.20 หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
16542 นางสาว ภัคจิรา บัวหลวง 16 ม.6 สมอพลือ บานลาด เพชรบุรี 76150 /
16543 นางสาว ภัคจิรา บุญจันทรานุรักษ 107/27 8 พนาสนธิ์ ซิตี้ 3/3 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
16544 นาง ภัคจิรา บุญสา 104/43 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 752 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

16545 นางสาว ภัคจิรา มิตรดี 16 บานลาด บานลาด เพชรบุรี 76150 /
16546 นาง ภัคจิราภา สุบรรณา 148/30 ม.4 1 ศรีชาววัง บานเกาะ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
16547 นาย ภัคณัฏฐ เอกธีรเศรษฐ 189/937ม.3 รัตนาธเบศน บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
16548 นาย ภัคพล ศรีเศรษฐากร 63/1 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
16549 นาย ภัคพันธ เอมระดี 14/3ม.3 ฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
16550 นาง ภัคภร สุวรรณนที 58 ราชมรรคา สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / /
16551 นางสาว ภัคมณินทร อัครพงษวุฒิกุล 36/28 4 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
16552 นาง ภัควดี มาสสะอาด 85 ม.6 โพนทอง เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000 / / / /
16553 นาง ภัควรรณ เรืองขํา 170/29 8 หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
16554 นางสาว ภัควิภา สุคนธโอสถ 35 ตะนาว บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
16555 นาง ภัคศมณ รุงวานิชการ 400/600 10 นวลจันทร16 นวลจันทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
16556 นางสาว ภัคสวีร แกนโพธิ์ 57/7 1 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
16557 นางสาว ภัชนารี ทัฬหนิรันดร 229/1 ม.11 ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
16558 นางสาว ภัชรา กลิ่นสง 8/259ม.5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10900 / /
16559 นาง ภัชราวดี ทองสุข 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 34150 / /
16560 นางสาว ภัฏฏินี กําแพงแกว 90 ม.1 คลองนิยมยาตรา บางบอ สมุทรปราการ 10560 /
16561 นางสาว ภัณฑารักษ เขียวสะอาด 1596/592 4 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10207 /
16562 นางสาว ภัณฑิภา ศุภวิรัชบัญชา 634/30 ลูกหลวง สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
16563 นางสาว ภัณฑิรา  สิริคุณาลัย 51/10 เจษฎาบดินทร ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
16564 นางสาว ภัณฑิลา การเร็ว 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
16565 นาง ภัณฑิลา มีแสง 177/3 ศรีชมช่ืน หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
16566 นางสาว ภัณฑิลา สินชัยกิจ 29/14 ม.2 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
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16567 นางสาว ภัททยารัตน แนวขี้เหล็กยาดี 13 รามอินทรา 14 แยก รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 /
16568 นาง ภัททิยา ปจันทบุตร 53 ดีบุก ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / / /
16569 นาง ภัททิยา ระโหฐาน 927/1 ม.10 หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบุรี 72180 /
16570 นางสาว ภัททิรา ทองศรี 301/1565 7 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160 /
16571 นาง ภัททิรา เวียงคํา 67 ม.7 เวียงทอง สูงเมน แพร 54000 /
16572 นางสาว ภัทธมน อายุรไชย 279/7 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
16573 นางสาว ภัทร วาศนา 1301 ม.3 ปทุมธานี 12000 / / / /
16574 นางสาว ภัทรกร จิติ 47 ม.2 แมตาน ทาสองยาง ตาก 63150 / /
16575 วาที่เรือตรี ภัทรกร พ่ึงกลั่น ร.น. 43/517 หมู3 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
16576 นาย ภัทรชัย ตายเกิด 6 ออนนุช 61 แยก 2 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
16577 นางสาว ภัทรดาภา นิพันธานนท 25/117 8 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
16578 นางสาว ภัทรติญา บุญฤทธิ์ 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
16579 นาย ภัทรนันต ไชยมนตรี 163/164 ทะเลหลวง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
16580 สิบเอก ภัทรพงษ ธรรมคงแสงกุล 200ม.3 สะลวง แมริม เชียงใหม 50330 / /
16581 นางสาว ภัทรพร กาติ๊บ 20/63 พหลโยธิน 48 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
16582 นางสาว ภัทรพร กีรติวิทโยฬส 73/1 วัดระฆัง ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
16583 นาง ภัทรพร ไชยศิริวงศสุข 716/14 6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
16584 นางสาว ภัทรพร นุธรรมโช 70 เมฆสวัสดิ์ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16585 นส. ภัทรพร อรรคพงษ 178   อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพฯ /
16586 นาย ภัทรพล ฉายทองดี 63/9 10 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
16587 นาย ภัทรพล บานเตย 12/5ม.2 เกาะเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
16588 นาย ภัทรพล ขาวศรี 327 5 แมขรี ตะโหมด พัทลุง 93160 / / /
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16589 นางสาว ภัทรภร เฉลยจรรยา 176/3 วัดอัมพวา จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
16590 นางสาว ภัทรภร แซเตียว 411 ลาดพราว94 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
16591 นางสาว ภัทรภร พูลชัยนาวาสกุล 291/3 สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
16592 นาง ภัทรภร วรวิทยาการ 19/4 นวมินทร103 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
16593 นางสาว ภัทรภร วัฒนากิตติกูล 86/174 4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
16594 นาง ภัทรภาณี จูกระจาง 179ม.4 พหลโยธิน ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
16595 นาง ภัทรวดี ทนุผล 1023/65 7 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
16596 นาง ภัทรวดี สุดจิตร 60 2 หลักฟา ไชโย อางทอง 14140 /
16597 นาง ภัทรวดี สุรีบูรณ 94/227 2 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 /
16598 นางสาว ภัทรวรรณ เจียรภักดีสมบัติ 166/15 ประชาราษฎรสาย 2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
16599 นาง ภัทรวรรณ เทียบกวาง 169/73/ม.4 ชาตะผดุง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16600 นางสาว ภัทรวรรณ ซ้ิมเจริญ 82/2 ม.12 ต.ทางาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 /
16601 นาง ภัทรวรรธน อัครวิวัฒนกุล 40/5 1 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / /
16602 นางสาว ภัทรวัต เบญจมงคลวารี 35 ภาษี1 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
16603 นาย ภัทรวุฒิ แซเหล็ก 153-155 ปรมินทรมรรดา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
16604 นาย ภัทรเวช พุฒิไพศาลภิวัฒน 1/34 ลาซาล 10 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / /
16605 นางสาว ภัทรศศิร เหลาจีนวงค 66 4 ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 90110 / /
16606 นาง ภัทรสรวง ศรไวยกูณฐ 72 วักกัลยาณี เทศบาลสาย1 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
16607 นางสาว ภัทรา กุญชร ณ อยุธยา 911 สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
16608 นางสาว ภัทรา ชีปฏิทานนท 324-326 นครสวรรค วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
16609 นางสาว ภัทรา แดงประเสริฐ 23 มีสุวรรณ 3 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
16610 นางสาว ภัทรา ธีปฏิมานนท 324-6 วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
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16611 นาง ภัทรา พนาโรจนวงศ 82/628 7 ซีเมนตไทย พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
16612 นางสาว ภัทรา พรมโต 40/1 ม.5 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
16613 นางสาว ภัทรา พวงชอ 121 ฉัตรแกว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
16614 นางสาว ภัทรา ลาภกิตติพาณิช 416 จรัญสนิทวงศ 65จรัญสนิทวงศ บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
16615 นาง ภัทรา วงศวัฒนะ 1480 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
16616 นางสาว ภัทรา วิจิตรวงศวิบูล 140/12 เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
16617 นางสาว ภัทรา สีมะสิงห 9 ประชานุกูล 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
16618 นางสาว ภัทรา สุวัฒนศรีสกุล 165/6-7/ม.7 มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16619 นาง ภัทรา อังสุวัฒนานนท 10 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
16620 นางสาว ภัทรา อุดมเกียรติกูล 285/12 สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
16621 นาง ภัทรานิษฐ คลอวุฒิวัฒน 5 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
16622 น.ส. ภัทรานิษฐ ศรีคํา 56/10 น้ําเลา รองกวาง แพร 54140 /
16623 นางสาว ภัทรานุช เอกวโรภาส 80/102ม.5 สุขาภิบาล1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
16624 นางสาว ภัทราพร กิจเกตุ 21 1 พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 / / / /
16625 นาง ภัทราพร ตั้งสุขฤทัย 92/53ม.2 รัตนาธิเบศร ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
16626 นางสาว ภัทราพร บุญมี 99/18 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
16627 นาง ภัทราพร รีด 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
16628 นางสาว ภัทราพร วุฒิคัมภีร 10ม.5 ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / /
16629 นางสาว ภัทราภรณ เปยมสุข 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
16630 นางสาว ภัทราภรณ วัฒนโพธิธร 54-56 แปลงนาม สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
16631 นางสาว ภัทราภรณ แสนหลง 398 8 หวยชมภู เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
16632 นางสาว ภัทราวดี จันทรศรีวงศ 509/199 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
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16633 นางสาว ภัทราวดี ดงอนนท 2508/93 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
16634 นางสาว ภัทราวดี วรวงศ 132/373 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
16635 นางสาว ภัทราวดี แสงสุพรรณ 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
16636 นางสาว ภัทราวดี แสนเมือง 93/347 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
16637 นางสาว ภัทราวรรณ รถเพ็ชร 99/133 ม.3 เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี 12000 /
16638 นางสาว ภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช 529/1429 ทนุรัตน กรุงเทพมหานคร / / /
16639 นางสาว ภัทราวรรณ วัชรีเมธี 6 อินทามระ29แยกสุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
16640 นางสาว ภัทรินทร    แฟงคลาย 111/1 บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
16641 นาง ภัทรี คงแกว 11/36ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
16642 นาง ภัทวดี วรรณปกษ 59ม.7 เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64210 /
16643 นางสาว ภัสชา วงศทิมารัตน 115/776 10 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
16644 นางสาว ภัสธญกรณ สาคร 31/5 13 ไมดัด บางระจัน สิงหบุรี 16130 /
16645 นางสาว ภัสพร เกราะกระโทก 52 11 ดุษดีวรรณ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
16646 นางสาว ภัสรศุลีย คําตัน 46 3 จอมพระ ทาวังผา นาน 55140 / / /
16647 นาง ภัสรัชต เนตรอาภา 53 สังคมสงเคราะห ลาดพราว 71 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
16648 นางสาว ภัสลัดดา อัปมระกา 31/125 ม.1 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
16649 นางสาว ภัสสร ไทยธานี 67/1314 16 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11104 /
16650 นางสาว ภัสสร วรวัฒนนุทัย 938 สุขสวัสดิ์ 26 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 /
16651 นางสาว ภัสสร ศรีเทพ 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
16652 นางสาว ภัสสร ศิริมหาชัย 10/70 2 ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา 90240 / / / /
16653 นางสาว ภัสสร โสภณดิลก 621/73 ม.5 ถ.พหลโยธิน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 60140 /
16654 นาย ภากรณ ภูสุวรรณ 108/10  ม.7 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
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16655 นาย ภาคภูมิ ชวงบัญญัติ 3 4 ประชาหรรษา ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / /
16656 นาย ภาคภูมิ เมยขุนทด 56/270 2 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / / /
16657 นาย ภาคภูมิ ไลออน 171/441 ประดิพันธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
16658 นาย ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา 21/5 พลับพลาไชย วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
16659 นาย ภาคภูมิ สิทธิราษฎร 9 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
16660 นาย ภาคิน แสนใจอิ 267/3 ม.8 หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50290 / /
16661 นางสาว ภาชินี โอภาษี 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
16662 นางสาว ภาชุญา สุรเกียรติกุล 259/126 สุขุมวิท 71 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
16663 นาย ภาณัฐ เดชะยนต 99 หมู18 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121 / /
16664 นางสาว ภาณิชนุท ภักดีรักษ 28ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
16665 นางสาว ภาณินี ขานเพราะ 419/31 1 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
16666 นาง ภาณี แกวเพ็งกรอ 34/16 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / /
16667 นาง ภาณี จริยานุวัตร 204 ออนนุช 17 แยก พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
16668 นางสาว ภาณี ฉันทะเฉลิมวุฒิ 73 พหลโยธิน 34 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
16669 นางสาว ภาณี บุญศุภลักษณ 24/768ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
16670 นางสาว ภาณี พฤกษสินรัตนา 457/207 จรัญ35 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
16671 นาง ภาณี ภักดีประพันธ 49/3 ทาชนะ ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / / /
16672 นางสาว ภาณี มิคสิรกุล 248/50 มณีนพรัตน ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / / /
16673 นางสาว ภาณี ปทุมานนท 111/1 ม.1  อางทอง-โพธิ์ทอง ต.ปาง้ิว อ.เมือง จ.อางทอง /
16674 นาย ภาณุ ศุรากิจ 1138 สี่แยกพิชัย ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
16675 นาย ภาณุ สุขประเสริฐ 57 โพธาราม โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120 / /
16676 นาย ภาณุกุล ชิงชัยสิริวิบูลย 71/1 ม.4 นาแกว เกาะคา ลําปาง 52130 /
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16677 นาย ภาณุพงศ ปริยวงศกร 11 3 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80330 /
16678 นาย ภาณุพงศ เพชรแสวง 591/7 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10300 / /
16679 นาง ภาณุมาศ สุโขประสพชัย 61/1 ม.5 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160 / / / /
16680 นางสาว ภาณุมาศ หม่ันกลาง 305/622 3 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
16681 จาสิบเอก ภาณุวัฒน คําขํา 89/24ม.9 ทาแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
16682 นาย ภาณุวัตน สุกหนองโปรง 460/84 จรัลสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
16683 นาย ภาณุวัสส ศิริทองกล 118/5 สุรวงศ สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
16684 นาย ภานนท ละออง 2471 มหาดไทย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
16685 นาง ภานิชา นาคสัมฤทธิ์ 47/5ม.11 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
16686 นาย ภานุ โชคแสวงการ 115/2 2 ปายุบใน วังจันทร ระยอง 21210 /
16687 นาย ภานุ ศุภกิจ 1138 นครชัยศรี พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
16688 นาย ภานุกร ปริสุธี 38/137 ม.16 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
16689 นาย ภานุพงศ ปาจุวัง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
16690 นาย ภานุพงศ อธิรัตนปญญา 46/33 5 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
16691 วาที่รอยตรี ภานุพันธ จิตรอารุณ 224 1 ฝาง-แมสลัก แมนาวาง แมอาย เชียงใหม 50280 /
16692 นาย ภานุรักษ โชติวรรณ 115 รามคําแหง 68 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
16693 นาย ภานุรัตน สุวรรณโน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
16694 นาย ภานุวัฒน แกนกายศ 45 10 โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 /
16695 นาย ภานุวัตร อาดํา 5/1 4 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
16696 นาง ภาพิมล อินสวาง 7/599ม.4 รัตนาธิเบศร บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
16697 พันตรีหญิง ภารดี กันไพรี 176/3 วัดอัมพวา อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
16698 นางสาว ภารดี จินตศิริกูล 8/1 พระทรง2 พระทรง ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
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16699 นางสาว ภารดี ฉัตรสัมฤทธิ์ 97/23 ม.2 บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / /
16700 นาง ภารดี ถนอมใจ 300/365 3 บางกรวย-ไทรนอย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
16701 ผศ. ภารดี นานาศิลป 281/31ม.14 มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16702 นาง ภารดี รัชฎาวงษ 186/2 ม.1 สิงหบุรี 16000 /
16703 นาง ภารดี อัศตรกุล 419/1 6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
16704 นางสาว ภารวี ศรีอนุชิต 74 สวนสยาม 16 แยก 1 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
16705 นาง ภาระดี บุนนาค 525/306 สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
16706 นางสาว ภาราดา วังดู 459/226 ม.5 คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
16707 นาง ภาวดี การเร็ว 239/4 ม.4 เชียงใหม หางดง เชียงใหม 50230 /
16708 นาง ภาวดี โตทาโรง 152  ม.3 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130 /
16709 นางสาว ภาวดี วีรตระกูล 81ม.5 หนองไทร พุนพิน สุราษฎรธานี 84000 / /
16710 นาง ภาวนา ฟองเจริญ 95/1 6 จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
16711 นางสาว ภาวนา โสภาลี 6/17 6 ขุนหาญ-ศรีสะเกษ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 / / /
16712 นางสาว ภาวนา อภิกรกวี 207/5 3 ทุงเบญจา ทาใหม จันทบุรี 22170 /
16713 นางสาว ภาวริศ ปติวิไลวิชญ 451 บางแค 16 บางแค บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
16714 นาย ภาวัช พลแสน 49/11 สุขุมวิท 103 สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16715 นาง ภาวันสินี ใจบุญ 177 ม.17 คูขาด คง นครราชสีมา 30260 / /
16716 นาง ภาวิชญตรี เมณฑกูล 1577 จรัญสนิทวงศ 75จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
16717 นาง ภาวิณี เดชะปกษ 62/1 ม.5 บูรกรรมโกวิท ปาเลา เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 /
16718 นางสาว ภาวิณี ตันติราศิลป 330 7 คลองกิ่ว บานบึง ชลบุรี 20220 /
16719 นางสาว ภาวิณี บูรณเจริญ 29 หมู 1 ทะเมนชัย ลําปลายมาศ บุรีรัมย 31130 /
16720 นางสาว ภาวิณี ปนหมู 113/73ม.7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
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16721 นางสาว ภาวิณี พัฒนจักร 333/107 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
16722 นางสาว ภาวิณี ยอดบริบูรณ 164 ม.2 เทศบาล 7 ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง 21170 /
16723 นางสาว ภาวิณี สินธุโกมล 39 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
16724 นางสาว ภาวิณี เส็งสันต 35/7 3 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
16725 สิบเอกหญิง ภาวิณี ออนมุข 13/1 ม.9 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
16726 นางสาว ภาวินี ฉายมณี 86/154  ม.5 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
16727 นาง ภาวินี พูลเจริญศิลป 1229/58 3 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
16728 นาง ภาวินี เมตาภรณ 135/5 ตลาดเกา สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
16729 นางสาว ภาวี สนธิกัน 112/2 3 เขาทราย ทับคลอ พิจิตร 66230 / / / /
16730 นาย ภาษิต หวังซ่ือกุล 47 - 49ม. มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
16731 นางสาว ภาษิภร เช้ือบุญชัย 1/7 ศาลาแดง 2 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
16732 นาย ภาสกร คีรีรัตน 2/91ม.3 ตรัง รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / /
16733 นาย ภาสกร ภูดวง 95 ลําพู วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
16734 นาย ภาสกร อักษรทิพย 131/6 9 1 สุราษฎร-นาสาร ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100 / /
16735 นาย ภาสญกรณ ปรีชาจารย 123/6 5 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
16736 นาง ภาสินี กุลวงษ 2 5 ดอนหัน เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
16737 นางสาว ภาสินี ญาโณทัย วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
16738 นางสาว ภาสินี ปนตาเปย 2/1 เพลินฤดี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / / /
16739 นางสาว ภาสินี วิเชษนลินวงษ 111/332ม.11 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
16740 นางสาว ภาสุรีย เพ่ิมผล 70/290 ปทุมสามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
16741 นางสาว ภิชญรัตน วงศวสุสิน 14/7  สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
16742 นางสาว ภิญญณิชศา ปองกัน 51 ม.1 ถ้ํารงค บานลาด เพชรบุรี 76150 / / / /
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16743 นางสาว ภิญญดา จงปลื้มกลาง 109/5 ม.1 ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180 /
16744 นางสาว ภิญญดา ธีรวรชาธร 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
16745 นาง ภิญญพัฒน แกวพระจันทร 3/173 หมู9 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
16746 นางสาว ภิญญา ปญญาถิระธร 451 46 จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
16747 นางสาว ภิญญา พูลสวัสดิ์ 10 ลาซาล32 แยก 1-13 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
16748 นาง ภิญญา แสงพานิชย 36/57 จามเทวี เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง 52000 / / /
16749 นางสาว ภิญญาพัชญ ปญญาพฤกษ 86/2 1 หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / / /
16750 นาย ภิญโญ ขําวิจิตร 185 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / / /
16751 นาย ภิญโญ แจมแจง 88/2ม.2 ทามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 /
16752 พ.ท. ภิญโญ ทองทรง 475/1 6 วังกพง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / /
16753 นาย ภิญโญ นพรัตน 56 หมู 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
16754 นาย ภิญโญ มลิพันธ 205ม.3 ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260 / /
16755 พันจาอากาศเอก ภิญโญ วิทยาภรณ 488ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
16756 นาย ภิญโญ ศศิธร 115/5 สุขุมวิท71 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
16757 นาง ภิตินันท นันทศิรสิทธิ์ 227/70 ประเสริฐมนูกิจ 29ประเสริฐมนูกิจ จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
16758 นาย ภิตินันท หิรัญชวันรัตน 233 3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
16759 นางสาว ภิมลมาศ รัตนบุรี 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
16760 นาง ภิรตา จิรวัชราธิกุล 43/3 4 ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 / / /
16761 นาย ภิรมย ทรัพยสิรินทร /
16762 นาย ภิรมย จุฬุพงศ 2ม.8 นิเวศน ธวัชบุรี รอยเอ็ด 45170 /
16763 นาย ภิรมย ตันรุงเจริญ 33ม.1 หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / /
16764 นาย ภิรมย บุญทอง 116/2 เสรีไทย 43 แยก เสรีไทย คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
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16765 นาย ภิรมย พรพาณิชพันธุ 31 คงคา ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
16766 นาย ภิรมย เพชรเกตุ 105 ม.5 นครศรีธรรมราช /
16767 นาย ภิรมย ไวยาวัจกร 90/2ม.3 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
16768 นาย ภิรมย สุวรรณมาลี บางพุทรา เมือง สิงหบุรี /
16769 นาง ภิรมยพร สิทธิยุโณ 158/17 3 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 / / / /
16770 นางสาว ภิราภรณ กอนคํา 216/6ม.3 ทางรถไฟสายเกา สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / /
16771 นาย ภิวงศ สุริยะ /
16772 นาย ภิเศก อินทรวิเชียร 24/1ม.4 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250 / /
16773 นาย ภีมะ ไทยเจริญ 113 10 ทุงโพ หนองฉาง อุทัยธานี 61000 /
16774 นางสาว ภีรดา จารุพรรธน 343 1 ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 /
16775 นาย ภีรดิศกรณ เชิญชม 151 8 ยางคราม ดอยหลอ เชียงใหม 50160 /
16776 นาย ภีระพร แซจึง 107/7 เทพโยธี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
16777 นาย ภีระวัฒน กระตุฤกษ 55/262 5 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
16778 นาย ภุชงค เขียวรอด 127/15ม.4 รถไฟสายเกา สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
16779 นาย ภุชงค บุนนาค 89/2 ม.5 เชียงใหม 50200 /
16780 ดาบตํารวจ ภุชงค รินทะไชย 778 ม.7 บานกอก บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16781 นาย ภุชงค วงษมีมา 236 บูรกรรมโกวิท ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 /
16782 นาย ภุชงค สํารีลอย 129/48 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / / /
16783 นาย ภุชงค อยูทรัพย 51/1 สองพ่ีนอง แกงกระจาน เพชรบุรี 76170 /
16784 นาย ภุมมา บันเทิงจิตร 17ม.5 เจดีย อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
16785 นาง ภู กลอมกุล 9 ม.5 อ.เมือง จ.ลพบุรี /
16786 นาย ภู นิวาสะบุตร 29 วงเวียนวัดเกาะ ทาราบ เมือง เพชรบุรี / /
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16787 นาย ภู ปยสนธ 440 พระสุเมรุ วัดบวรนิเวศน พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
16788 นาง ภู พันโท - ม.5 พันเสา บางระกํา พิษณุโลก 65140 /
16789 นาย ภูดิศ ภานุภคนันท 19/364 จาเปน นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
16790 นาย ภูเทพ ดอนทวม 267-268 ม.16 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 /
16791 นาย ภูธณกล ศรีปรางค 99/55ม.2 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / /
16792 นาย ภูธร สงมี 70ม.5 แมทา ลําพูน 51000 /
16793 นาย ภูธิทรรศน ฉัตรธนพิสุทธิ์ 8/189 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
16794 นาย ภูเพชร กิตติพงศธร 115 รังสิต-นครนายก ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
16795 นาย ภูมิ ปนนอย 36ม.20 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
16796 นาง ภูมิจิตร อินสุวรรณ 20/2 7 (ถนนมูลเมือง) มูลเมือง ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
16797 นาย ภูมิณภัทร แสงสุมาศ 67/215ม.8 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
16798 นาย ภูมินันท ฤทธิเดช 2/9 หมู 1 บางดวน บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
16799 นาย ภูมินันท อภินันรุงเรือง 111/448ม.6 นาวงศประชาพัฒนา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
16800 นาย ภูมิพัฒน แดงทาไม 304 อโศกดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
16801 นาย ภูมิพัฒน ตองประสิทธิ์ 50/3 รัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
16802 นาย ภูมิภัทร จีระดีพลัง 33/40 10 รัตนาธเบศร บางรักใหญ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
16803 นาย ภูมิรัตน คํากอน 11 ม.5 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม 50170 /
16804 นาย ภูมิรัตน ปางมณี 117 หนาวชิระ สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
16805 นาย ภูมิลาป ศิลปธนู 66/6ม.4 เพชรเกษม อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77210 / /
16806 นาย ภูมิศักดิ์ แกวพระเกียรติ 80/855 ม.5 เทพารักษ บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
16807 นาย ภูเมธา จันทรลา 2549/32 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
16808 นาง ภูริตา ไชยพงษ 814/8 จรัญสนิทวงศ 3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
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16809 นาย ภูริทัต กนกกังสดาล 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
16810 นาย ภูริวัจน จิหา 116 ม.9 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 /
16811 นางสาว ภูริศา ลีลารัศมี 3/74 วัชรพล ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
16812 นางสาว ภูรีรัตน ปฏิมาประกร 910/1 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
16813 นาย ภูวณัฐ มูลเสริฐ 49/170ม.9 กรุงเทพมหานคร / /
16814 จาสิบเอก ภูวดล สูนานนท 45/46หมู 1 เสาไห เสาไห สระบุรี 18000 /
16815 นาย ภูวดิท สุทธกมนต 145/34-35ม.3 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
16816 วาที่รอยโท ภูวเดช ธนบดีธรรม 999/19 6 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
16817 นาย ภูวเดช วงศสุวรรณ 127 กรุณา ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
16818 นาย ภูวนัทธ นันทนิชา 254 4 เพชรเกษม 102/3เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
16819 นาย ภูวนัย อาวมวง 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
16820 นาย ภูวรินทร ยางวินิจฉัย 75/2 13 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 56110 / / / /
16821 นาย ภูวสิษฏ พงศสิริภควัต 60/15 ลาดพราว 11ก แยก 3 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
16822 นาย ภูวิศ ธนไชยรุง 71 พระรามเกา60 (ซอยพระรามเกาตัดใหม สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
16823 นางสาว ภูษณิศา อํ่าครองธรรม 949/31-32 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16824 นาย ภูษิต ศิริวงศไพรัช 585 พาหุรัตน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
16825 นาย ภูษิต อินบางยาง 995 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
16826 นาย ภูสมิง กวางทะเล 16/2 2 บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี 20270 /
16827 นาย ภูสิทธิลาภ ชีพณุรัตน 540/4ม.10 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10150 /
16828 นางสาว ภูสุดา กริยาผล 53 ทิพยวารี ตรีเพ็ชร พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
16829 นาย เภสัช เลิศเวชกุล 265/297 ทวีวัฒนา สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
16830 นาย เภา ทองประดิษฐ 18/48 ขางโบสกแมพระพักติมาดินแดง ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
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16831 นาย เภา เสือเหลือง 5 ทาขม้ิน โพทะเล พิจิตร /
16832 นาย เภา อูดี 4 ชัยนาท /
16833 นาย โภคะ 202/1 1 ริมใต แมริม เชียงใหม / /
16834 นางสาว มกรานันท ศิลาชัย 700/57 นิคมมักกะสัน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
16835 พันจาอากาศเอก มงคล คงปรีชา 491ม.6 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
16836 นาย มงคล จันทรมงคล 432ก 14 ไทรบุรี บอยาง เมือง สงขลา / /
16837 นาย มงคล จิตตจํานง 214ม.2 สกล-นาแก เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
16838 นาย มงคล ชมภูวิเศษ 98 ม. สงขลา /
16839 นาย มงคล ไชยยะสาร 29 2 ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม / /
16840 นาย มงคล ตรียมณีรัตน 49/200 ม.2 แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
16841 นาย มงคล ตันธวัฒน 8 บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
16842 นาย มงคล ทองโชติ 57 ม.3 บานผือ อุดรธานี 41160 /
16843 นาวาโท มงคล ทัศมาลี 62/324 อาคารสวัสดิการ บ.ก.สูงสุด ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
16844 นาย มงคล ธนกิติวิรุฬ 5 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
16845 นาย มงคล ธานี 595ม.1 นครราชสีมา 30000 /
16846 นาย มงคล เธียรประธาน 66 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
16847 นาย มงคล นาคสวัสดิ์ 8/10 4 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
16848 จาสิบเอก มงคล นิยะมะ 9/9 144 เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 20240 / /
16849 นาย มงคล เนียมหอม 445 ศรีอยุธยา สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
16850 นาย มงคล บุสดี 75ม.4 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 /
16851 พระมหา มงคล ปฺญาวโร หนูชิต 2 6 สี่หม่ืน ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 /
16852 นาย มงคล ประจวบมอญ 374/1 ม.10 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 /
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16853 นาย มงคล พรหอม หมู 2 ต.หัวดง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
16854 นาย มงคล พรอนันตชัยกุล 51/4 5 บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
16855 นาย มงคล พลตรี 21 16 บานกง หนองเรือ ขอนแกน 40240 /
16856 นาย มงคล มังคลาภรณ 696 หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ 67110 /
16857 นาย มงคล มุตะพัฒน 7 ต.แหลมงอม อ.แหลมงอม จ.ตราด /
16858 นาย มงคล เยาวลักษณ 90 ฆ. สมเด็จเจาพระยา บานสมเด็จ คลองสาน ธนบุรี / /
16859 นาย มงคล เรืองปญญาวัฒนา 110/128 5 เชียงใหม-ลําพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / /
16860 นาย มงคล โรจนกุล 728 พระราม 4 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
16861 นาย มงคล วงศสุวรรณ 77 ตรอกวัดน้ําลอม สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
16862 นาย มงคล วิมลวัตรเวที 1744-5 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
16863 นาย มงคล วีระพงษ 13-15 สามลาน ซอย 1 พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
16864 รอยตรี มงคล ศรีสวัสดิ์ 51 แพรงภูธร เสาชิงชา พระนคร พระนคร /
16865 นาย มงคล ศิริตัน 157/1 สามพระยา วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
16866 นาย มงคล สังสโอภาส 32 ม.3 แสงจันทร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
16867 นาย มงคล สัภภามาตย 756 ม.3 สุขาภิบาล 1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
16868 นาย มงคล สุขศรีนวน 380/1 ม.10 บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี 84190 /
16869 นาย มงคล หวลระลึก 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
16870 นาย มงคล เหลาไพบลูย 301-303 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16871 นาย มงคล อํ่าสกุล 39ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค 60170 /
16872 นาย มงคลชัย แกวพวงพรม 613 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
16873 หมอมราชวงศ มงคลรัตน ศุขสวัสดิ์ 140/248ม.9 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
16874 นางสาว มงคลรัตน อมรวรพิพัฒน 199/27 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
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16875 นาย มงคลศิลป บุญเย็น 89ม.2 วังน้ําเขียว นครราชสีมา 30410 / /
16876 นาง มณชรี มงคลเอ้ืออารี 91 นเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / /
16877 นางสาว มณฑนภา ขันติวรพงศ 653  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
16878 นาย มณฑล หัดจรวย /
16879 นาย มณฑล แกวเกา 110 ม.10 พรรณพฤกษา ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
16880 นาย มณฑล จันทสโร 129/35ม.7 วัดปลักกริม คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 /
16881 นาย มณฑล ตูจินดา 189ข ถวายนอก ทาฉลอม เมือง สมุทรสาคร / /
16882 นาย มณฑล เมฆอนันตธวัช 277 ม.14 มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
16883 นาย มณฑล สมใจ 27/4 นิพัทธสงเคราห หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
16884 นาย มณฑล หัดจรวย . 4/6 นครปฐม เมือง นครปฐม 73000 /
16885 นาย มณฑล อินทรนอก 3/2ม.3 รวมพัฒนา ลําตอยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / /
16886 นางสาว มณฑา ซําประเสริฐ 18/636 ช้ัน 10 ปอบปูลา บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
16887 นาง มณฑา ธาราพรรค 223/3 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
16888 นางสาว มณฑา นิยมญาติ 23ม.3 รางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150 /
16889 นาย มณฑา ผุดฉวี 138 ประดิพันธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
16890 นาง มณฑา พรมโสภา 68/19 มีสุวรรณ 3 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
16891 นาง มณฑา พลอินทร 191 ทากลาง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 /
16892 นางสาว มณฑา เลาหสกุล 1965/32 พระราม4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 / /
16893 นางสาว มณฑา สันทัดการ 17 บานในหวัง นครศรีธรรมราช /
16894 นาง มณฑา เสือเปย 52/7 วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
16895 นางสาว มณฑาทิพย คงเนตร 139 3 หนองพิกุล ตากฟา นครสวรรค 60190 / /
16896 นาง มณฑาทิพย ชมวิหก 297/137 9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
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16897 นาง มณฑิชา เหลาผา 88/6 ม.2 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
16898 นาง มณฑิภา จิราพัฒนโรจน 88 ประชาอุทิศ59 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
16899 นางสาว มณฑิรา จันทพิมล 104 สิรินธร2 สิรินธร บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
16900 นางสาว มณฑิรา ปานคง 27 3 เทศบาล1 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90100 / / /
16901 นางสาว มณฑิรา สงไพรสน 1/424 10 โชคชัย 4  แยก 29ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
16902 นาย มณเฑียร กําเนิดกลาง 126 อิสสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
16903 นาย มณเฑียร พันธุมณิ 141 จรัญฯ68 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10400 / /
16904 นาย มณเทียร อุมมัณทานนทน 1/5 พระนครศรีอยุธยา /
16905 นางสาว มณธิกา ฦๅชา 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
16906 นาย มณพล พงษจรูญ 88/2 7 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 / / /
16907 นางสาว มณวิภา เติมปยกุล 5/15หมู5 พิบูลสงคราม สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
16908 นางสาว มณศิรา ชูราศรี 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
16909 นางสาว มณิสรา ธัมสัตยา 20 ลาดพราว 80 (แยก ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
16910 นาง มณี กรดแกว 57/7 สุริยะประดิษฐ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 /
16911 นาง มณี กิติวรนนท 51 พญากง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
16912 นาง มณี เกียรติบุตร 72 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
16913 นาย มณี ไกรฤกษ 34 ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี /
16914 นาง มณี งามสุข 70/3 หมู 1 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
16915 นาง มณี ชอวิเชียร 19/18ม2 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา /
16916 นาง มณี ชัยชนะ 103/65 5 ตลาดลาว บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
16917 นาย มณี น้ําคาง 26 ม.3 สุพรรณบุรี /
16918 นาย มณี บุญเต็ม 4037 นครนายก เมือง นครนายก / /
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16919 นาย มณี บุญบํารุง 0 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี / /
16920 จาสิบโท มณี บุญวีระ 81 6 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
16921 นาย มณี บุตรเลิศ 1280 บางยี่ขัน บางกอกนอย ธนบุรี / /
16922 นาย มณี บูรณสุต 14-15 เขื่อนขันธนิเวศน ในพระบรมมหาราชวังพระนคร พระนคร / /
16923 นาย มณี ปานสีทา 71/32 ม.1 เกตุนุติ บางกะป กรุงเทพมหานคร /
16924 นาย มณี ผูกพันธุ หมู 5 ต.เขาทอง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
16925 นาย มณี พันธุพูล 62ม.13 ภาวนา บางเขน กรุงเทพมหานคร /
16926 นาง มณี เพ็ชรศรี 109 ปนเกลา บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
16927 นาย มณี มะกุล 95 ม.1 หนองยางช้ิน เรณูนคร นครพนม 48170 /
16928 นาง มณี รักประกิจ 668ม.31 ประชาราษฎรสาย 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
16929 นาย มณี เรืองทองหลาง 172 ม.7 โชคชัย-เดชอุดม โชคชัย นครราชสีมา /
16930 นาย มณี วงศเครือม่ัน 680/4 ต.พญาไท อ.ดุสิต จ.พระนคร /
16931 นางสาว มณี วงศอริยจิต 133/3 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
16932 สิบตํารวจเอก มณี สาระวัน 83/107 ม.10 วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
16933 นาย มณี สิงหราช 90/1ม.6 ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
16934 นางสาว มณีกัณยาภัค ชูยศ 225/1 3 อัสสัมชัญ บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
16935 นางสาว มณีกาญจน นภาแกว 311 ม.10 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / / /
16936 นางสาว มณีนุช ชูหนู 555/122 1 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / / /
16937 นาง มณีนุช แมทเธียร 49/2 ฟากเลย กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 / / / /
16938 นางสาว มณีเนตร ผิวลี 2/147 ม.1 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
16939 นางสาว มณีปราง สังฆมณี 59 สุขุมวิท56 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
16940 นางสาว มณีรัตน กุลาตี 507 ตากสิน 4 สมเด็จเจาพระยา บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 770 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

16941 นางสาว มณีรัตน จันทรมี 91/80 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
16942 นาง มณีรัตน จันทะสีลา 56/31ม.7 มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
16943 นาง มณีรัตน เจียรกิตติวงศ 197/5 กิ่งจันทน กรุงเทพมหานคร /
16944 นางสาว มณีรัตน ตงประเสริฐ 152 2 ชะอวด-หนองบัว ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
16945 นางสาว มณีรัตน เตชะภักดีวงศ 1810 กรุงเกษม ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / / /
16946 นางสาว มณีรัตน ทรงธรรมวัฒน 1/16 ม.14 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
16947 นางสาว มณีรัตน ทองทวีภรณ 53 สุขุมวิท หวยโปง เมืองระยอง ระยอง /
16948 นาง มณีรัตน ประยงคทรัพย 2 กสิกรสําราญ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
16949 นางสาว มณีรัตน ประสพเมต 555/1024 มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
16950 นางสาว มณีรัตน พรหมแกว 152 ม.2 ชะอวด-หนองบัว ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
16951 นางสาว มณีรัตน พันตาแกว 222/3 8 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 /
16952 นาง มณีรัตน พิทยานุกุล 90/4 รามบุตรี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
16953 นางสาว มณีรัตน พิมมาศ 231/2 วัดใหญสุวรรณ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 73170 /
16954 นาง มณีรัตน ฟองหล่ํา 226/5 9 48 สวรรควิถี นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / / /
16955 นางสาว มณีรัตน มีศิริ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
16956 นาง มณีรัตน วรรณะ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
16957 นางสาว มณีรัตน วิลัยสัมพันธ 90/176 สุขุมวิท สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
16958 นาง มณีรัตน ศรีวิจารณ 103/140 3 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
16959 นางสาว มณีรัตน สมบัติอารี 263 13 หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 / / / /
16960 นาง มณีรัตน สารเนตร 10 14 วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร 47170 / / / /
16961 นาง มณีรัตน โหละสุต 15/283ม.9 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
16962 นางสาว มณีรัตน อินทปญญา 75 4 แมต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / /
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16963 นาง มณีรัตน อิศรภักดี 10 ม.9 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
16964 นางสาว มณีลักษณ ปุระณะ 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
16965 นาง มณีวรรณ หอมหวล 15/448 ม.1 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
16966 นาง มณีวรรณ หิมกร 274 7 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 /
16967 นาย มณู นิคมขํา หมู 3 ต.บานแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
16968 นาง มด ยงยิ่งพูน /
16969 นาง มด แยมเมน /
16970 นางสาว มติกา มวงปน 783 สุขาภิบาล 1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
16971 นางสาว มติพร อาพร 50 12 นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
16972 นาย มติศักดิ์ ตันติสิริสมบรูณ 509 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
16973 นางสาว มทินัญญ อนันตกฤษณ 59/2 เทศบาลสาย 3 ทาใหม ทาใหม จันทบุรี 22120 / /
16974 นาย มธี ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ 1748/7 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
16975 นางสาว มธุรส จุฑารัตน 224/2 ม.สวนมหาวงษ2 เทศบาลสําโรงใต 6 สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
16976 นาง มธุรส รอดศิริ 115/1  ม.6 สุขสวัสดิ์  76 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
16977 นาย มน กุติการ 60ม.2 อุบลราชธานี /
16978 นาย มน เกิดโภคา 8 ต. ปากคลอง อ. ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพมหานคร /
16979 นางสาว มนกาญจน สุขสวัสดิ์ 88 หมู 7 ดอนทราย ปากทอ ราชบุรี 70140 / /
16980 นางสาว มนชนก ชูวรรธนะปกรณ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
16981 นาย มนชัย พงศม่ันจิต 100/7 เทศบาลนิมิตรเหนือ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
16982 นางสาว มนฑิรา อินทะจักร 50 12 หวยมา เมืองแพร แพร 54000 /
16983 นางสาว มนณิชาภัทร มาลากิจ 159/53 1 ชางอากาศอุทิศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
16984 นาย มนต  (เสียชีวิต) เจริญศรี /
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16985 นาย มนตชัย ปลื้มธีระธรรม 573 ริมทางรถไฟ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
16986 นาย มนตชัย ปนทวธานนท 17/1 เจริญนคร39 บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
16987 นาย มนตชัย มหันตรนพันธุ 55/4 ม.1 จรัลสนิทวงศ บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
16988 นาย มนตชัย ม่ันอภิสิทธิ์ 104/93 5 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
16989 นาย มนตชัย สหพรอุดมการ 1029/4ม.7 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 74120 / /
16990 นาย มนตชัย สุริยะไชยากร 41ม.5 ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
16991 นาง มนตรา ธีระพจน 90/25 ม.3 บางรักใหญ บางบัวทอง นนทบุรี 12130 / / /
16992 นาย มนตรี กระทุมขันธ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
16993 นาย มนตรี แกวน้ําใสย 18 ม.4 บานโนน ซําสูง ขอนแกน /
16994 นาย มนตรี ขันสัมฤทธิ์ 196 ม.7 ยอ คําเขื่อนแกว ยโสธร 35110 /
16995 นาย มนตรี เข็มทอง 99/1ม.9 หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา / / /
16996 นางสาว มนตรี จันโคตรแกว 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
16997 นาย มนตรี จุยสาย 15ม.2 หนองน้ําใหญ ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
16998 นาย มนตรี ชมช่ืน 2/17ม.5 ตรอกหมูบานนอกเขตบางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
16999 นาย มนตรี ไชยสัตย 43/4 ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
17000 นาย มนตรี ดํารงศักดิ์ 8 ลพบุรี /
17001 นาย มนตรี พัฒนาตระกูล 28 ม.5 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
17002 นาย มนตรี รัตนอราม 87ม.1 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา /
17003 นาย มนตรี วีระวานิช 106 นิวาศ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
17004 นาย มนตรี ศีลประชาวงศ 61-63 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี 15120 /
17005 นาย มนตรี สาเทวิน 24 ม.12 หนองโก กระนวน ขอนแกน 40170 /
17006 นาย มนตรี สุทธิธรรม 55/557 9 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
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17007 นาย มนตรี สุธีระเวชช หมู 4 ต.นาเริง อ.หนองแค จ.สระบุรี /
17008 นาย มนตรี แสงสีดํา 133 สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
17009 นาย มนตรี อัตตสินทอง 16 ตลาดสด ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี /
17010 นาย มนตรี  ใหญโสมานัง 146 ม.5 นาทม ทุงฝน อุดรธานี 41310 /
17011 นางสาว มนตลภัสกร แสงโตบุญโพธิ์ 59/27 นิมิตรใหม3/2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17012 นางสาว มนตวลี ชํานาญยา 103/2 3 หิรัญนคร แมจัน แมจัน เชียงราย 57110 / /
17013 นาย มนตศิริ ชวลิตนิธิกุล 49/64 ม.3 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
17014 นาย มนตสรวง มลิวัลย 18/8 สันเมืองหลวง ในเวียง เมืองแพร แพร 54000 /
17015 นางสาว มนทกานต ธนเดชากุล 76/127ม.9 ประชาราษฏร 3 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
17016 นางสาว มนทยา ไกแกว 40/3906ม.1 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
17017 นางสาว มนทยา ดวงแกว 8/26 ม.5 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
17018 นาง มนทิชา กิตติพิชัย 61/7ม.1 ทาตลาด สามพราน นครปฐม 73110 / /
17019 นาง มนทิรา กิจลํามี 653/8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก /
17020 นางสาว มนนภา นิธานทิพย 333/106 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
17021 นาย มนบรรเจิด บุตรปต 297/86 ม.9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
17022 นาย มนพ ณพัทลุง 685 สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
17023 นาง มนพัทธ เผียดสูงเนิน 653 หมู 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
17024 นาง มนภรณ เพ็ชรประเสริฐ 99/37ม.19 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
17025 นางสาว มนยหทัย สหัสเวชคนงาม 481/744 37 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / / /
17026 นาง มนรรษวรรณ เอ่ียมศรีวงศา 102/118 คูบอน 27 แยก 10 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
17027 นางสาว มนระดา หาญวิชัย 87/4ม.11 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
17028 นางสาว มนรัฏฐ ธนาไสย 335 ลาดพราว 71 (สังคมสงเคราะหเหนือ ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
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17029 นางสาว มนวดี จันทรเพ็ญ 66/269 ม.6 คุณพระ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
17030 นาง มนสมลย สีมะสิทธิกุล /
17031 นาง มนสมลย ธนโชติสิทธิกุล 319//127 ม. 8 พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 /
17032 นาง มนสิกาญจน ศรีรัตนสมบูรณ 59/32 1 ราษฎรอุทิศ 34 ราษฎรอุทิศ แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
17033 นางสาว มนสิชา ปุริสชาติ 138 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
17034 นาง มนสิณีย จุรียภัทร 601 แสนพลพาย ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
17035 นาง มนสิณีย ทรัพยจําเริญ 32 คตกฤช นครปฐม 73000 /
17036 นาย มนะ เกตุขํา 172 หมู1 แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ /
17037 นาง มนัชยา มรรคอนันตโชติ 146/11 20 เวียง เทิง เชียงราย 57160 / / / /
17038 นางสาว มนัญกรฐ ชัยวิทยนันต 77/244 3 บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 11130 / / / /
17039 นาง มนัญญา ชนาธิปพงษ 22/1ม.3 สันเมืองใต ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
17040 นางสาว มนัญญา ชินตระกูล 48 รามคําแหง14(แมนเขียน1) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
17041 นางสาว มนัญญา สิงหสุวรรณ 72 หมู 2 ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย 42000 /
17042 นาง มนัญยาน พิสิฐเศรณี 220 12 ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร 86140 / / /
17043 นางสาว มนันยา ศรีมา 100 ม.3 ทายน้ํา โพทะเล พิจิตร / / /
17044 ส.อ. มนัส กลมกลอม 6/58ม.4 เย็นฉ่ําสาม ลําลูกกา-พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี /
17045 นาย มนัส จิรประเสริฐวงศ 6/13-14 หลังสวน หลังสวน หลังสวน ชุมพร /
17046 นาง มนัส ชาญวณิชยสกุล 461/1 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา /
17047 นาย มนัส ตุติ 95 ม.3 วังแสง ชนบท ขอนแกน 40180 / /
17048 นาย มนัส ทองอรุณศรี 355 เกษมราษฎร ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
17049 นาย มนัส เทพคําดี 78 ม.2 มวง บานมวง สกลนคร /
17050 นาย มนัส นุชแพ 74 หมู 1 ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี /
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17051 นาย มนัส บุญประเสริฐ 26/2 1 รองซอ ในเวียง เมืองแพร แพร /
17052 นาย มนัส บุญมา 88 แมต๋ําสายใน แมต๋ํา เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
17053 จาสิบเอก มนัส ประชาศรี 235/4 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
17054 นาย มนัส พลอยประดับ 33 10 ตะเคียนเลื่อน เมือง นครสวรรค / /
17055 นาย มนัส พวงไทย ค.12/1 มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
17056 นาย มนัส โพธิ์พันธุ 311 เพ็ชรเกษม วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
17057 นาย มนัส มนัสอารีนาท 146/35 วิสุทธิกษัตริย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
17058 นาย มนัส เมฆธรรมานุวัตร 98 ประชาอุทิศ 98 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
17059 นาย มนัส ยอขันธ 220/21 จันทรสะพาน 3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
17060 นาย มนัส รัตชะถาวร 542/103 ประชาราษฏรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
17061 นาย มนัส วทานียเวช 23ม.7 พหลโยธิน หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
17062 นาย มนัส วีระไพฑูรย 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
17063 นาย มนัส ศิริพันธ 123ม.5 วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร /
17064 นาย มนัส สรอยพลอย 1/1 ม.7 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
17065 นาย มนัส สันตติภัค 137ม.3 รอบนอกเมือง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน /
17066 นาย มนัส สุทธิกาศ 602 6 ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร 66150 /
17067 นาย มนัส สุพุทธิกุล 119/22 ซอยโรงน้ําแข็งนิยมเกาม.8 นาเกลือ ปตตานี 94000 /
17068 นาย มนัส ออนทอง 36/2 11 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
17069 นาง มนัสชกรณ พิชัยจุมพล 113/8 หวยขาวก่ํา จุน พะเยา /
17070 นาย มนัสชัย นารินทร 44/40 วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
17071 นาย มนัสไชย ศรีรัตน 57 ม.5 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
17072 นาง มนัสดา ดานจิตติศิริ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
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17073 นางสาว มนัสนันท จริยะยรรยง 55/2 ทุงโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
17074 นางสาว มนัสนันท อินอาย 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
17075 นาย มนาวุธ ผุดผาด 69 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
17076 นางสาว มนิษา ดาวไธสง 93/347 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
17077 นางสาว มนิสรา ละโป 19/589ม.13 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
17078 นาย มนู นันทดิลก 357 ส. ม.6 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
17079 นาย มนู พรวิชุลดา 501/426 นางลิ้มอ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
17080 นาย มนู เพชรรัตนกุล 91 บริพัตร ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
17081 นาย มนู มังคละ 2162 ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร /
17082 นาย มนู ลีโทชวลิต 17 ปทุมสัมพันธ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
17083 นาย มนู สงวนพงษ 37/43ม.9 ดาวคนอง-จอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
17084 นาย มนู อัมพะวา 120/18 ม.1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
17085 นาย มนูญ กลิ่นเย็น 6ม.6 มดแดง ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
17086 นาย มนูญ จันดี 606/248 ม.2 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
17087 นาย มนูญ จันทรปรีดา 35/1 ซอย 2 พระปกเกลา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
17088 นาย มนูญ โตวงศศรีเจริญ 2709 พระรามที่ 43 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / /
17089 นาย มนูญ ถมคาพาณิชย 259ม.1 บางเลน บางเลน นครปฐม /
17090 นาย มนูญ ธนูวัฒนา 116 เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี / /
17091 นาย มนูญ นัยพินธ 241ม.7 บานครัว บานหมอ สระบุรี /
17092 นาย มนูญ นามสําโรง 118    ม.4 หนองคาย /
17093 นาย มนูญ ผิวทอง 42/7ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
17094 นาย มนูญ ผิวทองออน 1042/3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
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17095 สิบเอก มนูญ มิตรานนท 1ม.1 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
17096 นาย มนูญ รมโรง 117 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
17097 นาย มนูญ ลิ่มไพบูลย 46ม.4 สงาบูรณะ ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช /
17098 นาย มนูญ สัจจาธรรม 9/3 4 ตะปอน ขลุง จันทบุรี 22110 / / / /
17099 พ.จ.อ. มนูญ สุทธิวงษ 92ม.2 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
17100 นาย มนูญ แสงคํา 158/29 ม.3 ประชาสัมพันธ ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50220 / /
17101 นาย มนูญ โสภานอย 636 วัดจันทรใน บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
17102 นาย มนูญ อําไพ 123/5 ม.2 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา / /
17103 นาย มนูเวทย ศิริวัฒน 116 ในตลาดลาง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
17104 นาย มโน นําเจริญ 27/1 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย /
17105 นาย มโน เผือกราม 1048 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี /
17106 นาย มโนธรรม แกวมุงคุณ 125/21 ซอยประชาราษฎรม.1 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
17107 นาย มโนธรรมะ แยมนอย 332/1ม.6 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร /
17108 นาย มโนรา จ่ันฉิม 24/2 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก /
17109นางสาว                        มยุฉัตร เปลี่ยนทอง 17/1 ม. 3 โคกสําโรง ลพบุรี 15120 /
17110 นางสาว มยุรวรรณ จุยละอุน 316/84 เสือใหญอุทิศ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
17111 นางสาว มยุรา ทองนพเนื้อ 1 บุปผาสววรค ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
17112 นาง มยุรา บุญยัง 1927 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / / /
17113 นางสาว มยุรา แสงเฮอ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
17114 นาง มยุรี กํากัดวงษ 1-33 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000 /
17115 นาง มยุรี กุสุมาลย 343/2 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
17116 นาง มยุรี จินตรักษ 123/757ม.16 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
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17117 นางสาว มยุรี ฉ่ําเวช 221/140 ม.2 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
17118 นาง มยุรี ช่ืนสนธิ์ 6/1ม.1 นิยมชัย สระโบสถ ลพบุรี 15240 / / /
17119 นางสาว มยุรี ทองประดิษฐ 61ม.1 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค 60110 / /
17120 นาง มยุรี ทิพยมหิงษ 9ม.2 ประตูลี้ ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
17121 นาง มยุรี นาคายน 482ม.12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
17122 นาง มยุรี บวรสันติสุทธิ์ 1333/8 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17123 นางสาว มยุรี บุญสง 79/6 5 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
17124 นาง มยุรี แปนยอย 54/10 รัษฎา ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 /
17125 นางสาว มยุรี พุกรอด 63/72ม.10 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
17126 นางสาว มยุรี โพธิ์กุดไสย 63/12ม.8 สังคมสงเคราะห บางกะป กรุงเทพมหานคร /
17127 นาง มยุรี รุงแจง 654 ไสวสุวรรณ กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
17128 นางสาว มยุรี วงศพานิช 94ม.7 พระประแดง สมุทรปราการ / /
17129 นาง มยุรี ศิริวรรณวรวุฒิ 527/97 ศูนยการคาวรรัตน กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
17130 นาง มยุรี สวายประโคน 22/4 หมู 8 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
17131 นางสาว มยุรี สักลอ 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
17132 นาง มยุรี สาระกุล 44 รัตตะรมยรังสรรค ขลุง ขลุง จันทบุรี / /
17133 นางสาว มยุรี สุมมาตย 333/108 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
17134 นางสาว มยุรี เสมาชัย 14 บํารุงเมือง คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
17135 นางสาว มยุรี อภิวาท 9ม.5 ตราด-คลองใหญ เนินทราย เมืองตราด ตราด /
17136 นาง มยุรี อยูคุมญาติ 24/586ม.7 ลาซาล บางนา บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / / /
17137 นาย มยุรี อ้ือจรรยา 109/19 หมูที่ 9 ต. สวนใหญ อ. เมือง จ. นนทบุรี /
17138 นาง มยุรีพร รุจิเสถียร 28/130ม.10 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
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17139 นาง มยุรีย กสิกรรม 199/374 2 หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 / / / /
17140 นาย มรกต เจริญชัย 119 ม.3 วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร /
17141 นางสาว มรกต รัตนจ่ิน 24/1 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
17142 นาย มรกต ศิริ 36 สุจริต1 ราชวิถี สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
17143 นาง มรรยาท แตงโม 90/7ม.3 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72140 /
17144 นาง มรรยาท ทิชากร 50/3 สระโบราณ ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 /
17145 นาง มล จันทรใย 155 ม. 7 ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย 42000 /
17146 นาย มลชัย จันทสร 60/325ม.4 8 พระยาสุเรนทร มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17147 พ.ต.ท. มลฑล แกวสกุล 217/19ม.5 วิภาวดี ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
17148 นาย มลฑล มานิตย 57/12ม.4 พระยาสุเรนทร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
17149 นาย มลฑล วงษขวัญเมือง 34 ม 2 แกงผักกูด ทาหลวง ลพบุรี 15130 /
17150 นาย มลฑา ขวัญใจ 79/50ม.5 ลําแกน ทายเหมือง พังงา /
17151 นาง มลฑา มงกุฎสุวรรณ 16/16 คันคลองชลประทาน หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 / / /
17152 นาง มลเฑียร อาษารัฐ 99/149 ม.1 บอทอง บอทอง ชลบุรี 20270 /
17153 นางสาว มลธรี วิเศษษา 2032/82 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 /
17154 นางสาว มลธิชา เพชรชุม 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
17155 นางสาว มลธิรา ปญญา 310 ม.8 ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
17156 นางสาว มลรวี จันโทกุล 48 2 บานรอม ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 / / /
17157 นางสาว มลฤดี เจริญชัยวรกุล 115 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
17158 นางสาว มลฤดี ชุมเลิศ 42/17 ม.3 กรุงเทพ-ปทุมธานี บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
17159 นาง มลฤดี ประเสริฐตระกูล 28/121 ม.6 วัดลาดปลาเคา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
17160 นางสาว มลฤดี เปลี่ยนญาน 2/38 2 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
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17161 นางสาว มลฤดี พรมโย 198ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
17162 นางสาว มลิ จันทวิมล 328/5 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
17163 นาง มลิวรรณ ชาญธีระประวัติ 108ม.11 วังชัย น้ําพอง ขอนแกน 40320 / /
17164 นางสาว มลิวรรณ สินบุลม 31/1 7 พระยืน พระยืน ขอนแกน 40320 /
17165 นางสาว มลิวรรณ นารินทร 159/229 ม.6 ต.คลองใหม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 /
17166 นางสาว มลิวัลย จิตรีเที่ยง 325/2ม.12 รามคําแหง166 รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17167 นางสาว มลิวัลย จินตวิจิต 283 ม.กฤษภานคร ปนเกลานครชัยศรี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10710 / / /
17168 นาง มลิวัลย พัฒนภูทอง 840/14 ศรีเทพ ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
17169 นาง มลิวัลย วันดี 14/1 2 ญาณวิโรจน หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
17170 นางสาว มลิวัลย แซกือ 333/106 ม.1 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 /
17171 นางสาว มลิสา คงปน 42/2 ม.13 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 / / /
17172 นาย มวน โกมลวาสี 34 ต.ลาดกระบัง อ.ลากกระบัง จ.พระนตร /
17173 นาย มวน บุญปาน ม.2 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท / /
17174 นาย มวน ปรั่งโท 13 ทางน้ําสาคร มดนรมย ชัยนาท /
17175 นาย มวน เยื่อใยยอง 77 ม.2 -* ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
17176 พันจาเอก มวน แสนเกษม 723 วัดกัลยาณมิตร ตึกขาว ธนบุรี ธนบุรี / /
17177 นางสาว มวย แซโฮ 340 สิโรรส ยะลา /
17178 นาย มวย แซเม 1382-1383 ถ.จอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
17179 นาย มหัศจรรย ศิริพัฒนเวทย 59 นวลจิต เอกมัย คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
17180 นาย มหาโภคัย ขํากระแสร 108/1 ม.5 ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี /
17181 นาย มเหศักดิ์ วงษนอก 185 พระยาสุเรนท 14 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
17182 นาง มอก พันธบัว - ม.10 อุตรดิตถ /
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17183 นาย มอง อินทารักษ 51/2561 ชางคลาน เมือง เชียงใหม / /
17184 นาย มอญ ไชโย 22-23 หมู 19 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ. นครราชสีมา /
17185 นาย มอญ ศรีมีชัย 115 ม.1 บานหนองลาด หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร /
17186 นาย มอม กินขุนทด 46/1484 ม.5 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี /
17187 นาง มอย ไชยวงศ /
17188 นาย มะยงค ชางไม 4/1 5 ทาเรือ ทาเรือ เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
17189 นาง มะยม ชูอิฐ 145/1 2 เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี 70150 /
17190 นาย มะยม มานันท 394/1 ม.13 นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
17191 นาย มะยะโกะ   อะแด 366/61 2 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
17192 นางสาว มะยุรา เชิดชู 112 1 ไทยอุดม คลองหาด สระแกว 27260 /
17193 นาง มะลัย สืบเมืองซาย 363/52 2 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
17194 นาง มะลิ กวินยวง 6/3 6 พัฒนามหาราช บานแพว บานแพว สมุทรสาคร 74130 / / / /
17195 นาง มะลิ ตันเกง 68/513ม.7 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / /
17196 นาง มะลิ นุมโต 131 ม.4 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
17197 นางสาว มะลิ ปลื้มจิตร 70/1 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
17198 นาย มะลิ ลวนหะแกว 299/2 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
17199 นางสาว มะลิ ศิรวิทย 43 ม.1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
17200 นางสาว มะลิ สําเภาวิจิตร 22/1ม.3 คลองใหญ โปงน้ํารอน จันทบุรี /
17201 นาย มะลิ สิริจันทา 963 ต.ศิริราช ถ.อรุณอัมรินทร อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
17202 นางสาว มะลิ สืบจิต 1748 ม.1 สุขุมวิท เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
17203 นาง มะลิ ออเพชร 23 1 ทุงคอก สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 72110 / /
17204 นางสาว มะลิวงค สายชุม 15/3 2 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
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17205 นางสาว มะลิวรรณ สุริโย 83 14 เกาะแกว เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120 / /
17206 นาง มะลิวัลย กิ่งรุงเพชร 295/2 3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
17207 นาง มะลิวัลย เกตุศักดิ์ 10/10 7 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 / /
17208 นาง มะลิวัลย จารุพันธ 194 ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
17209 นางสาว มะลิวัลย ตนโพธิ์ 65/33 5 สุขาภิบาล 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
17210 นางสาว มะลิวัลย ปารีย 94 3 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210 / / /
17211 นาง มะลิวัลย ภากรพงศ 20/5 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
17212 นาย มะแอน อาเส็ม 70/2 หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่ /
17213 นาย ม๊ักเจ็ง แซอ๊ัง 421 ต. บานหมอ อ. พระนคร จ. พระนคร /
17214 นาย มักฮอ แซอ๊ึง 366 ต.วัดตึก ถ.เจริญกรุง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
17215 นาย ม่ัง กองศิลป - ม.4 ปากทา ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
17216 นาย ม่ัง จันทรเที่ยง 3 ม.1 วังทอง พิษณุโลก /
17217 นาย มังกร จึงสมานญาติ 394 3 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
17218 จาสิบเอก มังกร ทัศนสุวรรณ 40/1ม.3 โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี /
17219 นาย มังกร พงษสุวรรณ 518 7 หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี / /
17220 นาย มังกร ภาคบุตร  ม.1 อุบลราชธานี /
17221 นาย มังกร วรรณแกว 7ม.4 โคกหมอ ชุมแสง นครสวรรค /
17222 นาย มังกร ศรีบุญลือ 354ม.12 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
17223 นาย มังกร ศรีสกุล 91 บางจาก พระโขนง กทม /
17224 นาย มังกร ศัพทเสวี 34 1 ยานซ่ือ เมือง อางทอง /
17225 พันเอก มังกร สงวนจิตร 57ม.15 เพชรเกษม บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
17226 สิบตรี มังกร หัสคุณ 15/1 หมู 6 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค 60170 /
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17227 นาย มังคม หลายคงคา 17 วัดไผตัน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
17228 นาย มังฮุน แซลี้ ชางเผือก เมือง เชียงใหม /
17229 นางสาว มัชฌิมา ตรีนุชกร 128/322  ม.3 บอวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 /
17230 นางสาว มัชฌิมา ตุตะพะ 34/1 9 ปามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / / /
17231 นางสาว มัญชรี อาริยธรรม 357 สวัสดี สุขุมวิท31 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / /
17232 นางสาว มัณฑนา จริยรัตนไพศาล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 57180 / / / /
17233 นาง มัณฑนา ปวงชมภู 195ม.7 ทาจักร-แมทา บานแปน เมืองลําพูน ลําพูน /
17234 นาง มัณฑนา ภูขวัญเมือง 80/28 6 ศรีจันทร 37 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
17235 นางสาว มัณฑนา ศิลปสกุลสุข 2715/1 พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
17236 นางสาว มัณฑนา สังขประดิษฐ 715 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
17237 นางสาว มัณฑนา เอ้ือละพันธ 5/16 โรงเหลาสาย ข. สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี 94000 /
17238 นางสาว มัดดรียะท ชามิ 3455 สุขุมวิท บางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
17239 นางสาว มัตติกา เครือคําอาย 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
17240 นางสาว มัตติกา จํารัส 166/3ม.5 โพทะเล พิจิตร /
17241 นางสาว มัตติกา นวลแพง 96/1 6 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120 / / / /
17242 นาง มัตติกา ภักดีศรี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
17243 นางสาว มัตติกา แสวงผล 140/15 3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
17244 นางสาว มัทธุรส เฉลิมมิตร 747/45 6 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 /
17245 นางสาว มัทนา สุขโชติ 17/3 8 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130 /
17246 นางสาว มัทนียา ชินบุตร เดอทิโอกาเดน ช 9 4/ 1 ศรีนครินทร หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
17247 นางสาว มัทรียา ธาราทรัพย 5/26 ม.19 บางระมาด ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
17248 นาย มัธยัสถ ดาโรจน 10 สุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 / /
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17249 นางสาว มัธยา ชอุมผล 18 10 ดอนพุทรา ดอนตูม นครปฐม 73150 /
17250 นาย ม่ัน นกแกว ม.8 บานลาด บานลาด เพชรบุรี /
17251 นาย ม่ัน วัดทับ 5 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
17252 นาย ม่ัน สินสุพรรณ 173ม.8 ตาคลี นครสวรรค /
17253 นาย ม่ัน สุขเจริญ 24 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
17254 นาย ม่ัน เสลา 10 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี / /
17255 นาย ม่ันคง จรัสธรรมกุล 97 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
17256 นาย ม่ันชัย โสไกร 117/4 ม.3 เทศบาล 4 เทศบาล 4 ทุงเบญจา ทาใหม จันทบุรี 22170 /
17257 นางสาว มันตา ดานสวัสดิ์ 26/4ม.6 ทวีราษฎรภักดี แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84330 /
17258 นาง มันทนา วันชัยสถิร 209/6 ม.6 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120 /
17259 นาง มันทนา สุทธานุรักษ 13 เจริญสุข บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
17260 นาง มันทนา สุธรรม 61/1/3 น้ําเลา รองกวาง แพร 54140 / /
17261 นาง มันทนา สุรทานตนนท 198 พิทักษชาติ ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ /
17262 นาย มัย บานกลิ่น 3 สามโคก สามโคก ปทุมธานี /
17263 จาสิบตรี มัย เผื่อนปฐม 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
17264 นาย มัยสันต วัชรผลาญศัตรู 131/136 ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
17265 นางสาว มัลลิกา เขมา 9 หมู 2 ชุมพล องครักษ นครนายก 26120 /
17266 นางสาว มัลลิกา น้ําคาง 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
17267 นางสาว มัลลิกา พรหมพจนารถ 49/1200 หมู 2 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
17268 นางสาว มัลลิกา ภาณุมาศรัศมี 599/98 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
17269 นางสาว มัลลิกา วงศกิตติเวชกุล 127/14 จันทรสะพาน3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
17270 นางสาว มัลลิกา วนิชรานันท 204/561 วัดๆผเขียว แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 785 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

17271 นาง มัลลิกา วีระวิทยานันท 91/1 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
17272 นาย มัว อยูเกษม  ม.4 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี /
17273 นาง มัวเรียว วงศษา 578 ต.ราชดําเนิน ถ.ศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม /
17274 นาย มัวลี สายหลักคํา 81 ม.1 มวง มหาชนะชัย ยโสธร /
17275 นางสาว มัสยา ไชยสุริยงค 369/24 8 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
17276 นางสาว มัสยา มนุษย 399/86 ม.4 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
17277 นางสาว มัสษา พรมโสภา 29/39 รังสิต-นครนายก 24 ซอย 1 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
17278 นาย มา คําเขียว 112/1ม.2 วังพราว เกาะคา ลําปาง /
17279 นาย มา ดวงชาง /
17280 นาง มา พิรส - ม.9 แมพริก แมสรวย เชียงราย /
17281 นาย มา มีทอง 78 ดอมทอง เมือง พิษณุโลก /
17282 นาย มา แสงสุข 2 สหัสขันธ กาฬสินธุ /
17283 นาง มาก เกตุกลิ่น 2 สุโขทัย /
17284 นาย มาก คําลือฤทธิ์ 2 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร /
17285 นาย มาก เถาวโท 62 (27) ม.2 อุบลราชธานี /
17286 นาย มาก บัวแกว 156 ม.1 สุขาภิบาล 2 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา /
17287 พ.อ.อ. มาก บุญนาม 34 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
17288 นาง มาก ปญญาบุตร /
17289 นาง มาก ปนติยัง /
17290 นาย มาก ลายนาคขด 263 บานขุ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
17291 นางสาว มาฆะศรี คหัฏฐา 37 ลวนเจืออนุสรณ 2 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
17292 นาย มาแชน สายเมือง 211ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 786 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

17293 นางสาว มาซีเตาะ หะยีอาลี 333/105 ม.1 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 /
17294 นางสาว มาญดา คมขํา 26/28ม.11 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
17295 นาย มาณพ ศุภกิตติพงษ 440/39 วัดไผเงิน บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
17296 นาย มาณพ สุคนธธารา 482/1 ม.12 แมสาย แมสาย เชียงราย /
17297 นาง มาณวิกา ผลภาค 9/145 ม.11 เจนจบทิศ เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40260 / / /
17298 นาย มาณิศ พิมพดี 551/8 อภิบาล ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
17299 นางสาว มาณี แซเจ่ีย 22 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
17300 นางสาว มาณี เสมาทอง 130/1 ม.4 ปทุมธานี 12000 / / /
17301 นางสาว มาตา ดานสวัสดิ์ 26/7ม.6 แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84330 /
17302 นางสาว มาติกา เลิศวจนะ 847 อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
17303 นาย มาน ชุรารัตน 89ม.7 ตาลเนิ้ง สวางแดนดิน สกลนคร /
17304 นาย มานพ กิจวรรณ 35 หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา /
17305 นาย มานพ กุศลจริยากูล 330 ข. หนองแค หนองแค สระบุรี /
17306 นาย มานพ เกียรติศิริ 15-16 พระราม เมืองลพบุรี ลพบุรี /
17307 นาย มานพ แกวกลา 103 สมเด็จเจาพระยาสมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
17308 นาย มานพ แกวอํ่า 19ม.4 พิชัย-นายาง ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
17309 นาย มานพ ควรอาจ 512/293 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี / /
17310 นาย มานพ ตะเคียนคาม 99/158 5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
17311 นาย มานพ ธีระเวชชโรกุล 915 สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / /
17312 นาย มานพ ประทุมทอง 6/4 3 ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 90110 /
17313 นาย มานพ ประโลมรัมย 177ม.12 บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
17314 นาย มานพ พันธุศาสตร 53ม.3 บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 /
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17315 นาย มานพ ภูระมาด 30ม.2 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
17316 พ.ต. มานพ รัตนโสภา 2514 ไชยณรงค ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
17317 นาย มานพ รินนายรักษ 17ม.7 เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
17318 นาย มานพ เลิศมงคล 1620/9 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / / /
17319 นาย มานพ เลิศสุทธิรักษ 460 ไมตรีจิตร ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
17320 นาย มานพ สถาพรสกุลไพศาล 20/1 ม.5 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
17321 นาย มานพ สุตมยานนท 161 วิเศษกุล ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
17322 นาย มานะ ทรวงหิรัญ 49 สรรพสิทธิ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
17323 นาย มานะ ไทยวิบูลยวงศ 541 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
17324 นาย มานะ เปรมสระนอย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
17325 นาย มานะ รอดวรรณ 1028 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17326 นาย มานะ วงษพา 45 ลาดพราว138(มีสุข) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
17327 นาย มานะ วาสุเทพรังสรรค 1 ม.6 สิงหบุรี /
17328 นาย มานะ สมัครกิจ 7/1 ม.3 ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
17329 นาย มานะ สมิตร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
17330 นาย มานะ หม่ืนนรินทร 24 กรุงเกษม กรุงเทพมหานคร / /
17331 นาย มานะ อมรนิมิตร 100/401 8 ลานทอง 4 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
17332 นาย มานะชัย กลาหาญ 142 8 หนองตะไก หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 /
17333 นาย มานัส เมืองจันทรทึก 2 วัดพระเชตุพน มหาราช พระนคร กรุงเทพมหานคร /
17334 นาย มานัส รัศมี 261ม.4 ลําปาง 52190 /
17335 นางสาว มานิดา ศรีชนะ 1114/2 ไกรสรสิทธิ์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
17336 นาย มานิต กลิ่นโพธิ์ 24 ม.8 หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี /
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17337 นาย มานิต ปนนิกร 2281/2 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
17338 นาย มานิต เพ่ิมพูน 1ม.6 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ / /
17339 นาย มานิต รัตนสิทธิ์ 197 ผังเมือง 4 สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
17340 นาย มานิต วัชนะทรัพย 148 ต.วงจักร ถ.หลานหลวง อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
17341 นาย มานิต สุดสวาท 131ม.8 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
17342 นาย มานิตย คานพรม 221 ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
17343 นาย มานิตย โฆษิตเจริญกุล 147/5 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17344 นาย มานิตย จุฬารัตนพล 234/4 10 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 / / / /
17345 นางสาว มานิตย ชาติวรรณ 22/2 ม.8 เขาทราย ทับคลอ พิจิตร 66180 / /
17346 นาย มานิตย ช่ืนชมคุณ 33/1ม.11 โพธิ์เกาตน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
17347 นาย มานิตย ไชยแสนฤทธิ์ 120 พาหุรัด วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
17348 นาย มานิตย ดานพรหม บานฆอง โพธาราม ราชบุรี /
17349 นาย มานิตย ปญจมาลา 65/67ม.2 ลาดพราว109 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
17350 นาย มานิตย มโนพฤกษ 83/3ม.13 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางมวง บางใหญ นนทบุรี /
17351 นาย มานิตย รังสรรค 113/12 ม.5 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
17352 นาย มานิตย ลาภศุภฤทธิ์ 359 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
17353 นาย มานิตย ศรีพจน 50/44 ม.4 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม / / /
17354 นาย มานิตย ศรีอุทิศ 33ม.1 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
17355 นาย มานิตย สรสังวรณ 135/1 ม.12 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
17356 นาย มานิตย สูอําพัน 381-383 จรัลสนิทวงศ คูหาสวรรค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
17357 นาย มานิตย หลักทอง 49 ม.8 สวางแดนดิน สกลนคร /
17358 นาย มานิตย อมรศิลปชัย 633/273 2 สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 /
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17359 นาย มานิตย อาชววาณิชกุล 156 เตชวณิชกุล ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
17360 นางสาว มานิตา ตุหาย 1/1165 รามคําแหง190/2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
17361 นาย มานุ จิตคง 96ม.1 ทับชาง นาทวี สงขลา /
17362 นาย มาโนช จันทรประเสริฐ 146/11 ม.4 บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
17363 นาย มาโนช ตรีมาโนช 3609 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
17364 นาย มาโนช นุชนารถ 2 หัวโพ บางแพ ราชบุรี / /
17365 นาย มาโนช มะโนรส 1920 สีชุม หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
17366 นาย มาโนช รอดสม 99/150 หมู 12 สวนธน ศรีนครินทร บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10270 /
17367 นาย มาโนช ศรีวัฒโน 2/3 พิชัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
17368 นาย มาโนชญ กลิ่นหอมโสภณ 79ม.11 พิจิตร /
17369 นาย มาย ดาวเวียต 240 พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา /
17370 นางสาว มารตี ประดับสุข 57/4 พระสุเมธุ ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
17371 นาง มารยาท จํานงคยุทธ 176/1 สระโบสถ สระโบสถ ลพบุรี /
17372 นาง มารยาท เถียรทิม 196ม.1 เทพสิทธินายก หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค /
17373 นางสาว มารศรี เกตุสีระ 71 3 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 12160 / /
17374 นาง มารศรี เตชะกําพุช 742/27 พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
17375 นาง มารศรี โบลติ้งเฮาส 332/23 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
17376 นาย มารินทร ทองออน 18ม.6 เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
17377 นาง มาริษา เขมะพันธุมนัส 239/28ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
17378 นาง มาริษา ม่ิงเมือง 9 2 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 /
17379 นาง มาริสา กิติสุวรรณกุล 17 กลันตัน ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
17380 นาง มาริสา แกนนาค 102/448 2 บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
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17381 นางสาว มาริสา ธัมมปที 161 ม.1 บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 / /
17382 นาง มาริสา ศรีฐาน 105/4 ม.1 วังขนาย ทามวง กาญจนบุรี 71110 /
17383 นางสาว มารีณี ปลาปง 36/3 4 บุดี เมืองยะลา ยะลา 95000 / / / /
17384 นางสาว มารีนา วงศหมัดทอง 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
17385 นาย มารุต พานทอง 98/18 3 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 / /
17386 นาย มารุธ เมืองแกว 21/73 9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
17387 นาง มาเรียม กุนใจ 56หมู1 คลองขวาง-เจาเฟอง ไทรนอย นนทบุรี / /
17388 นาง มาเรียม จิตโลหะ 11/26 10 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
17389 นาง มาเรียม มีสุวรรณ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
17390 นาง มาเรือน ยายอด 101/9 10 เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย 57130 / / / /
17391 นาย มาลัย ขําทรัพย 21 4 บางแวก ภาษีเจริญ ธนบุรี /
17392 นาง มาลัย คิดถูก 10/10 หมู 2 เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / / /
17393 นางสาว มาลัย เซ่ียงบง 33/2 3 หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร 74120 / / /
17394 นาง มาลัย ทองบอ 45 ม.1 ยโสธร /
17395 นาย มาลัย ทองออน 20ม.9 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
17396 พ.ต.ท. มาลัย ปานโสภณ 111/172 ม.3 บานกลวย-ไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
17397 นาง มาลัย พงศทองกุล 35 ม.3 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
17398 นางสาว มาลัย พรมเมศ 136/3 ม.5 รํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง /
17399 นางสาว มาลัย พวงจําปา 100/475ม.2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
17400 นาย มาลัย เพ็ชรแมน 289 ลับแล-เขาน้ําตก ศรีพนมมาศ ลับแล อุดตรดิตถ /
17401 นาง มาลัย วงคอํานาจ 101 ม.17 บานโฮง บานโฮง ลําพูน / /
17402 นาง มาลัย ศรีเตโชภาส 10/1 2 บางพลับ โพธิ์ทอง อางทอง 14120 / / /
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17403 นางสาว มาลัย ศรีวิไลทนต 184 ประชาธิปก ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
17404 นางสาว มาลัย สิระวิทยาวานิช 164ม.5 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
17405 นางสาว มาลัย โลหะเจริญ เลขที่ 50 ต. บางกระเจ็ด อ.บางควา จ.ฉะเชิงเทรา /
17406 นาง มาลัยวรรณ จีรบุณย 67/9-10 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
17407 นางสาว มาลา ไชยเอนก 45/6 ม.10 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
17408 นาง มาลา สรอยสําโรง 127/64 ม.8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
17409 นางสาว มาลาวัลย ผาจันทร 84ม.10 เจริญเมือง พาน เชียงราย / /
17410 นาง มาลิณี กันเสน 77 3 พงษ สันติสุข นาน 55210 / / / /
17411 นางสาว มาลิน ปยะชินวรรณ 88/31 อารีย พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
17412 นางสาว มาลินี จินโกษ 35 ม.1 พาน เชียงราย 57120 / / / /
17413 นางสาว มาลินี แซกือ 97 9 ขุนควร ปง พะเยา 56140 / / / /
17414 นางสาว มาลินี แซโฟง 575 13 ทุงรวงทอง จุน พะเยา 56150 / / / /
17415 นาง มาลินี ดีหลอด 75/171หมู  15 กาญจนาภิเษก บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
17416 นางสาว มาลินี เบ็ญพาด 22 6 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 /
17417 นางสาว มาลินี พลเยี่ยม 19/50 6 เลียบคลองสอง สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
17418 นาง มาลินี พลอยพานิช 363/590ม.6 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
17419 นางสาว มาลินี ยมกวาง 387 ซ.หมูบานเสนาวิลลา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
17420 นางสาว มาลินี สะอะ 292/1 ห.32 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
17421 นาง มาลินี องอาจ 168 3 สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร 35000 / /
17422 นางสาว มาลี กิ่งรุงเพชร 55 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
17423 นาง มาลี กิจดํารงชัย 6 คูบอน31แยก2 รามอินทรา คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
17424 นาง มาลี เกร็ดพัฒนกุล 69 บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 /
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17425 นางสาว มาลี เกษกมล 302/109 ลาดพราว 1 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
17426 นาง มาลี เกียรติพิพัฒนกุล 58/1842 10 พระราม 2 ที่ 43 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
17427 นางสาว มาลี ไกรวุฒิวงศ 100/482 กําแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 (โกสุมนิเวศนทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
17428 นางสาว มาลี ขันติปกรณ 86/247 4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
17429 นาง มาลี จันทรแกว 468 ม.10 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 93130 /
17430 นางสาว มาลี ชวยคง 108/13 พฤษภาอุทิศ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
17431 นางสาว มาลี ตันสกุลรัตน 267/1 บรรทัดทอง วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 /
17432 นางสาว มาลี ถาวร 66/4 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 /
17433 นาง มาลี ทองหนุน 401/2ม.3 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
17434 นางสาว มาลี ทัศนียกุล 308/63 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
17435 นาง มาลี ทิมเรืองเวช 337 มหาไชย พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
17436 นางสาว มาลี นิยมญาติ 75ม3 รางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150 /
17437 นาง มาลี นิลคช 27 4 ซับจําปา ทาหลวง ลพบุรี 15230 / /
17438 นางสาว มาลี ประกรแกว 54/20 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
17439 นางสาว มาลี ปานพชร 116 สารท2ี ลาดหญา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
17440 นาง มาลี เปยมเจริญ 55/1ม.4 ทุงควายกิน แกลง ระยอง 21110 /
17441 นางสาว มาลี พงษมี 92 มงคลนิเวศน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
17442 นาง มาลี พรรณบัวหลวง 95/63 หมู 5 ติวานนท ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
17443 นางสาว มาลี พรอมเพรียงชัย 38/1ม.11 แมกา สันปาตอง เชียงใหม /
17444 นางสาว มาลี พานทอง 106/613 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
17445 นาง มาลี วัฒนวิทยกรรย 391/34 10 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
17446 นางสาว มาลี วิทูปญจวิทย 6 หนาโรงไฟฟา นครปฐม 73000 / / /
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17447 นาง มาลี วินัยแพทย 315 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
17448 นาง มาลี ศรีโหร 61/622 ม.2 ศุภมงคล 16 ทาตลาด สามพราน นครปฐม / /
17449 นางสาว มาลี ศิริคุปตมาศ 39/86ม.1 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
17450 นางสาว มาลี ศิริไพบูลย 29/27 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17451 นางสาว มาลี ศิริรุงนภา 57 แสนสุข พระราม4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
17452 นาง มาลี สมิตะเกษตริน 1093 อรุณอมรินทร บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
17453 นาง มาลี สรางความคิด 93/54 ลาดพราว87 (จันทราสุข) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
17454 นางสาว มาลี สังขวรรณ 66/23 ญ วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
17455 นาง มาลี สันตีระสีหฤชัย 1090 กรุงเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
17456 นางสาว มาลี สิริวราวุธ 39/93 10 วัดบัวโรย บางพลี สมุทรปราการ 10540 / / / /
17457 นางสาว มาลี สุขปะวิทย 16/16 คันคลองชลประทาน หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 / / / /
17458 นาง มาลี สุรัตนชัยการ 71/29 ม.5 แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
17459 นาง มาลี แสงสุริยฤทธิ์ 34 วชิรธรรมสาธิต สุขุมวิท101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
17460 นางสาว มาลี หฤทัยช่ืน 900/88 เจริญรัถ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
17461 นาง มาลี เหรียญมโนรมย 10/24 เจริญประดิษฐ สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี /
17462 นาง มาลี อริยพูลพงศ 357/1 เยาวพานิช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
17463 นาง มาลีรัตน เตชะชนะวัฒน 88/1 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร /
17464 นาง มาลีรัตน สหวรพันธุ 2/323 รามคําแหง190/2รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / / /
17465 นาย มาวิน รีพินิจ 228 พโลรังฤทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
17466 นาย มาหยมะ กอสิง 18 ปละทา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
17467 นาย ม่ิง มงคลฤกษ 0152 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
17468 นาย ม่ิง รุจิพงษ ม.17 ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 794 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

17469 นาย ม่ิง ศิริวัฒนเมธานนท 186/2 สุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000 / /
17470 นาย ม่ิง ศิลปศร หมูที่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา /
17471 นาง ม่ิง อนุเคราะห /
17472 นาย ม้ิง กุศลปฏิการ 36/11ม.10 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
17473 นาย ม้ิง แซเต็ง 95 ม.7 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี /
17474 นางสาว ม่ิงกมล หงษาวงศ 1826 3 ซ.หมูบานสินธร-รังสิต บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
17475 นางสาว ม่ิงขวัญ จองชัย 112-114 1 ราษฎรบํารุง ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / / /
17476 นาง ม่ิงขวัญ เวชวิทยวรากุล 794ม.3 แจงสนิท ในเมือง บานไผ ขอนแกน /
17477 นาง ม่ิงขวัญ อนันตเสนกุล 96/544 7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
17478 นาง ม่ิงจิตต วรเนตร 983 หอรัตนไชย กรุงเกา พระนครศรีอยุธยา /
17479 นางสาว มิชลิน โพโสลี 55/64 วัชรพล คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
17480 นาย มิตร กีรติกุล 55 1 เกษมราษฎร ทาอิฐ เมือง อุตรดิตถ /
17481 นาย มิตร คําวงศษา 63ม.11 ศรีวิชัย ลี้ ลําพูน /
17482 นาย มิตร สมันตรัฐ 27 บุรีวาณิช พิมาน เมืองสตูล สตูล /
17483 นาย มิตรชัย โชติทอง 871 14 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
17484 นางสาว มิตราภรณ สินสวัสดิ์เจริญ 50 พระราม4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
17485 นาย ม่ิน แซจู 8 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
17486 นางสาว มินตรา เทียนม่ัน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
17487 นางสาว มินตรา วันเวช 144/8 8 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
17488 นาย มินทร บัณฑุเดช 224 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
17489 นางสาว มินา แซแต 389/83ม3 เพชรเกษม62/1 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
17490 นางสาว มิลลา นุยไฉน 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / /
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17491 นาย มี กิ่งขะอง 36 1 บานจิตเทิง จิตเทิง พิมูลมังษาหาร อุบลราชธานี /
17492 นาย มี คําภีรทอง 257 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
17493 นาย มี เคยชิน 12 น้ําคําใหญ ยะโสธร อุบลราชธานี /
17494 นาย มี จันตะตึง 23ม.7 ออนใต สันกําแพง เชียงใหม /
17495 นาง มี จันทเขตต /
17496 นาย มี เจริญไทย หมู 8 ต.เนินมะกอก อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
17497 นาย มี ใจแสน 62ม.13 ภาวนา บางเขน กรุงเทพมหานคร /
17498 นาย มี ไชยสนิท /
17499 นาย มี นามบุตร 164 ต.ยานนาวา ถ.เจริญกรุง อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
17500 นาย มี ประจง 38 ประทาย นครราชสีมา /
17501 นาย มี มีคุณ 9 นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี /
17502 นาย มี ยืนนาน 26 ม.12 สวางแดนดิน สกลนคร /
17503 นาย มี รวยเจริญ 35 ณ ถ.เทอดไทย อ.บางยี่เรือ จ.ธนบุรี /
17504 นาย มี สมตน 19 ม.1 ปราจีนบุรี /
17505 นาย มี สวามิชัย 49/1ม.15 พุทไธสง บุรีรัมย /
17506 นาย มี สีทิน้ําโคง - ม.9 เมืองลําปาง ลําปาง /
17507 นาย มี แสนเสน 1 พิไชย เมือง ลําปาง /
17508 นาย มี อินปรางค - ม.5 พิจิตร /
17509 นาย มี เอ่ียมชู - ม.2 พิจิตร /
17510 นาย มีชัย ถมคามาณิชย 1/63 อินทรพิทักษ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17511 นาย มีชัย เทือกกอง 125/1ม.7 เมืองขอนแกน ขอนแกน /
17512 นาย มีชัย พันธุวร 259 ม.1 กําแพงเพชร /
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17513 นางสาว มีณา เภอเกลี้ยง 42 สมานมิตร ศุลกานุกูล พิมาน เมืองสตูล สตูล 91000 /
17514 นาง มีดะ หลําสุบ 55 /ม34 เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง 93120 /
17515 นาย มีน มูนรัตน 3 แมจะเรา แมระมาศ ตาก /
17516 นางสาว มีนา เจียมศิริ 306/2 เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17517 นาง มียา จิตรานนท 3/5 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
17518 นาย มีสิทธิ์ บวรสาโชติ 61/14 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
17519 นางสาว มุกดา จันทยานี 46 2 ง้ิว เทิง เชียงราย 57160 / / / /
17520 นางสาว มุกดา จันทรเกษม 13 2 เทศบาล หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 / / / /
17521 นางสาว มุกดา เจริญเศรษฐมห 132/10 หนุรัตน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
17522 นางสาว มุกดา ชาญสงาเวช 528-530 โกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
17523 นางสาว มุกดา แซตั้ง 25/154ม.6 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
17524 นางสาว มุกดา ตันชัย 133/43 ม.3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / / /
17525 นาง มุกดา โตเต็ม 62/1ม.5 องครักษ โพธิ์ทอง อางทอง / / /
17526 นางสาว มุกดา ทรัพยกองกุล 35 นิมิตรใหม มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / / /
17527 นาง มุกดา ทองคุณธรรม 1160 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
17528 นางสาว มุกดา ลิ้มเสงเลิศ 374-376 อัมรินทร หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
17529 นางสาว มุกดา แสงคํา 42 ม.3 สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม / / /
17530 นาง มุกดา แสงสิงห 52 1 บางน้ําเปรี้ยว บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 /
17531 นางสาว มุกดา โสตะระ 124 ต.ศาลเจาพอเสือ ถ.แพรงนรา อ.พระนคร จ.พระนคร /
17532 นางสาว มุกดา หงไพศาล 95 พาดสาย สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 / /
17533 นาง มุกดา อรรถเจดีย 89/7ม.2 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
17534 นาง มุกดารัตน ตริวรวสุ 414 ไมตรีจิตต ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
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17535 นาง มุกมณี ขัดทะสีมา 1812 จรัญฯ75 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
17536 นางสาว มุกมณี โพธิ์รัง 113/24 สามัคคี ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
17537 นางสาว มุกรินทร มานะศรี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
17538 หมอมหลวง มุข นพวงศ หมู 3 ต. กลางเวียง ถ.เจาฟา อ. สา จ. นาน /
17539 นาย มุข แยมยาง 10 ม.2 โกรกพระ นครสวรรค /
17540 นาง มุขยา ธรรมสุริยะ 670 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
17541 นาง มุขรินทร หวง 101/345 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11110 / /
17542 นาย มุคลิส วงศวานโตะขุน 763/3ม.1 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
17543 นาง มุจลินทร บุญโอภาส 6/47 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / / /
17544 นางสาว มุจิรา พนิตนรากุล 38/10 สุขุมวิท36 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
17545 นาย มุญ อาตะกวด 2ม.1 เมืองไพร เสลภูมิ รอยเอ็ด /
17546 นาย มุณี ภิรมยกิจ 182-183ม.2 ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา /
17547 นางสาว มุทิตา แพทยประทุม /
17548 นางสาว มุทิตา ทรัพยเจริญไวทย 45/4 3 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
17549 นางสาว มุทิตา ปญติ 13/13 หมู 7 บานนา วชิรบารมี พิจิตร 66140 /
17550 นาย มุย เมืองทอง 102 ม.2 เมืองพิจิตร พิจิตร /
17551 นาง มุย สุยะบุตร /
17552 นาย มุยเชง แซโกว 335 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
17553 นาย มุยเสียง แซตัน 34 ต.วังบูรพา ถ.เจริญกรุง อ.พระนคร จ.พระนคร /
17554 นาย มุยหยวน แซเฮง 1021 สวนมะลิ ปอมปราบ กทม. /
17555 นาย มุล ชอประพันธ 4 ทาซอยยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม /
17556 นางสาว มุสิกร ธุศรีวรรณ 169 ม.3 เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
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17557 นาย มุหรด โระอีน 74/1ม.7 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา /
17558 นาง มูน เทียมสม - ม.5 แมสอด ตาก /
17559 นาย มูล กองยอด - ม.7 ตลุก สรรพยา สรรพยา ชัยนาท /
17560 นาย มูล แกวคําดี - ม.5 เมืองลําปาง ลําปาง /
17561 นาง มูล จันทรกระจาง /
17562 นาย มูล เจตะปก 2/1 4 เกาะชาง เกาะชาง ตราด 23170 /
17563 นาย มูล ทองโยธา 1 ในเขตเทศบาล 1 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
17564 นาย มูล ปญญา 1 เมืองพาน พาน เชียงราย /
17565 นาย มูล พลวิทย 169/2 ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
17566 นาย มูล ลากลา 16 แจหม แจหม ลําปาง /
17567 นาง มูล ศรีวรรณ /
17568 นาย มูล อินทรไชย 1 ฟาฮาม ฟาอาม เมือง เชียงใหม /
17569 นางสาว มูลฤดี ตอจับตน 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
17570 นาย เมฆ แขมนอย 3 แมยาง รองกวาง แพร /
17571 นาย เมฆ ทองคง 54 ม. 4 อ. มโนรมย จ.ชัยนาท /
17572 นาย เมฆ บัวสีดํา 361/3ม.2 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
17573 นาย เมฆ พองดง 54 4 หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท /
17574 นาย เมฆ สุขแกว 276ม.1 เมืองสตูล สตูล /
17575 นาย เมฆินทร จิตตแผว 667 จรัญสนิทวงศ 79 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
17576 นาง เมง เชียงตัน /
17577 นาย เม็ง เทพกัลยา 13 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค /
17578 นาย เมงกี่ แซจึง 3 ต.สุริวงษ อ.บางรัก จ.พระนคร /
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17579 นาย เมงงู แซพัว 531/5 มหาจักรี วัดตึก สัมพันธวงศ พระนคร /
17580 นาย เมงเจียว แซลี้ หมู 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค /
17581 นาย เมงช้ิน แซัเฮง 127 ต.วัดสามพระยา อ.พระนคร จ.พระนคร /
17582 นาย เมงใช แซตั้ง 80 ต.จักรวรรดิ์ ถ.สี่แยกวัดตึก  อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /
17583 นาย เมงพัง แซตั้ง หมูที่ 9 ต. บานหมอ อ.บานหมอ จ.สระบุรี /
17584 นาย เมงเพียว แซเลา 288 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
17585 นาย เมงเหลียง แซตัง 17 ต.ถนนนครไชยศรี ถ.ตรอกวัดนอย อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
17586 นาง เมจ๋ี แซควัก 1864 ฉ. เรือปา ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
17587 นาง เม็ดคํา นวลสําลี 264 มลิวรรณ หวยสม ภูกระดึง เลย 42180 /
17588 นางสาว เมตตา ดานสวัสดิ์ 26/7 แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84330 / /
17589 นาง เมตตา ตอติด 14 เทศปทุม บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
17590 นางสาว เมตตา บุตรพุฒ 20/5 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
17591 นาง เมตตา ปานแดง 13 ตรอกวัดไผลอม เทศา พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
17592 นางสาว เมทินี บุณยินทุ 86/44 สวนหลวง วุฒากาศ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
17593 นางสาว เมทินี โรจนสกุล 1348/2 พหลโยธิน32 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
17594 นางสาว เมทินี แสงชัย 1871 รามคําแหง(สุขุมวิท 71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
17595 นาย เมธา เด็ดแกว หมู 4 ต.หัวรอ อ.กรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา /
17596 นาย เมธา นิรนาทล้ําพงศ 181 ม.4 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
17597 นาย เมธา เวชารัตนา 642 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
17598 นาง เมธาพร คําหนู 17 3 คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 /
17599 นางสาว เมธาพร รุจนานันท 100/346  ม.3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
17600 นาง เมธาภรณ นาปน 12/150 พัฒนาการ51 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
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ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

17601 นางสาว เมธาวี ชาญสงาเวช 528-530 โกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
17602 นางสาว เมธาวี แซซูม 72/1 2 พิษณุโลก-อุตรดิตถ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
17603 นาง เมธาวี ปนผักแวน 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
17604 นาย เมธี ชินะกุล 1 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 / /
17605 นาย เมธี พิทักษสุธีพงศ 167 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
17606 นาย เมธี เลาหะภักดี 1 สาย 19 ไรสม เมือง เพชรบุรี / /
17607 นาย เมธี วรรณคีรี 30 ราชวิถี ผานกเคา ภูกระดึง เลย 42180 /
17608 นาย เมธี ศรีรัตนกมล 166/31 อรรถกวี พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
17609 นาย เมธี เศรษฐไพบูลย 8/121ม.3 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
17610 นาย เมธี อุทัยฉาย 49/381 ม.6 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
17611 นาย เมย เฉลิมสุข 123/256ม.16 มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
17612 นาย เมย ชวยเพ็ญ 21/1ม.1 บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย /
17613 นาย เมศร บุณยรัตพันธุ 7351 ต.วัดกัลยา อ.ธนบุรี อ.ธนบุรี /
17614 นาง เมา นวมใจ /
17615 นาย เมา สุขสินธุ 34/2 7 แมตืน ลี้ ลําพูน 51110 /
17616 นาง เมา จานอยู /
17617 นาย เมา จิตตยะโสธร 429 3 นครประทุม ในเมือง ยะโสธร อุบลราชธานี /
17618 นาง เมา ตรีถูกแบบ /
17619 นาย เมา โลมารักษ 66 5 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมือง อุบลราชธานี /
17620 นาย เมา อันทะศรี นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม /
17621 นาย เมิน ฉิมมาลี 7 ม.3 บางระจัน สิงหบุรี /
17622 นาย เมียงอุย แซลก 121 พระราม 4 วัดสามจีน ปอมปราบ พระนคร /
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17623 นาย เม่ียจ่ี แซเจ่ีย 7-9 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17624 นาง เม้ียน ควนสุวรรณ 124/1 เทอดไทย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
17625 นาย เม้ียน ปฐมวงศ 42/32 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17626 นาย เม้ียน อันถามนต 64 ม.1 เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
17627 นาย เมียม เมืองจันทร 4/71 ยาจุก เมือง อุตรดิตถ /
17628 นาย เมียเฮ้ียง แซโงว 212 ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
17629 นาง เมือง แปง - ม.2 เวียงใต ปาย แมฮองสอน /
17630 นาง เมือง มีรอด /
17631 นาย เมือง วงศอูด 9 แมดาวโอน พาน เชียงราย /
17632 นาย เมือง เวชจันทรฉาย - ม.1 นครนายก /
17633 นาย เมือง สถาวร 63 2 วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี /
17634 นาง เมือง อินรักษา /
17635 นาย เมืองคํา ไครวานิช 3 เกาะคา เกาะคา ลําปาง / /
17636 นาย เมืองแมน ศรีละทา 37 เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17637 นาย แมน ครุชชางทอง 6 บางหลวง สแพยา ชัยนาท /
17638 นาง แมน ฉลาดเฉลียว /
17639 นาย แมน สนองบุญ  2 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย /
17640 นาย แมน ทวีศรี 306 หลังตลาด ทับเที่ยง เมือง ตรัง / /
17641 นาย แมน เนียมปาน 34/12 7 ลาดพราว101 ลาดพราว วังทองหลาง บางกะป กทม. / /
17642 นาย แมน พลบูรณ 124/9 ต. หนาเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี /
17643 นาย แมน พุลพิพัฒน 5 บางแกว เมือง ฉะเชิงเทรา / /
17644 นาย แมน มหาเสาวภาคยกุล 1146/4-5 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
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17645 นาย แมน ศึกประเสริฐ 4 กําแพงเพชร /
17646 นางสาว แมนมาศ วรรณภูมิ 1/12 10 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /
17647 นาย แมนศักดิ์ ชัยวิวรรธน 1575/31 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
17648 นาย แมว ทับแสงสี 50ม.1 ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
17649 นาย แมว ช่ืนมัจฉา หมูที่ 6 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ. นครปฐม /
17650 นาง แมะ ลี - ม.2 ปตตานี /
17651 นาง แมะเยาะ สะนิ - ม.6 ปตตานี /
17652 นาง โม จันมณี - ม.1 บางปลามา สุพรรณบุรี /
17653 นาย โม นันเขียว 1 น้ําอาง ตรอน อุดตรดิตถ /
17654 นาย โม พันทะสา หมูที่ 6 ต.แวง อ.สวางแดนดิน จ. สกลนคร /
17655 นาย โมงจือ แซจิว 9 ต.วรจักร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
17656 นาย โมเทง แซแต 1170 ตรอกชองเมธุ ชางมวย เมือง เชียงใหม / /
17657 นาย โมเมง แซฉั่ว 45/8 ตลาดสามยาน อ.แกลง จ.ระยอง /
17658 นาย โมวยง แซฉั่ว 405-407 ต.วัดโสมนัส ถ.นครสวรรค อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
17659 นาย โมฬี สนธิชัย 20 สามเสน บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
17660 นาย โมฮามัสกามาติง กายูนิ 111 ซอยราชดําเนินกลาง บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
17661 นาย โมะ ขัติยะหลา 4 ตันเขา สันกําแพง เชียงใหม /
17662 นาย ไม กุยทงวน 259 ม.1 กําแพงเพชร /
17663 นาย ไม ธรรมสอน 1 วัดพริก เมือง พิษณุโลก / /
17664 นาย ไมตรี จําปาทอง 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
17665 นาย ไมตรี ชัยสวัสดิ์ 169/7 ต. บานชางหลอ อ. บางกอกนอย จ. ธนบุรี /
17666 นาย ไมตรี ตรีธรรมพินิจ 41/1 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย / /
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17667 นาง ไมตรี ทองประดิษฐ 111/5 มุขมนตรี นครราชสีมา / /
17668 นางสาว ไมตรี ทูธง 112/905ม.11 บางนา-ตราด พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
17669 นาย ไมตรี พานิชย 369-371 สรรพสิทธ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
17670 นาย ไมตรี ศรชัย 187/1 5 หางดง หางดง เชียงใหม / /
17671 นาย ไมตรี ศิวิลัย 185 โคชานุชิต ประจวบคีรีขันธ / /
17672 นาย ไมตรี สอนบุญมี 16/6 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
17673 นาย ไมตรี อัตตสินทอง 16 ตลาดสด ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี /
17674 นาย ไมลู แซโงว 821 โชวัด โชวัด สัมพันธวงศ พระนคร /
17675 นาย ยก สิทธิเดโช 122 ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช /
17676 นาย ยกนิ่ง ศักรางกูร 226 ม.3 ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี /
17677 นาย ยกเลื่อน ชัยสวัสดิ์ 278/4ม.1 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช /
17678 นาย ยง ชูประยูร 358 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย /
17679 นาย ยง ทองดี 18 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
17680 นาย ยง พุทธสันติธรรม 355 เจริญเมือง วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
17681 นาย ยง แซลิ้ว 26 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางคอ อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพ /
17682 นาย ยงกวง แซลิ้ม 22 ราษฎรเกษม ตะพานหิน พิจิตร /
17683 นาย ยงกุย แซปง 1303 พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน พระนคร /
17684 นาย ยงกุย แซปง 670/434 ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพฯ /
17685 นาย ยงเกียรติ์ หวังสุนทรภักดี 1111 พระราม 4 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
17686 นาย ยงเกียรติ เช้ือสกุลวนิช 816/96 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
17687 นาย ยงเกียรติ ลิขิตพัฒนะกล 139ม.1 ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย /
17688 นาย ยงค อินเที่ยง - ม.5 เมืองพิจิตร พิจิตร /
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ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน
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17689 นาย ยงคุน แซจิว 3-5 ต. วังบูรพา อ. พระนคร จ.พระนคร /
17690 นาย ยงเซียง แซเลา 8/1 ตากสิน1 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17691 นาย ยงติ่ง แซลี้ 400 ชัยภูมิ /
17692 นาย ยงบั๊ก แซลี้ 755 พานิชเจริญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
17693 นาย ยงยวน แซฮ้ัน 247 สลดมาตร ขาฌุอขลักษณบุรี กําแพงเพชร /
17694 นาย ยงยศ อิทธิวจนะ 351/16 ทาดินแดง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
17695 นาย ยงยุทธ เชาวพานนท ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม /
17696 นาย ยงยุทธ ศรัทธาพุทธ 560 เตชะวานิช ดุสิต กรุงเทพมหานคร กก /
17697 นาย ยงยุทธ สําราญเพ็ชร /
17698 นาย ยงยุทธ กัญจนนพ 116/1 แกวนวรัฐ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
17699 นาย ยงยุทธ กาญบุตร 2 มวงไข พรรณานิคม สกลนคร /
17700 นาย ยงยุทธ กิมรัชตโชติ 13ม.3 กลางเมือง ขอนแกน 40160 /
17701 นาย ยงยุทธ เจริญตัณธนกุล 457/262 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
17702 นาย ยงยุทธ แซตั้ง 703/123ม.10 สุราษฎรธานี 84190 / /
17703 นาย ยงยุทธ ตรีนุชกร 74 ม.4 กานเหลือง แวงนอย ขอนแกน 40000 /
17704 นาย ยงยุทธ ทวีแสงรุงโรจน 340/1 สวนหลวง1 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
17705 นาย ยงยุทธ บัณฑิตยารักษ 269-270 ถ.เสนานาวิน ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา /
17706 นาย ยงยุทธ เปยมสัมฤทธิ์ 54 ม.3 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
17707 นาย ยงยุทธ มีเจริญ 601 ฒ. เสริมสันติ วชิรปราการ มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
17708 นาย ยงยุทธ ศิริกุลพันธ 73 ราชวิถี ศรีภูมิ เมือง เชียงใหม / /
17709 นาย ยงยุทธ สําราญเพ็ชร 1144 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
17710 นาย ยงยุทธ หวานแฉลม 424/857 ราชวิถี ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
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17711 นาย ยงยุทธ อังศุวัฒนากุล 1202/5 บูรณาราม คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
17712 นาย ยงยุทธ อินทราเวช ม.2 ต.ตูมใต อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี /
17713 นาย ยงยุทธ อุปจันทร 183 ม.13 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
17714 นางสาว ยงวดี สอาดสุด 14 นาคเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
17715 นาย ยงศักดิ์ ตันติปฎก 4/155 ม.11 บัวขาว กรุงเทพมหานคร 10510 / /
17716 นาย ยงสยาม สนามพล 222/22ม.2 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
17717 นาย ยนต แจมจันทร 5/2ม.9 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร / /
17718 นาย ยนต รอดนิมิตร 112ม.1 เมืองสระบุรี สระบุรี /
17719 นาย ยนต แสนทวี ร.พ.อนันทฯ ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
17720 นาย ยม ขวัญมงคล 11 บางคู ทาวัง ลพบุรี /
17721 นาง ยมดี ประเสริฐสุข 270/33 ม.1 พิจิตร 66106 /
17722 นาย ยมบุตร บุญแกว 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
17723 นาง ยมลพร รัตนพันธ 79/25 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
17724 นาย ยรรยง ชูจันทร 62 ม.2 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค /
17725 นาย ยรรยง พุมบัณฑิตย 51/1ม.8 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 / /
17726 นาย ยรรยง มณีจิระสุนทร 2/4 5 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 /
17727 นาย ยรรยง อิศรเสนา ณ อยุธยา 221 ม.4 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
17728 นาย ยรรยง อุนจะนํา 194 ศรีเตี้ย บานโฮง ลําพูน /
17729 นางสาว ยลธิดา พานิชปรีชา 58/4 ทินกร4 รัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
17730 นางสาว ยลสร สุทธิรัตตัญู 169/413 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20310 /
17731 นางสาว ยวงคํา แกวอาภัย 27 77 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
17732 นาย ยวงคํา วงคชัยยา 68/77 ม.3 ลี้ ลี้ ลําพูน /
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17733 นาย ยวงเผา แซเอ้ียว 50 หมู 1 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี /
17734 นาย ยวด ม่ันเจก 5ม.2 หนองแซง หันคา ชัยนาท / /
17735 นาย ยวดกุง แซอ้ึง 786/4 พระราม 6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
17736 นาย ยวน ขวัญแยม 28/1ม.1 สวรรคโลก สุโขทัย /
17737 นาย ยวน รุงเรือง 113 ลําภู วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
17738 นาย ยวน แซหลิม 5 ต.โรงชาง อ.เมือง จ.พิจิตร /
17739 นาย ยวน แจมรุจี 221/8 ปาโมก ปาโมก อางทอง /
17740 นาย ยวน สุขคํามี - ม.10 ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร /
17741 นาย ยวน เฮาหนู 32 ม.6 สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรธานี /
17742 นาง ยวนทอง เกลี้ยงแกว 77/1 เกาะเปยะ ยานตาขาว ตรัง 92140 / / / /
17743 นาย ยวย นพรัตน 11 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค /
17744 นาย ยศ กลาหาญ 6 ม.1 คง นครราชสีมา /
17745 นาย ยศ ขวัญเมือง 675 รวมจิตตถวาย ในเขตเทศบาล เมือง นครพนม /
17746 นาย ยศ ทัศนียานนท 375 สวรรควิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
17747 นาย ยศ นพรัตน /
17748 นาย ยศ มุทุจิตต 32 8 คึมใหญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 37000 /
17749 นาย ยศพล วงศศุภนาวิน 236 วังจิก โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 /
17750 นาง ยศวีร อุนคํา 203/1 7 นครเจดีย ปาซาง ลําพูน 51120 /
17751 นาย ยศสิริ ศรียะราช 387/753 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
17752 นางสาว ยสุตวรรณ ลักขณะ 135/6 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
17753 นาย ยอง ทองมี 257ม.1 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล /
17754 นาง ยอด กันทะวงค /
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17755 นาย ยอด ไขแกว 17 ขลุง ขลุง จันทบุรี /
17756 นาย ยอด คงยั่งยืน 9 ทาขาม ทาแซะ ชุมพร /
17757 นาย ยอด คามเกตุ 509 ตะพานหิน พิจิตร /
17758 นาย ยอด ชะรอย 11 ดอนมูล สูงเมน แพร /
17759 นาย ยอด แดงดง ม.16 โคกแย หนองแค สระบุรี /
17760 นาย ยอด นุชชมภู 80 7 บานนา นครนายก / /
17761 นาย ยอด แพงพร - ม.6 ชัยนาท /
17762 นาย ยอด มานพ 398 จักรเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
17763 นาย ยอด เมืองสุวรรณ 17 7 ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
17764 นาย ยอด ยศสมบัติ หมู 7 ต.ยานมัทรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
17765 นาย ยอด แยมศิริวงค 26 ธานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
17766 นาย ยอด อโศกพล 58ม.3 บูณวรรมโกวิท เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
17767 นาย ยอดชาย โทธรัตน 254/179 3 48/4 ม.สัมมากร รามคําแหง 112 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
17768 นาย ยอดชาย แรกขึ้น 4 ศรีสําโรง โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
17769 นาย ยอดยิ่ง สัจจารักษ 10/41 ตรอกการเคหะหลังที่ 10 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
17770 นาย ยอดยิ่ง สุวรรณพุฒ 118/3ม.1 หนองฝาย เลาขวัญ กาญจนบุรี / /
17771 นาย ยอดวิทย กาญจนการุณ 115/7 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
17772 นาง ยอดหลา ขัดสงคราม 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
17773 นาง ยอดหลา พินิจมนตรี 184 6 นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / /
17774 นางสาว ยอตุลป ศรีชะนะ 1 ม.2 เทพา เทพา สงขลา 90150 /
17775 นาย ยอน หมอทอง 68 2 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี 15000 /
17776 นาย ยอม ชวยชูหนู 1 5 ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร /
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17777 นาย ยอย เนียมแสง 6 โพธิ์เกาตน เมือง ลพบุรี /
17778 นาย ยอย เขียวเกษม หมู 9 ต.ยานมัทรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
17779 นาย ยอย พุกอินทร 9 9 บานเกาะ เมือง อุตรดิตถ /
17780 นาย ยอย ยอดรัก 243 ปรมินทรมรรดา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
17781 นาย ยอย วิลาวรรณ 81 ต. หอรัตนชัย อ. กรุงเกา จ. พระนครศรีอยุธยา /
17782 นาย ยอย สนธิพงส 9 อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง /
17783 นาย ยอย สาครพันธ ม.6 ต.อินทรบุรี อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี /
17784 นาง ยะ สนหละ - ม.3 สายสตูล สงขลา /
17785 นาย ยะโกบ เถาวัลย /
17786 นาย ยะยอ หลําขุน 61 3 สะพานไมแกน จะนะ สงขลา /
17787 นาง ยะเรียะ เอ็มเลง - ม.2 ละงู สตูล /
17788 นาย ยัง ช่ืนอารมณ 1951 4 รอบเวียง หัวเวียง เมือง ลําปาง /
17789 นาย ยัง แซกวย /
17790 นาย ยัง พนมยันตร 225 ถ.สังคโลก อ.ดุสิต จ.พระนคร /
17791 นาย ยัง สุวรรณนิตย 4 คุโสงเภา มโนรมย ชัยนาท / /
17792 นาง ยัน งามประภากร 152/8 เชิดสมบัติ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
17793 นาง ยัน ฉุนเอ่ียม - ม.5 พิจิตร /
17794 นาย ยันต กลางเมือง 5 โขงเขียม โขงเจียม อุบลราชธานี / /
17795 นาย ยันต ไตรธรรม - ม.1 บานทราย บานหม่ี ลพบุรี /
17796 นาย ยันต แสนรักษ หมู 3 ต.วัดปา อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ /
17797 นาย ยัสวันตซิงห วิชี 81 จักรเพชร วังบูรพา พระนคร พระนคร /
17798 นาย ยากุย แซโงว 135 ต.วัดสิงห อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท /
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17799 นาย ยาง กันยา 36ม.10 ทองถิ่น เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
17800 นางสาว ยาใจ เตชะปญจพร 275 ไสวสุวรรณ บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
17801 นาง ยาใจ สุวรรณราช 301/123ม.6 เคหะชุมชนทาทรายประชาช่ืน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
17802 นางสาว ยานนท สลีมิน 251/99 6 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
17803 นางสาว ยามีละ ดอแม 10/339 ม.7 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
17804 จ.อ. ยาว โพธิชาติ 191/342ม.2 เชิดวุฒากาศ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
17805 นาง ยาอารี กะหมายสม 87หมู1 15 พิพิธ บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / / /
17806 นาย ยาฮารี อาแวสะแม 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
17807 นาย ยิ๊กกวง แซลิ้ม 368 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กทม. /
17808 นาย ยิ่ง ธูปทอง 5 หนองนอย วัดสิงห ชัยนาท / /
17809 นาย ยิ่งเจริญ เจริญพานิชยิ่ง 97/127 7 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110 / / / /
17810 นาย ยิ่งพง แชหาน 958 บุคคโล ธนบุรี ธนบุรี /
17811 นาย ยิ่งยง หนอเรือง 38 ม.7 ขัวมุง สารภี เชียงใหม /
17812 นาย ยิ่งเลง แซตั้ง 53/1 5 บางเลน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
17813 นาย ยินดี เขียวเสน 4/250 พัฒนาการ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
17814 นาย ยินดี พันธุโอสถ 3/3 ภูหลน อุบลราชธานี /
17815 นาง ยินดี โพธิราชา 19 ม.3 ดานสวี สวี ชุมพร /
17816 นาง ยินดี ลิ้มเลิศเจริญวนิช 581 ถ.เจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ. สกลนคร /
17817 นาง ยิม คําพินิจ /
17818 นาย ยิ้ม คันธวะโร 510 ต.บางขุนพรหม ถ.วิสุมธิ์กษัตริย อ.พระนคร จ.พระนคร /
17819 นาย ยิ้ม จันที 63/1ม.6 บานโปง ราชบุรี / /
17820 นาย ยิ้ม แซหวัง 74/50 ต.หิรัญรุจี อ.ธนบุรี กรุงเทพฯ /
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17821 นาง ยิ้ม ถวิลหยกระยา 584/1-2 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
17822 นาง ยิ้ม มีพัก - ม.6 พิจิตร /
17823 นาย ยิ้ม สังขพงษ 12 โพธิ์เกาตน เมือง ลพบุรี /
17824 นาย ยิ้ม อินหัน 5 บุมมา เมืองพิจิตร พิจิตร /
17825 นาย ยิ้มกุย แซแต 1009 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน ธนบุรี /
17826 นาย ยิ้มคอ แซโงว ปากชอง ต.จันทึก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
17827 นาย ยิ้มตั๊ก แซอ้ึง 169 ถ.หลวง ต.เทพคิรินทร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
17828 นาย ยิ้ว ชินสมบูรณ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี /
17829 นาย ยี่บุย แซภู 71ม.11 ขอนแกน /
17830 นาย ยีมเทียน แซอ้ือ 140 ม.1 ต.บางบอ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ /
17831 นาย ยีมเฮง แซตั้น ม. ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม /
17832 นาย ยืน บริบูรณ 9 รอยวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม /
17833 นาย ยืนยง เลิศพานิช 1/23-25 ทาเรือ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 / /
17834 นาย ยืนยง วรอนันตกุล 49/1 วรพจณ จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
17835 นาย ยืนยง โอฬาระชิน 108/3 พระเสื้อเมือง ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ /
17836 นาย ยืนยงค มาลาทอง 3 ม.3 ทาพลับ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา /
17837 นาย ยุก แซอ้ึง - ม.2 ปราจีนบุรี /
17838 นาย ยุกซู แซงุย 270 ต.บานบาตร ถ.บํารุงเมือง จ.พระนคร /
17839 นาย ยุกหยุน เลาหสุขไพศาล 25 ม.3 กําแพงแสน นครปฐม /
17840 นาย ยุงดง แซเฮง 23 ต.สัมพันธวงศ ถ.พาดสาย อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /
17841 นาย ยุงเปา แซลี้ 107 ต.เวงทานเลื่อน อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
17842 นาย ยุซู แซมุย 461 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
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17843 นาย ยุทธ เชาวพานนท 8 บางเลน บางเลน นครปฐม /
17844 นาย ยุทธ พิพัฒนเวช 322/11 วัดดาวดึงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
17845 นาย ยุทธ ขําประไพ 5 มณีกลวย เมือง ชัยนาท / /
17846 นาย ยุทธ แสนกลาง 251 ม.1 สกลนคร /
17847 นาย ยุทธกาญจน วัฒนะ 14 2 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 /
17848 นาย ยุทธการ ศุภกิจเจริญกุล 653ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
17849 นาย ยุทธนา ดวงจันทร 249/7 2 ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
17850 นาย ยุทธนา แตงออน 40 รองเมืองวัดบรมนิเวสปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
17851 นาย ยุทธนา บุญธร 44 15 บ.เนินทอง มิตรภาพ บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
17852 นาย ยุทธนา ปตุรงค 723 พรหมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
17853 นาย ยุทธนา พงษพิริยะเดชะ 133/34ม.5 ทุงใหญ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช /
17854 นาย ยุทธนา รอดจันทร 99/14 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
17855 นาย ยุทธนา ศันสนะศุภพงศ 262 คตกฤช หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
17856 นาย ยุทธนา สรวิเชียร 83 1 ทุงคาวัด ละแม ชุมพร 86170 / /
17857 นาย ยุทธนา อัชวรานนท 2107 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
17858 นาย ยุทธนาไชย เหล็กแท 98/2ม.6 ปากหมาก ไชยา สุราษฎรธานี 84130 / /
17859 นาย ยุทธพล ช่ืนใจ 153 ม.7 พนัสนิคม ชลบุรี /
17860 นาย ยุทธวัฒน สิทธิธรรมศาล 119/1ม.4 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 /
17861 นาย ยุทธศาสตร แฝงสุวรรณ 195/39ม.1 วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
17862 นาย ยุทธศาสตร สนธิกาญจน 278 9 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
17863 นาย ยุนันท เตะเจะ 197/28ม.5 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
17864 นาง ยุบล ฤกษเกษม 381 พระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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17865 นาง ยุผกา ชนะหาญ 173 12 หนองคาย 43220 / /
17866 นาง ยุพดี โควประสิทธิ์ 478 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี /
17867 นางสาว ยุพดี ชมเชย 23/104 สิทธิชัย บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
17868 นาง ยุพดี ช่ืนคุณากร 2312/3 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
17869 นาง ยุพดี ไชยจําเริญ 23 นนทบุรี 35 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
17870 นาง ยุพดี ภักดีจิตร 93/34 ม.3 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 80210 /
17871 นางสาว ยุพดี รัตนะ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
17872 นางสาว ยุพดี ลิ้วประเสริฐ 175 อิสรานุภาพ เยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
17873 นางสาว ยุพดี วยุพงษ 298/37 มไหสวรรค บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
17874 นางสาว ยุพดี วุฒิวรรณ 16/11/2475 ตะนาว ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
17875 นาง ยุพดี อ้ือศรีวงศ 50/1348 หมู 5 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
17876 นางสาว ยุพยง ประเสริฐลาภ 56 1 คลองขวาง-เจาเฟอง ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
17877 นาย ยุพยงค วงคมณีวรรณ 133ม.8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท /
17878 นาย ยุพราช สุโพธิ์ 24/62 บานกอก บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
17879 นางสาว ยุพเรศ ปนทอง 2/2 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / /
17880 นาย ยุพล ดวงทอง 117/11 ม.10 วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
17881 นางสาว ยุพลักษณ สอสืบ 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
17882 นาง ยุพอร โตศรี 9 ม.3 สุขาภิบาล ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
17883 นางสาว ยุพา คงพริก 34 ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
17884 นาง ยุพา เจดีย - ม.4 บานนา บานนา นครนายก /
17885 นาง ยุพา แจวจิรา 191 ม.1 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
17886 นางสาว ยุพา ชัยเฉลิมมงคล 416/13 สุขุมวิท 55 (ทองหลอ 14) พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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17887 นางสาว ยุพา ไชยวงศแกว 160 ดินแดง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
17888 นาง ยุพา เต็งวัฒนโชติ 111/448 11 นาวงศประชาพัฒนา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
17889 นาง ยุพา เตียงธวัช 2723/2 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
17890 นาง ยุพา ทับทอง 32/3 นครศรีธรรมราช /
17891 นาง ยุพา เทศกิ่ม 2368ม.34 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
17892 นาง ยุพา ธรรมมิตรสกุล 28 โชตนา ริมใต แมริม เชียงใหม /
17893 นาง ยุพา เนตรพกคณะ 34-36 อุตรกจ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ /
17894 นางสาว ยุพา บัวพา 129/11 คีรีรัฐ กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 / / /
17895 นางสาว ยุพา ปานจันทร 17/5 ม.6 ทายวัง สุขุมวิท วังกระแจะ เมืองตราด ตราด /
17896 นางสาว ยุพา ผาลิวงค 287/84 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
17897 นาง ยุพา พงศพาชํานาญเวช 136/5 ต.ดอนไผ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
17898 นางสาว ยุพา มูลสาร บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
17899 นาง ยุพา รักชูช่ืน 112/1ม7 คูขุด สทิงพระ สงขลา / /
17900 นางสาว ยุพา เราเจริญ 19 ม.13 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ /
17901 นางสาว ยุพา ลิ้มสุคนธ 9 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
17902 นางสาว ยุพา ศรีรุงเรือง 17 โชติวิวัฒน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
17903 นา ยุพา สุทธิมนัส 16/2 มุขมนตรี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
17904 นางสาว ยุพา โสวัตร 285 จรัญสนิทวงศ 97จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
17905 นาง ยุพา หลักคงคา 100/66 กองบินตํารวจ รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
17906 นาง ยุพา ใหญยิ่ง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
17907 นางสาว ยุพา องควานิช 126-128 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
17908 นางสาว ยุพา อธิคมพจน 386 หมู 9 สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
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17909 นางสาว ยุพา อินทรประสิทธิ์ 166/3 5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / /
17910 นางสาว ยุพา โอฬารเวช 145 ไมตรีจิต ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
17911 นางสาว ยุพา ศิลาชัย 115 ม.13 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 /
17912 นางสาว ยุพานิชย วิจารณ 47/160 3 บานกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 / / / /
17913 นางสาว ยุพาพันธ ชูสกุล 23 ม.12 นครปฐม 73000 /
17914 นาง ยุพาภรณ คําหงษา 653 ม.8 พิษณุโลก-หลมสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก /
17915 นางสาว ยุพาภรณ วงคสามศร 429-433 ศรีเวียง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
17916 นางสาว ยุพารัตน แดงสกุล 224/32 1 หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
17917 นาง ยุพาเรศ นันตา 120/3 ม.5 บานปน ลอง แพร 54150 / /
17918 นาง ยุพาวดี ธนอุดมนาน 69/2 9 สุขุมวิท เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี 22110 /
17919 นาง ยุพาวดี นวรัตนากร 1518/7 ศรีสะเกษ /
17920 นาง ยุพาวดี เฟองฟู 76/1  ม.6 เสวียด ทาฉาง สุราษฎรธานี 84150 / /
17921 นาง ยุพิน กิตติคุณ 482/2 วชิรปราการ มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
17922 นางสาว ยุพิน กูกอง 61/9 5 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี / / / /
17923 นางสาว ยุพิน แกวกอเกตุ 28/1ม.6 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
17924 นางสาว ยุพิน โฆษิตภราดล 14/449 ม.10 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
17925 นางสาว ยุพิน จันดา 59/607 2 ดงพระราม เมือง ปราจีนบุรี 25000 / / / /
17926 นางสาว ยุพิน จินตภากร 150/1 สุขุมวิท 22 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
17927 นางสาว ยุพิน เจียมพุก 17 ม.10 นครปฐม 73000 /
17928 นาง ยุพิน ชมภูบุตร 28/1 ม.2 ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 / / /
17929 นางสาว ยุพิน แซลิ้ม 36ม.3 ประชาช่ืน บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
17930 นางสาว ยุพิน แซอ้ัง 132/21 ดาวคะนอง-จอมทอง บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
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17931 นาง ยุพิน โตเอ่ียม 107/147 ม10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
17932 นาง ยุพิน ธาราทรัพย 8/19 ม.18 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
17933 นาง ยุพิน นนทรีย 314/3 ตรอกวัดสังขกระจาย ถ.อิสสระภาน ต.วัดอรุณ อ.บางกอกใหญ จ.ธนุบรี /
17934 นาง ยุพิน บุญรับ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
17935 นางสาว ยุพิน ประทุมมาตร 85/108 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
17936 นางสาว ยุพิน ปะระทัง 2 ริมคลองสมถวิล ริมคลองสมถวิล ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 /
17937 นางสาว ยุพิน ปานศิริ 90ม.3 ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี / /
17938 นาง ยุพิน พรหมายน 460/9 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
17939 นางสาว ยุพิน พูลสวัสดิ์ 132 หนองหญาไซ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี /
17940 นางสาว ยุพิน มาหลา 103/2ม.1 โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา 82140 /
17941 นาย ยุพิน มีครุฑ 216ม.4 มรรดาประสิทธิ์ พระพุทธบาท สระบุรี /
17942 นางสาว ยุพิน เมืองพา 17 17 นาขา มัญจาคีรี ขอนแกน 40160 /
17943 นางสาว ยุพิน ลอจักรชัย 1610 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / / /
17944 นาง ยุพิน โลหสุวรรณ 120/61 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
17945 นางสาว ยุพิน ศรีคิรินทร 134/99 ประชาราษฎร 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
17946 นางสาว ยุพิน ศรีสารคาม 73/346 บางใหญ บางใหญ นนทบุรี /
17947 นาง ยุพิน สมช่ือ 99 6 นิคมทุงโพธิ์ทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / / / /
17948 นาง ยุพิน สัจจาพิทักษ 86 รถไฟ นครปฐม 73000 / /
17949 นางสาว ยุพิน สาคร 394/13 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
17950 นางสาว ยุพิน สายชมภู 335 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
17951 นาง ยุพิน สุวรรณวงศ 38ม.3 หัวเขาแดง-ระโนด จะทิ้งพระ สทิงพระ สงขลา /
17952 นางสาว ยุพิน สุศิวะ 43/62 9 พืชอุดม ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / / /
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17953 นาง ยุพิน หอมสวรรค 63 ม.2 พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม 73120 / /
17954 นาง ยุพิน องคพิพัฒนกุล 53-55 สวนมะลิ เฉลิมเขต 2 กรุงเทพมหานคร /
17955 นาง ยุพินพร เหมทรัพย 1336/38 ปราจีนอนุสรณ หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 /
17956 นาง ยุพินพร อินสวรรค 65ม.7 ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
17957 นาง ยุภา ไชยชนะ 13/14 27(ถนนไทรบุร)ี ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
17958 นางสาว ยุภา ทองเฟอง 48/32 ม.5 กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร / / / /
17959 นางสาว ยุภา ผกาศรี 166ม.5 เขาแกว ลานสกา นครศรีธรรมราช / /
17960 นางสาว ยุภาพรรณ แกวดก 68/1 2 ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก 65180 / / /
17961 นางสาว ยุภาภรณ เรียนแจง 23/10หมู7 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
17962 นาง ยุภาภรณ สุขจิรัง 46/209ม.4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
17963 นางสาว ยุมล เสกสรรพณิชกุล 3/62 ม.4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
17964 นาย ยุย แซโจว 27 ดาวขาง สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
17965 นาย ยุย ชางใหญ /
17966 นาย ยุย คชายุทธเดช 4/30 ม.5 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
17967 นาย ยุย ปานทอง 42 1 คอทราย คายบางระจัน สิงหบุรี 16150 /
17968 นาย ยุยตัน แซเอ่ียม 553 พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กทม. /
17969 นาย ยุยปง แซเฮง 368 ต.วรจักร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
17970 นาย ยุยเอ้ียง แซเลา 543 ตรอกสทานสวาง บางพฤฒาราม บางรัก กทม. /
17971 นางสาว ยุรดา ธิใจ 29/12 นาทะนุง นาหม่ืน นาน 55180 /
17972 นางสาว ยุรดา สายอุนใจ 45/9 16 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
17973 นางสาว ยุราหทิพย วงษตา 130/1 ม.4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / /
17974 นางสาว ยุรี คุณกิตติ 490 พิบูลสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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17975 นาง ยุรี ชิณโกสุม 88ม.3 ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
17976 นางสาว ยุวดี กองมี 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
17977 นางสาว ยุวดี แกวมะแปน 24/590 วิภาวดีรังสิต37 วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
17978 นางสาว ยุวดี คําปา 159 7 มะลิกา แมอาย เชียงใหม 50280 / / / /
17979 นาง ยุวดี คุมแวน 2 หมู6 ยะหา ยะหา ยะลา 95120 / / / /
17980 นางสาว ยุวดี งามพยุงพงษ 44/112ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
17981 นาง ยุวดี ทองเทพ 76ม.9 เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 80190 / /
17982 นางสาว ยุวดี ปรีวัน 10/339ม.7 วงแหวนรอบนอก บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10700 / /
17983 นาง ยุวดี ฟองศรี 68ม.7 หางดง หางดง เชียงใหม /
17984 นางสาว ยุวดี วรรณวานิชชัย 36 ดํารงรักษ บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
17985 นาง ยุวดี วิเชียรแสน 5/97ม.5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
17986 นาง ยุวดี ศรีมณี 200/234 ม.1 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
17987 นาง ยุวดี หงษชัย 590 10 โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / / / /
17988 นาง ยุวดี อดทน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
17989 นางสาว ยุวธิดา สารเลา 38 11 แมต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / / /
17990 นางสาว ยุวนิต แยมกลับ 1194 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
17991 นางสาว ยุวภา สมรมิตร 59/6 ม.1 เขายอย เขายอย เพชรบุรี 76140 / /
17992 นาย ยุวรัตน แกวใหญ 5/ม.4 ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง /
17993 นาง ยุวรินทร ปญญา 254 รามอินทรา 46 แยก 11 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
17994 นาง ยุวรี ถี่ถวน 10/245ม6 นวมินทร93 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
17995 นางสาว ยุวเรศ วงควาล 143 17 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
17996 นาง ยุวไล วรรณพัฒน 5/39ม.11 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
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17997 นาย ยุสบ สิงหาด 6/2ม.5 มวงงาม สิงหนคร สงขลา /
17998 นาง ยุไหวลิหยะ สมัด 71/14ม.1 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 /
17999 นาง ยู คงไพจิตรวงศ 528-531 ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
18000 นาย ยูคุณ แซฉั่ว 6 เมืองนครปฐม นครปฐม / /
18001 นาย ยูซุน แซโคว 204/1 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
18002 นาย ยูซูฟ โอกฤษ 996/1 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
18003 นาย ยูเบศร ทรัพยแสง 15/1ม.5 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
18004 นาย ยูเปยะ ปรีดาสวัสดิ์ หมูที่ 6 ต. บอพลับ อ.เมือง จ. นครปฐม /
18005 นาย ยูเพียว แซลี้ 600 ต.หนาวังบูรพา ถ.จักรเพ็ชร อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
18006 นาง ยูรมาศ เพชรจันทร 31/114 ม.16 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
18007 นาง ยูเรียม ศะศิวณิช 142 ฎ สุโขทัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18008 นาย ยูฮง แซอ๊ึง 270-272 ต.เทพศิรินทร ถ.ไมตรีจิตร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
18009 นาย ยูฮุย แซโจว 18 ทาดินแดง16 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
18010 นาย เย ศรชัย 92 ม.7 หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
18011 นาย เย็น เจริญวงษ 1 ทาวัง ลพบุรี /
18012 นาง เย็น แซโคว 1039 ม.7 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
18013 นาง เย็น ทิพยภักดี - ม.2 ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
18014 นาย เย็น บุญช่ืน 1 บานเกาะ เมือง อุตรดิตถ /
18015 นาย เย็น ปานเทศ หมู 1 ต.ทาน้ําออย อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
18016 นาง เย็น พานจันทร /
18017 นาง เย็น มณีเสน - ม.2 วังตะกอ หลังสวน ชุมพร /
18018 นาย เย็น เวชสิทธิ์ - ม.2 ตะพานหิน พิจิตร /
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18019 นาย เย็น จันทรแสง 104-106 ต. อุทัยใหม อ. เมือง จ. อุทัยธานี /
18020 นางสาว เย็นจิต สิงหะพันธุ 9/29 5 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
18021 นาง เย็นจิตร มีสวัสดิ์ 182/257 2 หมูบานภูเก็ตการเคหะศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
18022 นาง เย็นจิตร เตชะดํารงสิน ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18023 นาง เย็นใจ ชาตะกูล 52/66ม.2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
18024 นางสาว เย็นใจ สุวรรณรัตน 1038/2 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
18025 นางสาว เย็นตา เขียวแกว 100/32 รามอินทรา67 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
18026 นาย เยาฝน แซฉึ่น 293 พลับพลาไชย ปอมปราบ ปอมปราบ กทม. /
18027 นาง เยาวดี กาญจนโสภณ 9/4 ม.12 นครศรีฯ-สิชล ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 /
18028 นางสาว เยาวดี ไมสู 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
18029 นาง เยาวดี รัชยานุกร 119 ม.3 ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
18030 นางสาว เยาวธิดา เพียโคตร 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
18031 นางสาว เยาวนิต เดชฉิมพลี 170/2 วารีสวัสดิ์ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 / / /
18032 นางสาว เยาวนุช ธีระโกเมน 2104/55 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18033 นางสาว เยาวพา คุปตคณากร 170/24 อัครนิวาต บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
18034 นาง เยาวพา จันทรเพ็ญ 50/1ม.1 โขมง ทาใหม จันทบุรี 22120 /
18035 นาง เยาวพา ทับทิมไทย 24/8ม.12 ราษฎรคนึง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
18036 นางสาว เยาวพา ปรัชญาอาภรร 1895 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
18037 นางสาว เยาวพาณี ศรีคุมทอง 449/40 เจริญกรุง บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10210 / /
18038 นาง เยาวภา จารุธนเศรษฐ 195 ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90112 / / /
18039 นาง เยาวภา เจษฎาพรพันธุ 118-120-122 สุริยเดชบํารุง ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 /
18040 นาง เยาวภา ทัศนเปรมสิน 3609 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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18041 นาง เยาวภา บุนนาค 94/1 เสือปา หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
18042 นาง เยาวภา ผาใหญ 71 ม.6 พนา พนา อํานาจเจริญ /
18043 นาง เยาวภาณีย วรรณพฤกษ 4 คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
18044 นาง เยาวมาลย ลองตี้ 145  ม.11 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 65120 / /
18045 นาง เยาวรัตน เคาไพบูลย 1/15ม.5 มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
18046 นาง เยาวรัตน เจริญฤทธิ์ 271ม.4 ละงู-ปากนารา กําแพง ละงู สตูล 91110 /
18047 นางสาว เยาวรัตน ชนินทรพิทักษ 47 พระราม6 ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
18048 นางสาว เยาวรัตน อภิวิญญาวาทย 32/2-3 มิตรพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
18049 นางสาว เยาวรัตน อยูแปน 33/10 2 วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม 73120 / /
18050 นาง เยาวเรศ เสือจันทร /
18051 นาง เยาวเรศ ทองสาย 15 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
18052 นางสาว เยาวเรศ ทองสิมา 4ม.6ตรอก3 สุดจิตตนิเวศน2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
18053 นางสาว เยาวเรศ เลติ 108/31 บางกอกนอย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
18054 นางสาว เยาวเรศ วัธนเวคิน 87 ม.3 สุขยางค เบตง เบตง ยะลา /
18055 นางสาว เยาวเรศ สติยศ 39/140 ม.7 ตลาดบางเขน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
18056 นาย เยาวเรศ สังใหม 11/38ม.9 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
18057 นางสาว เยาวเรศ เสติ 108/31 บางกอกนอย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
18058 นาง เยาวเรศ หนูนอย 11 ม.9 กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
18059 นาง เยาวเรศ เสือจันทร 189/2 8 แมยวม แมสะเรียง แมฮองสอน 58110 /
18060 นางสาว เยาวลักษณ สุริยวงศพงศา /
18061 นาง เยาวลักษณ จินดา 421 สุขุมวิท63 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
18062 นางสาว เยาวลักษณ เตี้ยนวน 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
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18063 นาง เยาวลักษณ บุญยปรีชากุล 9/8 9 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
18064 นาง เยาวลักษณ เปาบานเชา 62 ม3 บานกลวย บานหม่ี ลพบุรี 15110 /
18065 นาง เยาวลักษณ รมหิรัญ 2/2 3 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / / /
18066 นาง เยาวลักษณ วรรณพุฒ 48 รังสิต - ปทุมธานี 12 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
18067 นางสาว เยาวลักษณ วรรธนะพิศิษฎ 587/23 จรัญสนิทวงค บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
18068 นางสาว เยาวลักษณ สุริยวงศพงศา 260 เสือปา ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
18069 นาง เยาวลักษณ อมรวัตพงศ 93/128 4 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
18070 นางสาว เยาวลักษมี อุดมทรัพย 7 20 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
18071 นาย เยิ้ม เพชรสุวรรณ 47 ตรอกบานบาตร กรุงเทพมหานคร /
18072 นาย เยียน นิลกัณฑ 43 ม.1 เมืองพัทลุง พัทลุง /
18073 นาย เยี่ยน ตั้งสกุล 5ม.1 ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
18074 นาย เยี่ยม คูณขุนทด 65 ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา /
18075 นาย เยี่ยม จันทรเช้ือ 133ม.2 บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
18076 นาย เยี่ยม เจริญสุข 128ม. ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 /
18077 นาย เยี่ยม นุกูลชม 143 ศรีดอนไชย ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
18078 นาย เยี่ยม วรรณวงศ 15/18 รองเมือง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / /
18079 นาย เยี่ยม สมผดุง 4453 พระแกว หัวเวียง เมือง ลําปาง /
18080 นาย เยี่ยม สังขพิทักษ 35/1 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
18081 ร.อ. เยี่ยม เสนหจันทร 602/1ม.2 รามอินทรา บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18082 นาย เยี้ยม บุญหนา 92 สุรศักดิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
18083 นาย เยือ มณีรัตน - ม.1 ทับมา เมืองระยอง ระยอง /
18084 นาย เยื่อ ดิบแชม ม.1 บางระกํา นครชัยศรี นครปฐม / /
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18085 นาย เยื่อ เปรมสมาน 3523 บางโคล ยานนาวา พระนคร / /
18086 นาย เยื้อ บัวแสง 82 ม.4 คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170 / / /
18087 นาย เยื้อง ไชยสรรค - ม.11 ชัยนาท /
18088 นาย เยื้อง ออนฤทธิ์ 471 ม.1 กําแพงเพชร /
18089 สิบเอก เยื้อง อินทรบุญสม 315 ราชวิถี พญาไท ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
18090 นาง เยื้อน กรเวช 3 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
18091 นาย เยื้อน ไกรทองสุข 215 พระราม 6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18092 นาย เยื้อน คงคุม 373 เกษมราษฎร ทาอิฐ เมือง อุตรดิตถ / /
18093 นาย เยื้อน คําวอน 90ม.3 บานขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา /
18094 สิบตํารวจโท เยื้อน ชโลปถัมภ 276 บางพุทรา เมือง สิงหบุรี /
18095 นางสาว เยื้อน ผลเกิด 7/10 เอกาทศรฐ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
18096 นาย เยื้อน พรหมพจน 426 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กทม. 10500 / /
18097 นาย เยื้อน เพ็ชรประดิษฐ ม.7 หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี /
18098 นาย เยื้อน ศรีศักด 1150 ในเมือง เมือง รอยเอ็ด / /
18099 นาย เยื้อน สีขาว 45/1 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
18100 นาย แยง ทองทิพย 11ม.4 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก /
18101 นาง แยนะ สะหะมะ - ม.4 ปตตานี /
18102 นาง แยม เจริญจิตร /
18103 นาง แยม นวมทอง - ม.1 สวรรคโลก สุโขทัย /
18104 ส.ต.อ. แยม บุญประคอง 47/5ม. หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
18105 นาย แยม ศรีสุตา 46ม.1 มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
18106 นางสาว โยทกา เอ่ียมอํ่า 139/246ม.5 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

18107 นาย โยธิน เกษตรสมบูรณ 52ม4 คูเตา หาดใหญ สงขลา / / /
18108 นาย โยธิน ช่ืนชัยแสงสุริยา 28 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
18109 นาย โยธิน บัญญัติพันธุ 1/321 รามคําแหง 190/2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
18110 นาย โยธิน พงษไทย 234 ม.3 สุพรรณบุรี 72120 / /
18111 นาย โยธิน ไพอนนท 4/1 ราชวิถี พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
18112 นาย โยธิน ลีนานนท 110/93 ม.7 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
18113 นาย โยศิน มูลศรี 316/10 14 กุดเคา ปญจาคีรี ขอนแกน 40160 / /
18114 นางสาว โยษิตา จ้ิวไมแดง 3/46 การุณราษฎร ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
18115 นาย รงคฤทธิ์ เมธา 191/1 ม.1 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน /
18116 นาย รจน สุมาลา 282/1-2 ฉัตรไชย สบตุย เมือง ลําปาง /
18117 นางสาว รจนลักษณ เกื้อกูล 20/3 โปะหมอรวมใจ 2 บานพรุ หาดใหญ สงขลา / / / /
18118 นางสาว รจนา เก็จโกวิท 189/190 ม.3 ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน /
18119 นางสาว รจนา คําพิลา 144 6 บางทรายใหญ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 / / / /
18120 นางสาว รจนา จันทะแจม 310/1360 หมู 3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
18121 นางสาว รจนา โตอาจ 52/45 ม.5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
18122 นาง รจนา นนทารักษ 121/98 แสงชูโต บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 /
18123 นางสาว รจนา ใบยา 99/709ม.10 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
18124 นาง รจนา เมฆขยาย 240/65 2 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
18125 นาง รจนา สําราญกิจ 45 ม. 4 ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบุรี 15190 /
18126 นาง รจรินทร จงศิริภิญโญ 6/15 ชัยพฤกษ6 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / /
18127 นาง รจา ฉันทานุรักษ 129 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
18128 นางสาว รจิต วนิชเวชสุวัฒน 74 เทศบาลสาย4 ขลุง ขลุง จันทบุรี / /
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18129 นางสาว รจิต อุทัยรัตนกิจ 108 ม.6 สมุทรสงคราม /
18130 นางสาว รชต ศรีคงแกว 46/2 8 หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80350 /
18131 นาย รชาดล เจริญรุงเรือง 19/2 รามคําแหง 4 รามคําแหง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
18132 นางสาว รชามนต บุบพันธ 13/83 นวมินทร นวมินทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
18133 นางสาว รฏวรรณ สมชัยมงคล 1230 1 สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 62140 /
18134 นาง รฐานันท บุญเดช 19 4 สระเกษ บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 9000 /
18135 นาย รณชัย ชูสุวรรณประทีป 109/37ม.2 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 / / /
18136 นาย รณชัย ภูวันนา 1/6ม.19 โรงเรียนวัดเทวสุนทรกําแพงเพชร 6 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
18137 นาย รณชัย วงษกลอม 318/31 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
18138 นาย รณภัทร พรหมแกว 42 3 ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 / /
18139 นาย รณรงค นวทวีเศรษฐ 29/291 ม.5 พุทธมณฑลสาย2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร /
18140 พ.ต.ต. รณรงค สุหงษา 80/4 พระราม 7 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
18141 นาย รณศักดิ์ รบมีชัย 69/38 ม.6 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
18142 นางสาว รณัชกาญจณ ประกอบธัญญะศิริ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
18143 นางสาว รณัยชนก โฉมงาม 2 ม.4 หนองกระเจ็ด บานลาด เพชรบุรี 76150 / / /
18144 นางสาว รณิดา บุญรักษ 2753-2759 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
18145 นางสาว รดา ประภาวัฒนผล 66 3 หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
18146 นางสาว รตนพร ศิลปธนู 11 เพชรเกษม 60/3 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
18147 นางสาว รติกร นวมภักดี 19/574 ปอปปูลา บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
18148 นางสาว รติพร คลายสุบรรณ 43/21ม.7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
18149 นางสาว รติพร วิฑิตอมรเวท 51/54ห15 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
18150 นางสาว รติมา เปรมประสาทสิทธ 31/739 มีนบุรี มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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18151 นาง รตี ตั้งตรงจิตร 71/1 พญาไท สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
18152 นาย รถ โสสุทธิ์ /
18153 นาย รถ โสสุทธิ์ 7/6 ม.7 ประชาช่ืน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18154 นางสาว รธิรัญชน อุบลชาติ 53/22 บางมวง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
18155 นาย รนชัย กาลวิโรจน 17-18 ด. หนองแค หนองแค สระบุรี /
18156 สิบตรี รบ จันทรทับ 6 ทาขาม ทาแซะ ชุมพร /
18157 นาย รพินทร กงแกว 1046 จรัญสนิทวงศ 79จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
18158 นางสาว รพีพร ศรีสถิตย 49/74ม.3 โพธิสาร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
18159 นางสาว รพีพรรณ คงเมือง 119/105  11 345 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
18160 นาง รพีพรรณ แจมทอง 16 ม.4 บางระกํา โพธิ์ทอง อางทอง 14120 / / /
18161 นางสาว รพีพรรณ แซยิง 1/6ม.7 โคกมะมวง ปะคํา บุรีรัมย 31220 /
18162 นางสาว รพีพรรณ ศรีสวัสดิ์นุภาพ 56 จักรเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
18163 นาง รพีพรรณ ศิรินารถ 10/4 นาปรัง ปง พะเยา 56140 /
18164 นางสาว รพีพรรณ สมชาติ 179 ม.9 เลิงนกทา ยโสธร /
18165 นางสาว รพีพรรณ สูณรงค 132/2 6 โคกนาโก ปาติ้ว ยโสธร 35150 / /
18166 นาง รพีโพธ คําพิทักษ 16/3หมุ6 กาญจนาภิเษก บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
18167 นางสาว รพีภร จันทรหอม 313 ราชวิถี บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
18168 นาย รพีศักดิ์ สีกัน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
18169 นาง รภีพันธ ลอเทียน 64/45 1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
18170 นางสาว รมณ ตั้งฤทัยภักดิ์ 265 6 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10270 /
18171 นาง รมณชลี อัครพงศอมร 2701/6 พระรามที่ 4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / /
18172 นางสาว รมณพรรณ จันทรจิตจริงใจ 29/959 ม.2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
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18173 นางสาว รมณีย รัตนโรจน 655/13 กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
18174 นาง รมณีย ศรีแกว 37 ม.2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
18175 นางสาว รมตะวัน กาลพัฒน 102/131 4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
18176 นางสาว รมยกรณ เอราวัณ 92 2 หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76100 / / /
18177 นาง รมยชลี คันททาโร 94/3 ม.4 อนุสรณปูคง คอหงส หาดใหญ สงขลา /
18178 นาง รมิดา ตั้งตรงจิตร 72/4 พหลโยธิน14 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
18179 นางสาว รมิดา อัมพุช 666 ลาดพราว 109 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18180 นาง รรรรร สุวรรณกูฏ 56 ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
18181 นาย รวง นาคจันทร 248/1 ม.2 ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค / /
18182 นางสาว รวงทอง กุลคง 293/7 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
18183 นาง รวงทอง จิตตรีพล 9/19 พหลโยธิน21 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
18184 นาง รวงทิพย วรรณกุล 4/9 3 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / / /
18185 นาย รวม นาคบัว 1 ราษฎรบํารุง ทุงยั้ง ลับแล อุดตรดิตถ /
18186 นาย รวม พะวินรมย 59 ม.6 บุรีรัมย /
18187 นาง รวมสวัสดิ์ สุทาตาร 31ม.2 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี /
18188 นาย รวย ศิริรักษ 240 ม.3 ราษฏรบํารุง ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี /
18189 นาย รวย แสงสุวรรณ /
18190 นาย รวย อินทรียวงศ 32 ม.2 วัดโบสถ บางปลามา สุพรรณบุรี /
18191 นางสาว รวยนาริน ตินวร 56 ม.74 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
18192 นาง รวยรื่น สีหอุไร 17 ราชดําเนินกลาง ตึกดิน พระนคร พระนคร / /
18193 นาง รวิกานต ช่ังเหลือ 64/1ม.2 ทับยา อินทรบุรี สิงหบุรี / /
18194 นางสาว รวิกานต พงษเจริญ 776 หมูบานเสนาวิลลา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
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18195 นางสาว รวินันท นิลคช 139/37 7 ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / / /
18196 นางสาว รวิพร ยิ้มคุม 195/7 4 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74130 /
18197 นางสาว รวิพิมพ ตั้งตรงจิตร 72/1 ศุภราชแยกสามัคคีพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
18198 นาย รวิวร หนูชูเช้ือ 104/13 ม.2 พระยาสัจจา เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี / / /
18199 นางสาว รวิวรรณ อรุณชัยจินดา 77/12 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
18200 นางสาว รวิวรรณ อินทคชสาร 169/314 หมู 2 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
18201 นางสาว รวิษฎา รอดพุม 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
18202 นางสาว รวิสา อริสาวรากุล 9/200 7 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 /
18203 นาย รวี อาภรณศิลป 179/45 เช้ือเพลิง (อมร) ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
18204 นาย รวีเทพ จารึกอธิคม 132 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
18205 นางสาว รวีวรรณ กัณฑภา 350ม.6 เพชรเกษม เขาใหญ ชะอํา เพชรบุรี 76120 / /
18206 นางสาว รวีวรรณ กันทะเตียน 274 18 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / /
18207 นาย รวีวรรณ ดวงสํารวย 365/7 ริมคลองมอญ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
18208 นางสาว รวีวรรณ วงคเดชานันทร 570/113 สรงประภา 5 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
18209 นาง รวีวรรณ อัชฌาศัย 7 กุมภิล 6 กุมภิล หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
18210 นางสาว รศนา พฤทธยาคม 118/72 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
18211 นางสาว รศนา สุวรรณะชฎ 288/4 อิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
18212 นาย รส ผดุงวัฒนกุล 213 ม.4 เมืองพิจิตร พิจิตร /
18213 นาย รส พฤกษา 5 อินประมูล โพธิ์ทอง อางทอง /
18214 นาย รส เหมือนเตย 10 เขาทอง พยุหศีรี นครสวรรค /
18215 จ.ส.อ. รส อินเลื่อม 88/311ม.9 ทาแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160 /
18216 นางสาว รสนา โตสิตระกูล 217 ม.3 พรทวี ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
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18217 นางสาว รสนาถ ธรรมวงค 230/3201ม.2 กรุงเทพมหานคร /
18218 นางสาว รสมน เพ็งสิงห 169/413 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
18219 นางสาว รสรณรดี ภาคภากร 60 4 สมเด็จพระเจาตากสินบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
18220 นาง รสริณ พุมแยม 114/102ม.10 6/3 กาญจนาภิเษก บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
18221 นางสาว รสริน ใจเย็น 124 17 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 56110 / / / /
18222 นางสาว รสริน ทักษิณ 33 ม.3 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
18223 นางสาว รสริน บูรณะบัญญัติ 868 1 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
18224 นาง รสริน เหลาเรืองเลิศ 18/2ม7 วัดนินสุทราม เอกชัย หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
18225 นางสาว รสรินทร แสงงาม 92 2 ปาสัก ภูซาง พะเยา 56110 /
18226 นางสาว รสรินทร แหยมประเสริฐ 193 5 ศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค 60150 /
18227 นาง รสสุคนธ จิตตโสภน /
18228 นางสาว รสสุคนธ แกวจันทา 76 8 กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม 44160 /
18229 นาง รสสุคนธ จิตตโสภณ 899/1 มังกร สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
18230 นางสาว รสสุคนธ ธัญญะดี 88/1542ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
18231 นางสาว รสสุคนธ พ้ืนสะอาด 99/41 หมู 7 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
18232 นางสาว รสสุคนธ อิศรางกูร 77/11 วัดอุโมงค สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 52000 / / /
18233 นาง รสิกา หลายชูไทย 47/66 ม.13 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18234 นาย รหัท ชุติศรี 72/110ม.7 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
18235 นางสาว รอกีเยาะ นุ 350/105 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
18236 นาง รอง จันอาสา - ม.5 เพชรบุรี /
18237 จ.ส.ต. รอง เรืองนิ่ม 258 แกงคอย แกงคอย สระบุรี /
18238 นาย รอด กองธัญกรณ 72 ค กําแพงเพชร /
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18239 นาย รอด เนือง ณ สุวแพ 63ม.4 เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
18240 นาย รอด บรรณสาร /
18241 นาย รอด พุมวิสัยรักษ 68/2 เอกาทศรัฐ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
18242 นาย รอด รอดเจริญ 88/1320 ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
18243 นาย รอด สุรบรรลือ 7 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม /
18244 นาย รอด อยูสถิตย 3 บานกลวย เมือง สุโขทัย /
18245 นาย รอน หลีเยาว 56 หมู 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
18246 นาย รอย สุขเสริม 53ม.2 นาแหว นาแหว เลย 42170 /
18247 นาง ระจิตต พงษสวัสดิ์ 17ม.2 ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
18248 นางสาว ระดาพร จันทะบง 185 ราชดําเนินกลาง พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
18249 นาง ระดาพร ไหมคํามูล 37 ม.5 ต.สําราญ อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
18250 นาย ระเดน ตอสกุล 104/23 10 ตากสิน ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / / /
18251 นาง ระนอง ทองเทียม 155 ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 42180 /
18252 นาง ระเบียบ เกษมสวัสดิ์ 94 ม.1 บางสวน บางคลา ฉะเชิงเทรา /
18253 นาย ระเบียบ ดวงจันทร 73 ม.8 หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
18254 นาง ระเบียบ ตอกร 330 ม.4 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
18255 นางสาว ระเบียบ แทนนิล 481 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
18256 นางสาว ระเบียบ นุนแกว 42ม.7 เกาะขันธ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
18257 นาง ระเบียบ ปรีชาวนิตย 144/138ม.3 รมเกลา คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / /
18258 นาย ระเบียบ ปททุม 1026/56 ม.12 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
18259 นาย ระเบียบ พรตระกูลพิพัฒน 177/2-3 เทศบาล2 3 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ /
18260 นาย ระเบียบ พันธุธรรม -ม.3 ปราจีนบุรี /
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18261 นางสาว ระเบียบ ภูมิสุวรรณ - ม.5 ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร /
18262 นาง ระเบียบ แยมชูติ 58ม.6 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
18263 นาย ระเบียบ วงศสุวรรณ 85 ต.วังบูรพา ถ.จักรเพ็ชร อ.พระนคร จ.พระนคร /
18264 นาง ระเบียบ สินไชย 697/7 ประดู 9 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
18265 นางสาว ระเบียบ สุขมนัส 57 ม.4 สี่รอย วิเศษชัยชาญ อางทอง /
18266 นางสาว ระเบียบ แสนสุข 55ม.5 อุบลรัตน ขอนแกน 40250 /
18267 นาง ระเบียบ โอษฐิเวช 84 15 นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 34250 /
18268 นาย ระพงศ เรณุมาศ 327ม.1 โพธิ์ทอง ทาศาลา นครศรีธรรมราช / /
18269 นาย ระพินทร พละปญญา - ม.4 เชียงใหมฝาง ฝาง เชียงใหม /
18270 นางสาว ระพีพร ชนะภักดิ์ 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
18271 นาย ระพีพร ไชยสัตย 8/8/1 เช้ือบูรณะ หนองหญาลาด กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110 / /
18272 นาง ระพีพรรณ อังยุรีกุล 11-13 ม.1 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
18273 นางสาว ระพีพรรณ แซเร็ง 1/11 สุนทรโกษา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
18274 นางสาว ระพีพรรณ ทับทิม 2/9 7 ศาลาตาผอง ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 /
18275 นางสาว ระพีพรรณ ปญญาโจง 113 ม.1 หนองหนาม เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
18276 นาง ระพีพรรณ เอ่ียมโอภาส 183 ลาดพรา64แยก1 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
18277 นางสาว ระพีพัฒน พรหมบุตร 112 1 ชองแมว กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย นครราชสีมา 30270 /
18278 นาง ระมะ มรรคาเขต 28/1ม.2 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล 91130 /
18279 นาย ระยอง นิลฉ่ํา 30ม.5 บอแร วัดสิงห ชัยนาท /
18280พันจาอากาศเอกหญิงระยับสินธ พลพิภพ 25/250 6 แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
18281 นาย ระวัง ชมภู 99 ม.5 ชองแค ตาคลี นครสวรรค /
18282 นาย ระวิ ภมร 547 ต. อัมพวา อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม /
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18283 นาย ระวินทร อัจฉริยสุชา 292/1 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
18284 นางสาว ระวิวรรณ มโนหาญ 261 10 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
18285 นาง ระวิวรรณ เครือฟา 123/2ม.5 เพชรเกษม ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
18286 นาง ระวิวรรณ พุทธสันติธรรม 9/220ม.4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
18287 นางสาว ระวิวรรณ วิวัฒนสุระเวช 1030-1032 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
18288 นาย ระวี ปองศรี 112 สมเด็จพระเจาตากสินที่สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18289 นางสาว ระวีพรรณ สุนันตะ 544/9 ม.6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
18290 นาง ระวีวรรณ สัจจะมิตร 812/13 จรัญสนิทวงศ 3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
18291 นาง ระวีวรรณ เสมเสริมบุญ 9/86 ม.5 วัดสลักเหนือ ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
18292 นาย รัก ยิ้มเผื่อน 10 หาดกรวด เมือง อุดตรดิตถ /
18293 นาง รัก สังขวรรณ - ม.2 ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
18294 นาย รักเกียรติ รักษคมนา 73 10 ปากอดํา แมลาว เชียงราย 57250 /
18295 นาย รักเกียรติ วัฒนพงษ 99/22 ม.11 พหลโยธิน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18296 นางสาว รักชริน บัวเอ่ียม 5/17ม.10 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
18297 นาง รักดี จัตตามาศ 94/85 นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
18298 นาง รักเร ฉัตรรัตนกุลชัย 122 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18299 นาย รักศักดิ์ ปนแกว 72/23ม.3 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
18300 นาย รักษ ทองสัมฤทธิ์ /
18301 นาย รักษ ทองสัมฤทธิ์ 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18302 นาย รักษ พรหมสุวิชา 139/259ม.9 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18303 นาย รักษ เพ่ิมศักดิ์ 6 หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท /
18304 นาย รักษ รักสังขศิริคุป 29ม.4 ตลาดวังเมือง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
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18305 นาย รักษ อองสวัสดิ์ 29 ต.เสาชิงชา ถ.แพรงภูธร อ.พระนคร จ.พระนคร /
18306 นาย รักษเกียรติ จิรันธร 222/31 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / /
18307 นาย รักษพงศ ไชยสัตย 63/12 ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18308 นาย รักษา นุมเจริญ 304/7 รั้วใหญ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
18309 นางสาว รักษา ลี้เจริญรักษา 18 ราชวิถี ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / /
18310 นาย รักษิต พงษสรัล /
18311 นาย รักษิต พงษสรัล 79/668หมู1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
18312 นางสาว รักษิตา แสงผา 148 15 เจาทา กมลาไสย กาฬสินธุ 34190 / / / /
18313 นาย รัง เขียวอรุณ 138ม.1 สิงทวัฒน เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
18314 นาย รังษี ทัศบุตร 56 ม.1 อุบลราชธานี /
18315 นาง รังษี ทิพชา 32/126 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
18316 นาย รังษี ศรีมี 97/5ม.8 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี / / /
18317 นาย รังสรรค กุลแกว 41 ม.5 คอใต สวางแดนดิน สกลนคร /
18318 นาย รังสรรค กูรมะสุวรรณ 109/188 ม.11 ต.ทาชาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 จันทบุรี /
18319 นาย รังสรรค แซตัง 233-234 ม.1 บานผือ บานผือ อุดรธานี /
18320 นาย รังสรรค ดุจเมืองแมน 124/2 ม.10 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
18321 นาย รังสรรค บุนนาค 350 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18322 นาย รังสรรค ปญญาลัย 211 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18323 นาย รังสรรค พงศพีรภัทร 14/1 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา /
18324 นาย รังสรรค วงษบุญหนัก 82ม.15 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
18325 นาย รังสรรค สรางสุขดี 108/1 ม.8 เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / /
18326 นาย รังสรรค สุวรรณวงษ 278ม.1 มะลิวัลย เลย /
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18327 นาย รังสรรค หมองสรอย 99/5 ม.3 ซ. ถ.บานเกิ้ง ต.บานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน 40110 โทร.- ขอนแกน /
18328 นาย รังสรรค อติวัฒนชัย 225/4 ม.6 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
18329 นาง รังสิมา คณนานนทธรรม 550 ศรีอุทัย อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 / /
18330 นางสาว รังสิมา หุตินันทน 407/1 ม.3 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
18331 นางสาว รังสิมาภรณ จ้ิวลอ 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
18332 นาง รังสิยา สุดถนอม 1 วิวัฒนะ1 บางพระ เมืองตราด ตราด 23000 / /
18333 นางสาว รัชกร เทียมเทาเกิด 115 ม.1 รางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150 / / /
18334 นาง รัชชะญา ปานผอง 53/1ม.1 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 90180 / /
18335 นาย รัชชัย เทพานนท 515/21หมูที6่ ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
18336 นาย รัชชานนท ทองขาว 83/11 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
18337 นางสาว รัชชุมาส อรรถกิจเจริญ 29/502ม.16 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
18338 นาง รัชฎา ตันมณี 1042/99 สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
18339 นาง รัชฎา ปรีชานุภักดิ์ 130/3 1 นครศร-ีรอนพิบูลย ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 / / /
18340 นางสาว รัชฎาพร ถาวรสวัสดิ์ 12 1 สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / / /
18341 นางสาว รัชฎาพร พินิจมงคลการ 211ม.5 ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
18342 นางสาว รัชฎาพร พิสัยพันธุ 90 4 ปากคาด ปากคาด หนองคาย 43190 /
18343 นางสาว รัชฎาพร ยางทอง 124 ม.2 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา / / / /
18344 นาง รัชฎาภรณ กมลคติมโน 33/826ม.8 153 บางไผ-หนองเพาหงายพิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
18345 นางสาว รัชฎาภรณ จํากอง 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
18346 นางสาว รัชฎาภรณ ชมจันทร 10 4 ทุงโปง อุบลรัตน ขอนแกน 40250 / / /
18347 นางสาว รัชฎาภรณ ณ นาน 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
18348 นางสาว รัชฎาภรณ หนาไม 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
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18349 นางสาว รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย 88/242 5 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12120 /
18350 นางสาว รัชดา ธีระเวชชโรกุล 1034-36 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
18351 นางสาว รัชดา โพธิ์งาม 10 ม.1 พระราม2 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / / /
18352 นางสาว รัชดา สุริยพรพันธ 74 ม.10 สระสี่มุม กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
18353 นางสาว รัชดา อานุภาพเรืองพลัง 910/73 ซ.สุขุมวิท 101/1 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.0814314100 กรุงเทพมหานคร /
18354 นางสาว รัชดาพันธ ชัยโตษะ 40/24 ม.3 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18355 นางสาว รัชดาวัลย ยารักษ 56 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
18356 นาย รัชตธร ถิระเลิศพานิชย 311 รามคําแหง 44 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
18357 นางสาว รัชตา วรภฤศโศภน 80/378 ม.เพ็ญพร พุทธบูชา 44 ม.เพ็ญพรพุทธบูชา บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / / / /
18358 นาง รัชธินันท ชวยอินทร 43 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ / /
18359 นาย รัชนัย อินทุใส 3 9 บานใหม สามรอยยอด สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / / / /
18360 นาง รัชนิดา กองโพธิ์ 121ม.9 หัวนา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 39000 / /
18361 นางสาว รัชนิศ สุริยันต 24/2 8 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
18362 นาง รัชนี กอวนิช 647/5 เจริญรัต คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
18363 นาง รัชนี คํามณี 7/1 ม.5 กูชาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
18364 นางสาว รัชนี ฆังคะจิตร 362 2 ฉลุง เมืองสตูล สตูล 91140 /
18365 นางสาว รัชนี ฆารเจริญ 205ม.1 กลางเมือง วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแกน /
18366 นางสาว รัชนี จันดาแพง 53/1 3 ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / / /
18367 นางสาว รัชนี จันทะหา 37/166 ม.2 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
18368 นางสาว รัชนี ฉันทาวรานุรักษ 9-10 ม.1 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120 / /
18369 นางสาว รัชนี ทิพยประสงค 277 ม.7 แมสาย แมสาย เชียงราย 57130 / / /
18370 นาง รัชนี ธเนศนิรัตศัย 267/2 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
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18371 นาง รัชนี นรนาถตระกูล 884/1 ม.7 เทพารักษ เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
18372 นางสาว รัชนี ปวุตตานนท 396/13 ฬ13 โกสีย วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
18373 นาง รัชนี พงศพฤกษา 7/92ม.1 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร /
18374 นางสาว รัชนี พ่ึงกิจ 8/99 2 พหลโยธิน 54/1 แยก 6-6 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
18375 นาง รัชนี ภูคงน้ํา 13/11 17 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10160 / /
18376 นางสาว รัชนี มารศรี 96/127 6 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
18377 นางสาว รัชนี รุงเรืองรัตนะชัย 173ม.1 สุวแพศร วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี /
18378 นางสาว รัชนี เล็กขํา 76 แหลมสัก อาวลึก กระบี่ /
18379 นาง รัชนี วัณนาวิบูล 454/230 ลาดพราว87 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
18380 นาง รัชนี วิสุทธิแพทย 516/36 4 สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
18381 นางสาว รัชนี ศิริจันทรเพ็ญ 48/2 ม.5 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 / / /
18382 นาง รัชนี ศิลปไชย 1010 สวนพลู กรุงเทพมหานคร /
18383 นาง รัชนี สรอยเงิน 113 พหลโยธิน15 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
18384 นาง รัชนี สัญญลักษณศิริ 50/2ม.2 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
18385 นาง รัชนี สิทธิสมาน 40/26ม.3 อินทามระ2 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18386 นาง รัชนี สุมนศิริ 25/104 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18387 นาง รัชนี สุริยาวงษ 13ม.4 หวยพระ ดอนตูม นครปฐม /
18388 นาง รัชนี อักษรประดิษฐ 585 เหนือ-ใต บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
18389 นางสาว รัชนี อาวัชนาการ 1296/30 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
18390 นางสาว รัชนีกร นิตานนทวัฒน 43/167 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
18391 นาง รัชนีกร แพรัศมี 519/1 23 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
18392 นาง รัชนีกร อนันตะ 254 ม.5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 50170 เชียงใหม /
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18393 นาง รัชนีพร วิจารณกุล 5/206ม.5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
18394 นาง รัชนีพันธุ จารุวิจิตร 387/3 สะพานขวา บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
18395 นางสาว รัชนีภรณ ภูกร 192/51 มหาจักรพรรดิ์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
18396 นาง รัชนีย สงวนสุข 52/136 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18397 นางสาว รัชนีวรรณ บุญศรี 208 จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
18398 นาง รัชนีวรรณ พูลภักดี 134 ม.6 ต.บานเสด็จ อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000 ลําปาง /
18399 นาง รัชนีวรรณ อูทรัพย 38/23หมู1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
18400 นาย รัชพล นุชโพธิ์ 52/27 4 วัดจันทร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
18401 นาย รัชพล อภิภาสปกรณ 49/72 ต.บานใหม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /
18402 นาง รัชรีย ธนวัฒนนุกูล 5/85 ม.3 เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
18403 นาย รัชวรรณ มะริรัมย 70/23ม.5 ดงตาล สุขาภิบาล1 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
18404 นางสาว รัญจวน นับสอบ 51/50 วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
18405 นาง รัญชนปรัตม นาวะรัตนกุล 168/3 มณีรัตน อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 /
18406 นาย รัญชนา จําลอง 120/2 1 น้ําเขียว รัตนบุรี สุรินทร 32130 / /
18407 นางสาว รัญชนา อมตะไกรวงศ 65 5 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210 / / / /
18408 นาย รัฐ ชาวดง 21 สรรพสิทธิ์ 11 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / /
18409 นาย รัฐธนินท จรัสนพรัตน 32/185 ม.10 ถ.นวมินทร ต.คลองกุม อ.บึงกุม จ.กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร /
18410 นาง รัฐนันท วงศธนะโสภณ 136/2  ม.12 ปลายกลัด บางซาย พระนครศรีอยุธยา 13270 / / /
18411 นางสาว รัฐพร บุญสุข 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
18412 นางสาว รัฐพรรณ พลรัฐ 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
18413 นาย รัฐพล ขันทีทาว 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
18414 นาย รัฐพล ศิริธรรมวานิช 10/31 สมบูรณกุล หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
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18415 นาย รัฐภูมิ วรรณโชติ 224 ศรีปราชณ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
18416 นางสาว รัฐยา โรมรัตตะพันธุ 16 ศรีราชานคร1 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
18417 นาย รัฐศาสตร เดนชัย 73/31  ม.2 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 / /
18418 นางสาว รัตณาพร ออนดี 100/475ม.2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
18419 นาง รัตตะนา พงษจรูญ 87 ม.7 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 / /
18420 นางสาว รัตติกร ดานพาณิชย 357 ส. ม.6 ประชาสงเคราะห ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18421 นางสาว รัตติกา ปญญาวงศ 142 เสรีไทย 63 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
18422 นางสาว รัตติกาญจน กานบัว 333/105 ม.1 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 /
18423 นาง รัตติกาล จันทวงษ 21/20 นอกทางรถไฟ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / /
18424 นางสาว รัตติกาล อนุวงศ 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
18425 นางสาว รัตติญา ประเสริฐเจริญสุข 4348 พลลาน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
18426 นางสาว รัตติยา ครุสารพิศิฐ 1003/63,65ม.7 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
18427 นางสาว รัตติยา ศรีพุทธ 12/85 ม.2 ซ. ถ. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.- ปทุมธานี / /
18428 นางสาว รัตติยา สมัญญากุล 364 พัฒนาการ 52 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
18429 นาย รัตน จันทองคํา 306 ในเมือง เมือง ชัยนาท / /
18430 นาย รัตน ดานะสาร 6 ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม /
18431 นาย รัตน นนทวัน 51 นครบาล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
18432 นาย รัตน รัตนพิเชฎฐชัย 127-128 ม.4 ราชนิกูล บานไผ บานไผ ขอนแกน /
18433 นาย รัตน วัฒนธรรม 8 บางเลน บางเลน นครปฐม / /
18434 นาย รัตน เวชกุล - ม.6 พุนพิน สุราษฎรธานี /
18435 นางสาว รัตนกาญจน พรอธิวิวัฒน 4/183 16 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 /
18436 นางสาว รัตนขวัญรักษ นวลชวย 463/10 5 ปากพนังฝงตะวันออกปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 838 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

18437 นาง รัตนชภรณ ฤทธิเมน 653ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก / /
18438 นาย รัตนชัย ชุติเดชานุกูล 42ม.6 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ /
18439 นาย รัตนโชติ โชติคราม 655/13 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
18440 นางสาว รัตนตะวัน ลาสกุล 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
18441 นางสาว รัตนตินันท ดิลกรัตนตระกูล 168 ซอยศูนยการคาแฮปปแลนด คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18442 นางสาว รัตนติมา ลาภธนชัย 139/13 5 เทพนคร บางกรวย-จงถนอม มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 /
18443 นางสาว รัตนติยา อินคําปา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
18444 นางสาว รัตนนรินทร แซเติ๋น 52ม.10 โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 57110 / / / /
18445 นางสาว รัตนพร วงคคํา 67/252 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี / /
18446 นาย รัตนพัฒน อภิชิตปติพงศ 23 วชิรธรรมสาธิต 39/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
18447 นาง รัตนรัตน ตระกูลบานมะหิงษ 315/4 ตรอกบานบุ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
18448 นางสาว รัตนวดี หอมจันทร 40/215 ปทุมกรุงเทพ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
18449 นางสาว รัตนสุดา พิศรูป 333/107 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
18450 นาย รัตนะ ศิริวัฒน 45 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / / /
18451 นางสาว รัตนา เกตุมณีเดชา /
18452 นาง รัตนา เกตุมณีเดชา 26 ม.18 ประชาช่ืน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
18453 นาง รัตนา ควบพิมาย 129 2 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / / /
18454 นางสาว รัตนา คําราช 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
18455 นาง รัตนา คําเรืองศรี 120 2 เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน 40250 / / / /
18456 นางสาว รัตนา จันทราภรณ 2/1 พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
18457 นางสาว รัตนา ชาวเวียง 57  ม.8 หนองคาย 43140 / /
18458 นางสาว รัตนา ดีพันธ 227 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
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18459 นางสาว รัตนา ตั้งแตง 236-237 ม.5 โพธิ์ทอง อางทอง /
18460 นาง รัตนา ทองรอด 1181/56 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18461 นางสาว รัตนา นราชัย 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
18462 นาง รัตนา บรรเทาธิรัต 20/61 พอขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
18463 นางสาว รัตนา บุญอาจ 123ม.14 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 45000 /
18464 นาง รัตนา บุตรศิริ 52 บางปลาสรอย เมือง ชลบุรี /
18465 นาง รัตนา บูรณะศิริ 94 ม.9 ซ. ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุมลม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 โทร. นครปฐม /
18466 นาง รัตนา ประเวศตระกูลชัย 54/17ม3 ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
18467 นาง รัตนา ปยะวรานนท 8 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18468 นางสาว รัตนา ผดุงรักษวิทยา 418 พระรามที่ 2 ซอย พระรามที่ 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
18469 นาง รัตนา พงษธา 162/13 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
18470 นางสาว รัตนา พฤกษยานนท 418/10 ม.2 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
18471 นางสาว รัตนา พลอยขาว 90/1ม.7 นิคมลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / /
18472 นางสาว รัตนา พิมพดี 55/171 1 เพชรเกษม 69 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
18473 นาง รัตนา ภัทรจุฑาธร 36/379 6 กาญจนาภิเษก บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
18474 นาง รัตนา มาลากุล 152/19 บางกอกนอย-ตลิ่งชัน คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
18475 นาง รัตนา รุจิยาปนนท 63/1ม.4 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140 /
18476 นางสาว รัตนา เล็กขํา 76ม.4 แหลมสัก อาวลึก กระบี่ /
18477 นางสาว รัตนา วงศวานวัฒนา 11/7-9 สุขุมวิท บางพระ เมืองตราด ตราด /
18478 นางสาว รัตนา วิทมาสิงห 509/9 ชุมชนพัฒนาใหม คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
18479 นาง รัตนา เวชชสาขา 123/5 บานตะนาว วัดบวรนิเวศน พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
18480 นาง รัตนา ศรีเสาวนันท 272ม.1 เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 840 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

18481 นาง รัตนา ศิริรัตนไพศาลกุล 441 สุขุมวิท 22 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
18482 นางสาว รัตนา ไศลวรากุล 57/104 2 บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
18483 นางสาว รัตนา สวนแกว 129/1 ม.1 สันกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120 /
18484 นางสาว รัตนา สังขมาลัย ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี /
18485 นางสาว รัตนา สัตยเสถียร 173ม.9 นางงาม บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
18486 นาง รัตนา สุขพานิช 153/7ม.12 เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
18487 นางสาว รัตนา สุยะดุก 29 ม.3 แมทา ลําพูน 51140 /
18488 นาง รัตนา สุวรรณวสุ 11/7 ราชปรารภ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18489 นาง รัตนา แสงมณี 2/1 หงษหยกอุทิศ ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
18490 นางสาว รัตนา อัตภูมิสุวรรณ 1564/294 หมูบานพิบูลย11ประชาราษฎร1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
18491 นางสาว รัตนา อินทเกตุ 133/37 สุขสวัสดิ์ 26 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 /
18492 นางสาว รัตนา อุดมสิทธิโชติ 91/360 ม.9 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 / /
18493 นาง รัตนาธิป กอนแกว 66/3ม.1 ประชาช่ืน7 ประชาช่ืน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
18494 นางสาว รัตนาพร ธีรเวชเจริญชัย 332 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
18495 นางสาว รัตนาพร ไพบูลย 366/89 สะพานขวา บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
18496 นางสาว รัตนาพร ศรีไทย 416/46 2 หนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
18497 นางสาว รัตนาภรณ ใจหาญ 273 ม.1 จามเทวี หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง /
18498 นาง รัตนาภรณ โตไธสง 394 1 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270 / / /
18499 นางสาว รัตนาภรณ นามสําโรง 135/159 อาคาร5 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
18500 นาง รัตนาภรณ บุญยัง 53/6ม.1 บานเกา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
18501 นางสาว รัตนาภรณ โพธิ์ธากุล 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
18502 นาง รัตนาภรณ เรืองจันทร 370 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 841 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

18503 นาง รัตนาภรณ วิศิษฎยิ่งเจริญ 298/2 ม.6 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
18504 นางสาว รัตนาภรณ ศรีจันทรโสภากุล 42/7ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
18505 นาง รัตนาภรณ อินตะมูล 230/2 แมสุก แมใจ พะเยา 56130 /
18506 นาง รัตนาวดี น้ําขาว 55ม.5 กระจัน อูทอง สุพรรณบุรี /
18507 นางสาว รัตนาวดี บุรุษเลี่ยม 177/209 ม.1 ปทุมธานี 12000 / / / /
18508 นาง รัตนาวดี ม่ันใจ 3/1 เทพโยชี ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
18509 นางสาว รัตนาวดี วิเชียรฉาย 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 10150 / / / /
18510 นางสาว รัตนาวดี ศรีนวล 166 5 ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช 80180 / / /
18511 นางสาว รัตนี สุภากาย 38 พ่ึงบุญ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10560 / /
18512 นางสาว รัตยา ดกกลาง 25 10 สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 / / /
18513 นางสาว รัถยา มาทอง 78/9 บางกอก ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
18514 นาง รันจวน รายณะสุข 2/46 2 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
18515 นาง รับรอง ศรีสุรพันธ 7 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18516 นาย รัมชี แซตั้ง 508 พลับพลาไชย จักรวรรค ปอมปราม กทม. /
18517 นาย รั้ว แปนแกว 5 ยานมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค / /
18518 นางสาว รัศมน กรุณามัย 7ม.5 เทศบาล 3 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
18519 นางสาว รัศมี ทองสุกแสง /
18520 นาย รัศมี ขําเขียว - ม.6 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี /
18521 นางสาว รัศมี คําเรืองโคตร 77ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
18522 นาง รัศมี ชาญยิ่งภิญโญ 20/3 ม 4 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
18523 นางสาว รัศมี แซอ้ัง 64 เจริญกรุง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
18524 นางสาว รัศมี ตั้งสกุลวัฒนา 76 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 842 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

18525 นาง รัศมี ทองสุกแสง 30 ม.1 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
18526 นาย รัศมี ธุระกิจ 60/1ม.11 ทาหลวง พิมาย นครราชสีมา 30110 / /
18527 นางสาว รัศมี ธุลี 306/61ม.5 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
18528 นาง รัศมี พันธพลู 3 4 หนองแขม โคกสําโรง ลพบุรี 15120 / / /
18529 นางสาว รัศมี รุจิยากร 53ม.11 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
18530 นาย รัศมี สมตน 133ม.6 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู /
18531 นางสาว รัศมี สีตลวรางค 680 ม.7 เสามนัส ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
18532 นาง รัศมี สุขนรินทร 5 อาทิตยวงค ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65130 /
18533 นาง รัศมี เหลืองกิจไพบูลย 63/2585 7 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
18534 นางสาว รัสนา เลิศรุงชัยสกุล 33/7ม.11 ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี /
18535 นาง รัสรินทร เลี้ยงประเสริฐ 980/51 มิตรภาพ 15 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
18536 นาง รัสรินทร ศิรเลิศเกียรติ 8/20 ลาซาล10 สุขุมวิท105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
18537 นาย รางวัล ศรีพรม 55 ม.11 วารินชําราบ อุบลราชธานี /
18538 นาย ราช ขุนรักษ 11 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา / /
18539 นาย ราชวัติ กลิ่นระรื่น 3/1 ชางนอย บางไทร พระนครศรีอยุธยา /
18540 นาย ราชศักดิ์ ศรปญญา 225 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
18541 นาย ราชัณห ปกครอง 9 ซองประชานุกูล1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
18542 นาย ราชัน ธีระพิทยาตระกูล 294 ม.2 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
18543 นาย ราชันย กันดี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
18544 นาย ราชันย สีวิจ๋ี 427/1ม.2 เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / /
18545 นาย ราชา อุดมสุขเจริญ 177 ม.8 ปาบอน ปาบอน พัทลุง /
18546 นางสาว ราชาวดี ศรีเทพ 11/4 ม.5 หวยแกว แมออน เชียงใหม 50130 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 843 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

18547 นาย ราเชนทร มโนสุดประสิทธิ์ 59ม.2 ปราจีนบุรี /
18548 นาย ราเชนทร รักสกุล 10/339 ม.7 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10130 / / / /
18549 นาง ราตรี คลังเพ็ชร 52/1 กูชาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
18550 นางาสาว ราตรี แคแดง 56 1 คลองขวาง เจาเฟอง ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11000 /
18551 นาง ราตรี จันทร 1270/2ม.14 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 / /
18552 นาย ราตรี จารุสวัสดิ์ 54 ต.ในเมือง ถ.บรมไตรโลกนารก อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
18553 นางสาว ราตรี ไชยยารุสกะนาวิน 160 อิสรภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
18554 นางสาว ราตรี ดินวิเศษ 41/109 ประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18555 นางสาว ราตรี ตอยบุญตาม 17/26 ซอยลาดพราว 4ม.10 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
18556 นางสาว ราตรี ทวีตา 12/1ม.2 ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
18557 นาย ราตรี บุญกะยะ หมูที่ 3 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา /
18558 นาง ราตรี ปานสวาง 194 ม.1 กุดกวาง กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน /
18559 นาง ราตรี ปยะ 57 ชุมพล ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
18560 นาง ราตรี พระนคร 189  ม.1 หนองคาย /
18561 นางสาว ราตรี โพธิ์เจริญ 51/984ม.2 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี /
18562 นาง ราตรี โพธิ์ถึง 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
18563 นาง ราตรี ศรีสุข 62ม.6 เขาวัว ทาใหม จันทบุรี 22120 / /
18564 นาง ราตรี สมัญญา 133 ม.5 ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช 80220 /
18565 นาง ราตรี สุขเกษม 34/6ม.3 หัวตะพาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
18566 นาง ราตรี สุขสมวงศ 24ม.1 โพตลาดแกว ทาวุง ลพบุรี /
18567 นาง ราตรี อินทโลหิต 43/10 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18568 นางสาว ราตรีรัตน ชลธี 40/77 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
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18569 นาย ราน บุญณรงค 28 4 เขากอบ หวยยอด ตรัง 92130 /
18570 นาย รานินทร มุนินทรนิมิตต ก.239 เสนามาวิน เสนา พระนครศรีอยุธยา /
18571 นางสาว รานี กิจยิ่งโสภณ 180/26ม.3 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร / / /
18572 นาง รานี ชัยโคตร 226 5 หนองน้ําใส วัฒนานคร สระแกว 27160 /
18573 นาง รามนรี ธีระธนานนท 183ในเขต อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
18574 นางสาว รามาพร มกรพันธุ 94 ม.5 เชียงใหม-ลําพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
18575 นาย รามิล เจริญผล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
18576 นาง รายีนา แกวเบาะคํา 65/4 เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร /
18577 นาง รายีนา ชูสิน 65/4 บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร /
18578 นาย รายูร รักราชการ 525/ 45 ถ.พรสวางนิเวศน 1 หมูที่ 1 ต.สําโรงเหนือ อ.เมือง จ. สมุทรปราการ /
18579 นางสาว ราษี สระภักดิ์ 130/10 พุทธมณฑล 3 พุทธมณ สาย2 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
18580 ร.ท. ราหุล โฉมไสว 2140ม.6 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18581 นาง ราอุยะ ยาเมาะ 77/5 3 ลิดล เมืองยะลา ยะลา 95160 / / /
18582 นาง รําพรวน จิณวงษ 45ม.14 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย /
18583 นางสาว รําเพย ใบเจริญ 480/2 วชิรปราการ มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
18584 นาง รําเพย อุเหลา 91 ม.4 ต.บานขาม อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000 หนองบัวลําภู /
18585 นางสาว รําไพ เซ่ียงบง 33/2 9 หลักสาม บานแพว สมุทรสาคร 74120 / / / /
18586 นาย รําไพ ทองพูล 10 ม.9 ชยางกูล อุบลราชธานี /
18587 นาง รําไพ ทีวะเวช 1426 ต. ปากเพรียว ถ.พิชัยรณรงคสงคราม อ.เมือง จ.สระบุรี /
18588 นาย รําไพ พิลาสันต 272ม.3 นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี / /
18589 นาย รําไพ หวลคิด 446/2 ม.4 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี /
18590 นางสาว รําไพพรรณ จันทรสุวรรณทา 85/26ม.9 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
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18591 นางสาว รําไพพรรณ ศรีทิพงศ 72 ม.2 ซ. ถ. ต.ทุงโฮง อ.เมืองแพร จ.แพร 54000 โทร.- แพร /
18592 นาง ริกิต จตุรมนตรี 57ม.13 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา / /
18593 นาย ริชาญ จรลําโกน 34/2ม.7 นิคมบูรพา นิคม สตึก บุรีรัมย /
18594 นาย ริด ชัยศรี 2 ม.1 สุราษฎรธานี /
18595 นาย ริน บุญญาภา 118 ต. บานคาย บานคาย ระยอง / /
18596 นาย ริ่น แกวสุวรรณ 141 ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช /
18597 นางสาว รินดา ลีลารัศมี 3/74 วัชรพล ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
18598 นาย รินทร สหะขันธ 53ม.12 สําราญใต สามชัย กาฬสินธุ / /
18599 นางสาว รินธิดา พรมสุขันธ 38/1 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
18600 นาง รินนา บัวแชม 123/306ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 36150 / /
18601 นาง รินรยา ปานโกศล 79/22 5 หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50290 /
18602 นางสาว รินรําไพ พุทธิพันธ 26 13 แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม 50290 /
18603 นาง ริ้ว รัตนพัลลภ 2 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี / /
18604 นาย รีน เลขลักษณ 97/5ม.2 หนาวัดหาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
18605 นาย รื่น คงรอด 58 หมู 1 ต. ในเมือง ถ. ธรรมไตรปฎก อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
18606 นาย รื่น ปนทอง 42 เขาบางแพรก หนองฉาง อุทัยธานี /
18607 นาย รุง กิตติพิชัย 31/3ม.2 เพชรเกษม ทาตลาด สามพราน นครปฐม / /
18608 นาย รุง จันทรแฉง 171 อ.พระนคร อ.พระนคร จ.พระนคร /
18609 นาย รุง พลจันทึก 10 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา /
18610 นาย รุง มกรางกูร 135 ปานทิพย 2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18611 นางสาว รุงทิพย แซตั้ง /
18612 นส. รุงทิพย จันงาม 28 ม.4 ต.โพนสูง อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290 /
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18613 นางสาว รุงทิพย จันตา 39/27 6 บางกรวย-ไทรนอย บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 /
18614 นางสาว รุงทิพย แซตั้ง 62/258 ม.7 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
18615 นางสาว รุงทิพย ตรงจิตรจริง 10 ชุมช่ือ อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
18616 นางสาว รุงทิพย ตั้งปริมณฑล 25/26 วุฒาภาส ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18617 นางสาว รุงทิพย ทองใบพาณิชยกุล 106/195ม.8 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
18618 นางสาว รุงทิพย ทองศิริ 129/123 ม.2 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
18619 นางสาว รุงทิพย ทิมทับ 129/1ม.3 ทางเกวียน แกลง ระยอง /
18620 นางสาว รุงทิพย นวะโคกศรี 117/ม.10 ไชยประสิทธิ์ ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 41230 /
18621 นาง รุงทิพย บูรณะพาณิชยกิจ 21 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
18622 นางสาว รุงทิพย ประเสริฐ 5 ก 10 เบิกไพร บานโปง ราชบุรี 70110 /
18623 นางสาว รุงทิพย มหาดไทย 159/76 3 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
18624 นาง รุงทิพย อุปศรี 95/58ม.6 17/2 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
18625 นางสาว รุงทิวา ชมบุรี 56 หมู 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
18626 นาง รุงทิวา ต.เจริญ 236/34ม.1 หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / /
18627 นางสาว รุงทิวา เทศวัง 105 หมู 2 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
18628 นาง รุงทิวา พงษพานิช 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 /
18629 นางสาว รุงนภา เจริญเหลือ 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
18630 นาง รุงนภา เฉลยพจน 59 ม.3 โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 34190 / / / /
18631 นางสาว รุงนภา ชูทอง 261/1ม.2 เหนือคลอง กระบี่ /
18632 นาง รุงนภา นิลประภา 443ม.1 นามวัฒน กังแอน ปราสาท สุรินทร /
18633 นางสาว รุงนภา เพ็ชระ 79/3 หมู 4 ชางอากาศอุทิศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
18634 นาง รุงนภา ศรีนวล 66/345 ม.2 บึงน้ํารักษ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
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18635 นาง รุงนภา สังขะโห 202/62 11 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
18636 นาง รุงนภา สาทรสวัสดิ์ 60/59 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี / /
18637 นาง รุงนภา แสงทอง 42/3 ศรีอุตรานอก ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
18638 นาง รุงนภา หมูวรรณ 1 ม.1 บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ /
18639 นางสาว รุงเพชร พุกบางจาก 159ม.4 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / / / /
18640 นางสาว รุงเพชร ประทุมสินธุ 238/19 สันนิบาตเทศบาล จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
18641 นาง รุงฟา รักชนะชัย 40/272ม.10 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
18642 นางสาว รุงฟา ลีลาธเนศ 5/29 พระราม 4 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
18643 นางสาว รุงรวี จินตอัจฉริยะ 5/6 5 รองเมือง ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
18644 นาง รุงระวี ตุยเครือ 194 ม.6 ลอมแรด เถิน ลําปาง /
18645 นางสาว รุงระวี ประทุมศรี 282/42 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
18646 นาง รุงระวี กอรปอริยจิต 399/90 วิภาวดี ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
18647 นางสาว รุงระวี เตาณรงค 399/90 วิภาวดี ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
18648 นางสาว รุงระวี ทุยบึงฉิม 354/1 4 บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
18649 นางสาว รุงรัตน ขําทาพูด /
18650 รุงรัตน รติยาภรณพันธุ /
18651 นางสาว รุงรัตน เงาธรรม 61 ม.3 -- หนองแฝก สารภี เชียงใหม 50140 /
18652 นาง รุงรัตน ชยันตนคร 62/1 ม.3 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
18653 นาง รุงรัตน ปวราธิสันต 102/8ม.6 นวมินทร กรุงเทพมหานคร / /
18654 นางสาว รุงรัตน เหลาพงศสวัสดิ์ 604/460 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
18655 นาง รุงราตรี สัมมาโพธิ์ 747/45 ม.6 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 / /
18656 นาย รุงโรจน ไตรพิบูลยสุข 161/2ม.1 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10600 /
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18657 นาย รุงโรจน เพียรปญญารักษ 90 ม.2 บานแกง ตรอน อุตรดิตถ /
18658 นาย รุงโรจน ยลรดีสิริ 360/209 พิบูลยคอนโดทาวน เสนาเขมาเนรมตประชาราษฎรสาย 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
18659 พ.อ.อ. รุงโรจน รอดจิตร 255 ม.24 หลังโรงหนังตลาดบางซ่ือเตชะวนิชย ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
18660 นาย รุงโรจน เรืองอํานาจ 290 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
18661 นาย รุงโรจน โรจนศิริพงษ 295ม.1 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา /
18662 นาย รุงโรจน วีระพัฒน 434 ประชาราษฎร1 สมุทรปราการ /
18663 นาย รุงโรจน ศศิวรไพศาล 49/1 ม.4 ดอนกระเบื้อง บานโปง ราชบุรี / /
18664 นาย รุงโรจน หลรดีสิริ 98 พิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18665 นางสาว รุงฤดี ชมชอบไพรพนา 189 10 แมนาจร แมแจม เชียงใหม 50270 /
18666 นาง รุงฤดี นิชํานาญ 215/ม.9 มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
18667 นาย รุงฤทธิ์ ศิรวุฒิทานนท 129 ม.5 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี /
18668 นาง รุงลดา ดํารงคมงคลกุล 17/25 แกนตูมประชาราษฎรในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
18669 นาง รุงลดา ธานี 9 10 บ.ยางหลวงพัฒนา กุดจิก เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 39000 /
18670 นางสาว รุงลักษณ ลิ้มโอฬารสุขสกุล 80 พูลสุวรรณ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
18671 นางสาว รุงลาวัลย เกทษร 98 ลาดพราว 126 (กรันฑพร) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
18672 นางสาว รุงลาวัลย สมานชาติ 851 รัชดานิเวศน สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
18673 นาย รุงวัฒนา ศรีสวัสดิคุโณดม 55/212 6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
18674 นางสาว รุงอรุณ กองออน 1132 ม.1 ซ. ถ. ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. สมุทรปราการ /
18675 นางสาว รุงอรุณ กาญจนวัฒนา 42 ม.6 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 / /
18676 นางสาว รุงอรุณ คันโธ 4 ม.3 บางคา ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 24120 /
18677 นางสาว รุงอรุณ จําเนียน 113 8 อางทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
18678 นาง รุงอรุณ ชาญสงาเวช 528-530 โลสีย เมืองนครสวรรค นครสวรรค / /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

18679 นางสาว รุงอรุณ ชินแสนแกว 379 หมู3 เลย - หนองบัว ผาอินทรแปลง เอราวัณ เลย 42220 /
18680 นางสาว รุงอรุณ นาคละมาย 59 เจริญนคร60 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18681 นาง รุงอรุณ อุรารื่น 9/1 1 บานชบ สังขะ สุรินทร 32150 / /
18682 นางสาว รุงอารีย อารีจิตสกุล 113 ม.4 ดอนแกว แมริม เชียงใหม / / /
18683 นาย รุจ บุญชัย 169/408 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
18684 นางสาว รุจา เลาสกุล 16 โชติวัฒน ซ.1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
18685 นางสาว รุจาภา บุณญะพานิชสกุล 28/31ม.4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
18686 นาง รุจิ แพรดํา 224/592 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
18687 นางสาว รุจิกร คําพุกกะ 9/8ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
18688 นาย รุจิพงศ เปยมสิริโชค 2 เลียบคลองภาษีเจริญฝงใต 2/1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / /
18689 นาง รุจิภา ชุณหเพสย 33/974 1 งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
18690 นางสาว รุจิภา วิชชุสกุลชัย 194/139หมู9 พัทยากลาง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี /
18691 นางสาว รุจิยา บูเก็ม 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
18692 นาง รุจิรัตน กาวิชัย 68/3ม.2 เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง 52190 / /
18693 นางสาว รุจิรัตน แกวคุมภัย 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
18694 นาง รุจิรา กุลาตี 372 สมเด็จพระเจาตากสินตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
18695 นางสาว รุจิรา จินดาดํารงเวช 3/154 เทศบาลนิมิตรเหนือ กรุงเทพมหานคร 10900 / /
18696 นางสาว รุจิรา ชิตบัณฑิตย 66 ม.7 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี /
18697 นางสาว รุจิรา ณัฐฤทธิศักดิ์ 241 21 แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / / /
18698 นางสาว รุจิรา ทวีเฉลิมดิษฐ สุขุมวิท 71 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
18699 นาง รุจิรา ภวานุวงศ 9/2ม.10 เพชรเกษม บานสิงห โพธาราม ราชบุรี /
18700 นางสาว รุจิรา เลิศพรอม 140/15 3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
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18701 นาง รุจิรา สองแสง 37/3ม.8 นาเตย ทายเหมือง พังงา /
18702 นาง รุจิรา หิรัญสาลี 31/66 สุราษฎรธานี 84000 /
18703 นางสาว รุจิรา อินอํานวย 102 ม.2 รังสิต-ปทุมธานี 17รังสิต-ปทุมธานี ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
18704 นาง รุจิรา อุนปานทอง 18 1 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา / / /
18705 นางสาว รุจิเรข แซเอ้ีย 169/413 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
18706 นางสาว รุจิเรข ททรานนท 2 เจาฟา ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
18707 นางสาว รุจิลักขณ รัตตะรมย 9/57 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี /
18708 นางสาว รุจิษยา ธิวงค 125/1 7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
18709 นางสาว รุจิษยา บริสุทธิญาณี 35/17 ทองหลอ 2 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
18710 นาง รุจี พงษทอง 44/4 ม.1 สุขาภิบาล 3 ปทุม-ลาดหลุมแกว ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 / /
18711 นางสาว รุจี พงษประเสริฐ 1/6 1 จามทวี ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
18712 นาง รุจี พรหมประดิษฐ 8/2 9 หนองช่ิม แหลมสิงห จันทบุรี 22130 / /
18713 นาย รุณ อ้ึงสกุล 747 2 ในเมือง เมือง รอยเอ็ด / /
18714 ร.ต.ต. รุน คํานุน 214 นคร-ปากพนัง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
18715 นาย รุม ทองตรีพันธุ 152 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
18716 นาย รุม แสงทอง 38 ม.4 สระบุรี /
18717 นางสาว รุสดา ดอเลาะ 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
18718 นางสาว รุสนานี แลหา 1ม.2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
18719 นางสาว รุสนี มามะ 62 8 ทุงรวงทอง จุน พะเยา 56150 / / / /
18720 นางสาว รุสนี เล็มโดย 106 ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
18721 นางสาว เรขา ทองสุทธา 450/6ม.2 แสงชูโต ทามวง ทามวง กาญจนบุรี /
18722 นาย เรง คําภู ต.ทาพิน อ.เมือง จ.ลพบุรี /
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18723 นาง เรฑิภา เลขาวิวัฒน 44/47 ม.1 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
18724 นาง เรณู กระทายขวัญ 83 ประชาธิปก2 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18725 นางสาว เรณู กิตติชาติเชาวลิต 39/2ม.9 เพชรเกษม วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร 86190 /
18726 นางสาว เรณู ขันสิงหา 3/11ม.7 ชัยพฤกษ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
18727 นาง เรณู แขอุดม 52ม.2 บางใบไม เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / / /
18728 นางสาว เรณู คงเหมือน 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
18729 นาง เรณู ทัศนพันธุ 19ม.4 ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / /
18730 นาง เรณู แนวเล็ก 114/43 ชอแฮ ในเวียง เมืองแพร แพร /
18731 นาง เรณู บุญยืน 115/1 ม.6 ศิริชัย กรุงเทพนนท 12 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
18732 นาง เรณู ผองเสรี 59//262 บรมรชชนนี 101 บรมรชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
18733 นาง เรณู ภูกิตติวรางกูร 2 ม.1 สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม 73180 /
18734 นาง เรณู รัตนแกว 91ม.4 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ /
18735 นาง เรณู รุจิรัตน 23ม.7 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
18736 นางสาว เรณู สุขศรี 150/152ม.6 สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
18737 นาย เรณู สุมาลี 2 วัดปา หลอสัก เพชรบูรณ / /
18738 นาง เรณู อุปภา 45 7 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
18739 นางสาว เรณู เอียดชะตา 55 6 ทุงคาย ยานตาขาว ตรัง 92140 / /
18740 นาง เรไร นิลรัตน 250/1 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท / / /
18741 นาง เรไร วชิรจุติพงศ 36 12 (ถนนมหาโชคมหาโชค เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
18742 นางสาว เรวดี กองเสริมทรัพย 345 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
18743 นาง เรวดี ฉัตรขาว 3/603 ม.1 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
18744 นาง เรวดี บางมอญ 295 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 /
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18745 นาง เรวดี ปญญาไชย 32 2 หนองหลม หางฉัตร ลําปาง 52190 / /
18746 นางสาว เรวดี โพธิกุดสัย 111/32 ม.3 ต.บางรักนอย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี / /
18747 นาง เรวดี ละเอียดดี 1315 อาคารสงเคราะห2 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18748 นางสาว เรวดี ศรีคํา 261 8 แมจ๊ัวะ เดนชัย แพร 34110 / / / /
18749 นาง เรวดี หงษสุวงศ 42/10ม.1 บางนาตราด กรุงเทพมหานคร /
18750 นาย เรวัฒน ผายะวัฒน 12 รักการดี อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 /
18751 นาย เรวัฒน มหาสิทธิวัฒน 72ง หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
18752 นาย เรวัต คลายศรี 39/1 สฤษดิ์ สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี 94000 /
18753 นาย เรวัต ไชยเพชร 174/58 วัดโพธิ-์บางใหญ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
18754 นาย เรวัต เทศแยม 210ม.1 สระบุร-ีหลมสัก ชัยนารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี / /
18755 นาย เรวัต แทนสวัสดิ์ 362 ต.ปากเพรียว ถ.พิชัย  อ.เมือง จ.สระบุรี /
18756 นาย เรวัต เมธีศิริวัฒน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
18757 นาย เรวัต ฤกษดี 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี /
18758 นาย เรวัต เลิศธรรมเทวี 69/401ม.12 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / /
18759 นาย เรวัต ศิลปชัย 65/1 14 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 26000 /
18760 ร.ต.อ. เรวัต สุวรรณมณี 131/36ม.1 เพชรเกษม ควนลัง หาดใหญ สงขลา / /
18761 พ.ต. เรวัตร พรหมหลอ 9 พระมหาราชครู ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
18762 นาย เรวัตร เสรีวัฒนารัตน 1194/11 เทอดไทย วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18763 นาย เริงยุทธ เมืองศรีนุน 191/1053 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
18764 นาง เริงรมย วงศสุกัลป 120/1ม.2 สกลนคร /
18765 ร.ต. เริงฤทธิ์ จันทรประสิทธิ์ 13/1 สุขุมวิท65 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
18766 นาย เริงฤทธิ์ สินสม 51/323 ม.2 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / /
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18767 นาย เริงศักดิ์ เหลืองระฆัง 49 วัดราช ดินสอ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
18768 นาย เริงอรุณ เพชรฤทธิ์ 478/2ม.1 นครศรีธรรมราช 80130 /
18769 นาย เริม มีแสง 4ม.3 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
18770 นาย เริ่ม มีศรีสวัสดิ์ 31 วัฒนโยธิน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18771 นาย เริ่ม ฤทธิ์เรียงนาม 2128 เจริญกรุง ยานนาวา ยานนาวา พระนคร / /
18772 นาย เรียง กําลังเกื้อ 67ม.3 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
18773 นาง เรียง จันทาพูน 546ม.17 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
18774 นาย เรียง ช่ืนเจริญ 135ม.1 เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา /
18775 นาย เรียง พริกบุญจันทร 488/2 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
18776 นาย เรียน ช่ืนใจ 194/4 ม.11 สุขาภิบาล 2 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
18777 นาย เรียน ยาทองไชย 29 ม.1 เมืองสกลนคร สกลนคร /
18778 นาย เรียน ศรีนพรม 74ม.1 เลิงนกทา ยโสธร /
18779 นาย เรียน เอมยานยาว 2 โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก /
18780 นาย เรียบ วชิรเวชช 28 ม.2 แสงอรุณ ปะโค กุมภวาป อุดรธานี /
18781 นาย เรียม ขันเทียน 76ม.3 จันทิมา ลานกระบือ กําแพงเพชร 62170 /
18782 นางสาว เรียม โคกทอง 22ม.12 นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก /
18783 นางสาว เรียม จันพรพงษ 98/108 ซ.กุศลศิลป ถ.สรรพรวุธ ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 กรุงเทพมหานคร /
18784 นาย เรียม จินตะเลขา 64 บานกลวย เมือง ชัยนาท / /
18785 นางสาว เรียม เชิดชูศรี 7/1 9 หนองช่ิม แหลมสิงห จันทบุรี 22130 / /
18786 นาย เรียม ประชุมพันธื 5 คลองอุดม เมือง ฉะเชิงเทรา / /
18787 นาย เรียม พิทยเจริญ 1/19 ม.6 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
18788 นาง เรียม โพธิพันธุ 47/199ม.7 รัตนาธเบศร เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / /
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18789 นาย เรียม สมดี 6 รังสิต ธัญญะบุรี ปทุมธานี / /
18790 นาง เรียม สายมี 509 ม.5 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
18791 นาง เรียม อินทรดวง /
18792 นางสาว เรียมศิริ นิลปทมอมร 44/288 รามคําแหง (สุขาภิบาล หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18793 นาง เรียวฟา นาวาบุญนิยม 303 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
18794 นาย เรือง คุมไพร 200 จันทราลักษณ ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
18795 นาย เรือง จันทรังษี 222ม.7 พิบูลละเอียด หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
18796 นาย เรือง ธรรมพิทักษ 7 บานพริก บานนา นครนายก /
18797 นาย เรือง นันทะสา 97/1 ม.7 สกลนคร /
18798 นาย เรือง บุญเกตุ 81ม.5 ศรีชาววัง วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53170 /
18799 นาย เรือง ผานะวงศ 99 ม.10 อาทิตยอุทัย อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร /
18800 นาย เรือง โยธาเขียว 11 โพรงมะดื่อ เมือง นครปฐม / /
18801 นาย เรือง หิรัญเกตุ 31 ม.3 ต.บางเชือกหนัง อ.ตลิ่งชัน จ.ธนบุรี /
18802 นาย เรื่อง ประสมเพชร 354/5 ตลาดใหม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
18803 นาย เรือง ช่ืนจิตกุลถาวร 249 ไผเตย หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / / /
18804 นาย เรืองฉาย ดีวงษ 164ม.5 นาเพียง ชุมแพ ขอนแกน 40130 /
18805 นาย เรืองชัย ไชยทิพย 395 ม.1 สนามบิน เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
18806 นาย เรืองชัย ตราชู 91-93 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
18807 นาย เรืองเดช ยินดี 11/115 สิทธิชัย บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
18808 นาย เรืองพจน เพียรราษฏร 50/159ม.9 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
18809 นาย เรืองยศ เลิศสุขุมวนิช 91/7 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
18810 ส.อ. เรืองยศ สัตยบัณทิต 66/7 ทหาร หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
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18811 นาย เรืองยศ สินบุญมาสวัสดิ์ 36 ม.6 ชอนสารเดช หนองมวง ลพบุรี / /
18812 นาง เรืองรอง โสภา 111/6 5 เชียงใหม-ฝาง แมสา แมริม เชียงใหม 50180 / / /
18813 นาย เรืองโรจน สิริชัยเวชกุล 798 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
18814 นาย เรืองฤทธิ์ ไชยชมภู /
18815 นาย เรืองฤทธิ์ เกิดไพบูลย 1198 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
18816 นางสาว เรืองวิทย บินลาเตะ 39 สัจจกุล หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
18817 นาย เรืองวุฒิ จิระวัฒนภิญโญ 117ม.1 นครราชสีมา /
18818 นาย เรืองเวช อินทรโพธิ์ 198-200 ต.บานบาตร ถ.บริพัตร อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพ /
18819 นาวาอากาศตรีหญิง เรืองศรี ศรีอินทรคํา 1/578 ม.7 กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม 73180 / / / /
18820 นางสาว เรืองศรี อํ่าทอง 103/20 4 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 / /
18821 นาย เรืองศักดิ์ นาคประเสริฐ 106 ม.5 แมสรวย แมสรวย เชียงราย 57180 / / /
18822 นาย เรืองศักดิ์ นิ่มศิริเรืองผล 161 หมู 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค /
18823 นาย เรืองศักดิ์ ลองทอง 89 ม.3 เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
18824 นาย เรืองศักดิ์ สิทธิโภชน 150/4 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
18825 นาย เรืองศิลป ภูแลนดู 45/3 ม.20 ยางตลาด กาฬสินธุ /
18826 นางสาว เรือนคํา กาวิชา 99/158 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /
18827 นาง เรือนทอง แกวสมพงษ 252/1 ทาคราวนอย สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง 52100 / /
18828 นาง เรือนมูล มูลม่ิง 952 ถ.ตลาดเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพ็ชรบูรณ /
18829 นางสาว แรงรุง รักพงษอโศก 66 ม.5 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
18830 นาย แรม เงินยวง 3ม.2 พระนครศรีอยุธยา /
18831 นางสาว แรมณภา เวฬุวนาธร 202/233 ม.4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / / / /
18832 นาย โรจน ฑิตธิวงษ 220 ม.2 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
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18833 นาย โรจน ทลิ่วจุลัศจรรย 100/2ม.11 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
18834 นาย โรจน ทองมี 161ม.6 หวยโต ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
18835 นาย โรจน โปตนะรุงเรือง 178 ต.พญาไท อ.ดุสิต จ.พระนคร /
18836 นาย โรจน ลัทธิธรรม ม.5 เสาไห เสาไห สระบุรี / /
18837 นาง โรจนี เผาชางทอง 5/1 รัศมีจันทร เสริมสุข ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
18838 นาย โรมทอง ดีสุข 877 ลาดพราว71 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
18839 นาย ฤชากร เคยชัยภูมิ 67/1 4 บานบัว เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120 /
18840 นางสาว ฤชุกร จงธนูธรรม 2008/79 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
18841 นางสาว ฤดี เดื่อดิน 175/6 วัดระฆัง ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
18842 นางสาว ฤดีดาว พรพฤฒิพงศ 30/3 เทศบาลพัฒนา3จรดวิถีถอง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 / / /
18843 นาง ฤดีภรณ จารุธานีวงศ 162 หนาสถานี ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย / /
18844 นางสาว ฤดีภรณ อภิวัฒนากุล 713 ประชาราฎร2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
18845 นางสาว ฤดีวรรณ พิกุลงาม 340/226 3 สุขุมวิท บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
18846 นาง ฤดีวัลย ไตรทิพยวรากุล 170/75ฉ1 อัครนิวาต บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
18847 ร.ต.ท. ฤทธิ์ ปายะฤทธิ์ พิศาล ตรัง /
18848 นาย ฤทธิ์ พันธไชย 4 ม.1 สวาง พรรณานิคม สกลนคร /
18849 นาย ฤทธิ์ มาลีหวล ม.1 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร / /
18850 นาง ฤทธิ์ สําพล 40/2ม.5 พังโคน พังโคน สกลนคร /
18851 นาย ฤทธิ วายระกุล ม.8 บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
18852 พ.จ.อ. ฤทธิชัย ไชยฤทธิ์ 14/11 ม.31 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18853 นาย ฤทธิชัย บอชล 169/409 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
18854 นาย ฤทธิชัย ผองอําไพเวช 40/37 4 อนามัยงามเจริญอนามัยงามเจริญ 33 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
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18855 นาย ฤทธิชัย พิมปา 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
18856 นาย ฤทธิชัย สมบัติ 59 3 พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย 43130 /
18857 นาย ฤทธิชัย 40/37 4 อนามัยงามเจริญอนามัยงามเจริญ 33 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
18858 นาย ฤทธิพงษ วงศศรี 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
18859 นาย ฤทธิศักดิ์ เสียงเสนาะ 41ม.2 เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
18860 นาย ฤทธี ตนโพธิ์ 3 ม.7 อุบลราชธานี /
18861 นางสาว ฤทัยรัตน พรมจันทร 67/7 นวมินทร43 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
18862 นางสาว ฤทัยรัตน รักการศิลป 298/63 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
18863 นางสาว ฤทัยรัตน ศุภกิจเดชา 35/3 4 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
18864 นาง ฤทัยรัตน สุยะราช 82 สันปายาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
18865 นางสาว ฤทัยวรรณ ถาวรวิจิตร 34/11 7 โปงแยง แมริม เชียงใหม 50180 / / /
18866 นางสาว ฤทัยวรรณ ชาคโรทัย 97/1-2 ทาทอง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
18867 นางสาว ฤทัยวรรณ แสนสุข 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
18868 นาง ฤษร พันธุรัตน 112/628 11 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
18869 นาย ฤาชัย ขันตี 187ม.3 สกลมารถ เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี / /
18870 นาง ลดา ศุภเวช 72ม.6 พระนครศรีอยุธยา /
18871 นางสาว ลดาพิมพ ถาวรธีรเสฏฐ 40 พ่ึงมี34 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
18872 นางสาว ลดารัติ สายลิ่ม 48/45 ม.7 ดี.เค.2 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
18873 นาง ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา 9/20 หมู 2 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
18874 นาง ลดาวัลย โฆษิตวรเชษฐ 25/1 บางกรวย บางเลน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
18875 นาง ลดาวัลย นิชโรจน 347/119 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18876 นาง ลดาวัลย ประเสริฐผล 803/1 หลานกุญชร เจตนจํานงค บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
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18877 นาง ลดาวัลย พงศเกรียงไกร 62/304ม.5 เสนานิคม1 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
18878 นาย ลพ คุณประเสริฐ 56 ม.4 ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
18879 นาย ลพ เทศขยัน 31 หมู 3 ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ /
18880 นางสาว ลภัสรดา ฉายศิริวงศ 43/34 ลาดพราว 63 (สุขสันต 3) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
18881 นางสาว ลภัสรดา ทองเกิน 53 ฉัตรแกว สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
18882 นาย ลม คงขวัญเมือง 2 บางเลน บางเลน นครปฐม / /
18883 นาย ลม คลองใจ 684 ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแกน /
18884 นาย ลม สองนาก 39ม.3 บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
18885 นาง ลมชวย เพชรพงศ 334 พิทักษชาติ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / / /
18886 นาง ลมโชย พูลเพียร 130/3ม.5 ศรีพยุหะ พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค /
18887 นาง ลมัย จําปาดิบ 301/1674 7 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี / / /
18888 นาง ลมัย ไชโย 222/4 ม.13 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190 /
18889 นาย ลมัย ลาภอุดม ม.3 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา / /
18890 นาย ลมัย หมวกอินทร ม.4 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร / /
18891 นาง ลมุน อินทรพรหม 188/11-12 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท / /
18892 นาย ลมุล แจงอรุณ ม.7 นครนายก /
18893 นาย ลมุล สั่งแสวง หมูที่ 4  ต.บางยี่รงค  อ.บางคณฑี จ. สมุทรสงคราม /
18894 นาย ลมูล การอุทัย 22 สามเสน บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
18895 นาย ลมูล ไกรนิตย หมู 5 ต.เกาเลี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
18896 นาง ลมูล ชาญไชยเวช 233 ซ.วัฒนา ถ.ประชาราษฎร หมู 7 ต.บางซ่ือ อ.ดุสิต จ.พระนคร /
18897 นาง ลมูล วานิชพันธ 20/ค พานิชเจริญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
18898 นาย ลมูล วิสิทธิ์ 203 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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18899 นาย ลมูล ศรีทับทิม 80ม.7 พระนอน เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
18900 นาย ลมูล ศิลปวรศาสตร ม.2 สรรพยา ชัยนาท / /
18901 นาย ลมูล สุภาพเนตร 802 ต.ถนนนครไชยศรี ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
18902 นาย ลมูล อาสานิช 1144ฎ มไหวรรค บุคคโล ธนบุรี ธนบุรี / /
18903 นาง ลลดา หวังถนอม 34/1 1 ทาเสน บานลาด เพชรบุรี 76150 /
18904 นางสาว ลลนา สุขขา 33/77 4 หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
18905 นางสาว ลลิดา ค่ําคูณ 406/9 วิทยะธํารงค ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 / / / /
18906 นางสาว ลลิตา แขกเต 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
18907 นาง ลลิตา เดชเทิด 57/13 รัตนโกสินทร วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
18908 นางสาว ลลิตา แตงกลับ 306/29 ม.3 ซ. ถ.พหลโยธิน ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. กรุงเทพมหานคร /
18909 นางสาว ลลิตา วงศสม 68/852ม.7 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
18910 นางสาว ลลิตา สกุลเทวัญพิทักษ 110/120 2 นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / /
18911 นาง ลลิตา สมศรี 12/9 ม.5 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22211 /
18912 นางสาว ลลินา จงเสถียรภาพ 93 สวนหลวง2 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
18913 นาย ลวง ศรีวงแกว 59ม.2 ศรีสําราญ น้ําโสม อุดรธานี /
18914 นาง ลวน กอนฆอง 49 ม.1 เพ็ญ อุดรธานี /
18915 นางสาว ลวน แซซ้ิม 82 ม.6 ตลาดลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
18916 นาย ลวน ดาวเรือง 84 ประชาธิปก วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
18917 นาย ลวน ทะสา 1 2 บานคอ คําชะอี มุกดาหาร 49110 / /
18918 นาย ลวน บางแจง - ม.2 บานนาสาร สุราษฎรธานี /
18919 นาย ลวน บุญเสริฐ 758-760ม.9 อุบลราชธานี /
18920 นาย ลวน เพชรผึ้ง 1272 ม.1 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค /
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18921 นาย ลวน วงศฟก 257 จักรเพ็ชร วังบูรพา พระนคร พระนคร / /
18922 นาย ลวน ศาตรศิริ 2 โพธิเวน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
18923 นาย ลวน สุบรรณพงษ 8 สามเสน วชิระพยาบาล ดุสิต พระนคร / /
18924 นาย ลวน หนูดี 141 11 ทุงลูกนก กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
18925 นาง ลวม สุทธิสารโชค 249 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
18926 นางสาว ลษิดา ศรีสวัสดิ์ 66 รวมจิตร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / / /
18927 นาย ลอกักเฮง แซลอ 1301 ตรอกหนาดรงไปรษณียชางมวย เมือง เชียงใหม /
18928 นาย ลอง จางคัตรานนท 30/23 เมืองตรัง ตรัง /
18929 นาย ลอง ธนจินดา 6 หมู 2 ต.บางไผ อ.เมือง จ.นนทบุรี /
18930 นาย ลอง สิทธิไชย 4 4 เขาวิเศษ สําเภา ตรัง /
18931 นาย ลอม เกิดสุข 161/6 ม. 6 ต. โพธิ์หก อ. บางแพ จ. ราชบุรี /
18932 นาง ลอม ขุนทองแกว 197 บุคคโล ธนบุรี ธนบุรี / /
18933 นาย ลอม พลซ่ือ 21 ม.9 โพนทอง รอยเอ็ด /
18934 นาย ลอม หลอดทอง 42 คูเมือง ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
18935 นางสาว ลอมศรี ภิรมยพร 481 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
18936 พ.อ.ท. ลอย บทสันเทียะ 56 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
18937 นาย ลอย พุทธมาตย 18 เมือง เมือง เลย /
18938 นาย ลอย มาลัยกอง 866 ต.ธาตุเชิงชุม ถ. เจริญเมือง จ. สกลนคร /
18939 นาย ลออ ยาพัด 26ม.9 ชัยนาท /
18940 นางสาว ลออ ลิ้มตระกูล 549/90 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
18941 นาย ลออ สังขทรัพย 32ม.3 นครสวรรค /
18942 นาง ลออ อโหสิ 23/1 ม.5 ทับยา อินทรบุรี สิงหบุรี /
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18943 นาย ลออง สถิตยบุตร 42/2 3 พิกุลทอง ทาชาง สิงหบุรี 16000 /
18944 นาง ลออศรี ศิริโรจน 387/1 บางพุทธา เมือง สิงหบุรี / /
18945 นาย ละเด็ด คาวัตถุ 1741,1743 พระราม4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
18946 นางสาว ละมอม กานทองหลาง 2ม.1 นครราชสีมา /
18947 นาย ละมอม ทองประดิษฐ ม.5 หนองฉนาก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
18948 นาง ละมอม นรินทรางกูร 2109/2 เจริญกรุง บางคอแหลม ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
18949 นาง ละมอม บุญยิ่ง 257 ต.วังบูรพา ถ.จักรเพ็ชร อ.พระนคร จ.พระนคร /
18950 นาง ละมอม พรมขลิบนิล 18 ม.3 ไชโย ไชโย อางทอง 14140 / /
18951 นางสาว ละมอม มะลิกา 566 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
18952 นาง ละมอม มีเพียร 31/1ม.1 หนาเมือง เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84140 /
18953 นาย ละมอม รัตสุข 426 อ.ดุสิต จ.พระนคร /
18954 นาง ละมัย เจริญกุล 438 เลียมสันติสุข แกงคอย แกงคอย สระบุรี /
18955 นางสาว ละมัย ซายหนองขาม 76/40 3 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
18956 นาง ละมัย ตันติเวชกุล 203 ง. ต.ชองนนทรีย อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
18957 นางสาว ละมัย ทองสุข ประจวบคีรีขันธ /
18958 นาย ละมัย ทับลอย - ม.6 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร /
18959 นาง ละมัย ทาเอ้ือ 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
18960 นางสาว ละมัย วิสมิตะนันทน 32 ม.2 รัฐภูมิ สงขลา /
18961 นางสาว ละมัย หุตะมาน 49 ลพบุรี /
18962 นางสาว ละมัยพร ปอประสิทธิ์ 31 ม.13 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
18963 นาง ละมาย ทรงประสิทธิ์ 221 เทอดไทย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
18964 นาง ละมาย บัวสุวรรณ 152 ม.3 สามแยก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
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18965 นาย ละมาย ประทุมเมศ 11 ทาขม้ิน โพทะเล พิจิตร /
18966 นาย ละมาย พุทธรักษา 487 ต. มะขามหยง อ. เมือง จ. ชลบุรี /
18967 นาย ละมาย พุทธสุวรรณ 3 ดงลคร เมือง นครนายก / /
18968 นาง ละมาย ยวยความดี 581 ข. กุฎีจีน วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
18969 นางสาว ละมุล จินสีดา 326/5 พัฒนชาง พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
18970 นาง ละมุล พุมศรีธร 2641 ไชยณรงค ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
18971 นางสาว ละมุล หนูรัตนแกว 7/8 ศรีสรราช ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
18972 นาง ละมูล คํานอย 90 ม.4 ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค / /
18973 นาง ละมูล จาบทอง 90 ม.4 ซ. ถ. ต.ดอนคา อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค 60160 โทร.- นครสวรรค /
18974 นาง ละมูล ธนะไชย - ม.5 นาโพธิ์ สวี ชุมพร /
18975 นาง ละมูล ปกมะศังข 513 ศ. จักรพรรดิ์พงษ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
18976 นาย ละมูล เพ็ชรบุรีกุล 13 ราษฏรบํารุง ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา /
18977 นางสาว ละมูล เลาประเสริฐสุข 88 ม.6 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 สมุทรปราการ /
18978 นาย ละมูล แสงเรือง 41 ม.2 บานหม่ี ลพบุรี /
18979 นาย ละเมียด นันทิวัฒน 20 เพชรบูรณ / /
18980 นางสาว ละเมียด นุยภักดี 36 ต. เสาชิงชา อ. พระนคร จ. พระนคร /
18981 นาย ละเมียด พรหมเวช 1320 กรุงเกษม ยศเส ปอมปราบ กทม. / /
18982 นางสาว ละเมียด มุงภักดี 36 ตีทอง เสาชิงชา พระนคร พระนคร /
18983 นาง ละเมียด ใยมณี บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
18984 นาง ละเมียด หวาดสิงห 17/1 1 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
18985 นาง ละเมียด อุทธิสินธุ 117/49 ม.13 ราษฎรคนึง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
18986 นางสาว ละแมน ชูสกุล 22 ม.11 หลังสวน ชุมพร /
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18987 นาง ละไม โชติคุณ 17/9 6 ชินเขต 1/35 หมูบานชินเขตงามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
18988 นาย ละวา เหมือนเงิน 1162 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
18989 นางสาว ละออ คงขวัญเมือง หมูที่ 1 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ. นครปฐม /
18990 นาง ละออ เนาวกาญจน 103 รักษชนะอุทิศ สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 /
18991 นาง ละออ บุญชวย 37/248 รามคําแหง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
18992 นาง ละออ ปนตา 241 ม.29 ต.หวยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย /
18993 นาง ละออ พจนพิสุทธิ์ 146/10 ต.วชิระพยาบาล ถ.สุโขทัย อ.ดุสิต จ.พระนคร /
18994 นางสาว ละออ วงศไชย รานศิริชัย เชียงใหม /
18995 พ.ต. ละออ ศิริโชติ 266 ม.3 สุขาภิบาล คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
18996 นาย ละออง คงขวัญเมือง 116 ม.5 บางเลน สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
18997 นาง ละออง เทศะกงณ 55 ม.31 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
18998 นาย ละออง บัวศิริ 63ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี / / /
18999 นาย ละออง พิจิตรพลาเทศ 385/1 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
19000 นาง ละออง พุทธมอญ 102/333 5 มิตรไมตรี จันทรทองเอ่ียม บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
19001 นาง ละออง ฤกษมงคล 1209/13 ยมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
19002 นาง ละออง เหลี่ยมไตร 184/35 ม.7 เทวบุรี โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
19003 นาง ละอองแกว ลิมปหวังอยู 135 ม. ซ.วัดภัคคินีนาถ ถ.ราชวิถี ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.08 1559 4582 กรุงเทพมหานคร /
19004 นาง ละอองดาว ไชยสัจ 358 ม.13 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร /
19005 นางสาว ละอองดาว ดิษวิเศษ 9 เพชรเกษม 28 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
19006 นางสาว ละอองดาว ธรรมมาศ 110 4 วังทอง วังเหนือ ลําปาง 52140 / / /
19007 นางสาว ละอองดาว ผิวสลับ 32 หนองบอน พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
19008 นางสาว ละอองดาว อินบํารุง 313/2 ปะตง สอยดาว จันทบุรี / /
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19009 นาง ละอองศรี ทองใบ 107ม.17 บอแฮว เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
19010 นางสาว ละเอียด ไกรเลิศ 922/19 ถ.เอกชัย ต . มหาชัย อ.เมือง จ. สมุทรสาคร /
19011 นาง ละเอียด ไขแสง 2515 ไชยณรงค ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
19012 นางสาว ละเอียด คชวัฒน 74/11ม.1 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
19013 นาง ละเอียด จันทรพิทักษ 518 หลานหลวง มหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
19014 นาง ละเอียด เจริญยิ่ง 47/170 หมู 7 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
19015 นาง ละเอียด ตันยุวแธนะ 22 ทรงสวัสดิ์ สัมพันธวงค กทม. /
19016 นาง ละเอียด นพศิริ 3/373 ม.6 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
19017 นาง ละเอียด บุญญะโสภัต 22 เทศบาล ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
19018 นาง ละเอียด พงศพฤกษา 200/20-21 ม.6 ก.เศรษฐกิจ 1 ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร / /
19019 นาง ละเอียด วรสุมันต 6/31 ธรรมบูชา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
19020 นาง ละเอียด เวณุพุกกะณะ 71/1 อรุณอัมรินทร บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
19021 นางสาว ละเอียด ไวมือ 449/40 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
19022 นาย ละเอียด ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ 436 พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
19023 นาง ละเอียด สหะวิริยะ 75ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
19024 นางสาว ละเอียด สุวีรานนท 339 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
19025 นางสาว ละเอียด เสรีวงศ 986 จอมพล ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
19026 นาย ละแอ ระกําทอง 15 ปอมเพชร ศรีธรรมโศก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
19027 นาง ลักขณา กาญจนศาสตร 1308/2 ตากสิน วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19028 นางสาว ลักขณา โกยรัมย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
19029 นางสาว ลักขณา ไชยกัณฑา 125 ม.5 หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม 50140 /
19030 นางสาว ลักขณา ไปทาฟอง 222/147ม.1 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
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19031 นาง ลักขณา เพ็ชญไพศิษฎ 32/76 ม.11 บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
19032 นาง ลักขณา ฟกฟูม 12/1 ม. ซ.สีน้ําเงิน ถ. ต.บางซ่ือ อ.บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 โทร.- กรุงเทพมหานคร /
19033 นาง ลักขณา ยศศักดิ์ศรี 31/11 นิพัทธสงเคราะห1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
19034 นางสาว ลักขณา สายเนตร 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
19035 นาง ลักขณา หมัดอาดัม 7ม6 พังลา สะเดา สงขลา / /
19036 นางสาว ลักขณา อัครศรีประไพ 43/63-64 สุนทรโกษา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
19037 นาง ลักขณา เอิบอาบ 19/1ม.1 ปทุมธานี /
19038 นาง ลักขณา เอียดแกว 116/5ม.9 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
19039 นาง ลักขณาพร จักสี 221 1 น้ําหมาน เมืองเลย เลย 42000 /
19040 นางสาว ลักขณาพร วานมนตรี 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
19041 นางสาว ลักคณา จีนสายใจ 5/1 จักรพรรดิพงษ วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
19042 นางสาว ลักคณา นาทองลาย 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
19043 นาย ลักเตี๊ยก แซลิ้ม 98-99 ม.10 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
19044 นาย ลักษ ศรีกุณะ 84/1 ม.2 ลําพูน /
19045 นาย ลักษณ โกเมท 244 ต.รองเมือง ถ.พระราม 4 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
19046 นางสาว ลักษณมน ทรงเวียง 173/63 1 วิภาวดี สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
19047 นางสาว ลักษณเลิศฉัตร จูสวัสดิ์ 11/2 ซอย35 สุขุมวิท ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
19048 นางสาว ลักษณวดี เจริญวัฒนอนันต 1/58 ม.10 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
19049 นาง ลักษณษพรรณ แกวมูลมุข 43/1 2 ม.มูลตุน สวนหมอน มัญจาคีรี ขอนแกน 40160 /
19050 นาง ลักษณา จันทรแจมหลา 129 จรัญสนิทวงศ44 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
19051 นาง ลักษณา จารุมิลินท 52 สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
19052 นางสาว ลักษณา ประเสริฐลาภ 327 ม.7 นครศรีธรรมราช 80130 /
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19053 นาง ลักษณา เพ็งเหมือน 245 7 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 / / / /
19054 นาง ลักษณา รุงประเสริฐวงศ 129 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / / /
19055 นาง ลักษณา สัมฤทธิ์ 1024 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี /
19056 นางสาว ลักษณา หลีลวน 85 1 ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี 70120 /
19057 นาง ลักษณา อนันตกุล 11 8 มงฟอรต เชียงใหม /
19058 นาง ลักษณารี เรียกจํารัส 187 อุบล-เดชอุดม เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 /
19059 นางสาว ลักษณาวรรณ ตันตระกูล 49/692ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
19060 นางสาว ลักษณาวลัย สุขสมสกุลชัย 2037/27 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 /
19061 นาง ลักษมนต สิงหปาน 4/484 9 รักศักดิ์ชมูล ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
19062 นางสาว ลักษมี ม่ันอน 47/2 4 บานโคน พิชัย อุตรดิตถ 53120 / /
19063 นางสาว ลักษมี ลิ่มวัฒนานันท 273/9 6 ทุงใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
19064 นาง ลักษมี ศรีตั้งวงศ 66/3ม.15 ทาชาง บางกล่ํา สงขลา 90110 / /
19065 นางสาว ลัคนา จงอุปถัมภสกุล 910/35 สุขุมวิท 101/1 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
19066 นางสาว ลัญชนา ครุทธะกระ 97/16 โกสุมรวมใจ 39 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
19067 นางสาว ลัญชนา นวนทอง 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
19068 นาย ลัด อภัยวงส 448 3 เกสสาลี ในเมือง เมือง พระตะบอง /
19069 นาง ลัดดา คงสัตรา 17 7 บานไร ลาดยาว นครสวรรค / / / /
19070 นางสาว ลัดดา จินตกุล 404/10 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / / /
19071 นาง ลัดดา แจมชัดใจ 124/109 เสือปา หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
19072 นาง ลัดดา เชาวศิลป 305/159 ม.9 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
19073 นางสาว ลัดดา แซตั้ง 238 ประชานุกูล3 ซ.1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10900 / /
19074 นาง ลัดดา ตั้งสุขเกษมสันต 215/6ม.1 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
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19075 นาง ลัดดา ปทมภาสสกุล 18/258ม.4 ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
19076 นาง ลัดดา ภาโว 8 6 สุขาภิบาล 8 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 / / /
19077 นาง ลัดดา เมืองยศ 69 ม.11 ปงยางคก หางฉัตร ลําปาง 52190 /
19078 นาง ลัดดา ยสินธร 208 วรจักร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
19079 นางสาว ลัดดา ราชบัณดิษฐ 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
19080 นาง ลัดดา รุจิมิตร 396 ซอยออนนุช 17ม. สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
19081 นาง ลัดดา โรจนสัตตรัตน 146 ชลบุร-ีบานบึง บานบึง บานบึง ชลบุรี 20170 / /
19082 นาง ลัดดา เวียงนนท 24 เวียงชัย เชียงราย 57210 /
19083 นางสาว ลัดดา ศิริอาชากุล 107 สุรสงคราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
19084 นางสาว ลัดดา เศรษฐโกมุท 61 ซอย 3 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
19085 นาง ลัดดา สมบูรณเวชชการ 84-86 ประชาธิปก วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19086 นาง ลัดดา สอนสืบ 100/95 3 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160 /
19087 นาง ลัดดา เสนาฤทธิ์ 59/54 4 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11000 / / / /
19088 นางสาว ลัดดา เสริมศิริพงศ 5/3 ม.8 ซ. ถ. ต.เทพารักษ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.08 1552 0848 สมุทรปราการ /
19089 นาง ลัดดา อมตะธงไชย 225ม.5 กลางเมือง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
19090 นางสาว ลัดดาพร ลิ้มไพบูลย 15/4ม.4 รางน้ําผึ้ง ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 75120 / / /
19091 นางสาว ลัดดาภรณ ปาวหงา 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
19092 นาง ลัดดาวรรณ ชอบทํากิจ 11/94 ม.3 เลี่ยงเมือง มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
19093 นางสาว ลัดดาวรรณ แซโคว 37 พระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19094 นางสาว ลัดดาวรรณ เทพสุริยาเวช 190 ม.15 เพชรเกษม บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
19095 นางสาว ลัดดาวรรณ รัตนเดชโสภา 4 2 สําพันตา นาดี ปราจีนบุรี 25220 / / / /
19096 นางสาว ลัดดาวรรณ แสนบุดดา 79/76 7 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
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19097 นางสาว ลัดดาวรรณ หนูสุข 22ม.12 ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180 /
19098 นางสาว ลัดดาวัลย กงพลี 104 10 สระบัว ปทุมรัตต รอยเอ็ด 45190 /
19099 นางสาว ลัดดาวัลย คงแกว 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
19100 นาง ลัดดาวัลย ครูปญญามาตย 91/610 ซอยรามอินทรา 44 กม.7ม. รามอินทรา คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
19101 นาง ลัดดาวัลย คําขจร 16/3ม.3 เจาปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 / /
19102 นางสาว ลัดดาวัลย จาดพันธุอินทร 100/475ม2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / / / /
19103 นางสาว ลัดดาวัลย ชูทอง 146/2ม.1 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19104 นางสาว ลัดดาวัลย เช้ือเจ็ดตน 484 หมู 2 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150 /
19105 นาง ลัดดาวัลย เตี้ยเนตร 79-4/8 กลอนโด ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 71260 /
19106 นาง ลัดดาวัลย บุญสรวง 39/1ม.1 สีหบุรานุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
19107 นางสาว ลัดดาวัลย พนมพิบูล 47 ม.10 บานมาง เชียงมวน พะเยา 56160 / / / /
19108 นางสาว ลัดดาวัลย มูลศาสตร 200/88 หมู 3 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19109 นาง ลัดดาวัลย รักษแกว 18/444 ม.2 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
19110 นาง ลัดดาวัลย รักษาจันทร 99ม.1 โพนทอง บานหม่ี ลพบุรี / /
19111 นางสาว ลัดดาวัลย เรืองสนาม 203/38ม.6 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
19112 นางสาว ลัดดาวัลย เลิศบัวบาน 43/174 10 อนุมานราชธน บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / / /
19113 นางสาว ลัดดาวัลย สมปนวัง 42 17 ตา ขุนตาล เชียงราย / / /
19114 นาง ลัดดาวัลย แสงทอง 1277/105 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 76120 เพชรบุรี /
19115 นางสาว ลัดดาวัลย โหนงบึ้ง 30 ม.8 ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
19116 นางสาว ลัดดาวัลย อาจเจริญ 89/3 ม.3 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี /
19117 นาง ลัดมะณี ศรีชา 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
19118 นาง ลัทธพรรณ สุรินทรรัฐ 2/11 ประดู บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10140 /
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19119 นาย ลั้น สอนนวน 2ม.1 ภูกระดึง เลย /
19120 นาง ลันทนา กิตติสุคนธ 866/4 เทอดไท บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19121 นาย ลับ กองแสวง 66 12 พระโขนง พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
19122 นาย ลับ เจริญศรี 695 3 นาควิชัย ตลาด เมือง มหาสารคาม / /
19123 นาย ลับ นาคชวย 17/9ม.2 คลองทอมเหนือ คลองทอม กระบี่ 81120 /
19124 นาย ลัม สุขเจริญ 168 ม.3 จรดวิถีถอง เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
19125 นาง ลา ลูกแกว - ม.9 พิจิตร /
19126 นาย ลาบ อินทรคง 45/1 หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท / /
19127 นาง ลาพินี โรจนมาน 56/150 4 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
19128 นาย ลาภ โปคํา 385 ม.9 ปากพะยูน พัทลุง /
19129 นาย ลาภ ผลสํารวย ม.5 นครศรีธรรมราช /
19130 นาย ลาภ พุทธจักรจันทร 56ม.4 หวยยอด ตรัง 92130 /
19131 นาย ลาภ สุขทอง 167 2 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 93110 /
19132 นางสาว ลาภิศณี ศรีไชยตุง 28/2 5 แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
19133 นาง ลามะ มหาด - ม.5 เมืองสตูล สตูล /
19134 นางสาว ลาวดี นามแสงโคตร 93 ม.6 สอยดาว จันทบุรี / /
19135 นาง ลาวัณย นอยวงศ 161/1ม.9 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / / /
19136 นางสาว ลาวัณย บุญโญภาส 72/50 นอกเขต ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
19137 นางสาว ลาวัลย กรณเสรี 32/2-3 มิตรพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
19138 นาง ลาวัลย กาโย 572/17 ม.7 ถ.สุขุมวิท ต.ทายบานใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ /
19139 นาง ลาวัลย กิจนาวี 43/2  ม.9 บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 / /
19140 นางสาว ลาวัลย จันทรพงสุทร 897/8ม.2 แสงชูโต ทามวง ทามวง กาญจนบุรี /
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19141 นางสาว ลาวัลย จิตตรัตน 1694/7 ประชาสงคเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
19142 นางสาว ลาวัลย นิยมวิทย 13 1 เพนียงพัฒนา บายพาส หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
19143 นางสาว ลาวัลย ศรัทธาพุทธ 560 เตชะวนิช บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
19144 นางสาว ลาวัลย ใหมคํา 733 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
19145 จาอากาศเอก ล่ํา วงษเพ็ชร 104 ม.5 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี /
19146 นาย ลําจวน ปนตบแตง 72 ม.7 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม / /
19147 นาง ลําจวน สังขศรี 179/1 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
19148 นางสาว ลําจวน แสงทอง 107/105ม.10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10153 / /
19149 นางสาว ลําจวน อติเรก 566 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
19150 นางสาว ลําเจียก ทองคาไม 8/349 14 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
19151 นาย ลําเจียก พินิจธรรม 7 ม.1 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค /
19152 นาง ลําเจียก แสวงการ 1/2 5 มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150 / / /
19153 นาย ลําเจียก หาญกลา 86/1 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
19154 นางสาว ลําญวล หวานพรอม 513/119ม.6 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
19155 นาย ลําดวน ขันสาคร 1 บางใหญ นนทบุรี /
19156 นาง ลําดวน เครือปนเงิน 149 ประตูมา เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
19157 นาย ลําดวน เทศสมบุญ 46/11ม.8 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค 60110 / /
19158 นางสาว ลําดวน นะระทร 1169 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19159 นาง ลําดวน บัวคํา 150 ม.10 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 / / / /
19160 นาง ลําดวน ภุมกาญจน 3 ม.11 เทศบํารุง บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
19161 นาย ลําดวน มาศวรรณา 161 ม.6 นาเมือง เสลภูมิ รอยเอ็ด /
19162 นาย ลําดวน รัตนศิริ 4 ถ. มหาดไทย ต. อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี /
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19163 นาย ลําดวน เวชพรึต 25-27 ต.โรงเลี้ยงเด็ก ถ.บํารุงเมือง อ. ปอมปราบ จ.พระนคร /
19164 นาง ลําดวน สมดี 313 ม.3 ต.จอมหมอกแกว อ.แมลาว จ.เชียงราย 57250 เชียงราย /
19165 นาย ลําดวล จีนพงษ 31 1 วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทัย /
19166 นางสาว ลําเนา จันทรหอย 58ม.10 ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 64110 / / /
19167 นาย ลําปาง ปาซิโร 316ม.15 กันทรลักษ ศรีสะเกษ /
19168 นาย ลําปาง โพระกัน 7-9 ในเขตเทศบาล รวมกัน หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
19169 นางสาว ลําพลอย สุจารี 53/10 ม.1 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
19170 นาย ลําพอง โคตะวัน 332 ม.2 ในเมือง มีชัย เมืองหนองคาย หนองคาย /
19171 นางสาว ลําพอง ไชยสนอง 101 3 ดินแดง ลําทับ กระบี่ 81120 / / /
19172 นาย ลําพอง สามชูสินธุ 1/451 ปอปปูลา บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
19173 นางสาว ลําพอง อินนาคกูล 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
19174 นางสาว ลําพัง ยันยงค 6 ม.4 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
19175 นางสาว ลําพันธ โททัย 58 ม.7 โซง น้ํายืน อุบลราชธานี /
19176 นาง ลําพันธ บุญรักษ 9/13 สราญรมย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
19177 นางสาว ลําพูน ทองสุขดี 228 หมู 4 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค 60180 / /
19178 นาง ลําพูน ศานติ์สุทธิกุล 3 ตลาดสด เมืองเกา พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
19179 นาง ลําไพ ปอมหิน 141 ม.1 หนองคาย 43150 /
19180 นาง ลําไพ สาขา 301 10 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 / /
19181 นาง ลําไพร เปลือยศรี 73 เกริตนคร 30/2 บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
19182 นาง ลําไพร ศรีรัตนขันธ 502 ม.10 ซ. ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 โทร. บึงกาฬ /
19183 นาง ลําไพร สุธรรม 174 ประชาสัมพันธ ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
19184 นาย ลําภา อุทุมมา 64/5 หนองบัว เมือง อุดรธานี /
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19185 นาย ลําภู สมประสงค 2/3ม.4 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี /
19186 นาง ลําเภา คัมภีรทัศน 403 ต.วชิระพยาบาล ถ.สามเสน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
19187 นาย ลํายง มุสิกปาน 258 ค ตากสิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก /
19188 นาย ลํายอง ชัยสนิท 66 ม.3 นครชัยศรี นครปฐม /
19189 นางสาว ลําใย เกลี้ยงเกิด 14 มหานาค คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
19190 นางสาว ลําใย ยิ้มโสภา 48/6หมู 5 ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 / /
19191 นางสาว ลําใย สาธุวรรณ 269 8 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 / / / /
19192 นาย ลิ คําแหง - ม.8 ชลบุรี /
19193 นาย ลิขิต กิตติวิริยะ 10/1 ม.1 จรเขรอง ไชโย อางทอง /
19194 นาย ลิขิต ชววิสุทธิกุล 192/4 เมืองสมุทร ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
19195 นาย ลิขิต ทาวนอก 209 สายน้ําทิพย สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
19196 นาย ลิขิต ศุภโชคอวยชัย 70/2ม.1 ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130 /
19197 นาย ลิขิต สําโรงแสง 199 พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
19198 นางสาว ลิดา แสงทองสกุล 176 ม.6 ปากลาง ปว นาน 55120 / / / /
19199 นาง ลิดี มณีโรจน 28 7 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
19200 นาง ลิตา นิเต็ม 3/1 ม.4 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี /
19201 นาง ลินจง พงษพานิช 3/2 เทศบาลสาย จันทบุรี / /
19202 นาง ลิ้นจ่ี สุขสุโชค 93 ม.1 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
19203 นาย ลิ้นจ่ี อุตสาหะ 91 โพธาราม โพธาราม โพธาราม ราชบุรี / /
19204 นางสาว ลินดา เจริญรุงเรือง 19/2 รามคําแหง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
19205 นาง ลินดา เตียวเดชวรรณ กาญจนบุรี /
19206 นาง ลินดา พรหมมา 99/502/3 ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
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19207 นางสาว ลินดา วงศานุพัทธ 134/74 ประชาราษฎร1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
19208 นางสาว ลินดา อมรสิริพาณิชย 59 จรัญสนิทวงศ 40/1 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10600 / /
19209 นาย ลินไทย แซเจา 204 3 อภัยวงษ ในเมือง เมือง พระตะบอง /
19210 นาย ลิบชิม แซเหง่ียม 580 พระสุเมรุ บวรนิเวศ พระนคร พระนคร /
19211 นาง ลิภาวรรณ เย็นทรวง 129 อางทอง-สิงหบุรี ยานซ่ือ เมืองอางทอง อางทอง 14000 /
19212 นาย ลิม คงสวัสดิ์ 3 ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร / /
19213 ร.ท. ลิม ศรีโกมุท ม.2 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
19214 นาย ลิ่ม คงทอง 79/2 ม.3 บานแหร ธารโต ยะลา /
19215 นาย ลิ่ม รักษทอง 495 ศูนยการคาธนดีม.2 สงขลา-เกาะยอ พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90100 / /
19216 นาย ลิ้ม มักสุน 39 บอยาง เมือง สงขลา /
19217 นาย ลิ้ม ศรีดาเดช 494 ไผสิงหโต พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
19218 นาย ลิ้ม สินไพบูลย 245/1 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
19219 นาย ลิ่มกุย แซซึง 316 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี /
19220 นาย ลิ่มงวน แซไหล 85 9 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
19221 นาง ลิ้มจ่ี สุพานิชถาวร 127/21 จักรเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
19222 นาย ลิ้มเชง แซตั้ง 54 พาหุรัตน วังบูรพาภิรมย ปอมปราบ กทม. /
19223 นาย ลิ่มเซ็ง แซเอ๊ียบ 1766-178 ถ.ประชาธิปก อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
19224 นางสาว ลิ่มประภาพร บังพิมาย 102/368 หมู 5 จันทรทองเอ่ียม บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
19225 นาย ลิมฮึง แซเอีย 493 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
19226 นางสาว ลิลลี่กุล อมรินทร 1/3ม.1 ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี 84120 /
19227 นาง ลิวัล แจงชู 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
19228 นาย ลี จันทะพุฒ 64ม.4 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
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19229 นาย ลี ชํานาญยนต 238 1 ในเมือง เมือง รอยเอ็ด /
19230 นาย ลี พัดพรหม 16 หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
19231 นาย ลี ศรีวะสุทธิ์ 45 ม.10 พันนา สวางแดนดิน สกลนคร /
19232 นาย ลี แสงวงศ 72 6 บานเชียงแกว จิตเทิง พิมูลมังษาหาร อุบลราชธานี /
19233 นาย ลี้ เขียนเอ่ียม 12 6 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน ธนบุรี / /
19234 นาย ลี้ แซลี่ 87 ตะนาว เสาชิงชา พระนคร กทม. /
19235 นาย ลี่เก็ง แซเม 652 ต.สัมพันธวงศ ถ.เจริญกรุง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
19236 นางสาว ลี่เกียง แซโอว 66 เกื้อกูล หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
19237 นาง ลีเกียว จิตตวิบูลย 13 ม.4 ต.แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี /
19238 นาย ลีเขวน เหมนุย 95/254 ม.5 ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นนทบุรี /
19239 นาย ลี้เจ่ียว แซโคว 43 สําเพ็ง ตลาดเกา สัมพันธวงค กทม. / /
19240 นาย ลีไท แซเฮีย 1137/78 ต.บุคคโล ถ.ตากสิน อ.ธนบุรี จังหวัดธนบุรี /
19241 นางสาว ลีลา ธีระกาญจน 602 สุขุมวิท71 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
19242 นางสาว ลีลาวดี เทพสุขดี 151/4 ม.2 วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
19243 นางสาว ลี่ฮวง แซแต 424/4 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19244 นางสาว ลี่ฮวง แซเฮง 37ม.4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
19245 นาย ลือชัย จันวะโร 66 หมู 1 วังน้ําเย็น สระแกว 27210 /
19246 นาย ลือชัย ดําริห 59/3/1 ม.1 ประชาช่ืน8 ประชาช่ืน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
19247 นาย ลือชา พงษสิทธิถาวร 142ม.1 สุวแพศร วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี /
19248 นาย ลุกมัน มะรือซะ 92 9 ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 96180 / / / /
19249 นาย ลุน ใจหม้ัน 41 ม.8 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี /
19250 นาย ลุน ธรรมาวัติ 90ม.8 วารินชําราบ อุบลราชธานี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 875 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

19251 นาย ลุน กองเบา 8 เมือง เมือง เลย /
19252 นางสาว ลุนณี คุณเลิศ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
19253 นาย ลุย พลเดช หมู 10 ต.บางซาย อ.บางชาง จ.พระนครศรีอยุธยา /
19254 นาย ลุย รัศมีโชติ - ม.1 ศรีราชา ชลบุรี /
19255 นาย ลุยเช็ง แซจู 360 สําเพ็ง จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร /
19256 นาย ลู ศรีสารคาม 1156 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม /
19257 นางสาว ลูกช้ิน แจมนิ่ม 10ม.8 เพชรเกษม วัดแกว บางแพ ราชบุรี / / /
19258 นาย ลูกอินทร บุญภักดี 565 หนาเมือง เมือง ปราจีนบุรี / /
19259 นาย เล็ก กลั่นพจน หมู 2 ต.บางซาย อ.บางชาง จ.พระนครศรีอยุธยา /
19260 นาย เล็ก คงสําราญ /
19261 นาย เล็ก คมกลา 9 ม.1 วัดสมบูรณารามสระแกวสํานักทอน บานฉาง ระยอง / /
19262 นาย เล็ก จันทเวช 787 บางพุทธา เมือง สิงหบุรี /
19263 นาย เล็ก ชูทอง 139 หมู 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
19264 นาย เล็ก ไชยนิตย 3045 ในเมือง เมือง นครปฐม / /
19265 นาย เล็ก ดีเจริญ 86 หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค / /
19266 นาย เล็ก ตั้งสกูล ม.4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท / /
19267 นาง เล็ก ทองแสง 297 ม.21 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
19268 นาง เล็ก ทิวงค 9/12 หัสดิเสวี ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
19269 นาย เล็ก ธนแกน 12ม.4 เพชรเกษม เปาะเสง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
19270 นาย เล็ก ธัญญากิจ - ม.2 บานแลง เมืองระยอง ระยอง /
19271 นาง เล็ก นวลสวาสดิ์ 362 ม.3 พระนครศรีอยุธยา /
19272 นาย เล็ก นาคเนาทิม 132 ต.ตลาดสมเด็จ ถ.ประชาธิปก อ.กิ่งคลองสาน จ.ธนบุรี /
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19273 นาย เล็ก นาวีระ 38ม.10 อินทรบุรี สิงหบุรี /
19274 นาย เล็ก เนตวิจิตร 122/17 ม.2 สุทธิสาร บางกะป กรุงเทพมหานคร /
19275 นาย เล็ก บวดหยิน 21 บานตะนาว ชนะสงคราม พระนคร พระนคร /
19276 นาย เล็ก บุญคมรัตน 79ม.5 คีรีวง ปลายพระยา กระบี่ /
19277 นาย เล็ก บุญเย็น 155/1 ในเมือง เมือง ชัยนาท /
19278 นาย เล็ก ประสิทธิ์ผล ม.2 หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก /
19279 นาย เล็ก เปรมสมบัติ 254/1 หมู 2 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค 60140 /
19280 นาย เล็ก พิชาดุลย 1776/46 ถ. เจริญนคร ต. บางลําภูลาง อ. คลองสาน จ. ธนบุรี /
19281 นาย เล็ก ฟกเงิน 40/4 ม.5 ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก /
19282 ร.ท. เล็ก มะธุระเวช 1803 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
19283 นาย เล็ก ยอดยิ่ง - ม.3 หวยเขน บางมูลนาก พิจิตร /
19284 นาย เล็ก เย็นตั้ง 189/124 ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
19285 นาย เล็ก รบแกน 20 ม.2 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
19286 นาย เล็ก โรจนวงค 1 บางหลวง บางเลน นครปฐม / /
19287 นาย เล็ก วีระธรรม 31 ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จ.พระนคร /
19288 นาย เล็ก เวชปรีชา /
19289 นาย เล็ก เวชยางกูล 4 ทาแค เมือง ลพบุรี / /
19290 นาย เล็ก ศรีเฟอง 158/16 เทอดไท ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19291 นาย เล็ก สมพงษ 17-ก.ค. ในเมือง เมือง หนองคาย / /
19292 นาย เล็ก สรีประไพ 245 ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
19293 นาย เล็ก สังขง้ิวงาม หมูที่ 9 ต. วังน้ําคู  อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
19294 นาง เล็ก สังขวรรณ - ม.3 ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
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19295 นาย เล็ก สันทัดทันต 155 บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
19296 นาย เล็ก สีเทื่อง 158/16 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19297 นาย เล็ก แสงวนางคกูล 12/5ม.4 นนทบุร1ี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
19298 นาย เล็ก ออมลาภเอก 2/2 พิชัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
19299 นาย เล็ก อินฉ่ํา 183ม.12 แมเลย แมวงก นครสวรรค 60150 /
19300 นาง เล็กนอย พรหมรอง 383/5 ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
19301 นาง เลขา งามวงษ 610 กรุงเทพ-นนท ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
19302 พันเอก เลขา เฉลิมแสนยากร 970 ม.3 สุขาภิบาล 1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
19303 นาง เลขา ชะดี 2/2 พิชัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
19304 นาง เลขา นุชโพธิ์ 9ม.3 สุขาภิบาล เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
19305 นางสาว เลขา นุมนอย 100/309ม.3 ทาอิฐ รัตนาธิเบศร ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี / / /
19306 นาง เลขา พันธแสงดาว 18 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก /
19307 นาง เลขา แพทยประสิทธิ์ 402 สรรคประศาสน หนาเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา /
19308 นาย เล็ง ยุวะบุตร 117 ม.4 อุบลราชธานี /
19309 นาย เล็ง โลมเฉลา 22 ม.12 สกลนคร /
19310 นาย เลง แซตั้ง ตีทอง เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
19311 นาย เลง แซลิ้ม /
19312 นาย เลง ตันธนะรังษี 2767/22 ราชนิกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
19313 นาย เลง บุตวงษ 80 ม.8 ขอนแกน /
19314 นาย เลงเกา แซเบ 558 ต.โรงเลี้ยงเด็ก อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
19315 นาย เลงหลี แซโซว 343 ม.12 ต.บางปรวก อ.เมือง จ.ปทุมธานี /
19316 นาย เลงฮว แซอ้ือ 291 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ ปอมปราบ กทม. /
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19317 นาย เลอพงษ ปโยราศิสกุล 5/2236 10 สามัคคี 63 สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
19318 นาย เลอศักดิ์ ตั้งดี ม.3 ตลุก สรรพยา ชัยนาท / /
19319 นาย เลา ปรือทอง 28/1 ผาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
19320 นาย เลา ศรีสงคราม - ม.16 ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
19321 นาย เลาเตกปุย แซเลา 780/8 พระราม 6 พญาไท ดุสิต พระนคร /
19322 นาง เลาอาเนีย แซเลา 2022 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
19323 นาย เลิด วดิแพทย 658 ต.ถนนเพ็ชรบุรี ถ.ซอยพญานาค อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
19324 นาย เลิศ จันทรโรจน 12 1 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กทม. / /
19325 นาย เลิศ ตังควณิชย 279 ม.8 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี /
19326 นาย เลิศ พวงพระเดช 549 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
19327 นาย เลิศ ภักดีลน 227 ม.12 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี /
19328 นาย เลิศชัย ไชยาศิรินทรโรจน 227 ธนาลัย เมืองเชียงราย เชียงราย /
19329 นาย เลิศชัย พรมศิริวรรณ 17/1 เพชรเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ /
19330 นาย เลิศชัย รัตนะสินชัย 59/40 4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
19331 นางสาว เลิศนภา ปชฌาบุตร 345/13 1 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ 10560 / / /
19332 นาย เลิศพงษ อานัญจวณิชย 87/3-6 ต.หนาเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี /
19333 นาง เลิศมณฑนฉัตร อัครวาทิน 600/852 ม.14 หมูบานสีวลี ซอย พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
19334 นาย เลิศฤทธิ์ สีสุหราย 69 ม.2 เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
19335 นาย เลิศฤทธิ์ แสงกุล 167/0 ไชยชุมพล บานใต เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 /
19336 นางสาว เลิศลักษณ กริ่มวงษรัตน 728 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
19337 นาย เลิศศักดิ์ เจริญงามพิศ 315/1 พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
19338 นาย เลิศศักดิ์ เตชะธนะวัฒน 31/6 ม.11 พหลโยธิน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
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19339 นางสาว เลียกซุน แซตั้ง พิจิตร /
19340 นาย เลียง ปรีนคร 39ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
19341 นาย เลี้ยง วัฒนถาวร 75/3 แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
19342 นาย เลี่ยงกิง แซเบ 10 แพรงนรา เสาชิงชา พระนคร กทม. /
19343 นาย เลี่ยงชิม แซเฉง 364 ทาเตียน พระราชวัง พระนคร พระนคร /
19344 นาย เลี้ยงเช้ียง แซจัง 70 ประดู เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร /
19345 นาย เลี่ยงเตียง แซอ้ึง 293ม.9 บานหมอ บานหมอ สระบุรี /
19346 นาย เลี้ยงเมง แซโงว 135 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
19347 นาย เลี่ยงเหา แชจิว 416/4 บํารุงเมือง เทพสิรินทร ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร /
19348 นาย เลี่ยน แกวมณี 3/1 ม.5 บานเจดียงาม บอตรุ ระโนด สงขลา / /
19349 นาย เลี่ยน บรรจุสุวรรณ 1/19ม.4 ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
19350 นาง เลี่ยน พิทักษธารา - ม.3 สุราษฎรธานี /
19351 นาย เลียบ ปุยพล 74ม.8 บอน้ํารอน กันตัง ตรัง /
19352 นาย เลียบ ลอมลาย 5/2 8 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 17140 /
19353 นาย เลี่ยม เกิดทอง 85 ม.2 ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
19354 นาย เลี่ยม จันมะโฮง 432 เทพโยธี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
19355 นาย เลี่ยม แซอ้ึง 3 ต.ดํารงรัก ถ.ดํารงรัก อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพ /
19356 นาย เลี่ยม มันตสูตร 139 เมืองพิจิตร พิจิตร /
19357 นาย เลี่ยม มุสิกพันธุ 104 ม.8 นครศรีธรรมราช /
19358 นาย เลี่ยม วิสุทธิเทพ 22 ต. บานเหนือ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี /
19359 นาย เลี่ยม สนแจง - ม.1 ทะนง โพทะเล พิจิตร /
19360 นาง เลี้ยม เรียนแจง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
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19361 นาย เลือน สุวรรณทอง 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
19362 นาย เลื่อน โกไสยกานนท 93 ต.พระราชวัง อ.พระนคร จ.พระนคร /
19363 นาย เลื่อน เฑียรกุล 0487 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
19364 นาย เลื่อน เดนพรม 208 ม.2 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน /
19365 นาง เลื่อน นีละโยธิน 974 ต.ศิริราข อ.บางกอกนอย จ.พระนคร /
19366 นาย เลื่อน ปาณรักษ 162/5 เมืองพิจิตร พิจิตร /
19367 นาย เลื่อน พานิชนิกร - ม.2 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง /
19368 นาย เลื่อน รอดคืน 74ม.4 เมืองตรัง ตรัง /
19369 นาง เลื่อน วงษพระลับ 92ม.10 วังชัย น้ําพอง ขอนแกน /
19370 นาย เลื่อน ศรีคง 44 ม.11 เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก /
19371 นาง เลื่อน สุวรรณจิตต 2 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา / /
19372 นาย เลื่อน หาญพิมพ 8 ฝายนาแชง เพ็ชรบูรณ /
19373 นาย เลื่อน อินทรแปลง 56ม.5 เมืองชุมพร ชุมพร /
19374 นาย เลื่อม กลิ่นรอด 12 หัวรอ เมือง พิษณุโลก /
19375 นาง แล จายหนู - ม.2 สวรรคโลก สุโขทัย /
19376 นาย แล ดวงดาว - ม.1 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท /
19377 นาย แล อนอินทร 18/1 ม.2 โนนพลวง ลานกระบือ กําแพงเพชร /
19378 นาง แลม บุญเสริม - ม.7 พิจิตร /
19379 นาง โล สางยา /
19380 นาย โล มณีจันสุข 8 พุงกอ เมือง เชียงราย /
19381 นาย โลน นาถาดทอง ม.13 ต.หนองแบน อ.กมลาไสย จ.มหาสารคาม /
19382 นาย โลม เขียนหม่ืนไวย 64 จอหอ เมือง นครราชสีมา / /
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19383 นาง โลย คงเนียม - ม.9 สวรรคโลก สุโขทัย /
19384 นาง ไล ศรีนิ่ม - ม.3 พิจิตร /
19385 นาย ไล นิยมชาติ 126/9 ม.4 ฉวาง นครศรีธรรมราช /
19386 นาย ไล วัชฤทธิ์ 176/13ม.5 เขาแดง สทิงหมอ สิงหนคร สงขลา /
19387 นาย ไล แซพ้ัง 739 ต. ปากคลอง อ. ภาษีเจริญ จ. ธนบุรี /
19388 นาย ไล ต. ตระกูล 122 ม.4 เขื่อนเพชร เวียง พราว เชียงใหม /
19389 นาย วงค ไวดารา 6 หินบูล บางเลน นครปฐม /
19390 นางสาว วงคจันทร การุณ 99/261ม.15 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / / /
19391 นาง วงคจันทร เช้ือหมอ 29 6 สวด บานหลวง นาน 55190 / /
19392 นาย วงคเดือน แกววิเศษ 208 7 เหลานอย เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120 /
19393 นางสาว วงคเดือน วรรณรส 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
19394 นางสาว วงจันทร เสวีวัลลภ 131/144 รังสิต-นครนายก 65 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
19395 นาง วงดี เอ้ียวสกุล 34/22ม.6 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
19396 นาง วงเดือน จันทรศิริ 75 ม.6 สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
19397 นาย วงเผ ศิริประยงค 4597 หัวเวียง เมือง ลําปาง /
19398 นาง วงพักตร นะดํา 35/16 ม.1 คอหงส หาดใหญ สงขลา / /
19399 นาย วงฤทธิ์ คําดี 236ม.3 หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย /
19400 นาย วงศ โฉมศรี 5 บานกลวย เมือง ชัยนาท /
19401 นาย วงศ นุชอินทรา ม.1 ต.บางขนาก อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา /
19402 นาย วงศ ศรีสวัสดิ์ 1123 ต.บางยี่ขัน อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
19403 นาย วงศ อมราสิงห 69 เพพานฤพัตร ในเมือง เมือง เพชรบุรี / /
19404 นาย วงศ เอ่ียมแกว ม.2 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม / /
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19405 นางสาว วงศเทวี ขาวเรือง 24/585 ม.9 หมูบานเจริญ วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
19406 นาย วงศปยวัชร พูลทรัพย 12/1 7 แชชาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 /
19407 นางสาว วงศพร นิลจุลกะ 308/9 พิชัย ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
19408 นาย วงศพรรณ ดีแสง 140 ม.11 สรางคอ ภูพาน สกลนคร 47180 /
19409 นาย วงศวริศ จารุพัชไวทยะ 208 จรัญสนิทวงค บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
19410 นาง วงศศีล นาวาบุญนิยม 66/3 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
19411 นาย วงษ จิวิริยะวัฒน 90 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
19412 นาย วงษ ทิมพคํา 531/134 ไชยานุภาพ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
19413 นาย วงษ นาคออน /
19414 นาย วงษ เปรมฤดี 126 ดุสิต ดุสิต กทม. / /
19415 นาย วงษ ม่ังออน 173 วงเมือง พรหมพิราม พิษณุโลก / /
19416 นาย วงษ ไวยดารา หมูที่ 6 ต.หินมูล อ.บางเลน จ. นครปฐม /
19417 นาย วงษ สวรรณนอย 109 บางแค ภาษีเจริญ ธนบุรี / /
19418 นาย วงษ สุมะนัส 128ฎค ตลาดสมเด็จ ตลาดสมเด็จ คลองสาน ธนบุรี /
19419 นางสาว วจี อินเกิด 103 นวมินทร90 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
19420 นางสาว วชินาพร งามวงศ 183 คลองบางกอกใหญ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
19421 นาย วชิรพงศ พงศเภสัชบัณฑิต 91/3ม. มนตรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
19422 นาย วชิรวิชญ วิวรรณศิริ 39 ม.5 ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี 84130 สุราษฎรธานี /
19423 นาย วชิระ ฌาณโภชน /
19424 นาย วชิระ จุลโบกร 88 หมูที่ 3 พุทธมณฑลสาย4 นครปฐม 73000 /
19425 นาย วชิระ ญาณโภชน 169/66ม.11 หนองออ บานโปง ราชบุรี 70110 / /
19426 นาย วชิระ เนียมหุน 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
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19427 นาย วชิระ ภูริปรีชา 83 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
19428 นาย วชิระ รณชัยกุล 93 หมู12 นครศร-ีสุราษฏร กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 /
19429 นาย วชิระ ศรีทอง 20/140 สระหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66190 /
19430 นาย วชิระ อุณาพรหม 59 ม.1 บึงกาฬ-พังโคน หนองคาย /
19431 นาง วชิรา ถามูลแสน 5 1 เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 / / / /
19432 นางสาว วชิรา ทนทาน 29/1092ม.16 สามวาตะวันตก มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19433 นาง วชิรา วงศตอม 761/197ม.11 ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
19434 นาง วชิรา สืบศิริวิริยะกุล 31/227ม.2 กาญจนวิถี บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
19435 นาย วชิรา สุขศรี 1/1 ม.8 ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 /
19436 นาง วชิราบูลย คลังมนตรี 869/1 ม.20 สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130 /
19437 นางสาว วชิราพร พินิจมงคลการ 211ม.5 ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 / /
19438 นางสาว วชิราพร รอดตะคุ 41 ม.14 ตูม ปกธงชัย นครราชสีมา 30150 /
19439 นางสาว วชิราพรรณ ศิริบูรณ 105/132 หมู16 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
19440 นางสาว วชิราภรณ ธรรมนิวิฏฐ 8/21 6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
19441 นางสาว วชิราภรณ นวลศรี 16/214 การเคหะหลังที1่6 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
19442 นางสาว วชิราภรณ วานิช 9 ม.3 สุขาภิบาล 2 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
19443 นางสาว วชิราภรณ จูใย 5 ม.10 ต.อุทัยเกา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 /
19444 นางสาว วชิราวดี นันทเมธีธิปพงษ 346/2 ม.3 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
19445 นาง วชิราวรรณ คลังจินดา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
19446 นางสาว วณารมภ ประรูญชาติ 303 ม.24 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
19447 นาง วณิชญา คลองงาม 3610/1 ลาดพราว 101 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
19448 นางสาว วณิชยา สกุลขํา 12/38 6 สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
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19449 นาย วทัญู ใกลสุข 203 3 โปงแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 / / / /
19450 นาย วทัญู บุณยสิทธิเดช 101/48 ม.11 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / / /
19451 นาย วทัญู หนูชวย 64/429 1 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
19452 นาย วน แกวบัวผัน 33/3 ม.6 สะบายอย สะบายอย สงขลา 90210 /
19453 นาย วน นัดโร 85ม.3 เขาวัดโพธิ์ทอง ทางเกวียน แกลง ระยอง /
19454 นางสาว วนัฐศรัณย ทิมแกว 9ม3 ปากแตระ ระโนด สงขลา /
19455 นาง วนัสกานต ศรีขวัญแกว 191/5 ม.8 นครศรีธรรมราช 80170 /
19456 นางสาว วนัสริน ลีลานุพัฒน 605/102ม.1 เพชรเกษม92/2 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
19457 นาง วนา ชีเพ็งพันธ 39/67 ม.11 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19458 นางสาว วนาลี คํานึงผล 1644 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
19459 นาย วนิช เกตุมณี 2122 ถ.มนตรีสุริยวงค ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
19460 นาง วนิชา เชยหอม 130/76ม.1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
19461 นางสาว วนิดา กอมาตย 6/2 10 บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
19462 นางสาว วนิดา แขกพงค 2/16 ม.7 ประชาราวมใจ ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / / /
19463 นาง วนิดา จันทรเทพเทวัญ 40/791 งามวงศวาน ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
19464 นาง วนิดา จันทรเที่ยง 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
19465 นาง วนิดา จันหอม 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
19466 นาง วนิดา จาแคลวคลอง 235/1 ถ.เขาจีน ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 สตูล /
19467 นางสาว วนิดา จิรพัฒนพงศ 3008 ประชาสงเคราะห หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
19468 นาง วนิดา จึงวิวัฒนวงศ 1154 ม.1 สุขุมวิทย สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
19469 จ.ส.ต.หญิง วนิดา ชินบุตร 31/1 11 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
19470 นาง วนิดา โชติกสถิตย 790 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
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19471 นางสาว วนิดา ดาวแสงสวาง 71/20 ม.11 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19472 นางสาว วนิดา แดงประเสริฐ 9899 ม.2 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี /
19473 นาง วนิดา โตวนิชย 126-126 สําราญรื่น ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
19474 นางสาว วนิดา ทิพยรัตน 338/4 1 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83000 /
19475 นางสาว วนิดา ธารเขตต 570/97 ม.1 ซ. ถ. ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.- กรุงเทพมหานคร /
19476 นางสาว วนิดา นวลจันทร ภูเก็ตไอรแลนดรีสอรท วิเศษ ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต / /
19477 นางสาว วนิดา นัดดา 40/12ม.3 เพชรเกษม บางไผ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
19478 นางสาว วนิดา ปลาทอง 355 เทศบาลสาย 2 ขลุง ขลุง จันทบุรี /
19479 นางสาว วนิดา ปอมสวัสดิ์ 56/77 ม.6 ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 /
19480 นาง วนิดา ปานเสถียรสกุล 1006 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
19481 นางสาว วนิดา ปยขจรโรจน 132/37ม.3 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
19482 นางสาว วนิดา พงษเพียจันทร 88/22 3 โพธิสาร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
19483 นางสาว วนิดา พรมหงษ 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
19484 นาง วนิดา พานิชยิ่ง 788/118 ม. ซ. ถ.รามคําแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะป จ.กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. กรุงเทพมหานคร / /
19485 นางสาว วนิดา พูนทอง 132 ม.4 สกลนคร /
19486 นางสาว วนิดา ภพสูงเนิน 8 8 โนนคา สูงเนิน นครราชสีมา 37100 / / /
19487 นางสาว วนิดา ภาวิไลรัตน 59 5 หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
19488 นาง วนิดา รัตนอราม 211ม.6 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19489 นางสาว วนิดา รุจิเกียรติกําจร 9/363ม.6 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
19490 นาง วนิดา โรจนวีระ 74 ม.1 ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา /
19491 นาง วนิดา ลีนานุนันธุ 335-7 พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
19492 นาง วนิดา เลิศยนตประดิษฐ 196/74 สาธุประดิษฐ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
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19493 นางสาว วนิดา ศศิพงศปรีชา 530ข พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
19494 นาง วนิดา สงกรานต 3415/4 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
19495 นางสาว วนิดา สุริยะไชยากร 66/12 หมูที่ 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
19496 นางสาว วนิดา เสนียวงศ ณ อยุธยา 101/15 2 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / / / /
19497 นาง วนิดา หนูนุรักษ 98/137 ม.3 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 / / /
19498 นาง วนิดา เหมะภูติ 196/7 วังหลัง ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
19499 นาง วนิดา อุทกิจ 7/704ม.6 เลียบคลองสอง สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
19500 นาง วนิดา เอ้ือวิริยะวิทย 31 เจริญนคร 24 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
19501 นางสาว วนิดา ฮะกีมี 64 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
19502 นาง วนิดา แกวประดิษฐ 59/115 หมู 4 หลังวัดหนามแดง บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
19503 นาง วนิภา ลดาวัลย 451 เลย - ดานซาย กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 / /
19504 นาง วนิษฐา มงคล 46/51 ม.4 บางใหญ นนทบุรี 11140 /
19505 นางสาว วบุษ คทายุทธ 69/168 4 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
19506 นาย วพิชิตชัย อมรศุภรัตน 1/175 6 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร / /
19507 นาย วร ชวยสุวรรณ 195 ม.2 สายลําแพะน้ําผุด บานโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง /
19508 นาย วร ภาระเวช 110 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
19509 นาย วร ศิริพร 106 พโลชัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
19510 นาย วรกร พงษรัตน 812/50 ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
19511 นาย วรกฤติ อินเขียว 33/1ม.9 ต.ทุงขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ชลบุรี /
19512 นาง วรกานต ดวงจันทร 249/7ม.2 ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
19513 พันเอก วรกานต แสงทอง 50/329ม.6 ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี /
19514 นาย วรกิจ โมศรี 522/10 รามราชทายน้ํา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
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19515 สิบเอก วรเกียรติ อ้ึงสวัสดิ์ 385 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
19516 นาย วรงค เลิศวณิชยวัฒนา 4/66 วัดเทวสุนทร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
19517 นาย วรจักร ทิพยวัลย 92/113 ศรีไพบูลย กาญจนวนิช เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา /
19518 นาย วรชิต กิตติชินภัทร 4/92 วัดคลองเตยนอกทาเรือ-เกษมราษฏร คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / /
19519 นาย วรเชษฐ แกนวงษ 94 16 คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 / / / /
19520 นาย วรโชติ ภิรมยรัตน 476/14 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร /
19521 นาย วรณัฏฐ สุนสวัสดิ์ 118 สุขสวัสดิ์ 19 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 /
19522 นางสาว วรดา กาบพิลา 38/1ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
19523 นางสาว วรดี วารีผล 16/2  2 บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี 20270 / /
19524 นาย วรเดช จันทรโต 40 4 ง้ิวงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65230 / / /
19525 นาย วรเดช ประทีป ณ ถลาง 93/2ม.4 โคกหมาก เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต /
19526 นาย วรเทพ แกวกูล 53/443 ม.7 ต.คลองกุม อ.บึงกุม จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
19527 นาย วรเทพ โชติกวณิชย 3ม.1 ทุงระยะ สวี ชุมพร 86130 /
19528 นาย วรเทพ แทนวันชัย 81/61ม.12 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
19529 นาย วรเทพ ลิ้มรสสุข 525 แกงคอย สระบุรี /
19530 นาย วรเทพ สุนทรหิรัญเลิศ 1/30 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19531 นางสาว วรธิดา เนตรจํานงค 96/347 ม.7 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
19532 นาย วรนนท สิทธิศักดิ์ 4857 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
19533 นางสาว วรนาถ สุวรรณวงศ 513/50 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
19534 รอยตํารวจเอกหญิง วรนารถ เสตถากร 539/39 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
19535 นาง วรนุช ขันสงฆ 42/2 ม.13 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 /
19536 นาง วรนุช ทิพยวรการกูร 654/2 ริมทางรถไฟ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
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19537 นางสาว วรนุช ธรรมศิริปรีดีพร 173 สวนหลวง 1 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
19538 นาง วรนุช ปนใจ 43/14 ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
19539 นาง วรนุช เลี้ยงสุขสันต 130/10ม.1 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
19540 นางสาว วรนุช เศาภายน 223 เทศบาล2 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
19541 นาง วรนุช อดิสร 89/63 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
19542 นาย วรพงศ อินทารักษ 191-193 ทาแพ ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
19543 นาย วรพจน งามไพบูลยสมบัติ 344/36 สาธุประดิษฐซอย 2ม. สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
19544 นาย วรพจน ชุมโกมล 24/7ม.1 เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี /
19545 นาย วรพจน ณ ถลาง 975/4 เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
19546 นาย วรพจน รอดบุญชัย 14 1 (ถนนระแกง) ระแกง หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
19547 นาย วรพจน ลิ้มชาวฟา 256/13 สุขุมวิท ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
19548 นาย วรพจน สุดใจช้ืน 54/51 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
19549 นางสาว วรพนิต พิชญาทรกุล 79/102 สามวา 29 หทัยราษฎร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
19550 นาง วรพร เกียรติวุฒิอมร 99/85 สิงหวัฒน ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
19551 นางสาว วรพรรณ พุทธอรุณ 20-22 ประชากิจ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
19552 นาย วรพล มีจ่ันเพ็ชร 163/1 หมู 6 ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / /
19553 นางสาว วรพล สกิจขวา 77/21 ม.4 ต.บางเพรียง อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร. - /
19554 นาย วรพันธ ขันธดวง 430/1 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19555 นาย วรพันธ เสถียรทิพย 18/90 6 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
19556 นางสาว วรพิชชา คําทา 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
19557 นางสาว วรภร ดํามินทร 407/26 ม.7 แพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
19558 นางสาว วรภร เดชาธรรมนาถ 198 6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
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19559 นาง วรยา ชนะพาล 42/272ม.5 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / / /
19560 นาย วรยุทธ อดิเรกถาวร 56/7ม.1 ปูเจาสมิงพราย บางหญาแพรก พระประแดง สมุทรปราการ /
19561 นาย วรรณ ขุนจันทร 29/1ม.3 พัทลุง /
19562 นาย วรรณ ปญญาวงศ 36/1 6 ราชมรรคา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
19563 นางสาว วรรณกนก พุทธอรุณ 20/22 ประชากิจ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
19564 นาง วรรณกร แซแต 57/2 ม.10 ตนโพธิ์ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 16000 / /
19565 นางสาว วรรณงาม สวางวงศ 239-241 ต.วัดสิงห อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท /
19566 นาง วรรณจิต ทรายเทียมทอง 284 6 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ 67280 /
19567 นางสาว วรรณชนก จองวราหศรี 385 ราษฎรอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
19568 นาย วรรณชัย วังกาวรรณ 171/99/ม.4 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
19569 จาสิบเอก วรรณชัย สุขเจริญ 184/7ม.3 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ /
19570 นางสาว วรรณญา แซตั้ง 556/36 เจริญกรุง 85 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / / /
19571 นางสาว วรรณดี กิตติลักษณวงศ 1014/11ม.7 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / / / /
19572 นาง วรรณดี จิตระญาติ 98 สุรินทร ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
19573 นาง วรรณดี แซลี้ 560/1 ม.3 ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / /
19574 นาย วรรณดี บุตรสอน 71 ม.10 ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
19575 นางสาว วรรณดี พรศิริชัยวัฒนา 174/192 6 หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50290 / /
19576 นาง วรรณดี สุวรรณกุล 36 2 ราษฎรอุทิศ บานนา จะนะ สงขลา 90130 / /
19577 นาง วรรณทนา ทองสวาง 9/51 ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
19578 นางสาว วรรณทนา รักษาวงษ 68/1ม.4 สมุทรสงคราม-บางแพบางพรม บางคนที สมุทรสงคราม / / /
19579 นาง วรรณทนา เลาหเกษมวงศ 27 ออนนุช 34 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
19580 นางสาว วรรณทนีย งามสรรพ 150/214 1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
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19581 นางสาว วรรณทนีย สายวาริน 150/214 ม.1 ซ. ถ. ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทร.0818511861 กรุงเทพมหานคร /
19582 นางสาว วรรณทรณ วิไลวรรณ 6-7-8 คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
19583 นางสาว วรรณธนา ดวงศรี 42/3 8 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
19584 นาง วรรณธนา หอมสินธ 28/2 ม.3 ปนเกลา-นครชัยศรี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
19585 นางสาว วรรณนิภา จันทรคาธ 85/1 1 บางกรวย-ไทรนอย บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
19586 นางสาว วรรณนิภา วรรณดี 222/157 ศูนยการคาแฮปปแลนด 1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
19587 นางสาว วรรณนี วรรณเพ็ชร 266 ม.9 ทาชาง บางกล่ํา สงขลา / /
19588 นาย วรรณโน ลิ่มตระกูล 297/5 บัญชา (ตลาดใหม14 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
19589 นาง วรรณพร จันทวงศ 69/20 1 หนองซํ้าซาก บานบึง ชลบุรี 20170 / / /
19590 นาง วรรณพร แจมจํารัส 3/29หมู6 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี /
19591 นางสาว วรรณพร พันธุพิศุทธิ์ชัย 28 บํารุงราษฎร เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
19592 นางสาว วรรณพร พินิจวรกุล 51/27 หมู19 นิมิตใหม มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
19593 นางสาว วรรณพร วิบูลยเจริญกิจจา 9/54 ม.7 พิบูลสงคราม สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
19594 นางสาว วรรณพร สุวรรณัง 238 ดําเนินเกษม คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 /
19595 นาง วรรณพรรณ สีดา 95ม.13 แคมปสน เขาคอ เพชรบูรณ 67280 / /
19596 นาง วรรณเพ็ญ หอมละเอียด /
19597 นาง วรรณเพ็ญ กาญจนารักษ 210/264 6 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
19598 นาง วรรณเพ็ญ ฉุยฉาย 71/358 ม.7 ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ปทุมธานี /
19599 นาง วรรณเพ็ญ หอมละเอียด 10/1ม.8 นครศรีธรรมราช 80110 / /
19600 นางสาว วรรณภรณ วนรัตน 133 เจริญเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
19601 นางสาว วรรณภรณ ศิริเลิศ 177/85  ม.10 พงษสุข บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 20250 / /
19602 นางสาว วรรณภัทร คีรีวิเชียร 2 ม.2 วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / / /
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19603 นส. วรรณภา ชํานาญพงษ 38/228 ไทยรามัญ ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพฯ 10150 /
19604 นางสาว วรรณภา ทองเปลงรัศมี 359 ม.4 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี /
19605 นางสาว วรรณภา บํารุงเอ้ือ 177/209 ม.1 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12000 / / /
19606 นางสาว วรรณภา บุญประถัมภ 48/21 รังสิต-นครนายก 24  ซ. 1 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
19607 นางสาว วรรณภา พงษสิทธิถาวร 1/4 ขลุง ขลุง จันทบุรี /
19608 นางสาว วรรณภา พิทักษสัจธรรม 91 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 ยะลา /
19609 นางสาว วรรณรบ สายจันทร 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
19610 นางสาว วรรณรัตน แซโกย 81/142หมูที5่ ตลาดลาง สุราษฎรธานี 84000 / /
19611 นางสาว วรรณรัตน วรสุนทร 217/62ม.5 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 /
19612 นางสาว วรรณฤดี เจียรภักดีสมบัติ 70/66-67 กรุงเทพมหานคร /
19613 นางสาว วรรณฤดี ลีภัทรกิจ 1 ศรีนิล 1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
19614 นางสาว วรรณฤดี สหัสรังสิกุล 123 ม.2 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
19615 นาย วรรณลพ มากุล 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
19616 นางสาว วรรณลักษณ สุภาษา 104ม.3 สันกําแพง เชียงใหม /
19617 นาง วรรณวดี ปุกทุต 644/2-3 จันทน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
19618 นาย วรรณวรา นพวงศ ณ อยุธยา 24/10 อรุณอัมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
19619 นางสาว วรรณวรางค ศรัญชลา 167  ม.4 เพชรบุรี / /
19620 นางสาว วรรณวรี ธนาภรณ 333/107 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
19621 นางสาว วรรณวารี แซโคว 86/69 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
19622 นางสาว วรรณวิภา กอรัตนพร 61 11 แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 /
19623 นางสาว วรรณวิภา จายพงษ 432/1 ม.11 ปนเกลา-นครชัยศรี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
19624 นางสาว วรรณวิมล พรวิชุลดา 628/2 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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19625 นางสาว วรรณวิมล เมฆวิมล 364/168 ม.6 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
19626 นางสาว วรรณวิไล ฤทธิ์เนื่อง 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
19627 นาง วรรณวิศา ปานมะเริง 48 ม2 พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
19628 นาย วรรณศักดิ์ สมบุญสรพัฒน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
19629 นาง วรรณศิริ นอยสมมิตร 165/1 15 ภูพาน โคกภู ภูพาน สกลนคร 47180 /
19630 นางสาว วรรณศิริ ศรีชมภู 2037/127 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 / / /
19631 นาง วรรณสมบัติ วีระพันธ 53/3 ม.21 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี /
19632 นาง วรรณสุภา พลจันทร 164 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19633 นาง วรรณอนงค ชินสถาพรโชค 571/2 ม.5 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี / / / / /
19634 นาย วรรณะ มงคลวิวัฒน 6 7 ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
19635 นางสาว วรรณา เขียวเขาโพธิ์ 2/12 มิตรภาพ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 / / /
19636 นาง วรรณา คงงาม 43/2 13 โดนไข 1 แกใหญ เมืองสุรินทร สุรินทร 32000 / / /
19637 นาง วรรณา จิตคง 418/310 ม.6 สายสนามบิน ควนลัง หาดใหญ สงขลา / /
19638 นาง วรรณา จินดา 669/15 ม.5 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 20150 / / /
19639 นางสาว วรรณา เจริญตระกูลปติ 555/19 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
19640 นาง วรรณา เจียมรัตนกูล 233-235ม.3 ศรีรับสุข บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19641 นางสาว วรรณา ชนินทรพิทักษ 142 ราชดําเนิน ทับเที่ยง เมือง ตรัง / /
19642 นาง วรรณา ชัยสงคราม 101/1 ม.8 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 / /
19643 นาง วรรณา โชตินุกูล 96/1 ม.1 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 93120 /
19644 นาง วรรณา ไชยศร 134ม.2 จันดี ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช /
19645 นางสาว วรรณา แซตั้ง 156 พะเนียง กรุงเทพมหานคร /
19646 นางสาว วรรณา แซตั้น - ม.2 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี /
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19647 นางสาว วรรณา แซติ้ง 18/92ม.6 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
19648 นาง วรรณา ฐิติฐาปนะ 170ม.3 อัมพวา-บางแค บางชาง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 / /
19649 นางสาว วรรณา ดําเกลี้ยง 64 5 นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25110 /
19650 นาง วรรณา ดําเนินสวัสดิ์ 268 สนามบิน หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง 52000 / / /
19651 นาง วรรณา ตระกูลโอสถ 592 ม.1 กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
19652 นาง วรรณา ติ้งเพ็ง 170/6 เทศา พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
19653 นาง วรรณา ธาตุสุวรรณ 93/154/3 นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
19654 นางสาว วรรณา บุณยฤทธิชัยกิจ 110/1-2 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
19655 นางสาว วรรณา บุตรเรืองศักดิ์ 41 ม.6 ชนเกษม 47 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
19656 นางสาว วรรณา บุรีรักษ 100 โชติวัฒน ซ.3 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
19657 นางสาว วรรณา โปตะวัฒน 1162/12 4 ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 / /
19658 นาง วรรณา พงษภักดี 1126/18 พหลโยธิน 32 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
19659 นางสาว วรรณา พ่ึงประเสริฐพานิช 40/2 ม.6 อํานวยสุข เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / /
19660 นางสาว วรรณา เพชรรัตน 79/59 สามวา สุวิทวงศ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / /
19661 นาง วรรณา เมฆอําพล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
19662 นางสาว วรรณา โมสีฤกษภูมิ 34/53 ม.8 อูทอง พระนครศรีอยุธยา /
19663 นางสาว วรรณา ยงยวน 13 ม.3 สุขาภิบาล2 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
19664 นางสาว วรรณา ใยพูล 16/1หมู5 บางกรวย-ไทรนอย บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
19665 นางสาว วรรณา ลัดดากลม 1 ราชมรรคา สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม /
19666 นาง วรรณา เลาหสุขเกษม 24 เฉิมเขต 3 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
19667 นางสาว วรรณา วัชรนิมลพรรณ 153 ม.4 สุขสวัสดิ์ 27 กรุงเทพมหานคร /
19668 นาง วรรณา สุขพ่ึงธรรม 77 เจริญรัถ20 เจริญรัถ คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
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19669 นาง วรรณา สุภาพงษ 647/1 บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 16000 /
19670 นาง วรรณา เสียงเสนาะ 229/19 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
19671 นาย วรรณา หาญมานพ 425 ต.ดุสิต ถ.สามเสน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
19672 นางสาว วรรณา เหลาแพทยกิจ 711 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19673 นาง วรรณา อยูยงค 132-134 นครใน บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
19674 นาง วรรณา ทองเย็น 475 หมู10 สุขุมวิท113 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
19675 นางสาว วรรณา อนุศาสตรอุทัย 34/1 หมู 4 คุงพยอม บานโปง ราชบุรี 70110 /
19676 นาง วรรณาภา กระตุฤกษ 104/2 ม.6 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
19677 นาง วรรณิดา เชียงอินทร 7 ซ.รังสิต-ปทุมธานี 12 ซอย 15 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.0815845666 ปทุมธานี /
19678 นางสาว วรรณิภา พานจันทร 36 6 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 /
19679 นางสาว วรรณิภา หะมาลา 141 12 บางนา-ตราด 12นางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / / /
19680 นางสาว วรรณิศา แสงปาก 333ม.15 กระแชง กันทรลักษ ศรีสะเกษ 33110 /
19681 นาง วรรณี สุจิฆระ /
19682 นาง วรรณี ความโกมุท 98 ดอมกุศล 3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
19683 นาง วรรณี เชิงสมหวัง 9/60ม.4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19684 นางสาว วรรณี แซเตีย 287 เทียมรวมมิตร หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 /
19685 นาง วรรณี ตรีจันทรทอง 25/14-15 เอ่ียมสมศรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
19686 นางสาว วรรณี ตั้งนิติธรรม 96/9 ม.10 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
19687 นางสาว วรรณี เตโชพิริยพล 104 ตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
19688 นาย วรรณี ทองกัลยา 47ม.3 บานเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี /
19689 นาง วรรณี ทองดี 29 ม.1 สระบุร-ีหลมสัก ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
19690 นาง วรรณี ทัดบุบผา 1807 3 ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
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19691 นางสาว วรรณี นันทารมยเจริญ 151 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
19692 นาง วรรณี นิลตาย 19/4ม.1 เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
19693 นาง วรรณี ประสาทพรศิริโชค 802/46 ม. ซ.ตรอกวัดจันทรใน ถ. ต.บางโคล อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. กรุงเทพมหานคร /
19694 นางสาว วรรณี พรมดาว 110/3 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
19695 นางสาว วรรณี พุมจันทร 45/1270 ซ.ม.พงษศิริชัย 4 ถ.มาเจริญ ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร / /
19696 นางสาว วรรณี รักดี 112ม.5 เพชรเกษม บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
19697 นางสาว วรรณี ละอองสุวรรณ 229/9 ชายน้ํา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
19698 นางสาว วรรณี วงศใหญ 55ม.8 เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี /
19699 นางสาว วรรณี วรวัฒนชัย 11/296 ม.14 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
19700 นาง วรรณี ศรีชลวัฒนา 786/26-27 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
19701 นางสาว วรรณี ศรีอุทัยวัฒนา 211/102 ม.6 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
19702 นางสาว วรรณี ศิริพระชัยถาวร 2360-62 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
19703 นาง วรรณี สุสัณฐิตพงษ 248 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
19704 นาง วรรณี สูจิฆระ 220 ม.1 นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
19705 นางสาว วรรณี ไหลไพบูลย 1025 เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19706 นาง วรรณีย เหมะบุตร 6 หนาพระลาน พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
19707 นาง วรรดี วราหะ 127 ม.1 บานไร อุทัยธานี /
19708 นาย วรรธนัน ไทยสีหราช 95 ลาดพราว 101 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
19709 นางสาว วรรธนา จิระพงษ 418/140 ม. ซ.12 ถ.ปญญาอินทรา ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10510 โทร. กรุงเทพมหานคร /
19710 นางสาว วรรนิภา ไวยหงษ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
19711 นาง วรรเพ็ญ เพชรชู 57/1 6 หัวแรต-อาวยางแดง เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช 80340 /
19712 นางสาว วรรลภา นวลแกว 57/155 3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90100 / / / /
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19713 นางสาว วรรษกาญจน เสี่ยงบุญ 58/801ม.10 ธนบุร-ีปากทอ บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
19714 นางสาว วรรษา บุญจร 200/423 1 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
19715 นางสาว วรฤทัย ใชบางยาง 25/2 2 เจ็ดริ้ว บานแพว สมุทรสาคร 74120 / / / /
19716 นางสาว วรลักษณ รุญญะมาลัย 333/110 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
19717 นางสาว วรลักษณ สอนคํา 238ม.10 แกงหางแมว จันทบุรี / /
19718 นางสาว วรวรรณ โคตะสาร 161/49 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
19719 นาง วรวรรณ ชมคํา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
19720 นาง วรวรรณ ไชยเจริญ 187/100ม.7 ติวานนท บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี / / /
19721 นางสาว วรวรรณ ถมยา 38 เกษมราษฎร ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
19722 นางสาว วรวรรณ บุญปก 413 ริมคลองประปาฝงซายบางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
19723 นางสาว วรวรรณ เผื่อนสา 1207/1 สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
19724 นาง วรวรรณ มาตยากูร 88/127 พฤกษชาติ สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / /
19725 นางสาว วรวรรณ สโมสรสุข 36/180 ม.10 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
19726 นาง วรวรรณบงกช ลัจฉเสวี 1999/95 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
19727 นาย วรวรรธ อุดมศิริคุณ /
19728 นาย วรวรรธ อุดมสิริคุณ 4 ม.2 ไผขวาง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 12120 /
19729 นาย วรวัชร อินตะคํา 94/2 บางคอ ริมคลองบางคอ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
19730 นาง วรวัน เธียรสุวรรณ 160/18 ม.6 ซ. ถ. ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 โทร. ขอนแกน /
19731 นาย วรวิทย ไชยกิจ 219/30 คันปะปา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
19732 นาย วรวิทย เตียเจริญ 70/5 ม.1 มรรคาประสิทธิ์ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี / / /
19733 นาย วรวิทย โตดี 144  ตรอกอาคารพาณิชยม.7 ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 /
19734 นาย วรวิทย บุญวงศ 100/134ม.2 วิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
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19735 นางสาว วรวิมล ตันสกุล 100/1220 8 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
19736 นาย วรวีร ลาภบุญทรัพย 248/1 สุขุมวิท68 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
19737 เรืออากาศเอกหญิง วรวีร แสงอรุณ 20/590ม.2 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
19738 นาย วรวุฒิ กิติวรนนท 51 พญากง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
19739 นาย วรวุฒิ จันทะสาร 229/1 17 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140 / / / /
19740 นาย วรวุฒิ ธุวสุจิเรข 185 พานัชเจริญ ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
19741 นาย วรวุฒิ บุญรัตนทองเลิศ 160/289 ม.1 ยายชา สามพราน นครปฐม 73110 / / /
19742 นาย วรวุฒิ บุญแสน 28 9 หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ /
19743 นาย วรวุฒิ พรมสุทธิ 90/270 ทรงสะอาด วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 /
19744 นาย วรวุฒิ พุทไธสง 41/109 ประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
19745 นาย วรวุฒิ เมฆเวียน 93 ม.11 ตูมใต กุมภวาป อุดรธานี /
19746 นาย วรวุฒิ ยะโสภา 75/6 คลองโอน ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี /
19747 นาย วรวุฒิ วงศอัมพรพินิต 356 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
19748 นาย วรวุฒิ เหมราช 25/59 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19749 นาย วรวุธ ทัตตากร 102/46 กรุงเกษม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
19750 นาย วรวุธ เทพบุดดา 48 1 เทศบาล 19 สระแกว 27000 /
19751 นาย วรศักดิ์ ภัทรดําเนินรัตน 1600/1 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
19752 นาย วรศักดิ์ สรรพกิจบํารุง 41/1 ม.8 พังโคน พังโคน สกลนคร /
19753 นาง วรษา ฉลาดถอย 473 10 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
19754 นาย วรสิทธิ์ แกวใส 10 ม.14 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
19755 นางสาว วรสุดา สุวรรณ 156 ประตูมา เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
19756 นางสาว วระไม ศิลามณีโชติ 56/180 7 พหลโยธิน 59 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
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19757 นาย วรัญชิต ฤทธิ์ธิวงศ 41/1 11 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / /
19758 นาง วรัญญา กงซัว 48/5 ม.1 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี /
19759 นางสาว วรัญญา ขายสุวรรณ 99/10 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
19760 นางสาว วรัญญา จักเดชไชย 99/131 3 บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
19761 นาง วรัญญา พจณะเดช 24/623 สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
19762 นางสาว วรัญญา มะโนใจ 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
19763 นางสาว วรัญญา สุขขามาศ 15 สีทนุบุรากิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19764 นางสาว วรัญญา สุขมามอญ 106 9 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120 / / /
19765 นางสาว วรัญญา สุขสวัสดิ์ 174/1 ม.6 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา / / /
19766 นางสาว วรัญญา แหวนหลอ 2 7 หวานคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 / / /
19767 นาง วรัญญา อรรถวิทยกําธร 156/10 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
19768 นาย วรัญู มฤศโชติ 1694 ทนุรัตน กรุงเทพมหานคร /
19769 นางสาว วรัญพัชร แคนเภา 333/106 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
19770 นางสาว วรัฏฐา เหมทอง 2/4 7 แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
19771 นางสาว วรัตชนันต บุญม่ัน 693 ซ.พัฒนาการ 20 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
19772 นาย วรัตถพล ศรีสุนทร 159 9 ประสานมิตรพัฒนาสมเด็จ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 /
19773 นาย วรัตมเวช เหรียญเดชาเวชกุล 2082/4ม. รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
19774 นาย วรัท มิลินทสูต 11 ค ม.3 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร /
19775 นาง วรัทยา ดอนดี 188/17 ลาดพราว 84 ลาดพราว 84 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
19776 นาง วรันธรณ ไชยศรี 605 ถ.พหลโยธิน จ.เชียงราย 57000 เชียงราย /
19777 นางสาว วรัมพา รุงเรืองจิตร พิจิตร /
19778 นางสาว วรัมพา สุวรรณรัตน 37/2784 ม.4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
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19779 นางสาว วรัษยา แวววิจิต 60/32 7 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
19780 นาย วรา ไชยกิจ 56 ม.30 ประชาราษฎร 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
19781 นาย วรากร เลสัก 8/2 ม.10 บานกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
19782 นาย วรากรณ ปองวัน 75/3 มะขุนหวาน สันปาตอง เชียงใหม 50120 /
19783 นางสาว วรางคณา แซฉั่ว 201 3 สุวรรณศร บานนา บานนา นครนายก 26110 /
19784 นางสาว วรางคณา ไตรยสุทธิ์ 45/2 ม.8 กสิกรทุงสราง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
19785 นางสาว วรางคณา มณฑาศิริทรัพย 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
19786 นางสาว วรางคณา สายธนู 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
19787 นางสาว วรางคนา ประเสริฐสิงหกุล 61/91 ทรงสะอาด จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
19788 นาง วรางคศิริ บุญวิศาลพงษ 139 9 ทามิหรํา เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
19789 นาง วรางคอร มังกรทอง 2/5 3 หวยปราบ-ปลวกแดง บอวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230 /
19790 นางสาว วราทิพย ฉ่ําช่ืน 4/15 ม.1 บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
19791 นางสาว วราพร กันจะสิน 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
19792 นาง วราพร จะยะวงษ 165/1 กุมภิล 6 กุมภิล หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
19793 นางสาว วราพร ชัยศิริ 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
19794 นางสาว วราพร ทองดอนแชม 53/36 1 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
19795 นางสาว วราพร มนตนารายณ 67/1291หมุ15 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี /
19796 นาง วราพร รุงเรืองวงศ 143/3 แกวนวรัฐ เชียงใหม 50000 / /
19797 นาง วราพร ศรีลับศรี 110 เฉลิมพระเกียรติร.9 ซ.61 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
19798 นางสาว วราพรรณ ทาจันทร 167/7-9 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
19799 นาง วราพันธ ชาญไชยเวช 191ม.1 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
19800 นาง วราภรณ คณานุรักษ /
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19801 นางสาว วราภรณ กงภูธร 265 เลย-เชียงคาน เมือง เมืองเลย เลย 42000 /
19802 นางสาว วราภรณ กรรณิกาธนานนท 18 กรุงเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
19803 นางสาว วราภรณ แกวเชือกหนัง 36/2 3 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
19804 นางสาว วราภรณ แกวรอด 45/1 ปทุมสามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
19805 นางสาว วราภรณ แกวศักดิ์ 33 4 ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 96110 / / /
19806 นาง วราภรณ ขวัญม่ิง 27ข/59 ม.9 หมูบานเขตเดิม บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
19807 นางสาว วราภรณ คงขม 14 พุทธบูชา 37/1 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
19808 นาง วราภรณ คณานุรักษ 655/13 กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
19809 นาง วราภรณ เจริญกิจ 30 สุขาภิบาล คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
19810 นาง วราภรณ ใจเย็น 77/1ม.11 หัวดง เกาเลี้ยว นครสวรรค 60230 /
19811 นางสาว วราภรณ ชังจินดา 19/1 หวยไผ-น้ําพุ เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี /
19812 นางสาว วราภรณ ชัยมะลิ 133ม.1 ศรีขวัญเมือง อุดรธานี /
19813 นางสาว วราภรณ ชํานาญเวทย 81/143 4 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
19814 นาง วราภรณ ตั้งอรามวงศ 984 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
19815 นางสาว วราภรณ ไตรประสิทธิ์ 2/5 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
19816 นางสาว วราภรณ ทองมนต 319/31 ม.8 บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
19817 นาง วราภรณ เทศแยม 129 ชนะสงคราม ลพบุรี 15000 / /
19818 นางสาว วราภรณ เทียงดาห 229 ม.1 เลย - หลมสัก โคกงาม ดานซาย เลย 42120 /
19819 นางสาว วราภรณ แทงทอง 56 14 โสน ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140 / / /
19820 นางสาว วราภรณ ธรรมรักษ 48/3 ม.6 ปาเว ไชยา สุราษฎรธานี 84110 /
19821 นางสาว วราภรณ นอยแสง 9/8ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
19822 นาง วราภรณ นามแกว 299 10 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 901 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

19823 นางสาว วราภรณ บุญโกย 65/237 สายไหม 56/2 สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
19824 นาวาอากาศตรีหญิงวราภรณ เปลงขํา 34/54ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
19825 นางสาว วราภรณ เผากันทะ 22 8 บานปน ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
19826 นางสาว วราภรณ พุกเมืองกรุง 600/50 3 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
19827 นางสาว วราภรณ ภูขํา 86ม.2 หางใหญ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
19828 นางสาว วราภรณ รอดคุม 555/29 10 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / /
19829 นาง วราภรณ วงศสงา 53/359 ม.2 แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี /
19830 นางสาว วราภรณ วัฒนิตานนท 189 เทศบาลนิมิตเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
19831 นางสาว วราภรณ วิจิตรพุฒกุล 1702/1 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
19832 นาง วราภรณ สกุลหงษ 102/3ม1 โคกสมโอ ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา /
19833 นาง วราภรณ สุพรศิลปชัย 194/2 6 สระแกว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72230 /
19834 นางสาว วราภรณ อรุณสิกขพันธ 41/284 8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
19835 นาง วราภรณ อําพวา 661/54ม.4 ประชารวมใจ รมเกลา ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
19836 นาง วราภรณ อินทรโชติ 117 หมู 4 ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี / / /
19837 นาง วราภรณ โอฬาระชิน 26/28 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
19838 นาย วรายุทธ สิมสา 68/1434ม.7 รามคําแหง มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
19839 นาง วรารัตน คําผง 49 ชางหลอ หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
19840 นางสาว วรารัตน ถนอมจิตร 212/13ม.9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
19841 นางสาว วรารัตน บริสุทธิ์บัวทิพย 44/7 ม. ซ. ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซ่ือ อ.บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. กรุงเทพมหานคร / /
19842 นางสาว วรารัตน เพชรเขาทอง 156/138ม.6 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / / /
19843 นาง วรารัตน อนวัชมงคล 188/37 ถ.รอบบึง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน / /
19844 นาง วราลักษณ ไสระพิษ 96 ม.1 หนองแวง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 45150 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 902 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

19845 นางสาว วราลี ตั้งวินิต 12 8 มงฟอรต ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
19846 นาย วราวิทย รัตนพฤติกุล 7/1 ม.11 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
19847 นาย วราวุฒิ สุขคง 44 3 โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
19848 นาย วริทธิ์นันท ชินตระกูลเมธา 24/6 ม.4 บานใหม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
19849 นาย วรินทร เทียมจรัส 27 ลาดพราว 113 (ช่ืนสุขลาดพราว113 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
19850 นาง วรินทร กระแสวาส 44/1 6 เอกราช ปาโมก อางทอง 14130 /
19851 นางสาว วรินทร มีมาก 23/8ม.1 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
19852 นางสาว วรินทร สุขสราญ 73/1ม.2 คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร /
19853 นางสาว วรินทรธร ดิษฐาธนาธรสิริ 148/6 ม.5 ซ. ถ. ต.ทาอุเทน อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 48120 โทร.- นครพนม /
19854 นาง วรินทรพร แกวสะอาด 645 3 ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 /
19855 นางสาว วรินทรพร เปยมศิลธรรม 539 รังสิต-นครนายก 47 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
19856 นางสาว วรินทรา วิกัยนภากุล 31 ศูนยบันเทิงการคานวมินทร คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
19857 นางสาว วรินธร แสงมา 139/2 ม.2 ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / / / /
19858 นางสาว วรินรําไพ ผาสุขโอษฐ 22/22 9 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี / / /
19859 นางสาว วริยา พรหมใจรักษ 78/15 ม.4 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
19860 นางสาว วริยา พันธุนิธิ 2329/17 ชุมชนเทพประทานพระราม4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
19861 นางสาว วริยา ลิ้มพิพัฒนถาวร 17/137 ม.4 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
19862 นาง วริยา ลีวัฒนา 34/46ม.4 ทุงมังกร10 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
19863 นาง วริศรา ถาคํามี 45/ม.4 แดงใหญ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
19864 นางสาว วริศรา มณีวัฒนา 255 รามคําแหง44 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
19865 นางสาว วริศรา ยมสถิตยทับทิม 82/411 ซิเมนไทย22 ประชาช่ืน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
19866 นาง วริศรา สืบวงษดิษฐ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 903 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

19867 นางสาว วริสรา พรมมี 2113/193 ลาดพราว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
19868 นางสาว วรีวรรณ รัตรสาร 14/232 ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
19869 จ.ส.ต. วรุณ วรุณคุปต 182/65 ขี้เหล็กหวาน กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
19870 นาง วรุณรัตน ลวดทอง 112/1 หมู 1 พุคา บานหม่ี ลพบุรี 15110 /
19871 นางสาว วรุณศิริ อุนชัย 99/53 ม.7 อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม 48110 / / /
19872 นางสาว วรุณี ภูศรี 5ม.3 สามงาม ดอนตูม นครปฐม /
19873 นาง วลัญชพร นามทอง 163/1ม.10 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี /
19874 นาง วลัดดา อินทนันท 79 ม.3 เชียงใหม-สันกําแพง สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม /
19875 นางสาว วลัย เจริญศิลป 131 ลําภู วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
19876 นางสาว วลัย แซจันทร 353 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
19877 นาง วลัย โลหิตธาดา 12/1 ม.4 ปะนาเระ ปะนาเระ ปตตานี 94130 / / /
19878 นางสาว วลัยกรณ ปานเจริญ 994 2 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
19879 นางสาว วลัยพร กันหารักษ 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
19880 นางสาว วลัยพร นันทะไสย 99/10 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
19881 นางสาว วลัยพร อุดมคีรีราษฎร 49 9 ริมโขง เชียงของ เชียงราย 57140 / /
19882 นาง วลัยภรณ เขตสิทธิ์ 22/3ม.6 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม /
19883 นาง วลัยรัตน โชคเฉลิมวัฒน 36/446 ม.8 กรุงเทพ-นนท สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
19884 นางสาว วลัยลักษณ จินาย 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี / /
19885 นางสาว วลัยลักษณ บัวกลา 4/2 ม.2 บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย 64120 / /
19886 นาง วลัยลักษณ ผลงาม 21/5 กูชาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
19887 นางสาว วลัยลักษณ วัฒนวิเชียร 119/7 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
19888 นาง วลัยลักษณ อินชัย 285 ม.5 ทุงตอม สันปาตอง เชียงใหม / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 904 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

19889 นาย วลิต กาญจนพมู 553 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ ธนบุรี /
19890 นางสาว วลิสา วิริยะทานิช 664 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
19891 นาง วลี เดชฉ่ํา 68ม.19 สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ /
19892 นาง วลีย ภัทรภาวิดา 99/41 6 บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
19893 นาง วลีรัตน นาทอรรถกร 1359/3 ประชาช่ืน 43 ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
19894 นางสาว วไลรัตน ศิริวงศ 5001/154 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
19895 นางสาว วไลวรรณ พงศาวกุล 898/55 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
19896 นาง ววยเขียว ยําพนธ 22 เกาะแกว พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
19897 นาย วศิน พิพัฒนฉัตร 308 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / / /
19898 นาย วสันต ครามโกมุท 98 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
19899 นาย วสันต โคตรดวง 115 ม.6 โนนอุดม ชุมแพ ขอนแกน 40220 / / /
19900 นาย วสันต เฉลิมวงษวัฒนะ 252 พิชัย ปากเพรียว เมือง สระบุรี / /
19901 นาย วสันต ไชยฉกรรจ 238/8 วัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / / / /
19902 นาย วสันต ทองศรี 276 2 หวยแหง บานไร อุทัยธานี 61140 / /
19903 นาย วสันต ยอดสนิท 93/347 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
19904 นาย วสันต ศรีวรรณา 418/176 พระยาสุเรนทร 42 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
19905 นาย วสันต สิขเรศ 85  3 สุขสวัสดิ์ ปากคลองบางปลากดพระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 /
19906 นาย วสันต สิงลา 121/595 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
19907 นาย วสันต สุวรรณกุล 355 แสนสุข (พระราม4) พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
19908 พ.จ.อ. วสันต สุวรรณดี 455 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19909 นาย วสันต อุมแสง 38/8 สุราษฎรธานี 84180 /
19910 นางสาว วสุนา ยืนยงค 289 7 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 17000 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 905 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

19911 นาง วสุลิตา สาแม 484 ซ.ลาดพราว 87 (จันทราสุข) ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร /
19912 นาย วสุวัฒน อภิจิรธราพัฒน 201/118 ม.9 หนองจอม สันทราย เชียงใหม /
19913 นาย วอ แยมกลีบ 5 หมู 4 ต. ในเมือง ถ.บรมไตรโลกนารถ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
19914 นาย วอง กองสกุล 512 หมู 1 ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง /
19915 นาย วอง เชคไว 1761 พระราม4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพฯ /
19916 นาย วอน เต็งตนวงศ ม.6 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก /
19917 นา วอน ออนเอกสุก 101 ฑ. พระราม6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
19918 นาย วอน พรหมดง 37 ม.3 ควนขนุน พัทลุง /
19919 นาย วะโรจน นาคแสงทอง 49ม.1 บานบึง ชลบุรี /
19920 นาย วัง กาญจนอักษร ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
19921 นาง วัง คําปอ /
19922 นาย วัง โคตรบรม หมูที่ 7 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ. สกลนคร /
19923 นาย วัง ทัพพิลา 1718/16 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
19924 นาง วัง องอาจ /
19925 นาง วัจนา จันทรหอม 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร. นนทบุรี /
19926 นาง วัจนา ตั้งความเพียร 32/48 12 ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 /
19927 นาง วัจนา ธรรมรักษ 1/58 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
19928 นางสาว วัจนา ธรรมวัฒนไพศาล 238/3 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
19929 นาย วัชชา คงเวียง 626 ม.1 ศรีสมุทร ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
19930 นางสาว วัชนินทร จําหนายผล 110ม.4 จันทนิมิต จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
19931 นาย วัชพร คลายนก 89 ทวีวัฒนา หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
19932 นาย วัชรชัย ขูหิรัญพงศ 17/12 ศักดิเดช ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / / / /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

19933 นาย วัชรพงศ คําไล 44 หมู 4 มลิวรรณ นาโปง เมืองเลย เลย 42000 /
19934 นาย วัชรพงศ ธนโชคชัยอนันท 92/229 2 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
19935 นาง วัชรพร พลีเขตต 129/11 ม.9 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 /
19936 นาย วัชรพล เที่ยงนนดา 99 7 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 / / / /
19937 นาย วัชรพัฒน สัจจาพิทักษ 86 รถไฟ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
19938 นางสาว วัชรมล ลิมปวัฒนศักดิ์ 115/2ม.12 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี 22160 /
19939 นางสาว วัชรวรรณ ขอบคุณ 80/4 ม.5 นาแหว นาแหว เลย 42170 /
19940 นาย วัชรวิทย อํานาจ 62 หมู3 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
19941 นาย วัชรวุฒิ ทองมา 245/6 2 พบพระ พบพระ ตาก 63160 / / /
19942 นาย วัชระ เจริญศรี 104/12 วิภาวดีรังสิต ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
19943 นาย วัชระ ฉันทลักษณ 17 ม.9 ต.บางหวา อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพ /
19944 นาย วัชระ ดําจุติ 25 11 บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
19945 นาย วัชระ ยืนยง 34 ม.8 ฉะเชิงเทรา 24000 /
19946 นาย วัชระ เวทยะธีรางค 788-789 สุขาภิบาล1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
19947 พ.ท. วัชระ สนเอ่ียม 336ม.5 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
19948 นาย วัชระพงษ สุขสี 4/294/6 สุดภักดี โชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
19949 นาย วัชรา จักษุอินทร 11/239ม.10 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
19950 นาง วัชรา เยาวละออง 67/84 ประชาช่ืน33 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
19951 นางสาว วัชรา ลินวงศ 129/1-2 หมู8 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
19952 นาย วัชรากร จันทะภา 65/1ม.2 หนองผือ ทาลี่ เลย / /
19953 นางสาว วัชรากรณ ธรรมขันธ 54 2 เหนือเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 / / /
19954 นางสาว วัชราพร อัตตพงษไพบูลย 39 พระราม6 ซ.28 พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

19955 นางสาว วัชราภรณ จันทรศารทูล 78/14 ม.10 วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
19956 นาง วัชราภรณ ไตรกิศยเวช 7 พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 10900 /
19957 นาย วัชราภรณ ทรัพยเสริมศรี 600/1377หมู14 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
19958 นางสาว วัชราภรณ พัทคัน 37/2784 ม.4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
19959 นางสาว วัชราภรณ ยนตรเปยม 236/114 ม.3 วิภาวดี-รังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
19960 นางสาว วัชราภรณ สิงทอง 62/1 เฉยพวง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / / /
19961 นางสาว วัชราภรณ หวานสนิท 99/277 ม.10 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10240 /
19962 นางสาว วัชราภรณ อรุณเมือง 15/7 เทศบาล 5 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 / / / /
19963 นาง วัชราภา ดานวัฒนะ 27/1ม.1 ฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
19964 นางสาว วัชรินทร โฉมงาม 82/3 6 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / / / /
19965 นาย วัชรินทร ถาวรพันธ 191/142 ม.10 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
19966 นาย วัชรินทร บุญรักษา 439 1 ผดุงวารีย วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 / / /
19967 นาย วัชรินทร ใบภักดี 65/37ม.5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
19968 นาย วัชรินทร พาไพรสวาง 77/224 9 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
19969 นาย วัชรินทร ภัทรยิ่งสกุล 1459 ซอย E 4ม.3 รังสิต-ปทุมธานี บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
19970 นาย วัชรินทร มหันตวงศ ระโนด ระโนด สงขลา /
19971 นางสาว วัชรินทร สุขประเสริฐ 305 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
19972 นาย วัชรินทร สุขสนาน 40/316 รามคําแหง 58/2รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
19973 ส.อ. วัชรินทร เสือสืบสินธุ 14/75 รวมพัฒนา จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
19974 ดาบตํารวจ วัชรินทร อวบอวน 92 14 มิตรภาพ พันดอน กุมภวาป อุดรธานี 41370 / /
19975 นาง วัชรินทรพร พรหมพิทักษ 201 รังสิต-นครนายก 27 ซอย ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / /
19976 นางสาว วัชรินทรพร พินิจมงคลการ 211 ม.5 ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ราชบุรี / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 908 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

19977 นางสาว วัชรี ขจิตพรวดี 74/40 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
19978 นางสาว วัชรี จันทะ 3/3ม.3 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
19979 นางสาว วัชรี จิรานุศักดิ์ 35 ทรงสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร /
19980 นาง วัชรี เจริญผล 68/18ม.5 สุขาภิบาล 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
19981 นางสาว วัชรี แชมชอย 1427 จรัญสนิทวงศ 75 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
19982 นางสาว วัชรี บํารุงพงศ 87/1 7 พันเสา บางระกํา พิษณุโลก 65140 / / / /
19983 นางสาว วัชรี พ่ึงหลักชัย 80/36 กรุงเทพมหานคร / / /
19984 นาง วัชรี รัชตรุงโรจน 8 สระหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร / /
19985 นางสาว วัชรี ฤกษอํานวยโชค 111 มิตรพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
19986 นางสาว วัชรี ศรีทอง 166/2ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 / / /
19987 นางสาว วัชรี ศิริสุวรรณ 144/2 ประชาอุทิศ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
19988 นางสาว วัชรี สกุลตัง 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / / / /
19989 นาง วัชรี แสงปน 115/5 ลําภูลาย รัตนาธิเบศร ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
19990 นาง วัชรี อภิวาทนสิริ 1 ม.2 โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร /
19991 นาง วัชรี อัศวเดช 2/246 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
19992 นางสาว วัชรีพร คงวิลาด 111/373 ม.2 ม. ซ. ถ.แจงวัฒนะ ต.ทุงสองหอง อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 11000 โทร. กรุงเทพมหานคร /
19993 นางสาว วัชรีภรณ วังพรม 17/9 5 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / /
19994 ส.ท. วัชลิต ฤาชา 36ม.7 พหลโยธิน เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี /
19995 นาง วัญญา อิเดะ 1520/1 ม.3 ม.สินธร-รังสิต  อีรังสิต-ปทุม บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
19996 นาย วัฏรัฐ วิชญรัชตานนท 7/5 ประชาอุทิศ ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม / / /
19997 นาย วัฒน หาญอนุชน 236/2ม.2 จอมสุดาเสด็จ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา /
19998 นาย วัฒนผล สระคํา 101 พระบาท พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
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19999 นาย วัฒนพงษ เทพบุตร 430/6 2 หนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
20000 นาย วัฒนพล ขาวพลศรี 14/1345 หมู 13 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
20001 นาย วัฒนพัฒน สมศรี 2254/250 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 76150 /
20002 นาย วัฒนศักดิ์ ธัญญกสิกล 95-96ม.2 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
20003 นาย วัฒนอนันต จําเนียร 66 7 บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม 75120 / / /
20004 นาย วัฒนะ ตละมาล 910/18 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
20005 นาย วัฒนะ พันธุแกว 120 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20006 นาง วัฒนะ สาระบุตร 434 ม.1 ศรีนครินทร บางแกว บางพลี สมุทรปราการ /
20007 นาย วัฒนะ สินธุวณิก 55/57 ม.31 ประชาราษฎร 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
20008 นาง วัฒนา แกวกรรมพฤกษ 449/84 ม.4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
20009 นาย วัฒนา เจริญศรี 61/8 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20010 นาย วัฒนา ชยธวัช 103/116ม.6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / / / /
20011 นาย วัฒนา ดอกไมวัฒนา 255/516 ม.5 รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี /
20012 นาย วัฒนา ตนตระกูล 197/2 วัดโพธิ์นิมิตร เทอดไทย กรุงเทพมหานคร /
20013 นาย วัฒนา ตันติกุล 22 ม.14 จรดวิถีถอง ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย /
20014 นาย วัฒนา ไตรทิพย 167/25 ประชาธิปไตย พระนคร กรุงเทพมหานคร / / / /
20015 นาง วัฒนา ทานิชชาติ 683 อาเหนียวฝงซาย คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20016 นางสาว วัฒนา บุรกสิกร 68 พิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20017 นาย วัฒนา พรประสิทธิ์ 683 มรุพงส หนาเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา / /
20018 นางสาว วัฒนา พันธุศรี 215ม9 หนองมวง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
20019 นางสาว วัฒนา มูลคํา 125/262ม.11 สุขาภิบาล1 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
20020 นาง วัฒนา เมงศิริ 1788/54 จรัญสนิทวงศ บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
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20021 นาง วัฒนา ฤทธิมัต 24 ราชวิถี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20022 นาย วัฒนา วัฒนจินดา 24 ซอย 3 บานเกษมสําราญสุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20023 นาง วัฒนา วีระกุล 1240/29 สุขุมวิท101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
20024 นาย วัฒนา ศรประสิทธิ์ 3133/50 สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / /
20025 นาย วัฒนา ศรีทอง 44 15 บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
20026 นาย วัฒนา ศรีวรรณ 82/3 สมันตประดิษฐ พิมาน เมืองสตูล สตูล / /
20027 นาย วัฒนา สุขเกษม 93/98 ม.5 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
20028 จ.ส.อ.หญิง วัฒนา สุนทรกะลัมภ 12/19ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20029 สิบตํารวจโท วัฒนา สุวรรณมาโจ - ม.5 ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม /
20030 นาง วัฒนา แสงไพโรจน 79หมู 7 บางโขมด บานหมอ สระบุรี / /
20031 นาง วัฒนา หอมสมบัติ 120 ม.1 หนองคาย /
20032 นาย วัฒนา ออนขาว 184/21 ตรอกริมคลองสามเสน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
20033 นาง วัฒนาพร รักวิชา 1/2ม.2 นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู /
20034 นางสาว วัฒนาพร วรรณพงษ 53/27 ม.9 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
20035 นาง วัฒนิดา แสงทอง 135/821 ม.1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
20036 นางสาว วัฒนี ชินเชวงเวช 133-135 ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
20037 นา วัฒนี ภานุดุลกิตติ 892/1 บริรักษ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
20038 นาย วัณณา เวชสิทธิ์ 31ม.2 ปะเหลียน ตรัง /
20039 นางสาว วัณณิตา โภชนกุล 71 บางนา-ตราด 46 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
20040 นาย วัตร พิกุลศรี 55ม.3 บานแกง ดอนตาล มุกดาหาร /
20041 นาย วัน ชัยภักดี 40 ศิริพงษ เสาชิงชา ปอมปราบ กทม. /
20042 นาย วัน แซซอ 7 ต.ปอมปราบ ถ.ตัดใหมวัดสามจีน อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
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20043 นาย วัน ตรีนนท ม.16 รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
20044 นาย วัน ปานณรงค 23ม.1 ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี /
20045 นาย วัน เภสัชชา 2 ตลาดโพธ ลําปลายมาศ บุรีรัมย /
20046 นาย วัน ไมตาล 7 บางเตย สามโคก ปทุมธานี /
20047 นาย วัน ศรีนนท /
20048 นาง วัน ศิริวัฒนานุรักษ 402/43 วรพงษ จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20049 นาย วัน สุขกุล 44ม.1 สกลนคร /
20050 นาย วัน แสงเมฆิน 5ม.2 บางแกวฟา นครชัยศรี นครปฐม / /
20051 นาย วันคิด จะยะสกุล 199/1 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
20052 นาย วันเฉลิม ทาวแพทย 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
20053 นาย วันเฉลิม สีหบุตร 133 7 ทานผูหญิงพหล ทาคลอ เบญจลักษ ศรีสะเกษ 33110 /
20054 นาง วันชนก นิกรฐา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
20055 นาย วันชัย การวิทยี 1/206 หมู 7 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
20056 นาย วันชัย แกวจินดา 526 5 ศรีสวัสดิ์ 2 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / / /
20057 นาย วันชัย แกวออมดี 152 ม.3 ขอนแกน /
20058 นาย วันชัย คําจันทร 267 ม.3 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
20059 นาย วันชัย จูฑะวชิรโรจน ฒ.80 ม.9 พระนครศรีอยุธยา /
20060 นาย วันชัย เจตนธรรมจักร 181/2 ม.11 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20061 นาย วันชัย แซอ้ึง 200 ชุมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
20062 นาย วันชัย ตันตระกูล 25 ม.5 นครปฐม / /
20063 นาย วันชัย เทพวรรณ 324/1 ม.1 ปาขาม พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง /
20064 นาย วันชัย นอยพลี 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
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20065 นาย วันชัย ใบภักดี 90 ม.8 คําเลาะ ไชยวาน อุดรธานี /
20066 นาย วันชัย พละศักดิ์ 96 ม.2 บานโปรง โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 /
20067 นาย วันชัย พูสุวรรณ 116 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
20068 นาย วันชัย เพ็ชรฉวาง 11ม.3 กระบี่ /
20069 นาย วันชัย ภักดีสุขวัฒน 109/22 8 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
20070 นาย วันชัย ยาสันเทียะ 233ม.13 ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา /
20071 นาย วันชัย รัตนเสถียร 89ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / / /
20072 นาย วันชัย ราชรองเมือง สถานีอนามัยช้ัน 1 แผนกชันสูตรโรค อางทอง /
20073 นาย วันชัย เลิศเวชกุล 265/297 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
20074 นาย วันชัย วงษนุชา 227/8 รวมมิตร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
20075 นาย วันชัย วาปโส 6005/178 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10240 /
20076 นาย วันชัย วิชาสุ 386 6 กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร 47210 /
20077 นาย วันชัย วิริยะยรรยงสุข 256 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
20078 นาย วันชัย ศิริเสวกุล 14 บางพระ เมืองตราด ตราด / /
20079 นาย วันชัย สุธรรมวิจิตร 6-8 สุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
20080 นาย วันชัย โสตถิพูนพงศ 253/15ม.11 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / /
20081 นาย วันชัย อชิโต 199/1 ในวัดสามงาม รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
20082 นาย วันชัย อาษาบุตร 113ม.5 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 39270 /
20083 นาย วันชัย อินทคุณจินดา 218 อัษฎางค วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
20084 นาย วันชัย อ้ึงอราม 310/3ม.3 สรงประภา บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20085 นาวาตรี วันชัย เอมเสม 7/3ม.3 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางใหญ บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
20086 นางสาว วันชาติ องคไตรสุคะติ 27 ม.12 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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20087 นางสาว วันญาณี ปราบสมรชัย 73ม.8 เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
20088 นาย วันดี กุนชาติ 48 ม.9 โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร /
20089 นางสาว วันดี ขยันพูด 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
20090 นางสาว วันดี เขื่อนขายแกว 123 สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
20091 นาง วันดี จารุเศรณี 287ม.5 เชียงใหม-ลําพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
20092 นาง วันดี แซซึง 57/36ม.5 สุราษฎร-ปากน้ํา บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
20093 นางสาว วันดี ดอกจันทร 56/238 ม.ม.พนาสนธ 6 ถ.นิมิตรใหม ซอย 7 ต.ทรายกองดินใต อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร /
20094 นาย วันดี ตนแพง ม.3 ต.โคกปน อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี /
20095 นางสาว วันดี ทองซอน 75ม.4 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด / /
20096 นาย วันดี ธารณะ 68ม.9 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
20097 นางสาว วันดี นนทบัณฑิต 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
20098 นางสาว วันดี นอมประยูร 55ค. ต.บางซ่ือ อ.ดุสิต จ.พระนคร /
20099 นาง วันดี บุญใส 205/1 มหิดล ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / / /
20100 นาย วันดี พวงธรรมรงค 389 บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
20101 นางสาว วันดี โพธิอะ 42-44 ม.5 ชูศักดิ์ บางแพ บางแพ ราชบุรี /
20102 นางสาว วันดี มากสมบูรณ 39ม.5 เช้ียงใหม-สันปาตอง ทุงตอม สันปาตอง เชียงใหม / /
20103 นาย วันดี ลาดี 4 ลําเตย เมือง นครพนม /
20104 นางสาว วันดี วงษพันธุ 802 จรัญ 89 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
20105 นางสาว วันดี วัฒนธรรม 681 สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20106 นางสาว วันดี วิวัฒนมงคลชัย 248ม.8 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
20107 นางสาว วันดี ศรีวิเศษ 121 8 สําราญ เมืองยโสธร ยโสธร 35000 / / / /
20108 นางสาว วันดี แสงคํา 58/4 3 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
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20109 นาย วันดี เหลาเขตร 16ม.4 กําแพงเพชร /
20110 นางสาว วันดี องคธนะสุข 1390 ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
20111 นาง วันดี อักษรทิพย 38 ม.3 ตะปาน พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 / / /
20112 นางสาว วันทนา ขันทอง 483 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / / /
20113 นาง วันทนา คําเรือง 333 สุทธิสาร สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
20114 นางสาว วันทนา จารุวณิชกุล 1271 สุขุมวิท 71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20115 นาง วันทนา แยมสีนวล 17/133 6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
20116 นางสาว วันทนา ลีพิทักษวัฒนา 292/6 นางพิม ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / / /
20117 นางสาว วันทนา วงษภักดี 460/30ม.3 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20118 นางสาว วันทนา สุวรรณ 104ม.2 กาญจนบุรี /
20119 นาง วันทนา หลีละเมียร 97 สุขุมวิท 55 สุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
20120 นางสาว วันทนา อังคสถิตชัยกุล 51/182 เพชรเกษม 69 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร / / / /
20121 นาง วันทนี เจตนธรรมจักร 56/3 อาทิตย ริมคลองบางสะแก บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10130 / / /
20122 รอยตํารวจเอกหญิง วันทนี ตรีทศเดช 98/170ม.2 วิภาวดี ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
20123 นางสาว วันทนีย คงสมกาย 9 3 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
20124 นาง วันทนีย ฉายมงคลชัย 89/53 10 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
20125 นางสาว วันทนีย พลายดวง 160/5 นิพัทธอุทิศ 1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
20126 นางสาว วันทนีย มีม่ังคั่ง 592 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
20127 นางสาว วันทนีย โลหะประกิตกุล 205/2 เจริญกรุง79 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / / /
20128 นางสาว วันทนีย ศิริเสรีวรรณ 92/12 ม.7 พหลโยธิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา /
20129 นาง วันทวี พลนวล 59หมู1 สองคอน แกงคอย สระบุรี 18110 / / / /
20130 นาย วันทอง ระดาภรณ 17 ม.7 สกลนคร /
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20131 นาย วันทา เกิดเพชร 117 ม.11 บานดอนสาย หนองหาน อุดรธานี / /
20132 นาง วันทา ธนาไสย 43/4 ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
20133 นาย วันทา ภูผาย 148ม.2 เจริญสุข คําบง บานผือ อุดรธานี 41160 / /
20134 นาย วันทา อําทาว 17ม.3 หนองเรือ ขอนแกน / /
20135 นางสาว วันทิพย วัฒนพิทักษ 288/18-19 ม.1 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย 30000 /
20136 นาย วันทิศ บริราชวังโส 4236/44 ตรอกนอกเขต บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
20137 นางสาว วันธณี พุมไพศาลชัย 134-136 เจริญสุข ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
20138 นางสาว วันนา เฉลิมบุญฤทธิ์ 85 ม.6 ผาตอ ทาวังผา นาน 55130 / / / /
20139 นาง วันนา วรรณารักษ 76 ม.4 บานสา แจหม ลําปาง 52120 /
20140 นาง วันเพ็ญ กวยาวงศ 40ม.7 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี /
20141 นาง วันเพ็ญ เกิดผล 27/123 สุขุมวิท ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
20142 นาง วันเพ็ญ แกนทาว 41/2 1 เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม 48120 / / / /
20143 นางสาว วันเพ็ญ งอกผล 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
20144 นาง วันเพ็ญ จาดเนือง 197/1ม.3 พระสังข ตาคลี ตาคลี นครสวรรค 60230 / /
20145 นางสาว วันเพ็ญ ชิยานนท 215/95 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
20146 นางสาว วันเพ็ญ ชุมใจ 192/1ม.1 ริมเหนือ แมริม เชียงใหม /
20147 นาง วันเพ็ญ ไชยกิจ 590/1 ประชาช่ืน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
20148 นางสาว วันเพ็ญ โซวเกียรติรุง 788/5 ริมคลองบางกอกนอย อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
20149 นาง วันเพ็ญ เตชะกัมพลสารกิจ 653  8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
20150 นาง วันเพ็ญ ทองปรอน 164 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
20151 นาง วันเพ็ญ ทองสวาง 1ม.4 ขลุง จันทบุรี 22120 /
20152 นาง วันเพ็ญ ทองสุข 192 5 ริมเหนือ แมริม เชียงใหม 50180 / / /
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20153 นาง วันเพ็ญ ทับสกุล 96 ราชดําเนิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
20154 นางสาว วันเพ็ญ ธนสมบัติ 71-73 ขวาง ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
20155 นาง วันเพ็ญ นรเศรษฐีกุล 2771-2773 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20156 นางสาว วันเพ็ญ เนียมเปย 37/2 หมู 3 ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร 62120 /
20157 นาง วันเพ็ญ แปนงาม 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
20158 นาง วันเพ็ญ พรเศรษฐีกุล 2771-73 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20159 นางสาว วันเพ็ญ พระวิวงค 102 วัฒนานิเวศน 7 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
20160 นางสาว วันเพ็ญ พาเจริญ 86 กายสิทธิ์ สมุทรปราการ /
20161 นาง วันเพ็ญ มากจันทร 63/179ม.7 แมกาน ศรีสุทัศน รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต / /
20162 นาง วันเพ็ญ ยะสา 364 เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190 / / /
20163 นาง วันเพ็ญ รากะรินทร 71 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
20164 นางสาว วันเพ็ญ ลออวรคุณ 39/165ม.11 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
20165 นางสาว วันเพ็ญ ลีลาปยะนาถ 1286-1287 ประชาช่ืน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20166 นาง วันเพ็ญ วงศรัศมี 49/7 ม.3 ต.บางเดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี / /
20167 นางสาว วันเพ็ญ วรรณจักร 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
20168 นางสาว วันเพ็ญ วังคะฮาต 236 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
20169 นางสาว วันเพ็ญ ศาลางาม 108/15 รามบุตรี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
20170 นางสาว วันเพ็ญ ศิริบูรณ 77 6 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 /
20171 นางสาว วันเพ็ญ ศิริผล 1780/51 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20172 นางสาว วันเพ็ญ สัตยซ่ือ 55 3 เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / / /
20173 นาง วันเพ็ญ สืบสิน 264/2 เยาวราช ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต / /
20174 นางสาว วันเพ็ญ หวังนิมิง 191/39 โพธิประสิทธิ์ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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20175 นาง วันเพ็ญ เหมือนสุดใจ 1/4ม.3 บางแกวฟา นครชัยศรี นครปฐม /
20176 นาง วันเพ็ญ อนุตธโต 7/1 5 ทาตลาด สามพราน นครปฐม 73110 /
20177 นาง วันเพ็ญ อมรสิทธิ์ 22 ตะนาว ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
20178 นางสาว วันเพ็ญ ออนสวาง 10/109ม.6 แจงวัฒนะ อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20179 นางสาว วันเพ็ญ ฮามวงษ 671 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
20180 นาย วันรบ ประสิทธินาวา 69 ม.7 ตราด-คลองใหญ แหลมกลัด เมืองตราด ตราด / /
20181 นางสาว วันรานี เลี่ยวไพโรจน 194 พหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 / /
20182 พันโท วันลพ สุขจร 41/489 เทอดดําริท ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
20183 นาย วันวลิต ธงสอาด 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / /
20184 นางสาว วันวิษา ออยไร 273 ม.2 ต.บานต๊ํา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 /
20185 นางสาว วันวิสา ธัญญอุดร 73/95 9 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
20186 นางสาว วันวิสาข จันทรสม 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
20187 นาง วันวิสาข ทอดเสียง 290/27 พหลโยธิน ลําปาง 52000 / /
20188 นางสาว วันวิสาข บุญสินชัย 99/20 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
20189 นาย วันศักดิ์ เมฆอําพล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
20190 นาย วัย แถมยุกต 5ม.1 ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง / /
20191 นาย วัยวัฒน ชินเชวงเวช 49/375 ม.6 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20192 นาง วัลนภา โชชัย 76 ม.8 ถอนสมอ ทาชาง สิงหบุรี 16140 / / /
20193 นาง วัลยฉวี หนูยัง 68/3 สระเกษ บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / / /
20194 นาง วัลยณรัตน แสนเมือง 131 ม.9 พังโคน พังโคน สกลนคร / /
20195 นางสาว วัลยณีย วงศมณีประทีป 46 สมบูรณกูล หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี / / /
20196 นางสาว วัลยมัย ลิมปนุสรณ 1/105หมู4 บางกรวย-ไทรนอย บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
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20197 นางสาว วัลยลา ทนาวโรรณ 42/1 สุริวงศ มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
20198 นางสาว วัลยา ลิ้มเวชศิลป 40 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / /
20199 นางสาว วัลยา เสฐวรกุล 82/1 9 สุวินทวงศ ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / /
20200 นางสาว วัลยา อมรกิจธนานนท 82/5 เทศา พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / / /
20201 นาง วัลยา อุยยามะพันธุ 33 สามเสน บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
20202 นาย วัลลพ คณชรัตนกุล 27 สายลวด ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
20203 นาย วัลลภ เกษรังสรรค 160/35ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
20204 นาย วัลลภ คุณาวรรณ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
20205 นาย วัลลภ จอยอํ่า นนทบุรี /
20206 นาย วัลลภ ทัพพันธ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
20207 นาย วัลลภ ธรรมกุล 4035 เจริญประเทศ เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง / /
20208 นาย วัลลภ ธรรมสุวรรณ 18 ม.1 ขลุง ขลุง จันทบุรี /
20209 นาย วัลลภ บรรจงคชาธาร 121/3 1 หนองตากยา ทามวง กาญจนบุรี 71110 / /
20210 นาย วัลลภ บุญเสริม 201/39 1 พุทธรักษา ทายบาน เมือง สมุทรปราการ / /
20211 นาย วัลลภ ปนสมบูรณ 1117 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม /
20212 นาย วัลลภ เผาพนัส 224/312 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 / / /
20213 นาย วัลลภ พิชิตวิทยาการ 59/13 วุฒากาส ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
20214 นาย วัลลภ ฤทธิ์เรืองเดช 5 เจริญนคร ซอย 18 บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
20215 นาย วัลลภ วัตรมณี 26 ต.บอยาง ถ.นครใน อ.เมือง จ.สงขลา /
20216 นาย วัลลภ อัครมณี 40/43 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
20217 นาง วัลลภา ฉัตรบุบผา 357ม.1 ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120 / / /
20218 นางสาว วัลลภา เตียงธวัช 86 พระราม 4 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / / /
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20219 นางสาว วัลลภา ถนองจันทร็ 437 ตะนาว เสาชิงชา พระนคร พระนคร /
20220 นางสาว วัลลภา มานพ 482/4 วชิรปราการ มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
20221 นางสาว วัลลภา ลีลานันทกุล 99/10 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
20222 นางสาว วัลลภา เลิศเจริญยงศ 513 ไมตรีจิต ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
20223 นางสาว วัลลภา หวังเจริญ 100/164 ม.16 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / / /
20224 นางสาว วัลลภา อินตา 11/25 กําแพงเพชร 2 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
20225 นาง วัลลยา โกบประยูร 29/7 ม.6 บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / / / /
20226 นางสาว วัลลา มานพ 588/6 พิพิช บานโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี /
20227 นาง วัลลา บุญชุม 65 2 ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 / / / /
20228 นางสาว วัลลิภา กอนแกว 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
20229 นาย วัลลี สระจิตร 14ม.8 ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี /
20230 นาง วัลลี สันตะวา 4/18 ม.2 รัฐบํารุงรัฐ 7 รัฐบํารุงรัฐ เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / / / /
20231 นางสาว วัลลีย ประสงคสม 174 23 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20232 นางสาว วัลลีย แสงมา 55/349 ม.15 ซ. ถ. ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. นนทบุรี /
20233 นาง วัลา พัฒนพงศ 202 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
20234 นาง วัสดา สีหะนาจ 3610/1 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
20235 นาย วัสนัย ผุสดี 152ม.6 ริมปง เมืองลําพูน ลําพูน /
20236 นาย วางเปลาเปลา ตาเสาร 17ต(คอคน หมูบานเขตขยายใหมวงศสวาง บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
20237 นาย วาณิชย ใจจริง 106/25 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20238 นาง วาณี เดชภูมี 201/1 ม.8 พังโคน พังโคน สกลนคร / /
20239 นาง วาณี นิมิตกุล 152/4 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
20240 นางสาว วาณีย รัตนะพิมล 1280/7 บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
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20241 นาย วาด วรรณคุณ 10 บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา /
20242 นาง วาทะศิลป บรรดาตั้ง 380 1 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 / /
20243 นาย วาทิต คงพูล 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
20244 นางสาว วาทินี บุญธรรม 6/2 3 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
20245 นาง วาทินี ศรีนิติญานนท 3/7ม.2 บางไทร ตะกั่วปา พังงา /
20246 นางสาว วาทินี ศรีวะรมย 3/119 หทัยราษฎร 12 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
20247 นาย วาน ไกแกว 8 พิกุลออก บานนา นครนายก /
20248 นาย วาน เทศลาภ 79 ม.2 ตําหรุ บานลาด เพชรบุรี 76150 /
20249 นาย วานิช ยินประดิษฐ ม.4 ประจวบคีรีขันธ /
20250 นาย วานิช อินทรพันธุ 448ม.1 ปทุมธานี /
20251 นาง วาป คําภาบุตร 3/1 ม.1 ทาวัด แวงนอย ขอนแกน 40330 /
20252 นาย วาระ กุลศักดิ์ศิริ 135 ประชาเนรมิตร บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา /
20253 นาง วาริกาญจน ใจสุดา 79/251 ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช 80220 /
20254 นางสาว วาริณี เพ็งคํา 43/72 ซ.รามคําแหง 60/2 ถ.รามคําแหง ต.หัวหมาก อ.บางกะป จ.กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร /
20255 นางสาว วาริธร มาดิลกโกวิท 1408/30 ม. ซ. ถ.พหลโยธิน ต.จอมพล อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.08 9153 8382 กรุงเทพมหานคร /
20256 นางสาว วาริน จีนสีคง 87ม5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
20257 นาง วาริน พัฒนโพธิ์ 653 หมู 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
20258 นาย วารินทร โฉมยา 294ม.6 ทาพระยาจักร อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / / /
20259 นางสาว วารินทร ชิดพังเทียม 1/40 ม.4 ซ. ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางยี่ขัน อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. กรุงเทพมหานคร /
20260 นาย วารินทร ทองดี 4ม.13 สระบุร-ีหลมสัก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67250 /
20261 นางสาว วารินทร มะตัน 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
20262 นาง วารินทร วงษวิไลวารินทร 2022/28 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
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20263 นาย วารินทร วุทธา ม.8 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม /
20264 นาย วารินทร ศรีเหรา 34 จักรพงษ ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
20265 นางสาว วารินทร หนูทอง 24/20ม.2 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / /
20266 นาง วารินทรธร พูลสินโชคหิรัญ 114 9 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 / / /
20267 นางสาว วารินีร ไชยเขตต 39/1 พัฒนสัมพันธ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
20268 นางสาว วาริพร อินตะสาร 263 ม.4 บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
20269 นางสาว วารี ดาวไสว 11 ม.3 คลองน้ําเค็ม แหลมสิงห จันทบุรี / /
20270 นางสาว วารี ทินกร 53/32ม.2 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
20271 นาง วารี บุญเล็ก 142ม.2 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
20272 นาย วารี พรหมศิริ 123ม.6 ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร /
20273 นางสาว วารี พานทอง 30 112 วังหวา แกลง ระยอง 21110 / /
20274 นางสาว วารี เมฆฤทธิไกร 26/19ม.6 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
20275 นางสาว วารี สิปปอักษร 33/3 เพชรเกษม หาดใหญ สงขลา 90110 / /
20276 นาง วารี สุรคุปต 99/13 ม.12 เนินตาแมว วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 23000 /
20277 นาง วารีพร ศักดิ์สมบูรณ 989/7 อิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
20278 นางสาว วารีรัตน ศิริรูป 116 ม.5 ทาพริก เมืองตราด ตราด /
20279 นางสาว วารีรัตน แสนสุภา 159 3 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
20280 นาง วารีวัล วันทาวงค 378 ฉ สําราณราษฎร บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
20281 นางสาว วารุณี กิตติพงศพิสุทธิ์ 533/7 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
20282 นางสาว วารุณี เกตุทอง 152 ม.4 บานแกง ตรอน อุตรดิตถ 53140 /
20283 นางสาว วารุณี แกวศิริ 690/1ย เทพประสาท พิพิธ บานโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
20284 นางสาว วารุณี คร่ําสุข 406/3061-7 7 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
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20285 นางสาว วารุณี แซหลิว 653ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
20286 นางสาว วารุณี ดํารงสุจริต 24/2-3 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
20287 นาง วารุณี เติมศิริกุลชัย 120-104 ยศเส วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
20288 นาง วารุณี ถมคาพาณิชญ 237ม.1 แมน้ําคู ปลวกแดง ระยอง /
20289 นางสาว วารุณี ทั้งธรณินทร 172 จรัสเมือง วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
20290 นางสาว วารุณี เทิดน้ําเพ็ชร 93 ตรีมิตร ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
20291 นาง วารุณี ธีระชาติแพทย 1442/7 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20292 นางสาว วารุณี บอหิรัญรัตน 23/43 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20293 นาง วารุณี เปรมกมล 350 ม.15 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
20294 นางสาว วารุณี พลเยี่ยม 31/1710 2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
20295 นาง วารุณี ภูริสัมบรรณ 10/40 หมูบานเวิลดวิลลา ม.1 ซ. ถ. ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร.086-8332607 ชลบุรี /
20296 นางสาว วารุณี มะรุมดี 156 เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
20297 นางสาว วารุณี ยอดแสง 661ม.10 สุรินทร /
20298 นาง วารุณี ลอยวัน 454 มิตรภาพ15 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
20299 นางสาว วารุณี วรรณฉัตร 302/301 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
20300 นาง วารุณี ศรีไตรรัตนะ 280ม.8 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
20301 นางสาว วารุณี เสนสุภา 204 วิสุทธิกษัตริย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
20302 นางสาว วารุณี อุณจักร 455/50 6 สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม 50210 / /
20303 นางสาว วารุณี เพ่ือนใจมี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
20304 นางสาว วาเร็น วองพินัยรัตน 976/2 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20305 นางสาว วาลาอร กิตติยันตการ 9/73/1 บางกรวย-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
20306 นาง วาลี แกวอาภรณ 72 เทศบาล 16 พะตง หาดใหญ สงขลา 90230 /
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20307 นาง วาลี ศรีเพ็ชร 36/5 ม.1 ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา 90110 / / /
20308 นางสาว วาลีวรรณ แฟงตะคุ 13/2ม.5 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
20309 นาย วาศ ช่ืนจิตต - ม.8 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
20310 นาย วาศ ชูสินเสริฐ 730 ตึกขาว คลองสาน กทม. /
20311 นาย วาศน มาลีวงศ 926/149 มหาชัย เมือง สมุทรสาคร / /
20312 นางสาว วาศินี ธรรมนิยมกุล 484/14 ตรอกวัดกลาง มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
20313 นาย วาส ดิษยวณิช 300 พระราม 5 ดุสิต ดุสิต กทม. /
20314 นาย วาส ยังดํารงค 113 ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค /
20315 นาย วาสน ความสุภาพ 81ม.9 หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร /
20316 นาย วาสน บัวพัฒน 21 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี /
20317 นาย วาสน วิจารณปรีชา ม.1 ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงหบุรี /
20318 นางสาว วาสนา กําลังเสือ 12 1 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
20319 นาง วาสนา เกิดงาม 100/2 13 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / / /
20320 นาง วาสนา เกียรติพานิช 36 ก. พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20321 นางสาว วาสนา แกวโคจร 747/67 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / / /
20322 นางสาว วาสนา คงอนันตพันธ 89/523 8 ประชาอุทิศ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
20323 นาง วาสนา เคาแคน 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
20324 นาง วาสนา จันทรชนะ 61 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
20325 นางสาว วาสนา จิตจันทร 109 ม.3 สทิงหมอ สิงหนคร สงขลา / /
20326 รอยเอกหญิง วาสนา เจริญผล 205/145 ม.1 ม.ชัยพฤกษ บางกรวย-ไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
20327 นาง วาสนา ใจชนะ 138/5 ตากตก บานตาก ตาก 63120 /
20328 นาง วาสนา โฉมเรือง ร.พ.สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
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20329 นาง วาสนา ชัยวัณณคุปต 113 คันคลองชลประทาน บานหนุน สอง แพร 54120 /
20330 นางสาว วาสนา ชํานาญยา 1/8 ม.13 สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
20331 นาง วาสนา ชูสกุล 653 /ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
20332 นางสาว วาสนา ดิษฐโสภา 284/66 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
20333 นาง วาสนา ตรีเนตร 145 ม.1 เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
20334 นาง วาสนา ธัญญโชติ 1/2 หมู 3 พลิ้ว แหลมสิงห จันทบุรี /
20335 นาง วาสนา นรสิงห 92 2 หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี 15230 / /
20336 นางสาว วาสนา เนตรวีระ 51/37 หมู5 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
20337 นางสาว วาสนา บุญเกษม 38-40 ตามี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
20338 นาง วาสนา บุญเรือง 84 ม.10 สันปาตอง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
20339 นางสาว วาสนา ปละกพันธุ 140ม.2 ทุงนารี ปาบอน พัทลุง /
20340 นางสาว วาสนา พรหมสวัสดิ์ 113/10 ม.2 เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี 22160 /
20341 นาง วาสนา พริบไหว 30/1 เทศบาลดําร3ิ จรดวิถีถอง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 /
20342 นางสาว วาสนา พินิจรัตนพันธ 58/18 ทรงวาด สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
20343 นาง วาสนา แพงงาม 4265 3 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
20344 นางสาว วาสนา แพงสรอย 21 ม.21 ต.บานเปด อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
20345 นางสาว วาสนา ไพรหาร 15/3ม.2 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี /
20346 นาง วาสนา มงคลบรรจง 43/24ม.7 345 ปากเกร็ด นนทบุรี 11200 /
20347 นางสาว วาสนา มหาชนะวงศ 14/2 ม.11 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
20348 นางสาว วาสนา รักแกว 147 หมู1 เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี 22160 /
20349 นางสาว วาสนา เลาสุบินประเสริฐ 49/265 หมู 4 รัตนาธเบศร เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
20350 นางสาว วาสนา ศรีสุข 2080/422 หมู1 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
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20351 นาง วาสนา สนขู 48ม.8 กุดน้ําใส น้ําพอง ขอนแกน 40310 /
20352 นางสาว วาสนา สราญชาติ 329 2 ประชาอุทิศ 90 ประชาอุทิศ บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / / /
20353 นาง วาสนา สันตินานนท 11/2 ม.5 นาหมอม นาหมอม สงขลา 90310 /
20354 นางสาว วาสนา สายแสน 236 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
20355 นางสาว วาสนา สารีแกว 565/46 รามคําแหง39 (เทพลีลารามคําแหง วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
20356 นางสาว วาสนา สุขไพศาล 49 2 เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี 22160 / /
20357 นางสาว วาสนา แสงพิทักษ 645/5 ม.6 แอนเน็กซ พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20358 นางสาว วาสนา หลาคํา 53/38 1 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12000 / /
20359 นาง วาสนา เหมือนมี 181 ม.13 บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 65140 /
20360 นาง วาสนา อรุณโชติ 8 ม.6 ถนอม 3 สุดจิตตนิเวศน แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
20361 นางสาว วาสนา ออนนอม 385 ราษฎรอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
20362 นางสาว วาสินี จารุสวัสดิ์ 40/14 อินทามระ 23 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
20363 นาย วาสุเทพ อริยะมณเฑียร 79/13 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20364 นาย วิกร ธนาเมธีกุล 118/2 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10130 /
20365 นาย วิกร วงศพิพันธ 89 ม.10 ซ. ถ. ต.เหนือเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด 45000 โทร.- รอยเอ็ด /
20366 นาย วิกรานต แซลิ้ 66/23 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
20367 นางสาว วิกันดา พันธสวัสดิ์ 136/28ม.1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20368 นางสาว วิกานดา มณีรัตน 121/6 6 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
20369 นาย วิกิจ ไชยวิจารณ 137/393ม.5 คูบอน ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20370 นาย วิเกง ลีลาวาปะ 44/28ม.2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
20371 นาย วิคุณ จรรยาวทัญู 142/20 ลูกหลวง สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
20372 นาย วิ่งบวย แซตั้ง 72 ม.1 ต.ลาดกระบัง อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพ /
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20373 นางสาว วิจันทรา อินทรมี 66/25 4 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม 73120 / / /
20374 พันจาเอก วิจัย กลับวงษ 810/1040 ม.1 จลดลศึกษา สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180 / /
20375 นาย วิจารณ กิตติพิชัย 71 ม.8 สามพราน สามพราน นครปฐม /
20376 นาย วิจารณ เจริญเดช 62ม.2 ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร / /
20377 จาสิบตรี วิจารณ แทนคุณ 169/2 กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ /
20378 นาย วิจารณ ไทรงาม ร.น.177 ถ.ราชดําเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง /
20379 นาย วิจารณ นาถประนิล 142 ม.4 พรรณานิคม สกลนคร /
20380 นาย วิจารณ บุญมี 587 ม.1 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค /
20381 นาย วิจารณ ภูธร 158 พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กทม. / /
20382 นาย วิจารณ เมืองลือ 111 ม.5 สารภี สารภี เชียงใหม /
20383 นาย วิจารณ เลปนานนท 4 เวียง พราว เชียงใหม /
20384 นาย วิจารณ วิสารทพงษ 11 ธรรมนูญวิถี หาดใหญ สงขลา /
20385 นาย วิจารณ สมบัติบูรณ 19 จักรวรรดิ์ วังบูรพา พระนคร พระนคร / /
20386 นาย วิจารณ หัวใจ 549 ต.เทพศิรินทร ถ.จักรวรรดิ์ อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
20387 นาย วิจารย ตรีมาลา หมูที่ 4 ต. บางชาง  อ.สามพราน จ.นครปฐม /
20388 นาย วิจิต หนูสงค 96 ม.6 สงขลา /
20389 นาย วิจิตร เข็มทอง ม.5 เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
20390 หม่ืน วิจิตร การแพทย 206 ม.1 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ /
20391 นาย วิจิตร เกษมสุข 71/33 ม.8 โพสะ เมืองอางทอง อางทอง / / /
20392 นาย วิจิตร ขันทองคํา 57/1 เจริญนิวาส รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
20393 นาง วิจิตร ขําอยู 38 จรัญสนิทวงศ 89จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
20394 นางสาว วิจิตร ครุสันธิ์ 132/19 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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20395 นาย วิจิตร โฆษิตเจริญกุล 86/7ม.11 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
20396 นาย วิจิตร จิรวัชราธิกุล 252 บริพัตร บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10250 / /
20397 นาย วิจิตร ชาติพงศ ม.5 ต.ทะเลชุมศร อ.เมือง จ.ลพบุรี /
20398 นาย วิจิตร เชยทาว 602 ต. หนาเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี /
20399 นาย วิจิตร ไชยกุล 22 ม.11 หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
20400 นาย วิจิตร ดัสดี 25ม.7 โคกไมลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี / /
20401 นาย วิจิตร ดีพรอม 1/12ม.6 ราษฎรอุทิศ เหมืองหมอ เมืองแพร แพร 54000 /
20402 พ.ต. วิจิตร ตวาดอินทร 310/124 ม.2 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20403 นาย วิจิตร ไตรภพ 231 คริสตอุดม จันทบุรี /
20404 นาย วิจิตร ทรายสมุทร 40 4 หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
20405 นาย วิจิตร นามแดง 69ม.6 อุบลราชธานี /
20406 นาย วิจิตร นาสารีย - ม.15 อุบลราชธานี /
20407 นาย วิจิตร นิลรัตน 26/1ม.3 กําแพงเพชร /
20408 นาย วิจิตร พลศรี 394/2 จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
20409 นาย วิจิตร พลสิงห 126 ม.4 เพ็ญ อุดรธานี /
20410 นาย วิจิตร พหูสูตร 229 ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20411 นาย วิจิตร โรจนเมธากุล 380/3 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
20412 นาย วิจิตร วิริยะเชษฐกุล ข/3,304 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก /
20413 นาย วิจิตร ศรีติรัตน 27/1-5 เสลภูมิ รอยเอ็ด /
20414 นาย วิจิตร สมังคะโยธิน ง.6 10 บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา / /
20415 นาย วิจิตร สุขสวางโรจน 125 ม.3 ศุภสารรังสรรค หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
20416 นาย วิจิตร สุดโชติรัตน 102 ต.บางขุนพรม ถ. ประชาธิปไตย อ.พระนคร จ.พระนคร /
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20417 พ.ท. วิจิตร แสงพวง 268-1/1 ไปรษณีย ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
20418 นาย วิจิตร อัศนียรัตน หมู 3 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา /
20419 นาย วิจิตร บุญภูพันธตันติ หมูที่ 2  ต. เหนือคลอง   อ.เมือง จ.กระบี่ /
20420 นาย วิจิตร มีสวัสดิ์ หมูที่ . ต.มวกเหล็ก อ.แกนคอย จ.สระบุรี /
20421 นางสาว วิจิตรา เกยูรวรรณ 63ม.3 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
20422 นางสาว วิจิตรา โกวิทวณิช 620-622 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
20423 นาง วิจิตรา คุมมี 5/1 ม.1 เขาแตงออน สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 / /
20424 นางสาว วิจิตรา แจงจิตร 150 12 บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 /
20425 นางสาว วิจิตรา ไชยนุย 117/167ม.4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
20426 นางสาว วิจิตรา เตชะรัตนยืนยง 78/6 ประชาธิปไตย บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
20427 นางสาว วิจิตรา นามพันธ 179/12 3 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
20428 นาง วิจิตรา บุตราช 225/125 งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
20429 นางสาว วิจิตรา แพงโสม 38ม.2 โพนพิสัย หนองคาย /
20430 นางสาว วิจิตรา มาเจริญ 50/334ม.5 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
20431 นางสาว วิจิตรา อุทัยกาญจน 83/2 17 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / /
20432 พลอากาศเอก วิชชา ทวิชานุรักษ 142/562ม.2 กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี /
20433 นาย วิชชา เพ็ญจันทร 50/597ม.6 บี6 แจงวัฒนะ บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
20434 นางสาว วิชชุดา ปมะนาว 76/1 หนาวชิรพยาบาล ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303 /
20435 นางสาว วิชชุตา ไทยธรรมกุล 67/1ม.4 สันกลาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 /
20436 นางสาว วิชชุลดา ไชยแสนทาว 37/19ม.4 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20437 นาง วิชนี บุนนาค 29/30 ม.13 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
20438 นาย วิชพล ฉัตรวิริยะเจริญ 900/22 วิจิตรชัย ประชาราษฎรบําเพ็ญหวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 /
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20439 นางสาว วิชวิมล ศรีปุชัยนนท 169/402 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
20440 นาย วิชอบ เวชชแพทย 603/7 บานโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี /
20441 นาย วิชัย กนกวิลาศ 2/1-2 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
20442 นาย วิชัย กาญจนกรหิรัญ 5/34 5 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
20443 นาย วิชัย ครูปญญามาตย 108/3ม.11 รามอินทรา บางกะป กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
20444 นาย วิชัย จันทรกิติวัฒน 115/135ม.4 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี / /
20445 นาย วิชัย จันทรวิเศษ 163ม.3 สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
20446 นาย วิชัย จันทรอุดร 50 จักรพงษ ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
20447 นาย วิชัย จารุดิลกเรือง 91/59 วัดราชสิงขร เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
20448 นาย วิชัย จินตแสวง หมูที่ 3 ต.บางสะแก อ.บางคณฑี จ. สมุทรสงคราม /
20449 นาย วิชัย จึงวัฒนา 124ม.3 ปว ปว นาน /
20450 นาย วิชัย ชวนสมสุข 42-43 ม.5 บางภาษี บางเลน นครปฐม /
20451 นาย วิชัย ชัยสิทธิ์ 59/31ม.1 เลี่ยงเมือง บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
20452 นาย วิชัย ชีวะพฤกษ หมูที่ 4 ต.ระแหง  อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี /
20453 นาย วิชัย แซลี้ 319/48ม.4 สุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
20454 นาย วิชัย แซอ้ึง 320 ม.6 ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ /
20455 นาย วิชัย ตวงทอง 200/168ม.6 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
20456 นาย วิชัย ตันวุฒิกุล 299 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
20457 นาย วิชัย ทาลี 519 ม.1 ราชดําเนิน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
20458 นาย วิชัย ไทรประเสริฐ 578/8 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20459 นาย วิชัย ธีระคุปต 1/229 ทุงสองหอง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20460 นาย วิชัย นวลดี 71 ม.8 ลําทับ ลําทับ กระบี่ /
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20461 นาย วิชัย บํารุงทรัพย 16 ม.6 เมืองราชบุรี ราชบุรี /
20462 นาย วิชัย บุญลม 68 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
20463 นาย วิชัย ปรีชากร 101 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
20464 นาย วิชัย พรอนันตรัตน 789/123 ตากสิน ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
20465 นาย วิชัย พานิชพ่ึงรัถ 96/167 17 อัศวพิเชษฐ บรมราชชนนี บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
20466 นาย วิชัย พูลมนัส 14  5  -  - หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
20467 นาย วิชัย โพธิดอกไม 41 หมูที่ 13 ต.สะแมง อ. หนองหาน จ. อุดรธานี /
20468 นาย วิชัย ภาณุไพบูล - ม.1 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
20469 นาย วิชัย ภูประเสริฐ 99ม.8 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
20470 นาย วิชัย มันกลิ่น 199 ในเมือง เมือง ชัยนาท / /
20471 ส.อ. วิชัย มีอาสา 203 ม.2 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
20472 นาย วิชัย ยอสินธุ 15 ม.9 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง /
20473 ส.ท. วิชัย แยมรุง 48 ม.4 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
20474 นาย วิชัย รัตนโกสียกิจ 5/12 ตากสิน คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20475 นาย วิชัย รัตนพิภพ 374 บํารุงเมือง วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
20476 นาย วิชัย เรืองไชยศรี 42/66 ม.8 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
20477 นาย วิชัย ลายบัว 28/2ม.2 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 10250 / /
20478 นาย วิชัย ลีลาชินาเวศ 2/6 ซอย 30 สุขุมวิทย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20479 นาย วิชัย เลาหะตระกูล หมูที่ 2 ต. โพธิ์กลาง อ.เมือง จ. นครราชศรีมา /
20480 นาย วิชัย วรยศอําไพ 2104/89 รามคําแหง(สุขุมวิท71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
20481 นาย วิชัย วัชรพิบูลย 4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท / /
20482 นาย วิชัย วัฒนกูล 44ม.10 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
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20483 นาย วิชัย วัฒนพร 111/42 ม.1 สุขาภิบาล 1 บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
20484 นาย วิชัย วิโมกขเจริญ 86 ม.6 พัฒนาการ หนองโสน เมืองตราด ตราด /
20485 นาย วิชัย เวชพนม 1 ต.พนม อ.พนม จะฉะเชิงเทรา /
20486 นาย วิชัย ศรีเมือง 92/2ม.14 หวยออ ลอง แพร /
20487 นาย วิชัย ศรีรักษา 436-437ม.4 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน /
20488 นาย วิชัย ศักดิ์สุนทรศิริ 302 ตะนาว ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
20489 นาย วิชัย ศิลปไชย 219/1 ปรมินทรบรรดา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
20490 นาย วิชัย สินทัตตโสภณ 300/115 13 35/1 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
20491 นาย วิชัย สินบุญมี 70/432 ม.10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
20492 นาย วิชัย สิริวิบูลยกิตติ 8/18ม.16 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
20493 นาย วิชัย สุภาวิตา 26 ม.6 สิงหบุรี /
20494 นาย วิชัย สุวรรณปรีชา 131 ม.7 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
20495 นาย วิชัย สุวรรณวีรากร 239/283ม.5 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / /
20496 นาย วิชัย แสงกาญจนวนิช 29 อรรถวิมล ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
20497 นาย วิชัย หลามมาลา 48 อุดรธานี /
20498 นาย วิชัย หวันเมือง 39 ศรีสวัสดิ์ ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ /
20499 นาย วิชัย หิรัญรักษ 357 ส. ม.6 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20500 นาย วิชัย เหมะภูษิต 65 ต. สระบุรี / /
20501 นาย วิชัย อมรพัฒนาวัฑฒ 389 อิสระภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
20502 นาย วิชัย ออนคํา 56ม.3 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
20503 นาย วิชัย อาจารีย 11/11 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร / /
20504 นาย วิชัย อาชาพานิช 2109 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
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20505 นาย วิชัย เฮงศรีธวัช 2204/4 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
20506 นาย วิชา กลิ่นทองคํา 1192 กรุงเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
20507 นาย วิชา ทองเปลว - ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
20508 รอยโท วิชา ทิพยไธสง 134ม.2 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม 50320 / / /
20509 นางสาว วิชากร จันทรโคตร 5/131 ลาดพราว 17 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
20510 นาย วิชาญ ฉิมบรรเทิง 4307 จัดสรรสุนทรที่ 20 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
20511 นาย วิชาญ บรรณเภสัช 241/12 พิชัย ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
20512 นาย วิชาญ ยุตวัน 68 ม.3 ซ.บานสหกรณ 3 ต.บานสหกรณ อ.แมออน จ.เชียงใหม 50130 เชียงใหม /
20513 นาย วิชาญ วงศเกษมจิตต 567-9 สาธรใต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
20514 นาย วิชาญ วันทอง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
20515 นาย วิชาญ วิชเดช 107ม.1 แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน / /
20516 นาย วิชาญ สวางนิพันธุ 2 พูลสุวรรณ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
20517 นาย วิชาญ เอกเจริญโอสถ 21/6ม.12 ไรขิง ไรขิง สามพราน นครปฐม 73110 /
20518 นาย วิชาญชัย สุตธรรม 87/446 บางกรวย-ไทรนอย บางรักใหญ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
20519 นาง วิชาดา วิภาพักตร 164/1ม.6 บานดานนาขาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
20520 นางสาว วิชาดา อุดมวนิช 145 ราชวิถี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
20521 นาย วิชิต เกศะรักษ 153/114 ม.7 ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / / / /
20522 นาย วิชิต คลายเอม 339/1 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20523 นาย วิชิต จันทสุวรรณ 251ม.9 สวรรควิถี นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
20524 นาย วิชิต เจริญกิจ 6 พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
20525 นาย วิชิต ชัยสิทธิ์ 151 อุทัยรามฤทธิ์ อุบลราชธานี /
20526 นาย วิชิต ไชยสถิตย 80ม.17 มหาสารคาม /
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20527 นาย วิชิต ตาคํา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
20528 นาย วิชิต นันทสราญ 21ม.7 หนองแซง สระบุรี /
20529 นาย วิชิต นิสสระ 74 ม.1 รัตภูมิ สงขลา /
20530 นาย วิชิต บัวศรี 117/442 9 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
20531 นาย วิชิต ภูกองไชย 1 ปรินายก บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
20532 นาย วิชิต วงศหนองเตย 197/6 ราชดําเนิน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
20533 สิบโท วิชิต วงษวานิช 30/2 สุโขทัย ซ.1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20534 นาย วิชิต ศรีลานุกูล 113ม.1 พุทไธสง บุรีรัมย /
20535 นาย วิชิต ศรีษะสังข 66 ม.4 วังใหม ปาบอน พัทลุง 93170 /
20536 นาย วิชิต ศรีอภิชาติ 62 ม.2 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
20537 นาย วิชิต สุวรรณศรี - ม.1 ปาซาง-ลี้ ปาซาง ปาซาง ลําพูน /
20538 นาย วิชิต อารียกุล 147 ม.1 หวยยอด หวยยอด ตรัง /
20539 พ.จ.อ. วิชียร เทียมสุวรรณ 51 ม.3 สุขาภิบาล 1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20540 นางสาว วิชุดา เจริญศรี 5/3 ม.3 ซ. ถ. ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170 โทร.090-5714708 081-7226218 ปทุมธานี /
20541 นางสาว วิชุดา ชโลธร 77/323 ม.5 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
20542 นางสาว วิชุดา ชูเดช 51/100ม.12 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
20543 นางสาว วิชุดา บัวทา 20/1ม.4 บางกรวย-ไทรนอย บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 11130 /
20544 นาง วิชุดา พุทธสอน 125 วังทอง วังทอง พิษณุโลก /
20545 นางสาว วิชุดา อบโอ 42/148 รามคําแหง 12 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
20546 นาง วิชุตา ภูภักดี 45ม.2 สีหราชเดโช เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
20547 นาย วิเชฐ อินทรวงศ 37 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
20548 นาย วิเชษฐ คุณาวิศสุต 22 ม.3 ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
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20549 นาย วิเชษฐ วงศสุฤทธิ์ 130 ม.2 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
20550 นาย วิเชษฐ สิริพัฒนคุณ 130/80 หมู 3 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
20551 นาย วิเชษฐ อัจฉริยสุชา 292/1 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20552 นาย วิเชาว ชัยรัตนะ 250/8 ตลาดลาง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
20553 นาย วิเชียร กรรเชียง 76 ม.23 หนองโบสถ นางรอง บุรีรัมย /
20554 นาย วิเชียร กาญจนวัลย 1265 ทาวาสุกรี กรุงเกา พระนครศรีอยุธยา / /
20555 นาย วิเชียร แกวนุรัชดาสร 188-190ม.6 รัฐบํารุง ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ /
20556 นาย วิเชียร ขุยรานหญา 28/1ม.2 หนองคาย /
20557 นาย วิเชียร เขื่อนทอง 12ม.12 โชคชัย นครราชสีมา /
20558 นาย วิเชียร คงสนุน 60/14 วงษโต ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
20559 นาย วิเชียร โคบาล 1 บางคางหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค / /
20560 นาย วิเชียร จงบุญประเสริฐ 43/41 คลองบางจาก ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20561 นาย วิเชียร จรรยา 29 เทอดไทย กรุงเทพมหานคร /
20562 นาย วิเชียร จันทรังษี 117 สุขาภิบาล ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
20563 นาย วิเชียร จารุวัฒนายนต 150/1531 จุฬาลงกรณ ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
20564 นาย วิเชียร ชาติสิบ 42ม.9 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
20565 นาย วิเชียร ชิณประทีป 645/5 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
20566 นาย วิเชียร ชุมสีดา 194/43 ริมคลองไผสิงหโต คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
20567 นาย วิเชียร ดําพะธิก 224 3 เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / /
20568 ร.อ. วิเชียร ดํารงวัฒนโยธิน 481/771 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20569 นาย วิเชียร เดชะราช 76 ม.7 ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช /
20570 นาย วิเชียร ตังกานนท 170/2 ประชาธิปตัย สพานถม ปอมปราบ กทม. / /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20571 นาย วิเชียร ตั้งตรงเวชกิจ 66-68 ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย / /
20572 นาย วิเชียร เตียถาวรชัย 114 รถไฟ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
20573 นาย วิเชียร ถาทุมมา 215 11 บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
20574 นาย วิเชียร ทวมเพ่ิมทรัพย 102 ม.19 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
20575 นาย วิเชียร ทองประเสริฐ - ม.1 เขาวัง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
20576 นาย วิเชียร ทองแมน 177ม.6 จํารัส พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10200 / / / / /
20577 นาย วิเชียร เที่ยงบูรณธรรม 807/16-17 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20578 นาย วิเชียร โทนุสิน 353 อ.เมือง ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี /
20579 นาย วิเชียร ธรรมจารี 3 ไชโย ไชโย อางทอง /
20580 นาย วิเชียร ธรรมาภิรมย 8/202 ม.7 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20581 นาย วิเชียร นราอาจ 62ม.13 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
20582 รอยโท วิเชียร นิ่มประเสริฐ 19/62 หมู 9 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
20583 นาย วิเชียร บุญเส็ง 24 อัสสัมชัญ 9 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
20584 นาย วิเชียร บุญอ่ิม 123 ม.5 โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหบุรี /
20585 นาย วิเชียร ปฐมรัตน 9 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
20586 นาย วิเชียร ปานเกิด 155ม.4 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
20587 นางสาว วิเชียร เปลี่ยนศรี 107 บรุพงษ หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
20588 นาย วิเชียร ผายวัฒน 13ม.4 วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
20589 นาย วิเชียร พรมนอย 8/1ม.9 บานบะยาว หนองบัว บานฝาง ขอนแกน 40270 /
20590 นาย วิเชียร พรหมวัน ตะนาว วัดบวรนิเวศน พระนคร กทม. / /
20591 ส.อ. วิเชียร พ่ึงเนตร บานพักกรมการขนสง พระราม 5 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20592 นาย วิเชียร พุมไสว 10ม.20 สุขสวัสดิ์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
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ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20593 นาย วิเชียร ภูดวง 481/771 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20594 นาย วิเชียร มนุญปจุ 45ม.3 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
20595 นาย วิเชียร มิตรมาตร 303 15 ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 /
20596 นาย วิเชียร ยิ้มยอง 120ม.8 บางระจัน สิงหบุรี /
20597 นาย วิเชียร ยุทธยศ 3/3 สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
20598 นาย วิเชียร รณชัยชนะ 942/3 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
20599 นาย วิเชียร รมโพธิ์ 544 บางขุนพรหม พระนคร พระนคร / /
20600 นาย วิเชียร รรมศักดื 75 หลานหลวง โสมนัส ปอมปราบ พระนคร /
20601 นาย วิเชียร รัตนบุญโน 82 ม.2 สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 /
20602 นาย วิเชียร รุจิวิพัฒน 73-75 พระราม4 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
20603 นาย วิเชียร เรือนจันทร 8/5 แมนรําลึก หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
20604 นางสาว วิเชียร ลือฤทธิ์ 1055/81 สุขุมวิท71 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
20605 นาย วิเชียร วงษสุวรรณ 4ม.5 เสาไห เสาไห สระบุรี /
20606 นาย วิเชียร ศรีชลา 634 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20607 สิบตํารวจตรี วิเชียร ศรีดวง 77 ม.9 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
20608 นาย วิเชียร ศรีธรรมยศ 236 หวยยอด ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
20609 นาย วิเชียร ศรีวิชัย 143 ม.1 บานกาด แมวาง เชียงใหม /
20610 นาย วิเชียร ศิริเลิศ 3495/2 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20611 นาย วิเชียร ศุคนธขจร 11 มโนรมย ชัยนาท /
20612 นาย วิเชียร สมงาม 78 บานบุ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
20613 นาย วิเชียร สุรักษกิตติกุล 40/1 กรุงเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
20614 นาย วิเชียร แสงเจริญ 1130/1 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กทม. / /
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20615 นาย วิเชียร หม่ืนรัตน 70/1ม.4 เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
20616 นาย วิเชียร เหมือนแสงนิล 64/108ม.5 สวนผัก 35 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / /
20617 นาย วิเชียร อารียกุล - ม.1 หวยยอด หวยยอด ตรัง /
20618 นาย วิโชติ เจียะสถิตย 154/1 ลูกเรือ หลังสวน หลังสวน ชุมพร /
20619 นาย วิโชติ ม่ิงขวัญเจริญ 646 หมู 11 สุขาภิบาล ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130 / /
20620 นาย วิไชย ปตะนีละวัต 51/1 วุฒากาส ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
20621 นาย วิญญาณ เกียรติวิทยากุล 114/1 มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
20622 นาย วิญู เตโชวาณิชย 614-616 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
20623 นาย วิญู ไทยอู 271ม.6 ทาฬอ เมืองพิจิตร พิจิตร / /
20624 นาย วิญู มาไพศาลทรัพย 588 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
20625 นาย วิญู รัตนพลที 5 วัฒนา หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
20626 นาย วิญู วงศวิวัฒน 105/1หมูที3่ คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
20627 นาย วิญู เหมะพรรณ 649 ประชาราษฏบําเพ็ญ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
20628 นาย วิญูวิชญ ศรีจันทรนิตย 58/320  7 สาย 345 คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
20629 นางสาว วิญาดา บุตรจํารวญ 128 10 ทุงฝน ทุงฝน อุดรธานี 41310 / / / /
20630 นางสาว วิฐิตา กาญจนประดิษฐ 41/29 ม.10 บรมราชชนนี 63 บรมราชชนนี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
20631 นางสาว วิฑิตา จ่ันสกุล 63/19 ม.6 บอแสน ทับปุด พังงา 82180 /
20632 นาย วิฑูร ตันจารีย 86ม.4 สิงห บางระจัน สิงหบุรี /
20633 นาย วิฑูร วัฒนวิบูลย 233 ม.8 นครใน บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
20634 นาย วิฑูร สุโรจนะเมธากุล 81/4 9 บางเลน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
20635 นาย วิฑูรย กิตติพิชัย 25/23 ม.2 ทาตลาด สามพราน นครปฐม 73110 / /
20636 นาย วิฑูรย คชพร 89 ขลุง ขลุง จันทบุรี /
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20637 นาย วิฑูรย จุลประเสริฐศักดิ์ 779 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
20638 นาย วิฑูรย ทรัพยสงสุข 87ม.7 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี /
20639 นาย วิฑูรย รุจิวิพัฒน 73/75 พระราม4 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
20640 นาย วิฑูรย วงษกรวรเวช 59 พัฒนาการ58 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10110 /
20641 นาย วิฑูรย วุฑฒิธรรม 424/8 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20642 นาย วิฑูรย อาชาพานิช 28ม.6 สุขาภิบาล 3 บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120 /
20643 พันตํารวจเอก วิณ เทพจักรินทร 119/6 1 สถานีตํารวจภูธร สํารองพังตรุ ทามวง กาญจนบุรี 71110 / /
20644 นางสาว วิดาวรรณ ญานะคํา 95 ม.8 หวยแกว แมออน เชียงใหม / /
20645 นาย วิถี เสนาะเสียง 2/4 16 เลี่ยงเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
20646 นาย วิทย โกนุทานุรักษ 61 นเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
20647 นาย วิทย ดุษฎีวนิช 694 ต.นางเลิ้ง อ.ปอมปราม จ.พระนคร /
20648 นาย วิทย แดงโชติ 6/1 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ /
20649 นางสาว วิทย แสงมณี 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
20650 นาย วิทยา จงรักสานติ 308/152 ร.พ.วรพงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20651 นาย วิทยา จิตตวิเชียร 310/3 สุนทรวิจิตร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
20652 นาย วิทยา จิตรานนท 259/7 นิพัทธอุทิศ 1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
20653 นาย วิทยา ชวยกันจักร 53 บางแวก 16 บางแวก บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
20654 นาย วิทยา ดาราราช 658/90 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
20655 นาย วิทยา ทองสุพรรณ 143ม.1 สิงหบุรี / /
20656 นาย วิทยา ทุมมาปกษ 130/1 4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
20657 นาย วิทยา ธรรมรงค 1156 พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20658 นาย วิทยา ปรารมย 273 ม.2 บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / /
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20659 นาย วิทยา ปาลี 40ม.9 หวยยาบ บานธิ ลําพูน /
20660 นาย วิทยา เพียรสุขเวช 402 สุทธิสาร พญาไท กรุงเทพมหานคร /
20661 นาย วิทยา ภูเกิด 102/1หมู8 สรรคบุรี 5 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 17140 /
20662 นาย วิทยา มกรสุต 239 จักรพรรดิพงษ คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / / /
20663 นาย วิทยา มีทับ 21ม.1 ทาสะทอน พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 /
20664 นาย วิทยา ยิ่งศิริรัตน 99/93ม.12 รามอินทรา ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
20665 นาย วิทยา ลิ้มปนสิทธิชัย 293/1 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
20666 นาย วิทยา เลิศเลอพันธ 31/16 ง. สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
20667 นาย วิทยา วรปรางกุล 126 ม.3 บานปรางค วงนคร ปว ปว นาน /
20668 นาย วิทยา วรรณประสาธน 54 พุทธมงคล ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
20669 นาย วิทยา วิทวัสการเวช 119/11 มาตุคลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
20670 นาย วิทยา ศรีพงษพันธุกุล 141ม.1 จันดี ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250 /
20671 นาย วิทยา ศศิธร 59/3 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
20672 นาย วิทยา ศิริทัศน 37/12 4 โกสุมรวมใจ 11 โกสุม สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
20673 นาย วิทยา สวัสดิ์ลน 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
20674 นาย วิทยา สวางจิตร 145/1 ม.1 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / / /
20675 นาย วิทยา อัศวนิก 160 เทศบาลรังรักษใต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
20676 นาย วิทยา เอิบอาบ 19/1ม.1 ปทุมธานี /
20677 นาย วิทวัส วัณนาวิบูล 455/151 จรัญ35 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20678 นาย วิทัศน คมนียวนิช 1632/146 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
20679 นาย วิทิต กองสกุล 11ม.1 ตรัง-ปะเหลียน ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง /
20680 นาย วิทิต วัณนาวิบูล 29/13 จรัญ13 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
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20681 นาย วิทิต อัตถจริยกุล 126/86 ม.3 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
20682 นาง วิทิตา กาญจนนาวี 90/802 6 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
20683 นาย วิทูร ชาญไชยเวช 233 ถ.ประชาราษฎร หมู 7 อ.ดุสิต จ.พระนคร /
20684 นาย วิทูร พัฒนวรกิจ 609 ริมทางรถไฟ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
20685 นาย วิทูร ศรัณยสิทธิ์ 6/13 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
20686 นาย วิทูร ศรีวิทยาวราภรณ 32/7 เพชรเกษม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
20687 นาย วิทูร สุทธิธรรม 187ต.บางขุนพรม อ.พระนคร จ.พระนคร /
20688 นาย วิทูร แสนจันทร 685 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20689 นาย วิทูรย พลาวุฑฒ 139 ม.2 นครศรีธรรมราช /
20690 นาย วิทูรย ศักดิ์ศรีทาว 3/30 ม.7 ละหานทราย บุรีรัมย /
20691 นาย วิทูล อัมตาระโรด 67 ยาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
20692 นางสาว วิธัญญา จันทรทิพนา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
20693 นาย วิธาร ฐานทะตโต หมู 3 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณูโลก /
20694 นาย วิธี วงศประสาร 312ม.8 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
20695 นาย วิธี สินสมบูรณ 155/6-7ม.4 ประชาราษฎร สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
20696 นาย วิน เกียรติศิริ ซ.6-7 ถ.สายที่ 18 อ.บานโปง จ.ลพบุรี /
20697 นาย วิน ณรงค 13 ม.2 พัทลุง /
20698 จาสิบเอก วิน นาคศรีดภัม 1160 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20699 นาย วินธัย ตาปสนันทน 604/613 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20700 นาย วินพา ระวิเวช 107/1 ม.5 ยาง น้ํายืน อุบลราชธานี /
20701 นาย วินันท วงศเอนกอนันต 8/179 บางกรวย-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
20702 นาย วินัย กมลศิลป 599 ม.14 สุขาภิบาล 10 บรบือ บรบือ มหาสารคาม /
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20703 นาย วินัย กิตติคุณ 462 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
20704 นาย วินัย แกวจินดา 326/102 อํานวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
20705 นาย วินัย ขาวจันทรศี  . 12/1 แสงชูโต บานใต เมือง กาญจนบุรี /
20706 นาย วินัย จงเจริญรุงโรจน 2080/441ม.3 แบริ่ง สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
20707 นาย วินัย จารุพันธ พระแกว เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
20708 นาย วินัย จิตตปาลกุล 91/185 61 พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
20709 นาย วินัย แจววิรา 31 ม.16 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20710 นาย วินัย ฉิมพงษ 194ม.2 ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
20711 นาย วินัย แซแต 134 เมืองเกา พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
20712 ดาบตํารวจ วินัย ดลโสภณ 5/2 พิมพะนิตยพัฒนา กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ /
20713 นาย วินัย ตาปสนันทน 623 สุทธินันทน หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
20714 นาย วินัย ไตรยะสาคร 1384ม.3 สุขาภิบาล1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
20715 นาย วินัย ธนอัญญาพร 210/53 ม.7 ตลาดสุขาภิบาล นครศรีธรรมราช / /
20716 นาย วินัย นพพันธ 152 1 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 / /
20717 นาย วินัย บุปผาพันธ 242 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
20718 นาย วินัย ปรีชานนท 36 ต. หวยโปง อ. เมือง จ. ระยอง /
20719 นาย วินัย พงษฮนานิกร - ม.3 พัทลุง /
20720 นาย วินัย พิศูทธินุศาสตร 86 เมืองนครปฐม นครปฐม /
20721 นาย วินัย พูลพรรณ 51ม.5 สุขาภิบาล พลิ้ว แหลมสิงห จันทบุรี /
20722 นาย วินัย ภูษาวิโลตร 174 ม.3 พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร /
20723 นาย วินัย มุราษี 12 ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
20724 นาย วินัย รุงรัตนชัชวาลย 133/29-30 จันทนาราม วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท / /
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20725 นาย วินัย วรรณชนะ 35 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
20726 นาย วินัย ศรีธนวันต 35/3ม. เกาะแกว พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 /
20727 นาย วินัย สายเปลี่ยน 121 12 วังใหม วังสมบูรณ สระแกว 27000 /
20728 นาย วินัย สุขอุดม 32 ม.1 อัมพวา สมุทรสงคราม /
20729 นาย วินัย อาจบานสราง 59ม.8 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
20730 นาย วินัย อาชาพงศวัฒนา 122 พระราม 4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20731 นาย วินัย อินสวรรค 164ม.2 แมแตง เชียงใหม /
20732 นาย วินัย อินเสมียน 261 2 คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน 40280 /
20733 นาย วินัย เอมเจริญ 818 หมู 1ต.พนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
20734 นาย วินิจ โคตรชมภู 437ม.4 เรืองสวัสดิ์ สกลนคร 47120 /
20735 นาย วินิจ จุลกะเดียม 632/64 พระปนเกลา บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20736 นาย วินิจ ชูไชยยัง 48 ศิลปนุสรณ นครศรีธรรมราช 80110 / /
20737 นาย วินิจ เทศประสิทธิ์ 200ม.2 สกลนคร /
20738 นาย วินิจ ศิลปธนู 415 ม.1 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช / /
20739 นาย วินิจ หนูเจริญ 190ม.1 พัทลุง /
20740 นาย วินิต จันทรพวง 9 ยาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
20741 นาย วินิต ประเสริฐ 540 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
20742 นาย วินิต พรหมขวัญ 52 ม.5 หวยปริก-พิปูน หวยปริก ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260 / /
20743 นาย วินิต วูตพันธ 2 ต.ตาลเตี้ย อ.เมือง จ.สุโขทัย /
20744 นาย วินิต เวชพันธ 118 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
20745 ส.ต.ท. วินิตย สิงหา 2415 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
20746 นาย วินิตย แสงโสตณี 82/28 จักรพงษ ชนะสงคราม พระนคร พระนคร /
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20747 นาง วินิตา ชัยชนะ 23 วิชิตสงคราม ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
20748 นางสาว วินิตา วัฒนวโรดม 27 รามอินทรา 77 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
20749 นาย วิบุญสม ทองทาบ 8 ม.16 ต.สามเสนใน อ.วัฒนา จ.กรุงเทพฯ /
20750 นาย วิบูรณ จันทกล 2 ริมคลองสมถวิล ริมคลองสมถวิล ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 /
20751 นาย วิบูลย กุลเกียรติชัย 4 ม.5 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา /
20752 นาย วิบูลย กุศลวัฒนาภา 9/1 วัดปรก เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
20753 นาย วิบูลย คงศุภรัฐกิจ 129ม.1 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค /
20754 นาย วิบูลย จันทรวิฑูร - ม.1 แพร-เดนชัย แพร /
20755 นาง วิบูลย จันทสังข 295 ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20756 นาย วิบูลย จําวรรณ 19/9 ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
20757 นาย วิบูลย จิระวัธน 153/34 ม.6 ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 /
20758 นาย วิบูลย โชคชัยวัฒนพร 18/4-5ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
20759 นาย วิบูลย โชครัศมีหิรัญ 99/9 ม.9 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 / /
20760 นาย วิบูลย นุชประมูล 197/28ม.5 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
20761 นาย วิบูลย ประทีปทอง ม.2 สุราษฎรธานี / /
20762 นาย วิบูลย ปญญาวุธ เขากอบ หวยยอด ตรัง /
20763 นาย วิบูลย ผดุงรัตน - ม.7 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี /
20764 นาง วิบูลย พริกบุญจันทร 922 ฉ. ปากพนัง ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
20765 นาย วิบูลย วงศสุฤทธิ์ 130ม.2 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
20766 นาย วิบูลย วจนะวิศิษฐ 1565 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
20767 นาย วิบูลย วรศักดานนท 184/1 หนองแค หนองแค สระบุรี / /
20768 นาย วิบูลย วานิชวัฒนธํารง 366 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 944 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20769 นาย วิบูลย เวียงวงศ 29ม.5 โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 /
20770 นาย วิบูลย สมกิจศิริ 2-4 สุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
20771 นาย วิบูลย สุขจิรัง 166 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20772 นาย วิบูลย สุวรรณวสุ 11/7 ราชปรารถ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20773 นาย วิบูลย อังคพิพัฒนชัย 534-36 เยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
20774 จาสิบเอก วิบูลย อินทรชูพงษ 329ม.4 พยุหะคีรี นครสวรรค /
20775 นาย วิบูลย ฮองกูล 368/17 เทอดไทย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
20776 นางสาว วิบูลยรัตน ลิขิตานุสิทธิ์ 99/16ม.5 สุขาภิบาล บางกะป กรุงเทพมหานคร /
20777 นาย วิบูลยศิริ พงษพานิช 3/2 รัตตัรมยรังสรรค ขลุง ขลุง จันทบุรี /
20778 นาย วิบูลยสุข โตวงศศรีเจริญ 2709 พระราม4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
20779 นาย วิพจน วิชาราภา 215 ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร /
20780 นาย วิพุธ สันติวาณิช 6/32 รามคําแหง 32 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
20781 นางสาว วิภวานี ภาวสุทธิ 56/192 7 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
20782 นาย วิภังค ใจบุญดี 108ม.11 กุมภวาป อุดรธานี /
20783 นางสาว วิภา กําแพงแกว 47/1 7 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
20784 นาง วิภา คงสุทธิ์ 26/445 3 พอขุนทะเล มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
20785 นางสาว วิภา จิรกานตสกุล 629/192 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
20786 นางสาว วิภา ชวชลาศัย 28/68 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
20787 นางสาว วิภา ไชยอุทิตยกุล 72 เฟองนคร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
20788 นาง วิภา แซโงว 659 ธรรมนิมิตร แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
20789 นาง วิภา ตันติวัฒนะ 268 อาคารสงเคราะห ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / / /
20790 นางสาว วิภา ถาวรรัชชต 10/307ม.7 วงแหวนรอบนอก บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 945 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20791 นางสาว วิภา ผองแผว 185 13 หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด 45210 /
20792 นางสาว วิภา พีรพัฒนโภคิน 66/35 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
20793 นางสาว วิภา พุฒิไชยจรรยา. 87 ม.5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
20794 นางสาว วิภา รัศมีอมรวิวัฒน 104/41ม.5 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
20795 นาง วิภา วิทวัสการเวช 119 มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
20796 นาง วิภา วิหคหาญ 904/11 ราชญาติรักษา แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 / / /
20797 นางสาว วิภา สันติเจริญกุล 200/159 เซนตหลุยส3 จันทร ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
20798 นาง วิภา สุทธิประทีป 23/1 ม.1 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / / /
20799 นางสาว วิภา หวังวิทยาคุณ 17/56 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
20800 นางสาว วิภา เอ่ียมวิลาวัณย 95/269 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
20801 นาง วิภากร สุนทรจามร 432/หมู 4 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 /
20802 นาวาเอกหญิง วิภาดา ปุตระเศรณี  999/876ม.6 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร /
20803 นางสาว วิภาดา โพธิ์อาศัย 72/98 คูบอน 48 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
20804 นาง วิภาดา มงคลสุทธิรัตน 359/22 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
20805 นาง วิภาดา สุขกรี 40/1ม.14 นาสัก สวี ชุมพร 86130 /
20806 นางสาว วิภาดา สุดดี 53/89 มิตรประขา ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี /
20807 นางสาว วิภาดา  อาลัยนุช 97/487 1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี /
20808 นาง วิภาพร แกวบริสุทธิศีล 402 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
20809 นาง วิภาพร ขุนมธุรส 125  ม.4 บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
20810 นางสาว วิภาพร ชายทวีป 141 ลาดพราว64 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
20811 นางสาว วิภาพร เชิดสัตยานุกูล 595-597 ไมตรีจิตต ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
20812 นางสาว วิภาพร สายศรี 717ม.7 เสามนัส ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 946 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20813 นางสาว วิภาพรรณ หลาวศิริมงคล 97/5 ตรอกจันทรสะพาน จันทรสะพาน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / / /
20814 นางสาว วิภาเพ็ชร ดุรงคเดช 190 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
20815 นางสาว วิภาภรณ โชตนรุงเรือง 869/11 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
20816 นางสาว วิภาภรณ สาครวัฒนานนท 124/731 ม.4 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
20817 นางสาว วิภารัตน กนกวิลาศ 2/1 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
20818 นางสาว วิภารัตน จันแจม 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
20819 นาง วิภารัตน จิตรจํานงค 174ม.12 พิษณุโลก-หลมสัก สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 / / / /
20820 นาง วิภารัตน ฉวีรักษ 35 ม.2 เลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร / /
20821 นางสาว วิภารัตน ชองวารินทร 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
20822 นาง วิภารัตน ช้ันจิรกุล 278/4 ม.1 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช /
20823 นาง วิภารัตน ไตรรัตนเจริญเวช ข.054-055 พานิชเจริญ นครนายก เมืองนครนายก นครนายก /
20824 นางสาว วิภารัตน แทนบุญ 99/20 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
20825 นางสาว วิภารัตน นาพงษ 203 ม.10 บุงไหม วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 /
20826 นางสาว วิภารัตน เอ้ือพิทักษ 195 ม.6 ยกกระบัตร บานแพว สมุทรสาคร 74120 /
20827 นางสาว วิภารัตน ชูแสง 33/4 ม.4 ต.บางแมนาง อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 /
20828 นางสาว วิภาวดี ชํานาญ 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
20829 นางสาว วิภาวรรณ ชุมนุมชาติ 111/90-91ม.6 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / /
20830 นางสาว วิภาวรรณ พันธมาลี 603/913 10 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
20831 นางสาว วิภาวรรณ ศุภพฤกษ 80 ม.2 หมูบานพฤกษชาติเพชรเกษม ควนลัง หาดใหญ สงขลา 90110 /
20832 นางสาว วิภาวรรณ สมอบาน 178/1 สุขุมวิท101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20833 นางสาว วิภาวรี วิสุทธิ์เมธางกูร 1843/3 ริมทองรถไฟสายเดิม พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20834 นาง วิภาวัลย หงสชนนันท 685/9-10 ซอยจรัญสนิทวงศ 45ม. จรัญสนิทวงศ อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 947 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20835 นางสาว วิภาวี จูงศิริ 91 หลังพระธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
20836 นาง วิภาวี บานช่ืน 33/5 ม. ซ. ถ.รามอินทรา ต.ทาแรง อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. กรุงเทพมหานคร /
20837 นางสาว วิภาวี รอดทรัพย 169/402 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
20838 นางสาว วิภาวี เหลาชูเจริญกิจ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
20839 นางสาว วิภาวีร ฤทธิ์แกว 290/83  12 คูสราง คูสม สุขสวัสดิ์ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / / / /
20840 นาย วิภาส ชุติมากาญจนกุล 46/349 ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20841 นาย วิภาส ตรองนิพัทธ 938 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / / /
20842 นาย วิภูภัทร บูรณะสุคนธ 13 ซ.63 แยก 2-1 ถ.พหลโยธิน ต.อนุสาวรีย อ.บางเขน จ.กรุงเทพฯ 10220 /
20843 นาย วิม จิตตจินดา 2/3 พิชัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20844 นาย วิมล จิตรคาม 134/2 ม.8 ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260 /
20845 นางสาว วิมล เจริญมหรรชัย 41 ศูนยการคาพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
20846 นาย วิมล แซฉิว 61ม.1 อนุสรณ นครศรีธรรมราช /
20847 นาง วิมล แซตัน 16 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20848 นางสาว วิมล ดิสระ 39ม5 ทํานบ สิงหนคร สงขลา / /
20849 นางสาว วิมล เติมสุขสวัสดิ์ 238 ม.9 สุขุมวิท บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี / / /
20850 นาย วิมล ทองไถผา 2 บางเลน บางเลน นครปฐม / /
20851 หลวง วิมล ธนกิจ 0274 ต.เมืองเหนือ อเมือง จ.ศรีษะเกษ /
20852 นาง วิมล ปฏิพัทธพงศ 15/10 ถ.ทองดี ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 ระยอง /
20853 นาย วิมล ผลพฤกษา 8ม.5 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
20854 นาย วิมล พงษประดิษฐ หมู 5 ต.พยุหะ อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
20855 นางสาว วิมล พูนพนัง 51 หมู 7 เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80190 / /
20856 นาง วิมล เพ็ชรทอง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 948 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20857 นาง วิมล เพ็ชรนาจักร 26/30 ม.2 หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
20858 นาย วิมล เพ็ญโรจน 193 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ชัยนาท /
20859 นางสาว วิมล มโนมัยอุดม 54/217ม.19 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / /
20860 นาง วิมล มิตรนิโยดม 154/236 ศรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
20861 นาย วิมล รวยปอม 19/1ม.14 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20862 นาย วิมล รังษีวงศ 148/4 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20863 นาย วิมล ลักษณะวงษ 5/42 ม.7 ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
20864 นาย วิมล ลิ้มเจริญ 100 เทพโยธี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
20865 นาง วิมล ลิมปจันทรา 36/6 ม.2 เอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร /
20866 นาง วิมล วิเชียรกาญจน 3/26ม.5 พญาเมือง รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี 94000 / /
20867 นาง วิมล ศรีไพโรจน 58/329ม.11 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
20868 นาง วิมล ศานติคุณากร 55/65 ม.12 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
20869 นาย วิมล สมบุญฤทธิ์ 60 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
20870 นางสาว วิมล สันติเจริญกุล 200/159 เซนตหลุยส3 จันทร ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
20871 นาย วิมล สําแดง 10 วังชัย น้ําพอง ขอนแกน / /
20872 นางสาว วิมล สิริเยาวดี 511/495 จรัญสนิทวงศ 37 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
20873 นาง วิมล สุขประเสริฐ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
20874 นางสาว วิมล หาญสูงเนิน 23/4 6 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11150 / / /
20875 นางสาว วิมล อิสงานุสรณ 522/92 อโศก-ดินแดง หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
20876 นางสาว วิมลทิพย ประทักษวณิชย 80/292 ลาดพราว 58/1 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
20877 นาง วิมลทิพย พุมจันทร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
20878 นางสาว วิมลนาถ ลิวาภรณ 117/1 โชคชัยรวมมิตร วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 949 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20879 นาง วิมลพรรณ คํานึง 142/155ม2 กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
20880 นางสาว วิมลพรรณ สาธิตอภินันท 19/67 แสงชูโต บานใต เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
20881 นางสาว วิมลพรรณ สีวิจ๋ี 431/1 เจริญราษฏร ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน /
20882 นางสาว วิมลพักตร เส็นบัตร 75/20 ม.2 นครปฐม 73000 /
20883 นางสาว วิมลพันธ ทนจะโปะ 717ม.7 เสามนัส ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
20884 นางสาว วิมลมาศ ไทยวิบูลวงศ 2 ซอยเทอดไท 5ม. เทอดไท บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
20885 นางสาว วิมลมาศ มาตรวิจิตร 92/229 2 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
20886 นางสาว วิมลรัตน ชัชวาลโชคชัย 2000/13 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
20887 นาง วิมลรัตน แซเซียว 98/88 กุศลศิลป สรรพวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
20888 นางสาว วิมลรัตน พานิชวัฒนา 1999 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
20889 นางสาว วิมลรัตน เลิศสุจริตกุล 122/88 ดาวคะนอง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
20890 นางสาว วิมลรัตน ศรีคิรินทร 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
20891 นาง วิมลรัตน เสนารัตน 229/40 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
20892 นาง วิมลรัตน หวังซ่ือกุล 85/47 ม.12 วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
20893 นางสาว วิมลวรรณ กาญจนวนิชกุล 808/230 ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
20894 นางสาว วิมลวรรณ ธนะกุลรังสรรค 47-49 กลันตัน ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
20895 นาย วิมาร รอดแจม 9/9ม.3 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค /
20896 นาย วิมุตต จันทะรี 249/3ม.13 หลังศูนยราชการ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
20897 นางสาว วิยะดา จันทรทอง 67/40 12 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
20898 นางสาว วิยะดา เพชรชํานาญ 99/239 หมู12 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
20899 นาง วิยะดา ลาภบุญทรัพย 248/1 โสภณ(สุขุมวิท 68สุขุมวิท 68 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / /
20900 นาง วิยะดา โลหิรัญญานนท 40/73ม.4 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 950 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20901 นางสาว วิรจิต เพ็งบุตรี 204/62ม.1 10/6 บางกรวย-ไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
20902 นางสาว วิรณัฏฐ ตรีภพศรีสกุล 16/599 8 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
20903 นาย วิรม กําจร 50/2 สุดัมธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
20904 นางสาว วิรมน โกฏพระแกว 240 3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
20905 นางสาว วิรวัลย อนุรัตนานนท 26/224 ม.6 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
20906 นาย วิระชัย ศรีนา 37/2 แกนสําโรง กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ /
20907 นาย วิระพันธ ธรรมวัฒนกุล 904 ต.สองพ่ีนอง อ.สองพ่ีนอง จ.สุพรรณบุรี /
20908 นาย วิระศักดิ์ ณ อาภรณ 241ม.3 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
20909 นาย วิรัช จันทรลอย 33ม.4 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 /
20910 นาย วิรัช ตันนิติไพศาล 235 ม.9 กรับใหญ บานโปง ราชบุรี / /
20911 นาย วิรัช ทวีเผา 11 2 บางปลา บางเลน นครปฐม / /
20912 นาย วิรัช ธนชัยวิวัฒน 28/11 สวนกวางตุง พระราม 4 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
20913 นาย วิรัช ประมวลมาก 186 ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
20914 นาย วิรัช ปราสัย 1 กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา /
20915 นาย วิรัช พงษอิศราพันธ 137 ม.1 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
20916 นาย วิรัช พัดซัง 89/42-43ม.10 เตชะวณิชย บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
20917 นาย วิรัช พันธุพิศุทธชัย 206-8 เจริญเมือง เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
20918 นาย วิรัช พูนผล หมูทื่ 9 ต.บางแกว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
20919 นาย วิรัช มุกดาสนิท 19/180 สุขาภิบาล 1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
20920 นาย วิรัช รัตนมณี 46 ซอยตลาดสดม. เมืองเกา พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / /
20921 นาง วิรัช เลิศปริสัญู 7 ม.3 พนัสนิคม ชลบุรี /
20922 นาย วิรัช วงษอรุณ 39 เมืองพัทลุง พัทลุง /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 951 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20923 นาย วิรัช วัชรการุณย 230/7 สุขุมวิท 20 สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
20924 นาย วิรัช ศรีประเสริฐ 297 ทาดินแดง สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20925 นาย วิรัช สมตน 39/8 ม.3 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
20926 นาย วิรัช เสฎฐพงศพานิช 863 ปยะบุ บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี / /
20927 นาย วิรัช หวังหงสหิรัญ 178/1 เรืองราษฎร เขานิเวศน เมืองระนอง ระนอง /
20928 นางสาว วิรัชดา รังศรีแกว 279 รังสิต-นครนายก18 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 10130 /
20929 นาง วิรัชนี ธาราเปยม 1986/2 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
20930 นางสาว วิรัญชนา ต.ศิริวัฒนา 41/165 ม 6 ปุณณกัณฑ คอหงส หาดใหญ สงขลา /
20931 นาย วิรัตน กาลภูมิ 10 หมู 3 แสงภา นาแหว เลย 42170 /
20932 นาย วิรัตน จินดาวัลย 25 พลลาน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
20933 นาย วิรัตน จินาพันธ 464 ม.8 ยโสธร /
20934 นาย วิรัตน เจริญศิริวัฒน 24-26 ลําพูนไชย ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
20935 นาย วิรัตน แจมโอสถ 20 ไทรปา บางเลน นครปฐม /
20936 นาย วิรัตน ชาติสกุล 6 ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / /
20937 นาย วิรัตน ดําบาร 37 ม.12 ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา 90180 / / / /
20938 นาย วิรัตน ดิษฐศรี 100/134ม.2 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
20939 นาย วิรัตน ตอบุญยศุภชัย 104 กรุงเทพมหานคร /
20940 นาย วิรัตน ไตรกูล 17/49 ม.1 คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี /
20941 นาง วิรัตน ธานี 51/168 5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
20942 นาย วิรัตน นันทสมสรวญ 21ม.9 หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี /
20943 นาย วิรัตน นามมนตรี 491 พระราม 9 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
20944 นาย วิรัตน บุญเอก 167 4 ไผ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 952 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

20945 นาย วิรัตน ปทมาลัย 227 ม.1 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค /
20946 นาย วิรัตน ภักดี 3 12 บานใหม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
20947 นาย วิรัตน รอดดีเพ็ง 88/2 8 บานหมอ พิชัย อุตรดิตถ 53120 / /
20948 จาเอก วิรัตน รัตนแสงโชติ 727 ม.3 สุขาภิบาล 1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
20949 นาย วิรัตน เวียงไพโรจน 1 16 สามเสนใน ดุสิต พระนคร / /
20950 นาย วิรัตน เวียงศิริ 103/2846 4 ลําตอยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / /
20951 นาย วิรัตน สรอยเสนา 38/136 ม.6 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73120 นครปฐม /
20952 นาย วิรัตน สอนทรัพย 96/1 ม.5 โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค 60220 /
20953 จาสิบเอก วิรัตน เสตะสุนทร 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
20954 นาย วิรัตน เหลืองไพโรจน ม.2 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม / /
20955 นาย วิรัตนชัย ศรีรักษ 148/ม.3 สมสะอาด กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110 /
20956 นาย วิรัติ ตันติวณิชย 7ม.12 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
20957 นางสาว วิรัลพัชร ภักดี 31 4 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
20958 นางสาว วิรา นิลดํา 42/7ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
20959 นางสาว วิราณี ศรีระเริญ 13/387 ปอปปูลา บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
20960 นาง วิราภรณ เกียรติศิริกุล 4 ประชาธิปไตย บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
20961 นางสาว วิราภรณ แกวกิ่ง 23 3 พันนา สวางแดนดิน สกลนคร 47240 /
20962 นาง วิราภรณ ติรสุวรรณสุข 503 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
20963 นางสาว วิราภรณ สุยะลา 8/25 รามคําแหง 91 (สันติสุข) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
20964 นางสาว วิราวรรณ จึงวัฒนา 105 สรรพวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
20965 นางสาว วิราวรรณ ภูอ่ิมหิน 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
20966 นางสาว วิราวัลย ผลจันทร 206/145ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
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20967 นาง วิราสิณีย ลือประเสริฐ 48/2 ม.3 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
20968 นางสาว วิราสินี สังขนันท 14/4 8 วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 / /
20969 นาง วิราสิริริ์ วสีวีรสิว 365/1ม.1 ถนนประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร /
20970 นางสาว วิริญญา หนูสอน 141 5 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 /
20971 นาย วิริทธิ์พล วินิตวัฒนคุณ 604/178 เพชรเกษม 92/1 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
20972 นาย วิริยะ วองคงคาเทพ 380 16 เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
20973 นาย วิริยะ สังขวัตร 74 2 เทศาพัฒนา หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
20974 นาง วิริยา เจริญคุณธรรม 39/211 สุขาประชาสรรค ปากเกร็ด นนทบุรี 11000 / /
20975 นางสาว วิริยา ทองน้ําตะโก 341/38ม.1 หมูบานเศรษฐกิจ บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร / /
20976 พันตํารวจโทหญิง วิริยา สุขนอย 492/1 พระราม1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 / /
20977 นางสาว วิรุณ สนองชาลี 16ม.8 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี / /
20978 นาย วิรุณท เพ่ิมพูล 15 ม.4 ศรีสงคราม ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม /
20979 นาย วิรุฬห วงศางาม 246 แจงสนิท อุบลราชธานี /
20980 นาย วิโรจน กองคา 178 หลวง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
20981 นาย วิโรจน คงเสรีภาพ 19/1 สุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
20982 นาย วิโรจน จันทรรุญ 203ม.3 กําแพงเพชร /
20983 นาย วิโรจน ซึมซาบ 280/1 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
20984 นาย วิโรจน ซ่ือรัตนกุล 234 อุดรธานี /
20985 นาย วิโรจน ตันตนะรัตน 79ม.1 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา /
20986 นาย วิโรจน ทศยันไชย 579 ต. สัมพันธวงศื อ. สัมพันธวงศื จ. พระนคร /
20987 นาย วิโรจน ทาสี 58/3 7 ริมใต แมริม เชียงใหม 50180 / /
20988 นาย วิโรจน ทิมอน 3/75 ม.4 ชัยพฤกมาลา คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
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20989 นาย วิโรจน นิตยนันทเวช 343/14 ม.6 อางทอง /
20990 จ.ส.อ. วิโรจน นุชเปยม 23/2 เพาะนิยม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
20991 นาย วิโรจน นุติพรรณ 176/5 ม.7 สมุทรสาคร /
20992 นาย วิโรจน บรรลือพืช 136ม.4 บานเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช / /
20993 นาย วิโรจน บัวบาน 38ม.3 กะแดะ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84140 / /
20994 นาย วิโรจน บุญสาโรจน 232 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
20995 นาย วิโรจน ประสิทธิเมตต 45ม.4 วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
20996 นาย วิโรจน ปญญาวุตธิ์ 336ม.7 นราธิวาส /
20997 นาย วิโรจน ผาสุข 125/1 ม.1 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
20998 นาย วิโรจน พงษธนานิกร 303ม.1 เขาชัยสน พัทลุง /
20999 นาย วิโรจน พรมนิ่ม 41 10 ไรออย พิชัย อุตรดิตถ 53120 / / /
21000 นาย วิโรจน เพ็ชราเวช 93 ม.1 ดงพะเนียง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี /
21001 นาย วิโรจน ภูประเสริฐ ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
21002 นาย วิโรจน มณฑา 58 ST.แมนช่ัน หอง ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 11000 /
21003 นาย วิโรจน มวงมณี 26 ม.4 ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 กรุงเทพมหานคร /
21004 นาย วิโรจน รัตนวราภรณ 172 หมู 5 ต. ทาตะเภา ถ. ศาลาแดง อ.เมือง จ. ชุมพร /
21005 นาย วิโรจน ราโพธิ์ 104 ม.7 เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
21006 นาย วิโรจน เรืองวุฒิ 310/316ม.3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
21007 นาย วิโรจน โรจนวงค 18 ถ.ซอย 2 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
21008 นาย วิโรจน วงคอารีย 13/44 3 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10310 /
21009 สิบเอก วิโรจน วรรคแปน 8/814 ม.2 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
21010 นาย วิโรจน วิโรจนเวชภัณฑ 90ม.9 ทุงคอก สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
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21011 นาย วิโรจน เวชภัณฑ 90 ทุงคอก สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
21012 นาย วิโรจน ศรีสนอง 202 ม.13 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
21013 นาย วิโรจน สาโพธิ์ 710/72ม.7 หนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
21014 นาย วิโรจน สินธุวงษ 70/33 บุญอยู ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
21015 นาย วิโรจน สีเผาพันธ 116 2 คลองปาง หวยยอด ตรัง /
21016 นาย วิโรจน สุวิทยาวุธ 609/4 บํารุงเมือง คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
21017 นาย วิโรจน เสถียรกิจการชัย 136 สวาง พระราม 4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
21018 นาย วิโรจน แสงกาญจนวนิช 29 อรรถวิมล ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
21019 นาย วิโรจน หอพิบูลย 4839/8 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
21020 นาย วิโรจน ออนหาดพอ 3/104 2 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
21021 นาย วิโรจน อําไพมณี 288 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
21022 นาย วิลเลียม เศษรินทร 1994/21 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
21023 นาย วิลักษณ เจติยภัทรพาท 1134 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
21024 นาย วิลัย เกิดตรวจ 222 ม.10 ต.โนนฆอง อ.บานฝาง จ.ขอนแกน 40270 ขอนแกน /
21025 นางสาว วิลัย จันทรใย 26ม.4 บานยาง เสาไห สระบุรี /
21026 นาง วิลัย ทองสวาง 5/1 จักรพรรดิพงษ วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
21027 นาย วิลัย บุญหลา 48 ม.12 มหาสารคาม /
21028 นาย วิลัย อุดม 26 ม.9 สุพรรณบุรี /
21029 นางสาว วิลัยพร ชาวเวียง 75 4 แมต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / / /
21030 นาวาอากาศตรีหญิงวิลัยลักษณ อินทาราม 111/418ม.5 สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
21031 นาง วิลัยศรี แกวสาระ 181 ม.3 ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
21032 นาง วิลานุช ศรีบัว 385/3 ม.10 นคร-หัวไทย ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
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21033 นางสาว วิลาวรรณ มันทุย 43/14 1 ลําตอยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 /
21034 นาง วิลาวรรณ กฤษณาวารินทร 352 ออนนุช 17 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10160 /
21035 นางสาว วิลาวรรณ ดอนพรม 31/185 ม.16 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
21036 นางสาว วิลาวรรณ ศรีพล 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
21037 นางสาว วิลาวรรณ สมมุติ 5/17 สาครมงคล หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
21038 นางสาว วิลาวรรณ แสงอรุณ 79/2 ม.5 นาหมอม นาหมอม สงขลา / / / /
21039 นาง วิลาวัณย ใจปมปา 226 ม.5 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
21040 นางสาว วิลาวัณย ไชยบาล 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
21041 นางสาว วิลาวัณย ตัณฑเจริญรัตน 281/1 คายหลวง บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 / / /
21042 นางสาว วิลาวัณย เผือกชาย 106หมูที3่ คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
21043 นางสาว วิลาวัณย มีบึงพราว 281ม.3 วังทอง วังทอง พิษณุโลก /
21044 นาง วิลาวัณย อักขิโสภา 33 สามเสน พระนคร กรุงเทพมหานคร /
21045 นาง วิลาวัณย อุนเรือน 139ม.11 หัวนาคํา ยางตลาด กาฬสินธุ /
21046 นาง วิลาวัลณ เติมทองไชย 78/251ม.7 หลังวัดเกาะ สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
21047 นาง วิลาวัลย แดงสะอาด 51/234 ม.5 ซ. ถ. ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.081-3189424 กรุงเทพมหานคร /
21048 นาง วิลาวัลย ตั้งมาลา 203 ม.17 ลําพูน-ลี้ บานโฮง บานโฮง ลําพูน / /
21049 นางสาว วิลาวัลย บรรจมาตย 282/8 1 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
21050 นาง วิลาวัลย บุญมาตย 44 3 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 / / /
21051 นาง วิลาวัลย บุญรักษา 64/32ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
21052 นางสาว วิลาวัลย พงษสุนทร 716 รัชดาภิเษก7 รัชดา-ทาพระ บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
21053 นาง วิลาวัลย รัตนภานพ 140ม.8 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 26000 /
21054 นาง วิลาศ คลายวิชิตร 4/85 พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
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21055 นาง วิลาศ จันทรกิติวัฒน 115/135 ม.2 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี / /
21056 นาย วิลาศ พ่ึงถิ่น 21 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา /
21057 นาย วิลาส บุณยะโหตระ 422 หมู อูอาฟุก ต.บางรัก ถ.สาทร อ.บางรัก จ.พระนคร /
21058 นางสาว วิลาสินี คงไข 283ม.1 ราชดําเนิน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
21059 นางสาว วิลาสินี หลักคําแพง 44 ม. 19 ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 / / /
21060 นาย วิไล กริชจนรัช 24 ม.14 กฤธราษฎรบํารุง ชุมแสง นครสวรรค /
21061 นาง วิไล กานแกว 27/3 6 ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา 24110 / / /
21062 นางสาว วิไล เกตุแกว 49 ม.4 กระทุมแบน สมุทรสาคร 74120 / /
21063 นาง วิไล คงศีล 319 พรอมพรรณ ประชาสงเคราะห หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
21064 นาง วิไล คําปน 208 1 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
21065 นางสาว วิไล จรัสศรี 327/2 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
21066 นางสาว วิไล จิรพรเจริญสุข 63 สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
21067 นาง วิไล จุธากรณ 87 มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
21068 นาง วิไล ใจดี 282 รอบเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
21069 นางสาว วิไล ชมภูพล 142 ม.6 วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53170 /
21070 นางสาว วิไล ไชยวรรณ 123/2ม.2 ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
21071 นายดาบตํารวจหญิงวิไล ณ สงขลา 530 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
21072 นางสาว วิไล เตียวยืนยง 613/2ม.6 พหลโยธิน สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / /
21073 นาง วิไล ถนอมรักษ 229 ม.4 เพชรบุรี /
21074 นางสาว วิไล ธนชัยวิวัฒน 28/11 พระราม4 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
21075 นาง วิไล นิลถาวรกุล 616 พระราม 5 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21076 นาย วิไล บุญมี 46/1ม.7 ภูคําชัย พุทไธสง บุรีรัมย /
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21077 นาง วิไล ประกอบกิจ 274/28 8 มิตรสัมพันธ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 / / /
21078 นาย วิไล ประทุมพงษ 21/6 หนองคาย 43210 /
21079 นางสาว วิไล พงศกรวาณิชกุล 59/249/2 พระราม 2 คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
21080 นาง วิไล พัฒนขจร 66/3 ม.1 นิตโย พังโคน พังโคน สกลนคร /
21081 นางสาว วิไล พิศนาคะ 64 บรมบรรพต บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
21082 นาง วิไล พุทธพันธ 4 แกวนวรัฐ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
21083 นาง วิไล พูลวิวัฒทา 5 ม.11 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
21084 นาง วิไล พูลศรี 61/1 4 บานหวาย หลมสัก เพชรบูรณ 67110 / /
21085 นาง วิไล เพ็ชรครุธ 4/3 ม.10 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ /
21086 นาง วิไล รัตนวิภาพงศ 101-105 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
21087 นางสาว วิไล ราตรีสวัสดิ์ 77/48ม5 นวมินทร75 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
21088 นางสาว วิไล ลําโพงเหนือ 212 สันปายาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
21089 นาง วิไล สุขแจมใส 158ม.3 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
21090 นางสาว วิไล หวองตระกูล 28/1ม.2 สนามกีฬา ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
21091 นางสาว วิไล องคอนันตคุณ 130 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
21092 นาง วิไล อรุณเรืองศิริเลิศ 258/8 มหาจักร ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / / / /
21093 นางสาว วิไลพร แขดวง 96/1 ม.10 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
21094 นาง วิไลพร พุทธมหา 48 ม.12 กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
21095 นาง วิไลพร โสธะโร 304/7 ม.7 ตลาดบางบัว พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10210 / /
21096 นาง วิไลพักตร เจริญสุข 25/365ม3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
21097 นาง วิไลภรณ วิจิตรสมบัติ 55ม.4 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด / /
21098 นางสาว วิไลภรณ สุทธานุรักษ 264/3 มุขมนตรี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
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21099 นาย วิไลย พาลี 130 ม.1 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี /
21100 นาง วิไลรักษ ทัพโพธิ์ 33 ม.3 เกาะคา เกาะคา ลําปาง /
21101 นางสาว วิไลรัตน คุมอารีย 9/14 ศรอัสนีย ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
21102 นางสาว วิไลรัตน ฝาอิดิน 10/86ม.2 เสรีไทย71 เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10240 /
21103 นาง วิไลรัตน ภูติรัตน 237/1 พหลโยธิน 44 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
21104 นางสาว วิไลรัตน ศรีทอง 166 ม.5 พิจิตร 66190 / /
21105 นาง วิไลรัตน สุขหอ 24 ศรีสมบูรณ ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 /
21106 นางสาว วิไลลักษณ ฉัตรพิพัฒนผล 110 ทาขาม 28 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
21107 นาง วิไลลักษณ ชาวอุทัย 1/1135 ม.6 กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
21108 นาง วิไลลักษณ ไตรยวงค 90ม.4 ราชพฤกษ บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
21109 นาง วิไลลักษณ ทิพยอักษร 900/150 ม.12 หมูบานแสนสุข ซอยพ่ึงทรัพยสุขุมวิท 103 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
21110 นาง วิไลลักษณ ปางมณี 117 หนาวชิรพยาบาลสามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21111 นางสาว วิไลลักษณ โปรงจันทึก 1200/10 ม.10 รอบเมือง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
21112 นาง วิไลลักษณ พงษพยอม 310 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
21113 นางสาว วิไลลักษณ ภิกขุณี 99/158 ม.5 ซ. ถ. ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.- นนทบุรี /
21114 นาง วิไลลักษณ วรรณโร 72/381 2 บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
21115 นางสาว วิไลลักษณ วัชชะกิตติกรณ 11/2-5 จึงเจริญพาณิชย ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
21116 นางสาว วิไลลักษณ สุกใส 36-38 รัตนเขต ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 /
21117 นาง วิไลวรรณ กองพิทักษ 85/32 ม.4 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
21118 นาง วิไลวรรณ แกววิชัย 295/149หมู9 งามวงศวาน บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
21119 นาง วิไลวรรณ ขาวสะอาด 140 5 สันพระนอน เชียงใหม-หางดง แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
21120 นาง วิไลวรรณ ขําเครือ 1/6 สมเด็จพระปนเกลา อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
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21121 นาง วิไลวรรณ คงทรัพย 71/8 7 เศรษฐกิจ ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / / /
21122 นางสาว วิไลวรรณ งามยิ่ง 73 12 หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน 40190 / /
21123 นาง วิไลวรรณ จันทรขาว 249 ม.8 เจดียหลวง แมสรวย เชียงราย /
21124 นางสาว วิไลวรรณ ดาบสมเด็จ 118/17 10 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22170 /
21125 นาง วิไลวรรณ ไตรรัตนานนท 504 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
21126 นาง วิไลวรรณ ทุมไมย 83 2 นาคํา ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 34250 / / /
21127 นางสาว วิไลวรรณ ธรรมยุติ 42/649 ม.5 ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
21128 นางสาว วิไลวรรณ นิลดี 10/1ม.5 หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
21129 นางสาว วิไลวรรณ พงษสุระ 211/62  หมู 9 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
21130 นางสาว วิไลวรรณ พอไชย 29/3 ม.6 ซ. ถ. ต.บางเมืองใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. สมุทรปราการ /
21131 นาง วิไลวรรณ มณีฤทธิ์ 237 สาธรใต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
21132 นาง วิไลวรรณ วัฒนะกิจ 85 ซ.เพชรเกษม 58 ต.บางดวน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 กรุงเทพมหานคร /
21133 นางสาว วิไลวรรณ สระเกตุ 45/4ม.6 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง 21000 /
21134 นางสาว วิไลวรรณ สิงขรรค 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
21135 นางสาว วิไลวัลย เชิดหนองผือ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
21136 นางสาว วิไลศักดิ์ บัวแยม 194/4 ม.11 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
21137 รอยตรี วิวรรธน เชิงเชาวชาญ 3/5 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21138 นาย วิวัฒกรณ จําปา 68 พัทลุง ตรัง 92000 /
21139 นาย วิวัฒน จงหมายลักษณ 64 สมบูรณปญญา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
21140 นาย วิวัฒน จารุเพียรเลิศ 251/208ม.3 ราษฎรพัฒนา คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / /
21141 นาย วิวัฒน ชัยวัฒนเมธิน 6/2 อินทามระ 51 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310 /
21142 นาย วิวัฒน ชารุนันทกร 224 เจริญเมือง เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
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21143 นาย วิวัฒน ตั้งตรงจิตต 185 ตรอกวัดบรมนิวาร บรมนิวาส ปทุมวัน กทม. / /
21144 นาย วิวัฒน ถินถาวร 10  5 เมืองศรีไค วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / / / /
21145 นาย วิวัฒน ธํารงธรรมวงศ 22/26  ม.9 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี / / /
21146 ร.ต.อ. วิวัฒน พิริยะพัฒนพันธ 114 มงคลประชา หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
21147 นาย วิวัฒน ฤกษศิริ 65 ราชดําเนินกลาง ชนะสงคราม พระนคร กทม. /
21148 นาย วิวัฒน เลาหวิจิตร 1611 ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
21149 นาย วิวัฒน วงศปยะสถิตย 148 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
21150 นาย วิวัฒน ศรีบุญจันทร 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
21151 นาย วิวัฒน ศรีวิชา 125ม.9 มะลิวัลย บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
21152 นาย วิวัฒน ศิวาสารณ 116/4 กรุงเทพมหานคร /
21153 นาย วิวัฒน แสงทองสวาง 224/4 วังศาลา ทามวง กาญจนบุรี 71110 /
21154 นาย วิวัฒน หัสนีย 1ม.9 ตะกั่วทุง พังงา 82110 /
21155 นาย วิวัฒน อัศวพุทธิ 80 7 สันสลี เวียงปาเปา เชียงราย 57170 /
21156 นาย วิวัฒน ชูทองรัตน /
21157 วาที่ ร.ต วิวัฒน ถีรัตถา 55 ม.12 ต.ปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ 43190 /
21158 นาย วิวัตร นันทวรพงษา 977/9 คลองบางกอกใหญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
21159 นาย วิวิชชัย เช่ียวชาญ 59/218ม.3 6 แจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
21160 นาย วิวิธาวินท สกุลกองเกียรติ 50/55ม.1 สุวรรณศร โคกแย หนองแค สระบุรี /
21161 นาย วิศรุต ศรีสวาง 190 5 นาดูน นาดูน มหาสารคาม 44180 / / /
21162 นาย วิศวะ รัตนไชย 106/1ม3 คูหาใต รัตภูมิ สงขลา / / / /
21163 นาย วิศัลย แกวมีศรี 38ม.3 บอผุด เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
21164 นาง วิศัลยา ลองอําไพ 59 7 บางสน ปะทิว ชุมพร 86160 / / / /
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21165 นาย วิศาล กองเงิน 59/133ม.10 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
21166 นาย วิศาล โฆษิตเวชสกุล 740/10 ริมคลองวัดทาพระ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
21167 นาย วิศาล ไทรงาม 81  ถ.ราชดําเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง /
21168 นาย วิศาล บุญนําศิริกิจ 4/31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร /
21169 เรือเอก วิศาล ภัทรวาณิชย 9/9 ก.1-2 ประชาสงเคราะห สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
21170 นาย วิศิษฎ มีอุบล /
21171 นาย วิศิษฎ ธุวะชาวสวน 74 โรงพักศาลาแดง ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
21172 นาย วิศิษฎ บํารุงกิจ 184 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
21173 นาย วิศิษฎ ภวสุปรีย 137ม.2 เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค 60230 /
21174 นาย วิศิษฎ อินทรทิตติ 232ม.4 บรรดาสิทธิ์ ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี /
21175 นาย วิศิษฎ ฮงพานิชตระกูล 1211-1213ม. จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 /
21176 นาย วิศิษฎรพร ฤทธิ์รักษา 121-122ม.3 เกษตรวัฒนา กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน /
21177 นาย วิศิษฏ กองสกุล 59ม.1 ทาบันได ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง 92000 /
21178 นาย วิศิษฏ มาเสถียร 226/13ม.13 สุขสวัสดี บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
21179 นาย วิศิษฏ เศรษฐวานิช 260 ม.5 บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท /
21180 นาย วิศิษฏศักดิ์ สุขสวัสดิ์ 312/179ม.3 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
21181 นาย วิศิษฐ ตั้งวุทฒิไกรวิทย 537/221 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
21182 นาย วิศิษฐ ศิริภูวนันท 49ม.1 ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 /
21183 นาย วิศิษฐ ชํานาญการ 424 หลานหลวง สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21184 นาย วิศิษฐ วัชรพงค 7ม.5 พิมาย นครราชสีมา /
21185 นาย วิศิษย เกตุปญญาพงศ 68/352 1 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
21186 จาสิบเอก วิศิษย ประเสริฐสิทธิ์ 175/59ม.4 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
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21187 นาย วิเศษ แสงกาญจนวนิช 29 อรรถวิมล ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
21188 สิบตํารวจเอก วิษณุ ชมภูเมืองช่ืน 131 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
21189 นาย วิษณุ ชัยพฤกษเจริญ 5 เพชรเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
21190 นาย วิษณุ ธรรมจามร 442/1 พัฒนาการ1 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
21191 พล.อ วิษณุ ธานี 51/168 5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
21192 นาย วิษณุ พจนานุเคราะห 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
21193 นาย วิษณุ อัศวภิญโญชัย 24/1 ม.1 บางพลี สมุทรปราการ /
21194 นาย วิสรรน ภูบุญอบ 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
21195 นาย วิสัณห กสิวัฒน 260 ม.10 คชเสนีย ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ /
21196 นาย วิสัตนี กุลนอก 58ม.9 หนองคาย /
21197 นาย วิสันต ศรีสานติวงศ 1283/86 จันทน กรุงเทพมหานคร /
21198 นาย วิสันต ศิริกาญจนาไพบูลย 059 ม.10 ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
21199 นาย วิสันติ์ กฏแกว 543ม.1 มิตรไมตรี ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
21200 นางสาว วิสัย กรรณภูติ 236 ต.โสมนัส ถ.นครสวรรค อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
21201 นาย วิสัย ยามานนท ม.2 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี / /
21202 นาย วิสัย สิทธิสมาน หมู 1 ต.นครสวรรตก อ.เมือง จ.นครสวรรค /
21203 นางสาว วิสา ฟกศรี 47/1 11 โพสังโฆ คายบางระจัน สิงหบุรี 16150 /
21204 นาย วิสา สีหะนาจ 8/183 ม.7 สุขุมวิท บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
21205 นาง วิสาข ทองอราม /
21206 นาง วิสาข จันทรโรจน 165 สุภารวม รัชดาภิเษก บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
21207 นาย วิสาขะ ควรหา 50/7 พลงชางเผือก ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 /
21208 นางสาว วิสานาจ สระแกว 2033/24 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
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21209 นาย วิสาร ฐานทัตโต 3 สมอแข เมือง พิษณุโลก /
21210 นางสาว วิสารักษ ชัยชํานาญ 119/235ม.5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
21211 นาย วิสิฐศักดิ์ พินิจมงคลการ 50 สมเด็จพระเจาตากสิน 21 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
21212 นาย วิสิตถ เจริญสุข 63 ม.2 สมุทรปราการ-ฉะเชิงเทราบางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
21213 นาย วิสิถ ไพรสินธุ 51 ถ.หลวง  ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี /
21214 นาย วิสิทธิ์ แกวบัณฑิตย 238ม.2 ประชาบาล รัฐภูมิ รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 / / / /
21215 นาย วิสิทธิ์ อํ่าอําไพ 86/9 ม.10 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร /
21216 นาย วิสุทธ ศรีภิญโญ หมูที่ 1 ต.บางหลวง อ.บางเลน จ. นครปฐม /
21217 นาย วิสุทธิ์ ขันธม่ัน 61/1 ม.1 ดอนคา อูทอง สุพรรณบุรี / / /
21218 นาย วิสุทธิ์ จิวะรังสรรค 175-176ม.1 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ /
21219 นาย วิสุทธิ์ เช่ียงพานิช 188 ม.4 ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
21220 นาย วิสุทธิ์ ถิรสุทธิ์ 35-36 สรรพยา ชัยนาท /
21221 นาย วิสุทธิ์ ทวีกุล 552/1 ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
21222 นาย วิสุทธิ์ เทพนม 15/3 สุโขทัย ดุสิต กทม. /
21223 นาย วิสุทธิ์ ไทยประเสริฐ ม.7 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม /
21224 นาย วิสุทธิ์ นอยอภัย 329/82 ม.2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
21225 นาย วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ 187/1 ศรีดอนไชย ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
21226 นาย วิสุทธิ์ ลาภมูล 8/83 ม.2 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
21227 นาย วิสุทธิ์ เลาทวิจิตร 079 ม.3 ตลาดทานพอ ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช /
21228 นาย วิสุทธิ์ วัชรจิตต 032ม.1 เมืองพิจิตร พิจิตร / /
21229 นาย วิสุทธิ์ ศรีสวัสดิ์ 137 บํารุงเมือง เสาชิงชา พระนคร พระนคร / /
21230 นาย วิสุทธิ์ ศาสนพิทักษ 157 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
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21231 นาย วิสุทธิ์ สวางเดือน 60 กรุงเกษม ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
21232 นาย วิสุทธิ์ สาริกา 653  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
21233 นาย วิสุทธิ์ สุริยาภิวัฒน 146/1 ดินสอ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
21234 นาย วิสุทธิ์ อมาตยกุล 304/66 6 การเคหะทาทรายประชาช่ืน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
21235 นาย วิสุทธิ์ อริยภิญโญ 72/15 ม.1 สามัคคี ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
21236 นาย วิสุทธิ์ อุมแสงจันทร ตลาดลาง พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
21237 นาย วิสุทธิ์ เอ่ียมรอด 39ม.11 ชัยนาท /
21238 นาย วิสุทธิ คณุรัตน 2 ฟาหยาด มหาชนะชัย อุบลราชธานี / /
21239 นาย วิสุทธิ์ชัย ทรัพยในดิน 8/8 ชัยพฤกษ กรุงเทพมหานคร /
21240 นางสาว วิสุวัลย สุทธิเช้ือชาติ 465 บํารุงเมือง คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / / / /
21241 นาย วิสูตร จิวชัยศักดิ์ 92 บานดอน ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
21242 นาย วิสูตร ธนชัยวิวัฒน 283/8 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
21243 นาย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย 312/59 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
21244 นาย วิสูตร วรรณาดิเรก 6 หมู 6 ต.ทับคลอ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร /
21245 นาย วิสูตร ศรีวรพจน บานขอย เมืองลพบุรี ลพบุรี /
21246 นาย วิสูตร ศิริพรหม 305 ม.6 กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80280 /
21247 นาย วิสูตร อินทรลักษณ 6 8 ตลาดขวัญ นนทบุรี นนทบุรี / /
21248 นาย วี วิชยดิษฐ  ม.3 สุราษฎรธานี /
21249 นาย วี ศรีสวัสดิ์ 2. 105 ตลาดชุกโดน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
21250 นาย วีเกียง ปวงนิยม 1 ทาเรือจาง วังกระแจะ เมือง ยะลา / /
21251 นางสาว วีณา บุญเส็ง /
21252 นางสาว วีณา กวยสมบูรณ 54/16 8 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10600 /
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21253 นางสาว วีณา คนเนืองนา 143 8 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 /
21254 นางสาว วีณา บุญเส็ง 35/24 ม.3 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
21255 นางสาว วีณา พลศรีสุทธิกุล 43/52 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
21256 นาง วีณา ลอศิริ กาญจนบุรี /
21257 นางสาว วีณา ศิริพิสุทธิวิมล 108 คูบอน 6 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
21258 นาง วีณาภรณ โสตะภา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
21259 นางสาว วีนัส บุรุษชาติ 49/146 หมู 1 นนทบุร1ี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
21260 นาย วีร ตันติวีระกุล 116 ต.วัดโสมนัส ถ.นครสวรรค อ.ปอมราบ จ.นครหลวงกรุงเทพธนบุรี /
21261 จ.ส.อ. วีรชัย ชาติไทย 1158 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21262 นาย วีรชัย ทรงชัยเจริญ 22 8 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170 / / / /
21263 นาย วีรชัย ภิสัชเพ็ญ 204 ดินาอ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
21264 นาย วีรชัย เวชภัณฑเภสัช 116/9 นางรอง นางรอง บุรีรัมย /
21265 นาย วีรชัย ศุภวิรัชบัญชา 2526/11 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
21266 นาย วีรชัย สิริวัชระกุล 1036 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
21267 นาย วีรชัย สุพตานนท 1323/66 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
21268 นาย วีรชัย โอภาสเสรียดุง 369/5 ม.4 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
21269 นางสาว วีรญา รุงอภิรักษกุล 73 โชติวิทยะกุล 1 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
21270 นางสาว วีรดี ลิ้มศิริเศรษฐกุล 33/13ม.4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
21271 นาย วีรเทพ กานแกว 27/3 ม.6 ต.ปากน้ํา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา 24110 ฉะเชิงเทรา /
21272 นาย วีรนนท มนัสมโนธรรม 257 12 ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม 50170 /
21273 นางสาว วีรนุช อํ่าอวม 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
21274 นาย วีรปรัชญ เจริญศรี 101/606 4 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
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21275 นาย วีรพงษ เกรียงสินยศ 289/3 สาทรใต กรุงเทพมหานคร / /
21276 นาย วีรพงษ แกวมณี 80/1 ประชาธิปไตย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
21277 นาย วีรพันธ ศิริยานนท 263 ม.12 สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
21278 นาย วีรพันธุ เนื่องโพธิ์ 4ม.3 เชียงยืนพัฒนา เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม /
21279 นางสาว วีรภรณ กันฟก 400 พระพิจิตร ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 / / /
21280 นาง วีรยา โพธิ์พุทธประสิทธิ์ 154/43 ศรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
21281 นางสาว วีรยา เอกวิรุฬห 441/39 ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
21282 นาย วีรยุทธ ขวัญยืน 114ม.2 เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
21283 นาย วีรยุทธ ตังทิวะนนท 451 บานสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
21284 นาย วีรยุทธ เสนเคน 1144 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21285 นาย วีรรัตน ถนัดงาน 4 สีลม ตรอกเวท บางรัก พระนคร / /
21286 นาย วีรรัตน อภิวัฒนเสวี 201 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม /
21287 นางสาว วีรวรรณ แซตัน 185 รถไฟ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
21288 นางสาว วีรวรรณ เตียเจริญ 70/26 ม.1 มรรคาประสิทธิ์ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี / /
21289 นาง วีรวรรณ ทองสุข 340/468 ม.3 ม.ปญญานคร สุขุมวิท บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 / /
21290 นาง วีรวรรณ รุจิจนากุล 12/38ม.6 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
21291 นางสาว วีรวรรณ เลิศวรธรรม 122/12 เรวดี พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
21292 นางสาว วีรวรรณ เหวียนระวี 39/399ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
21293 นาง วีรวรรณา ชวยเจริญ 56 ผังเมือง 5 สงาอุทิศ สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / / /
21294 นาย วีรวัฑฒก ศุภสัณฐิติกุล 99/57 6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
21295 นาย วีรวัฒน กลิ่นหอม 142/35 4 บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
21296 นาย วีรวัฒน วัฒนวงษภิญโญ 18ม.8 ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี /
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21297 นาย วีรวัฒน อภิชิตวิทยา 109/52 1 บางกระดี่ 19 บางกระดี่ แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
21298 นาย วีรวัฒน อินทรชัยวรุตม 24ม.6 ตลาดลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
21299 นาย วีรวัตร ฉัตรอารียกุล 47/5 ศรีปงเมือง ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
21300 นาย วีรศักดิ์ จันทรเรือง 205/6 10 แร พังโคน สกลนคร 47160 / / /
21301 นาย วีรศักดิ์ ปรกติ 240ม.11 เชียงใหม 50290 /
21302 นาย วีรศักดิ์ พรหมมา 212/4 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
21303 นาย วีรศักดิ์ เมธาวีกุล 88/554 ม.6 ธนบุร-ีปากทอ แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
21304 นาย วีรศักดิ์ หวังสุขสุวรรณ 100/76ม.2 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
21305 นาย วีรศักดิ์ อยูเวชวัฒนา 91/311ม.6 ธนบุร-ีปากทอ แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
21306 นาย วีรสิริ จิตนุเคราะห 38/3 ม.3 แหลมประดู 6 แหลมประดู เพ เมืองระยอง ระยอง 22160 /
21307 นาง วีรสุดา สังขกุล 385 ราษฎรอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
21308 นาย วีระ กิจอุดม 66/1 9 เขาวัว ทาใหม จันทบุรี 22120 /
21309 นาย วีระ เกิดผล 27/123 สุขุมวิท ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
21310 นาย วีระ ขันธทัต 1 หนองโดน บานหมอ สระบุรี / /
21311 นาย วีระ โครัช 32/1ม.9 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด /
21312 พ.อ. วีระ ชินวัตร 146 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
21313 นาย วีระ ทองสุข 3/42 ม.3 สุขาภิบาล สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
21314 นาย วีระ ธนชัยวิวัฒน 139/16 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
21315 นาย วีระ ธรรมเจริญ 136ม.1 ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี / /
21316 นาย วีระ นันตะระ 56/1 ทามะโอ เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
21317 นาย วีระ เบ็ญตะหลี 23/3ม.5 ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 90110 / /
21318 นาย วีระ ปรเมษฐพันธ 4/384 พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
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21319 นาย วีระ ประเข 140-142 ม.8 เมืองคง คง นครราชสีมา /
21320 นาย วีระ ประสิทธิ์วิภาต 1666/30 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
21321 นาย วีระ ประเสริฐทรัพย 14 สุชาดา ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
21322 นาย วีระ ผดุงพล 45/3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
21323 นาย วีระ พันธุสินธ 650 ม.15 บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
21324 นาย วีระ เพ็ญตะหลี 23/1ม.5 ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา /
21325 นาย วีระ มงคลชัยภักดิ์ 715/2-3 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
21326 นาย วีระ รัตนรังษี 245/37 คลองบางกอกใหญ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
21327 นาย วีระ รุงเรือง 353 รวมพัฒนา สิรินธร บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
21328 นาย วีระ ลาดเสนา 164 อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
21329 นาย วีระ วงศวราวิภัทร 127 อาจณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
21330 รอยตรี วีระ ศิลตระกูล 19/51ม.10 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
21331 นาย วีระ เศวตมาลย 80/34 สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
21332 นาย วีระ สระขาว 39/1 วัดคงมูลเหล็ก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
21333 นาย วีระ สวางเวียง 60 6 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 26000 / /
21334 นาย วีระ สารสิทธิ 1/1165 รามคําแหง 190/2 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10150 / /
21335 นาย วีระ สิทธิธรรมชารี 246 จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
21336 นาย วีระ อมลัษเจียร 28 8 นาเกลือ เมือง สมุทรปราการ /
21337 นาย วีระ อําพันธ 4 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี / /
21338 นาย วีระชัย วาสิกดิลก 2016/72 รุงเพชร 2 จันทน ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
21339 นาย วีระชัย ตอจับตน 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
21340 นาย วีระชาติ กฤษดารานนท 153-154 ปรมินทรมรรดา ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
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21341 นาย วีระชาติ ฉินทกานันท 438/4 วัดสุวรรณาราม จรัลสนิทวงศ บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
21342 นาย วีระชาย แซตาง 88 ม.3 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
21343 นาง วีระดา ประทุมเมศ 111ม.6 ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช 80120 /
21344 วาที่ ร.ต. วีระเดช ธรรมประโชติ 255/71ม.10 หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
21345 นาย วีระเดช อุยตระกูล 264/1 1 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
21346 นาย วีระเทพ อัคคปสสา 147 ม.9 เดชอุดม อุบลราชธานี /
21347 จ.ส.อ. วีระนนท นาคนนท 1156 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21348 นาย วีระพงศ เกียรติสุนทร 31/3 เจริญกรุง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
21349 นาย วีระพงศ หลอสมบูรณ 637/18 สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
21350 นาย วีระพงษ ศรีพุทธรินทร 174 ม.2 อุบลราชธานี /
21351 นาย วีระพงษ เองฉวน 51/4 ม.2 คลองยา อาวลึก กระบี่ 81130 /
21352 นาย วีระพงษ เอ่ียมแกว 335-339 ต.คูหาสาธงค อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี /
21353 นาย วีระพล จันทรศรี 9ม.7 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
21354 นาย วีระพล ชางขํา 1080 จรัญสนิทวงศ 75จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
21355 นาย วีระพล พรหมชา 178/129 6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
21356 นาย วีระพล สําราญเริญ ม.5 ต.โพสี อ.พิบูลมังษาหาร จ.อุบลราชธานี /
21357 นาย วีระพันธุ พันธุวะวงศ 1376 ประชาธิปก ตลาดคทา คลองสาน ธนบุรี /
21358 นางสาว วีระยา ทองกวาว 20 4 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160 /
21359 นาย วีระยุทธ พลสวัสดิ์ 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
21360 นาย วีระวงศ เจริญไชย 38 ม.1 ผดุงวารี สกลนคร /
21361 นางสาว วีระวรรณ ศิวาโมกข 3 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
21362 นาย วีระวัฒน เจษฎานันท 251 ม.8 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110 /
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21363 นาย วีระวัฒน เมืองแมน 591ม.3 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / / /
21364 นาย วีระศักดิ์ แกลวกลา 335 12 ดงรังพัฒนา หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม / /
21365 นาย วีระศักดิ์ ไชยสัตย 63/12 ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
21366 ร.ต.ต. วีระศักดิ์ ดิเรกวัฒนสาร 275/10 2 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000 / /
21367 นาย วีระศักดิ์ เตชะสีไพฑูรย 99/49 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
21368 นาย วีระศักดิ์ เติมธนาภัทร 249/23 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
21369 นาย วีระศักดิ์ ทองโยธี - ม.10 ขอนแกน /
21370 เรือโท วีระศักดิ์ เทศดนตรี 48/3 หมู 7 สุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
21371 นาย วีระศักดิ์ พงษเจริญ 108/97 รามคําแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
21372 นาย วีระศักดิ์ เสมอใจ 154ม.4 เวียง พราว เชียงใหม /
21373 นาย วีระศักดิ์ อารมณสวะ 251 ม.15 จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี /
21374 นาย วีรัช เดชมหิตกุล 15 ถ.แสงทินกร ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค /
21375 นาง วีรา ณ บางชาง 1317 พหลโยธิน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21376 นาง วีรา พงษศรีเจริญสุข 172 สุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
21377 นาง วีราภรณ ทันทัตสวัสดิ์ 825/25-26 ม.1 ศรีสมุทร ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
21378 นางสาว วีริสา ทองสง 10/339ม.7 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / /
21379 นาย วีลุกันทร สวนประเสริฐ 8/111 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
21380 นางสาว วีไลลักษณ มัยศักดิ์ศิริสกุล 681 สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21381 นางสาว วีสะ โสภณวีสะ 513/123 ม. 6 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10150 / /
21382 นาย วุฒิ แซโงว 293/66-68 ตลาดใหม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
21383 นาย วุฒิ ฐาปนะเวชกร 315/41 ซอยจอมสมบูรณพระราม 4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / /
21384 นาย วุฒิ พรหมภมร 104 ม.6 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา /
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21385 นาย วุฒิ พ่ึงเจษฎา 52ม.8 สามพราน สามพราน นครปฐม / /
21386 นาย วุฒิ เฟองฟู 82 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
21387 นาย วุฒิ มาสถิตย 64/2 8 สมุทรสงคราม-บางแพบานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 /
21388 นาย วุฒิ วิภาดะจิตร  ม.3 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
21389 นาย วุฒิ วุฒิธรรมเวช 71/93ม.2 ศูนยการคาหนองแขมเพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
21390 นาย วุฒิกร ลีนานนท 112ม.1 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต / /
21391 นาย วุฒิไกร นามคง 99/1636 1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
21392 หลวง วุฒิขาม เนติกร 29 ม.2 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
21393 นาย วุฒิชัย แกวศรีนวล 16/26 อุดมปรีชา พัฒนาการ บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
21394 นาย วุฒิชัย คลุยทอง 88/19 ศรีน้ําซึม อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 / / /
21395 นาย วุฒิชัย ธวัชชัยชัย 293/34 ประชาช่ืน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21396 นาย วุฒิชัย วังพรม 17/9 ม.5 ไรขิง สามพราน นครปฐม 73210 /
21397 นาย วุฒิชัย ศรีอุไร 212/428 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
21398 นาย วุฒิชัย สุขมวง 24/1ม.1 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
21399 นาย วุฒิชัย สุระอามาตย 34 20 กระเทียม สังขะ สุรินทร 32150 /
21400 นางสาว วุฒิญา สตางคพุฒิ 8/29 เพ่ิมพูน โชคชัย4 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
21401 นาย วุฒิธรรม หอมสมบัติ 92 ม.7 หนองคาย /
21402 นาย วุฒินันทน โรจนมณเฑียร 115/46ม.9 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
21403 นางสาว วุฒินา บิลอะหลี 78/1 10 คูเตา หาดใหญ สงขลา /
21404 นาย วุฒิพงศ นิธากร 11/1 จารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
21405 นาย วุฒิพงศ อภิรักษเนติพงศ 110/1 ม.1 สุราษฎร-นาสาร ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
21406 นาย วุฒิพงษ เกตุสุวรรณ 158 2 บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
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21407 นาย วุฒิพงษ ตะนะคี 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
21408 นาย วุฒิพงษ บุญเรืองลือ 16 5 ลําคลอง เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000 / /
21409 นางสาว วุฒิพร นาวาพรม 18ม.12 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี /
21410 นาย วุฒิโภค ราชรองเมือง 48/2ม.4 รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ / /
21411 นาย วุฒิรัตน แตวีระพิชัย 1562/98 หมูบานพิบูลย-บางซ ประชาราษฎร 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
21412 นาย วุฒิเลิศ วาสนาดํารงดี 167/55-56 2 ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
21413 นาย วุฒิวงศ พรหมเพศ 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
21414 นาย วุฒิศักดิ์ บุญนิมิตร 1099ม.12 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
21415 นาย วุน ไขดํา 42 ม.7 สายดวนขนุน ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง /
21416 นาย วุน มายก 3 ศิลาดาน มโนรมย ชัยนาท / /
21417 นาย เวก ผดุงชอบ หมู 6 ต.ผักไห อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา /
21418 นาย เวก มีชํานาญ 4 พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม / /
21419 นาย เวก สําเภาทอง 257 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
21420 นาง เวง จันทรังษี 102 ถ.ธนเจริญ ต.บางพระ อ. /
21421 นาย เวงเซีย แซจึง 328 ต.คลองถมจักรวรรดิ์ ถ.เจาคําราม อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
21422 นาย เวจ๊ิว แซฮ่ึม 7 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
21423 นาย เวช กงวิไล 60 ต.ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร /
21424 นาย เวช แตศิริเวชช - ม.9 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
21425 นาย เวช ประสนิท - ม.3 หนองชาก บานบึง ชลบุรี /
21426 นาย เวช ประสิทธิ 86ม.3 บานบึง ชลบุรี /
21427 นาย เวช ภูลวรรณ 80 ม.5 สกลนคร /
21428 นาย เวช ศรีมีวงศ 28ม.2 สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร /
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21429 จาสิบตํารวจ เวช อมรพันธุ 21/1 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
21430 นาย เวชธารา โพธิ์งาม 20ม.9 กระทุมลม สามพราน นครปฐม / /
21431 นาย เวชสิทธิ์ สุคนธวารี 812/138 สุทธิพร ประชาสงเคราะห หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
21432 นาย เวชสุขัน ชมภูพ้ืน 14/1 4 สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 / / / /
21433 นางสาว เวณิกา ผลาผล 73/31 2 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 / /
21434 นาย เวทยา มหาอุป 9ม.8 บานหวยทราย หนองคาย /
21435 นาย เวทิน จริงจิตร 1ม.9 เมืองตรัง ตรัง / /
21436 นาย เวน มาลี 70/1 ประชาสงเคราะห หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
21437 นาย เวนัย พินิจรอย 148/7 ม.2 หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
21438 นาย เวโรจน บุญเกิด 251 สุขุมวิท 66/1 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
21439 นาย เวศ ทองคํา 41 ม.2 เมืองพัทลุง พัทลุง /
21440 นาย เวียง ทะเขียว 364 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / /
21441 นาย เวียง บริพันธุ 15ม.4 เขากอบ หวยยอด ตรัง /
21442 นาย เวียง พิมพบูลย 218 ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
21443 นาย เวียง เพ็ชรเรือง 74ม.3 บานบางหลวง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
21444 นาย เวียงคํา ธนะวงศ 204 วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
21445 นาย เวียงชัย จงศรีรัตนกุล 30 สมถวิล1 สะเดา สะเดา สงขลา /
21446 นาย เวียงชัย ภาพดุลกิตติ 892/1 บริรักษ บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
21447 นาง เวียงไชย แนพิมาย 19/4 4 ทาพระยา นครชัยศรี นครปฐม 73120 / /
21448 นาง เวียงพิงค สัจจะเวทะ 272 5 อุบล-เดช ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 34190 / / / /
21449 นาย เวียน สระนอย 83 ม.2 ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค /
21450 นาย เวียน สังฆะโณ 6 ม.2 ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง /
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21451 นาย เวียน สุขโภคี หมู 5 ต.แคตก อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา /
21452 นาย เวียร อินทคชสาร 329 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
21453 นาย แวน วงศแววดี 202/1 11 ทุงควายกิน แกลง ระยอง 21110 /
21454 นาย แวน แสงสีงาม 767ม.1 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ / /
21455 นาง แวนแกว แกวพิลา 80ม.2 ดานชาง นากลาง หนองบัวลําภู 39170 /
21456 นาย แวนฟา ภูริปญญา 52 เทอดไท ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี /
21457 นาย แวว ขอบใจ 113ม.2 ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทัย /
21458 นางสาว แวว นาคกนก หมูที่ 7 ต.หนองโดน อ. บานหมอ จ. สระบุรี /
21459 นางสาว แวว บุญโท 151/610 ม. ซ.พระรามที่ 2 ซอย 33 ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. กรุงเทพมหานคร /
21460 นาย แวว สุขโสภณ 379-381 ปราจีนบุรี /
21461 นาย แวว เรงสิทธิไทย 42 ม.5 ต.บางเชือกหนัง อ.ตลิ่งชัน จ.ธนบุรี /
21462 นางสาว แววใจ พิมพิลา 73/31  ม.2 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
21463 นาย แววชู แจงศรี 16 ม.1 สุราษฎรธานี /
21464 นาง แววดาว แหยมแกว 8/73 หมู 4 ประชาราษฎร สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
21465 นาง แววตา ชมพูรัตน 905/1ม.1 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
21466 นางสาว แววตา ประพัตธศร 148 พหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
21467 นางสาว แววตา เสืองามเอ่ียม 112/324 หมู 3 รัตนาธิเบตย ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
21468 นางสาว แววสิริ ยีรัมย 2300/5 รามคําแหง(สุขุมวิท71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
21469 นางสาว แวสะปเยาะ มูซอ 1ม.2 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
21470 นาย แวสะมิง แวหมะ 197/28ม.5 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
21471 นางสาว แวฮาลีเมาะ หะยีเจะเตะ 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
21472 นาย ไว มธุรส 24 8 พานทอง พานทอง ชลบุรี / /
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21473 นาย ไวพจน ลอตระกานนท 462 วชิรปราการ มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
21474 นาย ไวพจน สุวรรณบุตร 2 7 แมถอด เถิน ลําปาง 52160 /
21475 นาย ไวพจน อําไพร 38 6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
21476 นาย ศกร ธูปบูชา 44ม.14 นครสวรรค /
21477 นางสาว ศกุนทิพย ตางใจ 42/17 ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
21478 นางสาว ศจี เธียรนันท 20ม.10 55 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
21479 นางสาว ศจี บุญหลง 6/8 เศรษฐศิริ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21480 นาง ศจี ลดาวัลย ณ อยุธยา 2/5 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
21481 นาง ศจี อยูสําราญ 342/2 พหลโยธิน หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง 52000 / /
21482 นาง ศจีกานต เครือศิริ 81 ม.6 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 50220 โทร.0871927614 เชียงใหม /
21483 นาง ศจีรัตน จารุมา 25/565ม.3 เจาฟาตะวันออก วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
21484 นางสาว ศตกร ผลาผล 60/325 ม.12 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
21485 นาง ศตพร ทุมเอียด 43 ชัย-เพชรมงคล บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
21486 นาย ศตพล วิทยาภัค 802/878 ม.12 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี /
21487 นาง ศนิชา เกตุมา 36/57 ม.3  ม.คุณาลัยปนเกลา ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
21488 นาง ศมนภรณ นันทกสาบสันต 73/25 อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /
21489 นาง ศมานันท ศรีพัฒนพร 55/1 3 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
21490 นาง ศยามล เพ็งอุน 18 1 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / / /
21491 นาย ศร เลสัก 15 ม.6 ปาสัก เมืองลําพูน ลําพูน /
21492 นาย ศร สิงหเล็ก 27ม.2 ขี้เหล็ก แมริม เชียงใหม /
21493 นาย ศรแกว สูตรเช่ียวชาญ 417-419 ต.แกงคอย อ.แกงคอย จ.สระบุรี /
21494 นาย ศรชัย จารุวัชรเดช 207-209 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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21495 นาย ศรชัย แสงมณี 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
21496 นาย ศรชัย เอ่ียมละออ 85/18 อาจณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
21497 นาง ศรญา สุทนต 94/2 อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
21498 รอยเอก ศรณรงค ศรีสุข 80/21 ม 3 ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
21499 นางสาว ศรนิภา นามกันยา 34 ม.3 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
21500 นาย ศรราม มีแกว วัดสันติกาวาส วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 /
21501 นางสาว ศรวณีย อุเส็น 65/3 2 รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 90110 / / /
21502 นาง ศรวนีย กําลังเกื้อ 197ม.2 นครศรีธรรมราช 80230 /
21503 นาง ศรสวรรค วีระเดชะ 143/23 ม.10 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี /
21504 นาง ศรอนงศ วงศรัตนวิจิตร 281/14-28 ม.15 สุรวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร /
21505 นางสาว ศรัญญา คงขวัญวัฒนกุล 351 5 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 / /
21506 นางสาว ศรัญญา ดํารงธรรมวัฒนา 89/190 ม. ซ. ถ. ต.สายไหม อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.09 0002 5507 กรุงเทพมหานคร /
21507 นางสาว ศรัญญา ศรีบุตรดา 251/99 หมู6 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
21508 นาย ศรัณย กิจสิริไพศาล 36/253ม.8 วัดกําแพง พิบูลสงคราม บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
21509 นาย ศรัณย แจวจิรา 300/7 ลากพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
21510 นาย ศรัณย ฉวีรักษ 365/872 พุทธบูชา บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
21511 นาย ศรัณย ฐิตารีย 3603/148 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
21512 นาย ศรัณย พงศภาณุมาพร 325ค ถวาย ทาฉลอม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
21513 นาย ศรัณย ศิริวัฒนเมธานนท 437/211 จิระ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000 /
21514 นางสาว ศรัณยธร กิตติเกษมกุล 949/107 ประดู สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
21515 นางสาว ศรัณยธร มะลิตน 198ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
21516 นางสาว ศรัณยพร ผินสู 53/4 หมู 8 ปนเกลา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
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21517 นาง ศรัณยพร อมรพิสิฐพงศ 23226/16 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
21518 นาง ศรัณยลักษม ชัยชนะ 25/1 พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
21519 นางสาว ศรัณยา จันษร 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
21520 นาง ศรัณยา สอนสุภาพ 80 ม.8 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
21521 นางสาว ศรัณยา โอภากุลวงษ 99/111/3 แสงชูโต แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี / / /
21522 นาย ศรัณยู โสตะวงศ 165 จรัญสนิทวงศ 52 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
21523 นาย ศรัณรักษ ประสานพรรณ 83/35-36 บูรพาภิรมย อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว 27120 /
21524 นาย ศรัณวิชญ ประภากิตติ์พิมล 118/9 20 มิถุนา 11 แยก 5 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10120 /
21525 นาย ศรัทธา จงรักษศาสตร 34/93 ทวีเชิดชู ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
21526 นางสาว ศรันรัชช ประเสริฐศรี 26/1 เพียรเหรียญรักษา หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ 67110 / / /
21527 นางสาว ศรัยธนัญณ โตภาณุรักษกุล 3 หัวหมาก 31 ม.ปรีชา รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
21528 นาง ศรา บุญวโรรัตน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
21529 นางสาว ศราพร โรจนศิริกุลกิตติ 474/10 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
21530 นางสาว ศราภรณ ศรีวิชัย 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
21531 นาย ศรายุทธ ศุภอักษร 141 ม.12 เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 /
21532 นาย ศรายุทธ สมศรี 33 ม.5 อุดรธานี /
21533 นาย ศรายุทธิ์ พยัคฆมาศ 531/1 22 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
21534 นาย ศราวิทย พิศูทธินุศาสตร 4/4 ม.8 ต.บอพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทร.034960016 นครปฐม /
21535 นาย ศราวุฒิ แพะขุนทด 56 1 คลองขวาง-เจาเฟอง ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
21536 นาย ศราวุฒิ ม่ังมา 275ม.1 กรุงเทพมหานคร /
21537 นาย ศราวุธ กํากัดวงษ 10/10 พจนกร ทาประดู เมืองระยอง ระยอง 21000 / / /
21538 นาย ศราวุธ จันทรผอง 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
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21539 นาย ศราวุธ ตันสา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
21540 นางสาว ศริญญา ตีระวนิช 111/85 ม.4 ซ. ถ. ต.ลาดหลุมแกว อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี 12140 โทร.029763125 ปทุมธานี /
21541 นางสาว ศริญญา อุมาลี 97/228 2 ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / /
21542 นาง ศริดา เย็นสบาย 47/150ม.5 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
21543 นาย ศรินทร คลังทอง 220ม.3 รามอินทรา5 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
21544 นาง ศรินทร ชัยวงศวุฒิกุล 582/106 อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
21545 นาย ศรินทรเทพ ชินพาส 92/105ม.5 บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
21546 นางสาว ศรินทรรัตน จิตจํา 128 3 ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150 / / / /
21547 นาง ศรินทิพย กุหลาบ 50/16 2 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
21548 นางสาว ศรินทิพย ทิพยสมพรดี 148 หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 / / /
21549 นาง ศรินธร โฆษิตวิจิตรเวช 512 ม.2 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
21550 นางสาว ศรินนอย กาญจนพรสิน 29/50ม.15 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
21551 นางสาว ศรินภัสร ปญจมากิจพงศ 111/20 หมู5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
21552 นางสาว ศรินยา ชัยเพียรเจริญกิจ 284/3 สาครพิทักษ มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
21553 นางสาว ศรินรัตน โคตะพันธ 97 3 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม 72000 /
21554 นาง ศริยา กลอมนอย 4/36ม.3 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร /
21555 นาย ศรี แกนแกว 308/136 ร.ฟ.วรพงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
21556 นางสาว ศรี เตาทอง 19/1ม.9 ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร 86120 /
21557 นาย ศรี ทองเนื้อง 185 ม.3 หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร /
21558 นาย ศรี ธุระกิจ ม.4 บานคาย บานคาย ระยอง /
21559 นาย ศรี ปองแกว 40/1 ผาแดง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
21560 นาย ศรี ปญญาเลิศ 99 1 ประชาธิปตย บานคู เมือง เชียงราย /
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21561 นาย ศรี เปยมสุข หมู 1 ต.มวงหัก อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
21562 นาย ศรี พูลผล ม.2 ต.ในเมือง อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี /
21563 นาย ศรี รัตนประภา ม.10 ต.กระพวน อ.กิ่งกระพวน จ.ขอนแกน /
21564 ส.ต.ท. ศรี วังแกว 2501 ระแหง เมือง ตาก /
21565 นาย ศรี สมบัติมาก 115 ม.5 สรรพสิทธิ์ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
21566 ขุน ศรี สารักษ 1696 มหาดไทย ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
21567 นาย ศรี สุขไชยสง หมู 1 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
21568 นาย ศรี สุขเปยม 102 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท / /
21569 นาย ศรี อาษา 24 ม.22 ต.บานกลับ กอ่ิงอําเภอหนองโคน จ.สระบุรี /
21570 นาง ศรีกมลฉัตร บุญชวง 150/8ม.10 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี /
21571 นาง ศรีกุล เต็งอํานวย 16 คลองตัน หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
21572 นาย ศรีจันทร เกษาลิด 63/12 ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
21573 นาย ศรีจันทร เช้ือสิงห 110ม.8 อุบลราชธานี /
21574 นางสาว ศรีจันทร ฟูใจ 75/7ม.1 บานสหกรณ แมออน เชียงใหม /
21575 นาย ศรีจันทร สีนาดวง 146 ม.1 พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน /
21576 นาง ศรีจันทร แสงพุมพงษ 1ม.3 พระงาม พรหมบุรี สิงหบุรี /
21577 นาง ศรีจันทร แสงอรุณ 213/1 บุษบา เมืองพิจิตร พิจิตร /
21578 นาง ศรีจํานงค กุณฑียะ 6ม.2 รัฐภูมิ สงขลา /
21579 นาง ศรีจํานงค คุตฑียะ 6 ม.2 รัตภูมิ สงขลา /
21580 นางสาว ศรีจิตรา เหมะวัฒณะชัย 68/70 วิวัชนเวียง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
21581 นางสาว ศรีจินดา เตโชวาณิชย 614/6 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
21582 นาย ศรีชัย เหลืองแสงทอง 468 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
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21583 นาย ศรีทน ชัยปญญา 126 ม.2 หนองคาย /
21584 นาง ศรีทอง ชัยกลาหาญ 382ม.6 อางทอง /
21585 นาย ศรีทอน บุญเกี๋ยงวงศ 72 ม.1 แมสา แมริม เชียงใหม /
21586 นาย ศรีทัน เหมืองพุน 83 ม.2 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
21587 นาย ศรีเทพ คชนะ 72/10 โนนเปอย กุดชุม ยโสธร 31540 /
21588 นาง ศรีเทียน ตรีศิริรัตน 173/40 หมอชาญอุทิศ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40002 /
21589 นาย ศรีธาตุ พลหาญ 138 ม.17 ชยางกูร อุบลราชธานี /
21590 นาง ศรีนภา บุญเฉลียว 135/6ม.3 ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
21591 นางสาว ศรีนภา ม่ันประสิทธิ์ 287 ชุมพล ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
21592 นางสาว ศรีนรา โภชนา 176 8 ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 /
21593 นาง ศรีนวน ศิลามาศ 5/4 ม.3 ต.หัวปา อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี 16120 โทร.08 1759 1645 สิงหบุรี /
21594 นาง ศรีนวล คณะพาณิชยเกษม 9/2 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
21595 นาย ศรีนวล โททัย 111 ม.7 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
21596 นาง ศรีนวล โพธา 703 ชางคลาน ชางคลาน เมือง เชียงใหม / /
21597 นาย ศรีนวล หาญมนตรี 120 พโลชัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
21598 นางสาว ศรีเนตร ทิพยมณี 277/ม.1 เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง 52190 /
21599 นาง ศรีเนียม คฤหโกศล 189ม.4 เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม 50210 /
21600 นางสาว ศรีบุรี เขมภูสิต 601/3 ม.8 แมสาย แมสาย เชียงราย 57130 / / / /
21601 นาย ศรีประดิษฐ เคนสีมา 62ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
21602 นาง ศรีประไพ วรรณรักษ 141 ก. พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
21603 นาง ศรีผอง วิจิตรสมบัติ 92 ม.2 ตราดคลองใหญ เนินทราย เมืองตราด ตราด 23000 /
21604 นางสาว ศรีพร พรรณารุโณทัย 242/28 3 สรณคมน สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
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21605 นาง ศรีพรรณ ชัยเขต 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
21606 นาง ศรีพรรณ ดวงยาง 67 สันติราษฎร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
21607 นาง ศรีพรรณ ปฏิเวช 62 ผดุงคาว กรุงเทพมหานคร /
21608 นาง ศรีพรรณ อุตศรี 223ม.10 เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน /
21609 นาย ศรีพันธ แซไล 37 แพรงสรรพสาตร ศาลเจาพอเสือ พระนคร พระนคร / /
21610 นาง ศรีพันธุ ศรีภิรมย 42 ม.6 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา /
21611 นางสาว ศรีพิมล อัศวพรวิพุธ 86/1 หิรัญรูจี2 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /
21612 นางสาว ศรีพูลสิน วิมลเศรษฐ 63/381 ม.7 ซ.เคหะธานี ถ.สุขาภิบาล 3 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.0843296052 กรุงเทพมหานคร /
21613 นางสาว ศรีเพชร วิสุทธิ์สิริ 35 มหรรณทา เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
21614 นาง ศรีแพร ดาวดาษ 40/2 5 คุงตะเภา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / / /
21615 นางสาว ศรีแพร สัพโส 100 14 อากาศ อากาศอํานวย สกลนคร 47170 / / / /
21616 นาย ศรีโพธิ์ ศิลานอย 14 บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
21617 นาง ศรีไพ ศรีเสน 183/69 ม.3 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
21618 วาที่รอยตรี ศรีไพร ทันมา 73/176-2 ม.5 หมูบานเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
21619 นางสาว ศรีไพล พัวพงษไพโรจน 161/554 จรัญสนิทวงศ 27 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
21620 นางสาว ศรีฟอง อาณะสุข 125-127 ประสานไมตรี สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง /
21621 นาง ศรีฟา ชวนนทกิจ 67/23ม.5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
21622 นาย ศรีมงคล ศรีมีชัย 160 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
21623 นาย ศรีมา ทาวี 62 ม.7 ตะเคียนปม ทุงหัวชาง ลําพูน 51170 /
21624 นางสาว ศรีมุกข ชมพันธนนท 1020/2 โยธา สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
21625 นาย ศรีมูล มานัด 578 รอบเวียง หัวเวียง เมือง ลําปาง /
21626 นาย ศรีเมือง บรรลือวงศ 22ม.2 ปราจีนบุรี /
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21627 นาง ศรีเมือง ประกอบวณิชกุล 4/551 ม.7 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
21628 นาง ศรีรวม ม่ังมา 93ม.1 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม 50210 /
21629 นาง ศรีรัชนา เอ้ือกุศลสมบูรณ 67 ม.2 วัดโพธิ์ คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย /
21630 นางสาว ศรีรัตน เกษามูล 50 ลาดพราว64 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
21631 นาง ศรีรัตน ฉัตรตระกูลรัตน 232/10 ประเวศนใต บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร /
21632 นาง ศรีรัตน โตทอง 221/ข ม.2 ปาโมก ปาโมก อางทอง /
21633 นาง ศรีรัตน ธํารงสมบัติสกุล 1442/7 นครไชยศรี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21634 นางสาว ศรีรัตน วงศพิเชฐชัย 1761 พระราม4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
21635 นาง ศรีรัตน อินทะจักร 239ม.1 ปาซาง ปาซาง ลําพูน 51120 / /
21636 นางสาว ศรีรัตนะ สิทธิอริยะ 97/22ม.7 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี / /
21637 นางสาว ศรีรัตนา จันทรฉาย 420 ประชาธิปไตย ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / / / /
21638 นาง ศรีรัตนา สุขะนันท 35/3-4 แสงชัชวาลย ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค 60120 / /
21639 นาง ศรีรา เดชเครือ 13/1 ม. 3 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 93110 / /
21640 นาย ศรีลา วงศคําจันทร 110 ม.19 สกลนคร /
21641 นางสาว ศรีลา สะเตาะ 8 ม.12 ขุมทรัพยนคร ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / / /
21642 นาย ศรีลา สายบุญสา 29ม.9 อุบลราชธานี /
21643 นาย ศรีวงค พรหมมาตร 36ม.2 พราว เชียงใหม /
21644 นาง ศรีวรรณ แกวเทียน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
21645 นาง ศรีวรรณ ตันจันกูล 771ม.2 ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
21646 นางสาว ศรีวรรณ ยอยรูรอบ 198 ม.1 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
21647 นาย ศรีวัลย สุขธนะไพศาล 101 5 บานนา ศรีนครินทร พัทลุง /
21648 นาย ศรีวิชัย ศรีสวัสดิ์ 3/39 หนองหลวงอุทิศ หนองหลวง เมืองตาก ตาก 63000 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 984 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

21649 นาย ศรีวิชัย สหัสเดชา 136 พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
21650 นาย ศรีวิชัย สุวรรณา 122ม.6 หางดง-สะเมิง หนองควาย หางดง เชียงใหม /
21651 นางสาว ศรีวิภัทธิ์ จองอัครวรัญู 204/35 4 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 /
21652 นางสาว ศรีวิภา เฉลิมวงศาเวช 320 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
21653 นางสาว ศรีวิภา สองวิหค 36 ม.1 สุราษฎรธานี /
21654 นาง ศรีวิภา สัตยารัฐ 1079 ลาดพราว 94 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
21655 นางสาว ศรีวิมล สิริธนวัฒนานนท 99/1 เจริญเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
21656 นาง ศรีวิไล พวกนอย 209/392 หมู 1 บางกรวย-ไทรนอย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
21657 นาง ศรีวิไล ตัณฑสุทธิ์ 3/86 2 ปอปปูลา บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
21658 นาย ศรีวิสูตร สังขสวัสดิ์ 69 ม.2 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
21659 นาง ศรีเวียง แตงโสภา 1388/1 ซอยพหลโยธิน 32ม. ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
21660 นาง ศรีศตวรรษ พวงมาลา 101 ม.19 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
21661 นาย ศรีศักดิ์ ประนอมชัยกุล 166-168 ต.ในเมือง อ.เมือง.จ.อุบลราชธานี /
21662 นาย ศรีศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 86 วังเดิม วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
21663 นางสาว ศรีศุกร บุญเพ็ชร 157 ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
21664 นางสาว ศรีสกุล บุญยะคงรัตน 1/72ม.6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / / /
21665 นางสาว ศรีสกุล สิงหเจริญ 19/13 ม.6 ตนโพธิ์ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 16000 /
21666 นาง ศรีสม วรเพียร 33/3 ม.14 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
21667 นาง ศรีสมบูรณ กลับผึ้ง 383/1 สุโขทัย สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21668 นางสาว ศรีสมพร ปรีเปรม 123/3942 ม.16 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
21669 นาง ศรีสมร คงวิทยา 1773/215 พหลโยธิน34 พหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
21670 นาง ศรีสมัย คําภีรธัมโม 17/2 1 สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม 50160 /
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21671 นาง ศรีสมัย อิทธิเดช 17/2ม.1 สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม /
21672 นาย ศรีสวรรค ศรีฉาวงษ /
21673 นาย ศรีสวัสดิ์ เลาสกุล 196 ม.7 เจนจนทิศ ประทาย ประทาย นครราชสีมา /
21674 นาย ศรีสวาท จ่ิมอาษา 35 ม.12 สกลนคร /
21675 นางสาว ศรีสวาสดิ์ สอนลี 990 หลวงแพง ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / / /
21676 นางสาว ศรีสอาด ชนินทรพิทักษ ร.พ.142 ราชดําเนิน ทับเที่ยง เมือง ตรัง /
21677 นาง ศรีสอาด บํารุงวุทธ 207/67 ถ.งามวงศวาน ต.ทุงสองหอง อ.บางเขน จ.กรุงเทพฯ /
21678 นาง ศรีสอาด สุภพงษ 8 ต.สามเสน ถ.สามสน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
21679 นาง ศรีสารคาม ใครวานิช 244/328ม.10 วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 12120 / /
21680 นาง ศรีสุข พลวรรณาภา 49/800 ม.2 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /
21681 ส.อ. ศรีสุข หงษบัวภา 34/4 ม.4 มุวมนตรี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
21682 นางสาว ศรีสุข เหมวรรธนบูรณ 160 13 บานรอง งาว ลําปาง 52110 / / / /
21683 นางสาว ศรีสุดา จุลลวาทีเลิศ 18/1 หมู3 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 / / /
21684 นางสาว ศรีสุดา แจงประยูร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
21685 นาง ศรีสุดา ตะวันศรีทอง 40 2 ชางทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230 /
21686 นาง ศรีสุดา ยศชยางกูร 69/3ม.3 ดอนมูล สูงเมน แพร /
21687 นาง ศรีสุดา หฤทัยพันธ 37/10-11ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
21688 นาง ศรีสุทัย ปานประดับ 4236 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
21689 นางสาว ศรีสุพร เหลืองเรืองศรี 339 สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
21690 นาง ศรีสุภางค อุจจรินทร 421/2 สุโขทัย สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
21691 นางสาว ศรีสุมน ศรีคงยศ 50/1 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
21692 นางสาว ศรีสุมาลย แววสงา 44/26 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 986 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

21693 นาง ศรีสุรัตน ชางชนะ 19ม.7 แควใหญ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
21694 นางสาว ศรีสุวรรณ คุณศาลา 92ม6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
21695 นาง ศรีสุวรรณ ดิษเจริญ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
21696 นางสาว ศรีโสภา เรืองหนู 87 2 สระเกษ บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
21697 นางสาว ศรีใส ชุนงาม 177 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
21698 นางสาว ศรีอโนชา เขื่อนสุวงค 100/213 ม.3 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
21699 นาง ศรีอรุณ กุณละสิริ /
21700 นาง ศรีอรุณ กุณาละสิริ 118/6 ม.12 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
21701 นาย ศรีอรุณ โพธิ์เกตุ 44 8 เขวาไร นาเชือก มหาสารคาม 44170 /
21702 นาง ศรีอําไพ จูสวัสดิ์ 9/1 อมรเดช ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
21703 นางสาว ศรีอุษา สุขเณศกุล 18/69 ม.3 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
21704 นางสาว ศรุชา เครือใจ 15/1 หมู 3 บานเปา เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
21705 นางสาว ศรุตยา ฉัตรตพิบูล 126 6 อมรชัย 3 บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
21706 นาย ศรุตา ศิระวันทนานนท 610/51 หมู10 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
21707 นาย ศฤงคาร สิทธิไชย 17 จ.3 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
21708 นางสาว ศลิตา ประชากิจ 10 13 ตรอกมีนบุรีศึกษาสีหบุรานุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
21709 นางสาว ศลิษา แกวอัมพร 5/4 บานทุงควน ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 / / / /
21710 นางสาว ศวรรณี สิทธิจินดาวงศ 57/9 หมู 11 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
21711 นางสาว ศศธร เวชวิริยานนท 122/36 หมู 3 แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
21712 นางสาว ศศลักษณ กําแพงสิน 77/4 5 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10600 /
21713 นางสาว ศศลักษณ นามเสถียร 8/77ม.6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
21714 นางสาว ศศิ รังษีสวาง 101/18ม4 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / /
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21715 นาง ศศิกาญจน กองสมบัติ 248 พัฒนาการ50 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
21716 นาง ศศิกานต ประกอบแสง 89/46 ม. 13 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
21717 นาง ศศิฑาภา เพ่ิมพูลผลิตผล 90/150 หมูที่ 4 หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73110 /
21718 นาง ศศิณา ตนกันยา 123/521 ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
21719 นางสาว ศศิธร เกตุโสระ 65/5 4 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 11130 /
21720 นางสาว ศศิธร แกวอวยพรพันธุ 314 ม.5 พนัสนิคม ชลบุรี /
21721 นางสาว ศศิธร โกยประถม 68 หมูที่ 10 หวยหมอนทอง กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
21722 นางสาว ศศิธร จันทรทิณ 2/32 ม.6 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
21723 นางสาว ศศิธร จุลภาคี 42/1 รามคําแหง52(สหกรณ2) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
21724 นางสาว ศศิธร เฉลี่ยวเลิศอําพล 5 ม.1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี /
21725 นางสาว ศศิธร ตัณฑวรรธนะ 89/217  3 ตรอกหมูบานนอกเขต บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / /
21726 นางสาว ศศิธร พลมุข 89/140ม.7 ตลาดบางเขน บางเขน กรุงเทพมหานคร / / / /
21727 นางสาว ศศิธร ไพรบึง 1/87ม.7 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
21728 นางสาว ศศิธร มุงตอกิจ 119/6ม.2 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
21729 นาง ศศิธร โรจนารัตน 56 หมู 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
21730 นางสาว ศศิธร วัฒนาสุนทรารักษ 110/10 อารียสัมพันธ11-12 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
21731 นางสาว ศศิธร เหลาแพทยกิจ 388 สมเด็จพระเจาตากสิน ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /
21732 นางสาว ศศิธร อภิสิทธิ์นิรันดร 64/3 ม.10 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร / /
21733 นางสาว ศศิธร อมรพิสิฐพงศ 2326/16 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
21734 นางสาว ศศิธร อินทรบํารุง 2 นครสวรรค39/3 นครสวรรค ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 / /
21735 นาง ศศินภา ทองบานบอ 19/56 8 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี / /
21736 นางสาว ศศินันท คําพุฒ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
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21737 นางสาว ศศินันท สุวรรณอยูศิริ 162/115หมู3 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
21738 นาง ศศินา นภาศัพท 14 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
21739 นาง ศศินา บัวสุข 742/3 ม. ซ. ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. นครศรีธรรมราช /
21740 นางสาว ศศิประภา แซลี้ 333/23 13 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
21741 นางสาว ศศิประภา โสภณ 120/144หมู3 เทพารีกษ บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
21742 นาง ศศิพัช ธีรปญญาวุฒิกุล 18/5 ม.2 หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี /
21743 นาง ศศิพัชร กองบุญ 6/2 7 เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 / / /
21744 นางสาว ศศิพิมล สิทธิจันทร 326/144 อํานวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
21745 นางสาว ศศิภัช ไพศรีรัตน 106/29ม.6 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
21746 นาง ศศิภา จันทรา 117/73 ม.1 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
21747 นาง ศศิภาพรรณ มนตรี 47/972 โฮม16 นิมิตรใหม คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
21748 นางสาว ศศิภาส ศรีสวัสดิ์ 49/434 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
21749 นางสาว ศศิมา ยอดทหาร 625 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
21750 นางสาว ศศิมา อาจสงคราม 34/130 ม.10 ปนเกลา-นครไชยศรี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
21751 นางสาว ศศิมาภรณ พังดี 18/3 ม.14 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
21752 นางสาว ศศิรดา ทินรัตน 41/172 นวมินทร 24 แยก 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
21753 นางสาว ศศิรดา พักตรแกว  57 11 เมืองบัว เกษตรวิสัย รอยเอ็ด /
21754 นาง ศศิวิมล บุญบรรเทิง 220/204 4 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / / /
21755 นาง ศศิวิมล พลดาหาญ 305/58 ม.4 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
21756 นางสาว ศศิโสภา คุณกัณหา 61/2ม.9 ศาลาธรรมสพน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / / /
21757 นาง ศศิโสภา อิสรา 106 ม. 2 เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง 93110 /
21758 นางสาว ศศิโสม โฉมเฉลา 81 2 ตนตาล สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 72110 /
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21759 นางสาว ศษิพรรณ นาควงษ 6/2 10 บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
21760 นาง ศสินทร หอสัจจกุล 166/17 ม. ซ. ถ.สามเสน 9 ต.วชิรพยาบาล อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.02-6688229 กรุงเทพมหานคร / /
21761 นาย ศักดา โฆษิตประภา 97 พัฒนาการ20 แยก พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
21762 พันเอก ศักดา ง้ิวราย 54/49 4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
21763 นาย ศักดา จิรภาสโสภาสกุล 110 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
21764 นาย ศักดา ไชยทิพยอาสน 25 ซายพระ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
21765 รอยตรี ศักดา ทรงประกอบ 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
21766 นาย ศักดา ธรรมสิริปรีดีพร 173 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
21767 นาย ศักดา นิวาสบรมพร 39 ม.10 ซ. ถ. ต.ซับสมบูรณ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน 40160 โทร. ขอนแกน /
21768 นาย ศักดา บุตรจันทร 75/230 ม.4 เพชรเกษม40 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
21769 พันเอก ศักดา ประจุศิลป 14/330 4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
21770 นาย ศักดา ประวัติเลิศวัฒนา 5/7ม.5 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร /
21771 นาย ศักดา พันธหลอมโส 191ม.3 สันติสุข หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน / /
21772 นาย ศักดา วัชรินทรกร 21/22 ม.12 คูบอน คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
21773 พันโท ศักดิ์ จีระประจักษ 91/1 พระราม 5 ถนนพดงไชยศรี ดุสิต กทม. /
21774 นาย ศักดิ์ ญาณอัมพร 187 1 ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / / / /
21775 นาย ศักดิ์ ทวีพงษ 232/7 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
21776 นาย ศักดิ์ โพธิสุข 45ม.5 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร /
21777 พันโท ศักดิ์ วีระประจักษ 91/1 ตรอกวัดนอยนพคุณ ถ.พระราม 5 ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
21778 นาย ศักดิ์ ศุภรวงศ ม.2 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท / /
21779 นาย ศักดิ์ สงวนศักดิ์ 66 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
21780 นาย ศักดิ์เกษม ธีมะสมบัติ 74 จันทร 37 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
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21781 นาย ศักดิ์ชัย จันทรสงเคราะห 102/57 ม.7 สะพานสูง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / /
21782 นาย ศักดิ์ชัย จึงวิเศษพงศ 234 อุบลราชธานี /
21783 นาย ศักดิ์ชัย จุสาสุนทร 259 ประชาราษฎรบําเพ็ญหวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 /
21784 นาย ศักดิ์ชัย ตั้งวัฒนาพาณิชย 527 สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / /
21785 นาย ศักดิ์ชัย เทพเจริญนิรันดร 220/4 จันทรสะพาน3 กรุงเทพมหานคร 10120 / /
21786 นาย ศักดิ์ชัย ธีรธรรมเสถียร 3769/179 อยูดี 4 จันทน บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
21787 นาย ศักดิ์ชัย แผวสูงเนิน 120 5 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 / / / /
21788 นาย ศักดิ์ชัย ยุวนิช 149 ม.14 บานหนองบัว หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
21789 นาย ศักดิ์ชาย ไสยกิจ 236 24 บ.หนองไผ มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
21790 นาย ศักดิ์ณรงค สุดหาญ 61 5 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 /
21791 นาย ศักดิ์ดา นาหก 168 11 เพ็กใหญ พล ขอนแกน 40120 / /
21792 นาย ศักดิ์ดา พรพิฆเนศร 102 คูฝงเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 /
21793 นาย ศักดิ์ดา เรียมศรี 63 ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
21794 นาย ศักดิ์ดา แสงสกุล 91 3 นาถวมเหนือ ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง 52100 / /
21795 นาย ศักดิ์นคร กุลเกษตร 285/1 ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค 60150 /
21796 นาย ศักดิพัฒน ธีรเวชกุล 962-963 บานไผ บานไผ ขอนแกน /
21797 นาย ศักดิ์เพ็ชร เรืองแพ 265/9ม.4 อําเภอฯ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
21798 นาย ศักดิ์ระพี สายบัว 258 หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
21799 นาย ศักดิ์ศรี สุวรรณ /
21800 นาย ศักดิ์ศรี เช่ือมเปน 22 6 เมืองยาง ชํานิ บุรีรัมย /
21801 นาย ศักดิ์ศรี สุวรรณ 7/3 อินทนิล สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50210 /
21802 นาย ศักดิ์ศิริ สนเปยม 474/3 ทาใหม กระทุมแบน สมุทรสาคร / /
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21803 นาย ศักดิ์สิทธิ์ กันยะมี 36ม.5 ทุงกวาว เมืองแพร แพร 54000 / / / /
21804 นาย ศักย มีอุบลมหวัฒ 121 ม.4 ต.แมเหียะ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100 โทร.053-805243 เชียงใหม /
21805 นาย ศักรินทร โนนทนวงษ 11ม.2 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
21806 นาย ศัณห จันทรเวศ 75 ต.เสาชิงชา ถ.บํารุงเมืองตรอกโบสถพราหมณ อ.พระนคร จ.พระนคร /
21807 นาง ศัตวรี ศรีวรรณ 309/3  2 ปานวิถี บางบอ บางบอ สมุทรปราการ 10560 / /
21808 นาย ศันชัย อุนทะยา 201ม.3 บานโฮง บานโฮง ลําพูน 51130 /
21809 นาง ศันสนีย โกมลหทัย 55/51 ม.4 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
21810 นางสาว ศันสนีย ฉันทศาสตรรัศมี 520/21ม.3 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
21811 นางสาว ศันสนีย ชอบเรืองศิลป 350ม.10 สันปาสตองบานกาด ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม / /
21812 นางสาว ศันสนีย พัดเคี่ยม 57/251 ม. ซ.พ่ึงมี 52 ถ. ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.- กรุงเทพมหานคร /
21813 นางสาว ศันสนีย ยืนยง 50/1 สุขสวัสดิ์ บางกรวย - ไทรนอย บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
21814 นางสาว ศันสนีย โยชนิยม 9 3 นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 44130 /
21815 นาง ศันสนีย เศวตกุญชร 767/105 ซอยวัดยางสุทธาธรรมม. พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
21816 นางสาว ศันสนีย สมบัติธีระ 333/116 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
21817 นางสาว ศันสิดา คคนัมพร 1061 จรัญสนิทวงศ40 บางยี่ขัน บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
21818 นาง ศัลยา โทสาลี 525/2 หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
21819 นาย ศานติ ตั่นเผาพงษ 102 ม.6 พิพิธภัณฑ สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
21820 นาย ศานิต เกษตรทัต 102/32 กรุงเกษม บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
21821 นาย ศารทูล ฮึกหาญ 115/104 ม8 ประสานมิตร เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา /
21822 นางสาว ศาลินา พุมไมทอง 42 ต.หัวหมาก อ.บางกะป จ.กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร /
21823 นาย ศาสตร สุวรรณเหม 3937 ต.ในเมือง ถ.โยมราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
21824 นาย ศิ แกวแจมจันทร 82ม.8 คอใต สวางแดนดิน สกลนคร /
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21825 นางสาว ศิขรินทร นันทเดช 51/59 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / / /
21826 นาย ศิชัย นาทวรทัต 6 เมืองนครปฐม นครปฐม / /
21827 นางสาว ศิตานันท บุญปู 131 2 น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก 65120 / / / /
21828 นางสาว ศินากาน บุญยิ้ม 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
21829 นาง ศิภัสมณฑ วิศิษฏกุล 34/37ม.6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
21830 นางสาว ศิภาภรณ ธรรมราช 65 7 แสนพัน ธาตุพนม นครพนม 48110 /
21831 นาง ศิยนันท ขัติยะ 7/2 ม.1 ทาขาม เวียงแกน เชียงราย 57310 / / / /
21832 นางสาว ศิยาพร เหลืองนฤมิตชัย 53/5 วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
21833 นางสาว ศิรฎา ไชยวงค 501/202 ม.3 หมูบานพิมุกต สันทรายเกา สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม /
21834 นาง ศิรดา วงษระกา 110/6 ม.9 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
21835 นางสาว ศิรประภา นิยมญาติ 12/4 ม.7 ซ. ถ. ต.หวยไผ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทร.- ราชบุรี /
21836 นาง ศิรประภา บุณยาศัย 96/121ม.6 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี / / /
21837 นางสาว ศิรประภา มลินทวณิช 642/1 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
21838 นาย ศิรปาล วิเศษสิงห 65/94 3 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / / /
21839 นาย ศิรพงศ ฉัตรพงษสวัสดิ์ 21/23 โพธิ์กลาง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
21840 นาง ศิรภรณ กรุยรุงโรจน 138/116ม4 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
21841 นางสาว ศิรภัสสร แหมงปง 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
21842 นาง ศิรรัตน อนสําราญ 9ม.12 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
21843 นาย ศิระ เล็กวีระวัฒน 162/13 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
21844 นาย ศิระ สุเนตร 58ม.3 เมืองตราด ตราด /
21845 นาย ศิระเดช อมรวรพิพัฒน 286 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
21846 นาย ศิรัส พัฒนวรเวคิน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 993 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

21847 นางสาว ศิราณี สมสราง 1211/131 เดอะมารคแลนด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
21848 นาง ศิราภรณ ภิญโญชูโต 262ม.8 แมจ๊ัวะ เดนชัย แพร /
21849 นาง ศิรารัตน ไถบานกวย 1331/7 พัฒนาการ 25 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
21850 นาย ศิริ กุลคง 383/2ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / /
21851 นาย ศิริ ไกยทา 36 ม.4 โปงแยง แมริม เชียงใหม /
21852 นาย ศิริ คงสวัสดิ์ 523 4 ราษฎรวิถี วัดปา หลมศัก เพ็ชรบุรี /
21853 นาย ศิริ โงววัฒนา 59-61 ต.ทาฝง อ.เมือง จ.พิจิตร /
21854 นาย ศิริ จิตรนิจ 18 หมู 3 ต.ชางนอย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา /
21855 นาย ศิริ เจริญจิตต ทองหลาง บานนา นครนายก /
21856 นาย ศิริ ไชยเนตร 231 2 เวียงตา ลอง แพร 54150 / / /
21857 นาย ศิริ ดีประเสริฐ 487 เจริญผลตัดใหม พญาไท กรุงเทพมหานคร /
21858 นาย ศิริ ตั้งไพบูลยเวชกิจ 281/55 ถ.เอกมัย ต.คลองตัน อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ /
21859 นาย ศิริ ตัณทะรักษ 34-36 ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
21860 นาย ศิริ แตงนอย 576ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
21861 นาย ศิริ ถินทัศน 21 ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี /
21862 นาย ศิริ ทองไทย 139/206ม.5 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
21863 นาย ศิริ ธรรมสุข 803/7 1 เจตนจํานงค บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
21864 นาย ศิริ บุญรัตน 5 มนตรี 2 ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา /
21865 นาง ศิริ บุตรศรี ข/1 399/11 บานใหญ นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000 / /
21866 นาย ศิริ ประสงคงาน 4 บอโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา / /
21867 นางสาว ศิริ ประเสริฐ 90/39ม.9 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
21868 นาย ศิริ ปรีชาทิพย 1728 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
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21869 นาย ศิริ ปะกิคา 7-9ในเขตเทศบาล หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
21870 นาย ศิริ พันธุเขียน ม.1 อ.วัดสิงห จ.ชัยานาท /
21871 นาย ศิริ พัสตรานนต 257 2 เกาเลี่ยว บรรพตพิสัย นครสวรรค / /
21872 นาย ศิริ พากเพียร 15 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย /
21873 นาย ศิริ ภักดีจันทร หมู 3 ต.ทํานบ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค /
21874 นาย ศิริ มากคง 268ม.11 ควนขนุน พัทลุง /
21875 นาย ศิริ รักสมยา 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
21876 นาย ศิริ รุงเพชรรัตน 45 ม.1 สายออ โนนไทย นครราชสีมา /
21877 นาย ศิริ ฤกษกํายี หมู 10 ต.บางซาย อ.บางชาง จ.พระนครศรีอยุธยา /
21878 นาย ศิริ วงศภูมิเมือง 375 ประจักษ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
21879 นาย ศิริ วิภาตะวณิช 1488 สายกลาง หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
21880 นาย ศิริ ศรีธนชัย 62/10 ลูกเสือ 2 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
21881 นาย ศิริ สิขิวัฒน 36/1 ม.5 นครศรีธรรมราช /
21882 นาย ศิริ สีสุดใส 6 ชัยภูมิ ไยโย อางทอง /
21883 นาย ศิริ สุดดีพงษ 145 ต.เสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
21884 นาย ศิริ สุนรีย 4ม.10 บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ 67110 / / /
21885 นาย ศิริ สุรังษี 177 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
21886 นาย ศิริ สุวรรณ 54 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
21887 นาย ศิริ สุวิเสสสัญดิ์ 339 วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท / /
21888 นาย ศิริ แสงจันทร 25 ม.2 เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
21889 นาย ศิริ เหลาคุณาทรัพย 226ม.1 ลพบุรี / /
21890 นาย ศิริ แหวนเงิน 52/2 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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21891 นาย ศิริ อริยกะบุตร 72 ต.ตรอกบานหลอ ถ.วิสุทธิกษัตรย อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
21892 นาย ศิริ อารีชาติ 7 ม.8 นครราชสีมา /
21893 นาย ศิริ อินทภูติ 25 ม.2 กําแพงดิน สามงาม พิจิตร /
21894 นางสาว ศิริกร สุสุทธิ 4/9 ม.3 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร / /
21895 นางสาว ศิริกันยา ภูภักดี 93 ม.6 สอยดาว จันทบุรี /
21896 นางสาว ศิริกันยา สยมภาค 133/135 รัษฎา ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 /
21897 นางสาว ศิริกาญจน ทัศนียไตรเทพ 197-199 ตะนาว พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
21898 นาง ศิริกาญจนา เอกศิริไตรรัตน 54/148ม.8 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 /
21899 นางสาว ศิริกานต สังขทอง 104/51 พ่ึงมี 52 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
21900 นาง ศิริกุล รุงเรืองจิตร 17/10 เทศบาล1 ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร /
21901 นาย ศิริกูล กล่ํากูล 145 หมู1 คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ /
21902 นางสาว ศิริกูล ซึงตระกูล บางมูลนาก พิจิตร /
21903 นางสาว ศิริแกว ใชทอง 246/132 รามคําแหง196 รามคําแหง แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
21904 นาง ศิริขจร พุฒประเสริฐ /
21905 นาง ศิริขจร พุฒประเสริฐ 27 ม. 6 ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
21906 นางสาว ศิริขวัญ มณี 205 13 (รัตนอุทิศ) หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
21907 นางสาว ศิริคณาภัชร แดงศรีดา 118/58 สะพานขาว บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
21908 นาง ศิริจรรยา พุทธเทศ 193ม.1 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
21909 นาง ศิริจันทร วินซ 1/11 4 ชางเผือก ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / / /
21910 นางสาว ศิริจันทร วีระกุล 16/2 พหลโยธิน 5 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
21911 นาง ศิริจิต กรีประเสริฐกุล 35/20ม.12 พัฒนาการ บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
21912 นาย ศิริชัย กอประเสริฐศรี 54/77 วุฒากาศ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
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21913 นาย ศิริชัย จินตสุภัค 505 สุขุมวิท22 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
21914 นาย ศิริชัย ตั้งสุขสมบูรณ 887/113 ศรีพรหมโสภิต บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี / /
21915 นาย ศิริชัย รุงเกียรติวงศ 133 ตอดพอง-จอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
21916 นางสาว ศิริญาพร จําวรรณ 44/1 ม.7 มะขามหลวง สันปาตอง เชียงใหม /
21917 นางสาว ศิริทัศน สุรพานิช 609 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
21918 นาย ศิริทิพย เอกชัยณรงค 208/22ม.9 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / / /
21919 นางสาว ศิริธร ปรีดาธรรม 148/180 ม.1 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
21920 นางสาว ศิริธร โสมเกษตรินทร 220 ม.1 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
21921 นางสาว ศิริน พริ้งถาวร 301/640 รามคําแหง 68 (สุภาพงษ 2) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
21922 นางสาว ศิรินกาญจน สุนทรชัย 20/108 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี /
21923 นาง ศิรินทร ขจรจารุพันธ 204/4 กําแพงดิน เชียงใหม 50100 / / /
21924 นางสาว ศิรินทร นรเนตร 16/22 1 ทับชาง สอยดาว จันทบุรี 22180 /
21925 นาย ศิรินทร ศิริพันธุ 99/46 ม.11 กรุงเทพกรีฑา พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
21926 นาง ศิรินทร คงลาภอํานวย 24 ลาดพราว 55 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
21927 พันตรีหญิง ศิรินทร จันทวัฒน 150/50 กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
21928 นาง ศิรินทร สุระพิเชฐ 71/48 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
21929 นางสาว ศิรินทิพย คําแสน 20 13 แมงอน ฝาง เชียงใหม 50320 / / /
21930 นางสาว ศิรินภา ไชยศรี 1001 วชีรธรรมสาธิต57 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
21931 นางสาว ศิรินภา ลือหาญ 27/16 ม.7 ซ. ถ. ต.คลองกุม อ.บึงกุม จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.0839510469 กรุงเทพมหานคร /
21932 นางสาว ศิรินภา เซ่ียงหลิว 31/5 หมู 2 เพชรเกษม ทาตลาด สามพราน นครปฐม / /
21933 นาง ศิรินันท ตรีมงคลทิพย 47/3 หมู 3 ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
21934 นางสาว ศิรินันท รวยอารี ราชบุรี /
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21935 นางสาว ศิรินันท สยังกูล 706/1 ศรีปราชญ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
21936 นางสาว ศิรินันท อยูเพชร 324/2 2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / / / /
21937 นางสาว ศิรินารี พรมหลา 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
21938 นางสาว ศิรินุช อัชชเสวิน 200/225 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
21939 นางสาว ศิริบังอร สุรินทร 117/34ม.4 สนามบินน้ํา ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
21940 นางสาว ศิริประภา ตรีกิ่ง 933/165 ลาดพราว101 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
21941 วาที่รอยตรี ศิริพงศ นทกุล 62/176 4 แจงวัฒนะ-ปากเกร็ด แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
21942 นาย ศิริพงศ วงศไชย 1/2ม.3 แชชาง สันกําแพง เชียงใหม 50130 / /
21943 สิบเอก ศิริพงษ ปทุมมานุรักษ 103/2 ปราจีนบุรี /
21944 นาง ศิริพงษ แพทยานนท 2388/8 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
21945 นางสาว ศิริพร รวยอารี /
21946 นางสาว ศิริพร กาละจักร 135 13 หวยแกง กุดชุม ยโสธร 35140 / / / /
21947 นางสาว ศิริพร เกศเลิศธรรม 595ม.4 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
21948 นาง ศิริพร คงศิริ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
21949 นางสาว ศิริพร คารวะชนะภัย 217/62ม.5 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 /
21950 นางสาว ศิริพร เค็งสม 214/300ม.5 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
21951 นาง ศิริพร เคหะนาค 73/39 ม.5 คูบอน ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
21952 นางสาว ศิริพร จันทรศิลา 56/2 8 ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 / /
21953 นาง ศิริพร จูธารี 48 5 สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี 70110 /
21954 นาง ศิริพร เจนศักดิ์ศรีสกุล 1168 สุ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / / /
21955 นางสาว ศิริพร แซจุง 33/42ม.4 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / /
21956 นางสาว ศิริพร แซเลี่ยง 307 ประชาราษฏรบําเพ็ญหวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 998 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

21957 นางสาว ศิริพร ดงภูยาว 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.02-5254149-53 นนทบุรี /
21958 นางสาว ศิริพร ดวงดารา 255/59 ม.5 พัทยา-นาเกลือ นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี /
21959 นางสาว ศิริพร ตันอมาตยรัตน 128/1ม.3 มหาธาตุ ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / / /
21960 นางสาว ศิริพร ทองคํา 653  8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
21961 นางสาว ศิริพร นวมนิ่ม 85 ม.20 ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ราชบุรี /
21962 นางสาว ศิริพร นานาวัน 295 3 เหลาปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
21963 นางสาว ศิริพร นิ่มเสมอ 651 จรัญสนิทวงศ13 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
21964 นาง ศิริพร บุญยศิริเดชากุล 288 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
21965 นางสาว ศิริพร โปธาศรี 91/31 11 บานา เมืองปตตานี ปตตานี 94000 / / /
21966 นางสาว ศิริพร ฝาหัด 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
21967 นาง ศิริพร พลทอง 188/1 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
21968 นางสาว ศิริพร พิราชัย 198 ประชาราษฎร หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
21969 นางสาว ศิริพร พุมทรัพยเจริญ 93/28 หมู 5 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
21970 นาง ศิริพร พูลศิริ 118/53 ม.4 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
21971 นางสาว ศิริพร เพงเรืองโรจนชัย 169-171 วรเดช หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี / /
21972 นางสาว ศิริพร มนหทัศนีย 174/80 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
21973 นางสาว ศิริพร มีคช 117/273 ม.9 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
21974 นางสาว ศิริพร ยอดศิริ 260/3 10 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 /
21975 นางสาว ศิริพร แยมกลัด 80ม.5 สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี /
21976 นางสาว ศิริพร แยมมูล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
21977 นางสาว ศิริพร รวยอารี 11ม.6 คุงน้ําวน เมืองราชบุรี ราชบุรี /
21978 นางสาว ศิริพร ราชรามแกว 625 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 999 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

21979 นางสาว ศิริพร รุงเรืองแสนสุข 116/28ม.14 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
21980 นาง ศิริพร เรณูภมร 58 ม.21 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 30250 /
21981 นาง ศิริพร วรนัฐสุนทร 418/5 ซอยเอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
21982 นาง ศิริพร วัชรวิทยสุนทร 96-98 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
21983 นาง ศิริพร วิเศษรัตน 148ม.11 หนองคาย 43150 /
21984 นางสาว ศิริพร แววทองคํา 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
21985 นาง ศิริพร ศรีทองคํา 127 สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
21986 นางสาว ศิริพร ศิริวัฒนไพฑูรย 548/42 พหลโยธิน 58 แยก 30 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
21987 นางสาว ศิริพร สอนเย็น 445/4ม.7 พนัสนิคม ชลบุรี /
21988 นางสาว ศิริพร สายเมือง 198 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
21989 นางสาว ศิริพร สิงหออน 502/92 ประชาราษฎรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
21990 นาง ศิริพร สุทธิสังข 548-550 นารายณมหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
21991 นาง ศิริพร เสมหิรัญ 1/2 ม.1 บางใหญ บางใหญ นนทบุรี /
21992 นางสาว ศิริพร แสงกุลัง 594/3 ประชาราษฎร1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
21993 นาง ศิริพร แสงคราม 38/22 พระราม 3 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
21994 นางสาว ศิริพร หอมทิพย 178 5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
21995 นางสาว ศิริพร เหลืองเรืองศรี 339 สามเสน วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
21996 นาง ศิริพร อติภูมิลักษณ 1/23 บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 /
21997 นาง ศิริพร อาจวิชัย 618 กีฬากลาง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
21998 นาง ศิริพร อินทรสมร 157/88 1 ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
21999 นางสาว ศิริพร อินปน 333/108  หมู 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
22000 นางสาว ศิริพร จันทเลขา 686/25 ถ.หลวงแพง ต.ทับยาว อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ 10520 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1000 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22001 นาง ศิริพรรณ จันจุฬา 43 7 กะแดะ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160 /
22002 นาง ศิริพรรณ เรือนมณี 207 3 เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
22003 นาง ศิริพัชร พัฒนวรเศรษฐ 44/107 จรัญสนิทวงศ 12จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
22004 นางสาว ศิริพันธุ ทินกร ณ อยุธยา 991 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
22005 นาง ศิริเพ็ญ กิริวรรณา 69/53 6 พงษดําริ 2 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
22006 นางสาว ศิริเพ็ญ ชุติพิสิษฐกุล 653/8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก / / / /
22007 นาง ศิริเพ็ญ ไชยแดง 159/2 ม.9 แมปูคา สันกําแพง เชียงใหม 50130 / /
22008 นาง ศิริภักดิ์ แสงคํา 142 ม.6 ทรายขาว พาน เชียงราย /
22009 นาย ศิริมงคล ตอบงาม 19/2 5 รัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
22010 นาย ศิริมงคล บุญงาม 17/4 หมู 3 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
22011 นางสาว ศิริมล มณีรัตน 38/1 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
22012 นางสาว ศิริมา จัดเจน 59 ม.4 บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี /
22013 นาง ศิริมา มีเสียงศรี 140 ตะนาว ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
22014 นางสาว ศิริมา เหล็งหวาน 101 บานสิงห โพธาราม ราชบุรี 70120 / / /
22015 นางสาว ศิริมาศ มีอยู 253/1152 ซ.เคหะรมเกลา 64 ต.คลองสองตนนุน อ.ลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520 กรุงเทพมหานคร /
22016 นางสาว ศิริมาศ สุขเกษม 140 หมู6 กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
22017 นาย ศิริยศ วนิชชานนท 104/131 6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
22018 นางสาว ศิริยุพา ยินหิรัญ 32 วุฒากาศ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
22019 นางสาว ศิริรัก บุญวงศ 129 ม.10 เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 /
22020 นางสาว ศิริรักษ ทรัพยสมบูรณ 244/15 ม.1 กม.11 รถไฟ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
22021 นางสาว ศิริรักษ ภูนาหา 236 2 เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ 46120 /
22022 นางสาว ศิริรัตน กลิ่นสุวรรณ 26/14 6 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1001 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22023 นางสาว ศิริรัตน กาญจนกีรณา 116/7 ราฎรบํารุง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
22024 นางสาว ศิริรัตน กิตติพิชัย 25/23 ม.2 ทาตลาด สามพราน นครปฐม 73110 / /
22025 นางสาว ศิริรัตน เกงกลา 37ม.1 สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ 53160 / /
22026 นางสาว ศิริรัตน แกวบริสุทธิ์ 43/7 2 ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา 90110 / /
22027 นาง ศิริรัตน จตุรงคสวัสดิ์ 94 เจริญนคร 28 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
22028 นางสาว ศิริรัตน จุลลากรณ 50/25 ปน สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / / /
22029 นางสาว ศิริรัตน บุญสูง 77 ม.3 ซ. ถ. ต.น้ําคํา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120 โทร.- ยโสธร /
22030 นางสาว ศิริรัตน ปญญา 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
22031 นางสาว ศิริรัตน ผิวขํา 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
22032 นาง ศิริรัตน พฤทธิ์ปญญา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
22033 นางสาว ศิริรัตน มงคลประดิษฐ 241/11 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
22034 นาง ศิริรัตน รื่นรมย 25/22 5 สรอยสุวรรณ 1 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
22035 นางสาว ศิริรัตน เรืองศรี 33/7 สมเด็จพระปนเกลา อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
22036 นางสาว ศิริรัตน ละหมัน 24/20ม.2 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 / / /
22037 นาง ศิริรัตน วงษศิริ ข1-087/12 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 26000 /
22038 นาง ศิริรัตน วรธนารัตน 573/149 สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22039 นางสาว ศิริรัตน ศรีรักษา 40/77 ม.1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
22040 นางสาว ศิริรัตน ศุภลักษณเลิศกุล 757/41 ริมแมน้ําเจาพระยา บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
22041 นางสาว ศิริรัตน สุขภูติ 289/1 ม.6 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
22042 นางสาว ศิริรัตน สุธรรม 160 ดินสอ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร / / / /
22043 นางสาว ศิริรุง เสาวรัตน 11/26 กําแพงเพชร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
22044 นางสาว ศิริลักษณ กวีกรณ 160/3ม.2 ลําพูน-เชียงใหม เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1002 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22045 นาง ศิริลักษณ เขียววงค 17 วังขวา ลําปาง 52100 / /
22046 นาง ศิริลักษณ ชัยทรัพย 63 ม.7 บางแพ บางแพ ราชบุรี / / /
22047 นาง ศิริลักษณ ชัยวัฒนเมธิน 40 สุทธินิเวศน สุทธิสาร สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
22048 นางสาว ศิริลักษณ ชัยศิริ 9/21 ม.14 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22049 นางสาว ศิริลักษณ ชุมมาก 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
22050 นางสาว ศิริลักษณ บุญเต็ม 205/6 10 แร พังโคน สกลนคร 47160 /
22051 นางสาว ศิริลักษณ เผาแสง 260 6 บานปน ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
22052 นางสาว ศิริลักษณ มุงธัญญา 142/39 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / / /
22053 นาง ศิริลักษณ วงศสุวรรณ 9ม.3 สุขาภาบาล2 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 / /
22054 นางสาว ศิริลักษณ สวางรัตน 106หมูที3่ คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
22055 นางสาว ศิริลักษณ สิงหคนัดกิจ 60ม.7 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
22056 นางสาว ศิริลักษณ อยูจุย 70 5 วังแดง ตรอน อุตรดิตถ 53140 / / / /
22057 นางสาว ศิริลักษณ  โพธิ์ศรี 99ม5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
22058 นาย ศิริวงค เสมาเงิน 33 ราชดําริห หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
22059 นางสาว ศิริวรรณ เกตุเพชร 334 4 ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / / / /
22060 นางสาว ศิริวรรณ จึงขจรเกียรติ 12/9 บางขุนนนท บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
22061 นางสาว ศิริวรรณ เช้ือสุวรรณ 193/102 ม.4 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
22062 นางสาว ศิริวรรณ ตงมณี 153 ลาดพราว 34 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
22063 นางสาว ศิริวรรณ ตระการศิรินนท 56/17 วังสิงหคํา ปาตัน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
22064 นางสาว ศิริวรรณ ทิพวรนิก 10 เสรีไทย 65 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
22065 นาง ศิริวรรณ เที่ยงตรง 28 9 อุปชิต พนา พนา อํานาจเจริญ 37180 / / /
22066 นางสาว ศิริวรรณ โทสวมจิตร 1/99 รามอินทรา55 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1003 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22067 นางสาว ศิริวรรณ ปองกัน 120/385ม.2 แพรกษา ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
22068 นาง ศิริวรรณ พลกลาง 159 ม.8 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ / /
22069 นางสาว ศิริวรรณ เพงเรืองโรจนชัย 169-171 หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
22070 นางสาว ศิริวรรณ รุจิมิตร 387 ม.7 อาคารพาณิชย ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 / / /
22071 นางสาว ศิริวรรณ ฤกษจํานง 428 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22072 นางสาว ศิริวรรณ โลหทองคํา 68/1112 ม.7 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22073 นาง ศิริวรรณ วรชนะกิจกุล 13/221 ริมคลองบางคอ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
22074 นาง ศิริวรรณ ศิริมาก 28 ม.2 สะเดา บัวเชด สุรินทร 32230 /
22075 นาง ศิริวรรณ ศิลัยรัตน 72/291 ม.8 รัตนนาธิเบศร 28รัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
22076 นางสาว ศิริวรรณ สรรคศุภกิจ 24-30 สุรวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร /
22077 นาง ศิริวรรณ สรอยจําปา 9 วัดคลองเตยใน 3สุนทรโกษา คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
22078 นาง ศิริวรรณ สันคนาภรณ 59/16 ม.5 พระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
22079 นางสาว ศิริวรรณ สิลาผอง 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
22080 นางสาว ศิริวรรณ สุขคํา 1103 ม.3 เทพารักษ เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / / /
22081 นางสาว ศิริวรรณ สุขวิเศษ 76/29 หมู5 พระราม2 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
22082 นาง ศิริวรรณ เสริมศรีสุวรรณ 9/11ม.3 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
22083 นางสาว ศิริวรรณ หญีตจันทร 154/16 7 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 86000 / / /
22084 นาง ศิริวรรณ อดใจ 162 ม.3 นาแขม เมืองเลย เลย /
22085 นางสาว ศิริวรรณ อาชาพานิช 91/391-392ม.11 รามอินทรา คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
22086 นาย ศิริวัฒน บุตรวงษ 29/502ม.16 หทัยราษฏร สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / / /
22087 นาย ศิริวัฒน เพ็งภิบาล 112/2 กง กงไกรลาศ สุโขทัย / /
22088 นาย ศิริวัฒน สิริอนันตตระกูล 389/41  ซอยเพชรเกษม62/1ม.3 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1004 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22089 นาย ศิริวัฒน โอสถานะเคราะห 260 ต.ถนนนครไชยศรี ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
22090 นาย ศิริศักดิ์ คระการโกศล 2/2 พิชัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22091 นาย ศิริศักดิ์ สุบิน 78ม.1 อุบลราชธานี /
22092 นางสาว ศิริศีล โลวเจริญกูล 211/12 รามคําแหง 21 ราคําแหง พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / / /
22093 นาง ศิริสิน สุทธิธรรม 157 ทิพยชาง หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
22094 นาง ศิริอร สมัครการ 88/39 ขอนแกน 40120 /
22095 นาง ศิรี นิลออน 42 ม.6 บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม /
22096 นาง ศิโรรัตน นอยจํารัส 48/63ม.3 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
22097 นาย ศิลป รักษากุล 230 ม.2 ทางลอย ทามวง ทามวง กาญจนบุรี /
22098 นาย ศิลปชัย จูมพระบุตร 7 วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
22099 นาย ศิลปชัย สีหะวารี 464 บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี / /
22100 นาย ศิลปชัย อนอยู 27   หมู 2 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
22101 นาย ศิลป เช่ียววิชา 456 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม /
22102 นาย ศิลา เนตรวงศ 13 นารายณมหาราช เมืองลพบุรี ลพบุรี /
22103 นาย ศิลา วงษกาฬสินธุ 40ม.5 ศรีสะอาด บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน /
22104 นาย ศิลา วางเวน 42/2 นามบัญญัติ บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
22105 นาย ศิวกุล บุญทวี 113ม.4 อุบลราชธานี /
22106 นาย ศิวพงษ ทิพยศิริ 7/789ม.6 ม.โนรมย 4 เลียบคลองสอง มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
22107 นางสาว ศิวพร เจริญปญญาพร 19/14 ปริยานนท บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
22108 นางสาว ศิวพร ปติพัฒน 21/4-5 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
22109 นางสาว ศิวพร พัฒนกิจจารักษ 119/134 5 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / / /
22110 นางสาว ศิวพร พิทักษสินสกุล 131/675ม.6 พระรามที่ 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1005 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22111 นางสาว ศิวพร เพชรอาวุธ 56 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
22112 นาง ศิวพร วงษศิริ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
22113 นางสาว ศิวพร สุภาพ 111/258 หมู 3 บานกลวย-ไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11000 /
22114 นางสาว ศิวพร หมัดเตะ 36/1 ม.2 สํานักแตว สะเดา สงขลา 90120 /
22115 นางสาว ศิวพร อุทัยเฉลียว 771 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
22116 นาย ศิวพล สุวรรณบัณฑิต 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / /
22117 นาง ศิวภรณ ออนแกว 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
22118 นาง ศิวรรญา ตั้งพิบูลวัฒนะ คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
22119 นาง ศิวรัตน ไตรสุวรรณ 132/46 พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
22120 นาย ศิวะชัย ตั้งพิบูลยทรัพย 69/912 3 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
22121 นาง ศิวาพร จึงพัฒนปรีชา 54 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
22122 นางสาว ศิวาพร ชัยวงศโรจน 724 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22123 นางสาว ศิวารี วงษา 223 เทศบาล2 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
22124 นาง ศิวาลักษณ มีแกว 120 5 หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41360 / /
22125 นาง ศิวาลัย แกวเขียว 2/11 สุนทรีย ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 42100 /
22126 นางสาว ศิวิไล สุนทรพิทักษผล 7/1 ภักดีบริรักษ ทาประดู เมืองระยอง ระยอง 21000 /
22127 นางสาว ศิวิไล หอมหวล 155/40 ม.3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /
22128 นาง ศิวิไลซ เวชมนัส 24/1 2 แกวนวรัฐ วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / /
22129 นาย ศิษฐา ศรีวัชรานนท 250 ม.1 เชียงใหม-ลําพูน หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม /
22130 นาง ศีรณา สานทอง 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
22131 นาย ศี้เฮง แซนํา 863 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ พระนคร /
22132 นาย ศุกล เจริญวัย 47 อรุณอัมรินทร บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1006 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22133 นาย ศุข ตายธานี 298 ม.5 วังหิน บานไร อุทัยธานี /
22134 นาย ศุข วันจรารัตน ม.7 หวยออ ลอง แพร /
22135 นาย ศุขศักดิ์ สวัสดี 30/127 นวมินทร บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
22136 รอยเอกหญิง ศุจิรัตน ปุยะกุล 388/18 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
22137 นางสาว ศุณิตา มากชูชิต 147 5 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
22138 นาย ศุทธา ธิราพรต 155/12 4 วัดขายรม พระราม 2 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี / /
22139 นางสาว ศุธิษา กะโหเหม 146 6 ชีน้ําราย อินทรบุรี สิงหบุรี 16110 / / /
22140 นาง ศุนันทิยา สุตา 71 ม.6 บานโฮง บานโฮง ลําพูน 51130 /
22141 จ.ส.อ. ศุภ สูยะนันทน 550/05420 ม.3 สงประภา บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22142 นาง ศุภกร อิสริยกุลการ 234/2ม.1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
22143 นางสาว ศุภกานต พุมพวง 104/80อาคารbม.1 การบินไทย 17 แจงวัฒนะ43 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี /
22144 นางสาว ศุภกิจ คูหาศักดิ์ 10 ม.2 บานบึง ชลบุรี /
22145 นาย ศุภกิจ ธนะศิริวัฒนา 34/1ม.14 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22146 นาย ศุภกิจ สุวรรณไตรย 331 ตรอกบานพานถมพระสุเมรุ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
22147 นาย ศุภกิตติ์ พิสิษฐไพบูลย 3/58 ลาดพราว31 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
22148 นาย ศุภจิต แพจุย 43/169หมู6 ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
22149 นาย ศุภชงค ชัยสิทธานนท 69/5-6 หลักเมือง ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
22150 นาย ศุภชัย กรการุณการ 417/5 9 นาทราย ลี้ ลําพูน 51110 / / / /
22151 นาย ศุภชัย กิมชูวาณิช 5/139ม.1 วงแหวนรอบนอก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
22152 รอยเอก ศุภชัย ไกรแสง 140/69ม.6 หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
22153 นาย ศุภชัย ค่ําสวาง 4/1 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
22154 นาย ศุภชัย จันทสุรียวิช 47 อดุลยเดช หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1007 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22155 นายแพทย ศุภชัย จิระพงศพัฒนา 77/117 หมู 4 ปูเจาสมิงพราย บางหญาแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
22156 นาย ศุภชัย เจนศักดิ์ศรีสกุล 39/256 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
22157 นาย ศุภชัย ใจชุมอก 38 1 บานตาล ฮอด เชียงใหม 50240 / /
22158 นาย ศุภชัย ชางเพ็ชร 22 แสงมณี ชุมแสง นครสวรรค /
22159 นาวาตรี ศุภชัย เช้ือสุวรรณ 1/399 ริมทะเล บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / / /
22160 นาย ศุภชัย แซฉั่ว 891 สวัสดี เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
22161 นาย ศุภชัย ทนงคงสวัสดิ์ 99/67ม.5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
22162 นาย ศุภชัย โพธิสิงห 260ม.3 ศรีฐาน ภูกระดึง เลย / /
22163 นาย ศุภชัย สมช่ือ 52 ม.4 หัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี /
22164 นาย ศุภชัย สระโพธิ์ทอง 59/2ม.9 นครศรีธรรมราช 80110 /
22165 นาย ศุภชัย สิริกุลพิบูลย 39/8-9 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
22166 นาย ศุภชัย อุไร 16ม1 บอดาน สทิงพระ สงขลา / / / /
22167 นาย ศุภโชค เจริญศรีศิลป 141 ทาดินแดง 7 ทาดินแดง สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
22168 นาย ศุภโชค ศุภจรรยารักษ 69/429ม.3 ร.ร.โสมาภา พระยาสุเรนทร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
22169 นาย ศุภโชค สัพยา 100/6ม.1 เพชรเกษม พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม /
22170 นาย ศุภโชค อนุตระกูลชัย 123/325 16 สีฐาน 5 มข. มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40002 /
22171 นาย ศุภณัฐ พิทักษสงค 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
22172 นาย ศุภณัฐ แสงแกว 437/239 4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
22173 นาง ศุภณี เมธารินทร 14ม.3 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / / / /
22174 นาง ศุภตา พรมวิชัย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
22175 นาย ศุภทร ถาพรสวัสดิ์ 1/19 กัลยาเทพ อนุสรณอาจารยทอง หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
22176 นาย ศุภนันท มินวงศ 5 6 ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1008 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22177 นางสาว ศุภนา กอนแกว 103/45 ลาดพราว 26 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
22178 นาง ศุภนาวรรณ เชิญยศ 135/2 สาธรใต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / / /
22179 นางสาว ศุภนิจ มวงอยู 82/280ม.18 ประชาช่ืน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
22180 นางสาว ศุภนิตย อินทารักษ 468ม.14 ออมอําเภอ ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม /
22181 นาย ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร 17 มนตรี เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
22182 นางสาว ศุภนี ศรีธรานนท 844/14 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
22183 นาง ศุภผล อิทธิไชยยะ 227/67 ม.9 รามอินทรา บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
22184 นาย ศุภพงศ สุขีชล 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
22185 นาง ศุภพร ชัยทัต 448ม.1 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
22186 นางสาว ศุภพิชญ บุญเกิด 58 ออนนุช20 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
22187 นางสาว ศุภภร ปญจพรผล 38 ม. ซ. ถ.เทศบาล ต.พระปฐมเจดีย อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทร.034-242710,086-7908883 นครปฐม /
22188 นาย ศุภมงคล ม่ันทอง 37 เกาะชาง เกาะชาง ตราด 23170 /
22189 นาง ศุภมนัส พริกบุญจันทร 21/15 ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช /
22190 นาย ศุภมาศ คณานุรักษ 26/11-12 จารุวร นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / /
22191 นางสาว ศุภมาศ จารุจรณ 499/167 2 มิตรภาพ สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
22192 นางสาว ศุภมาส คิดดี 79 หมู 2 หนองออ บานโปง ราชบุรี 70110 /
22193 นางสาว ศุภมาส ยอดเพ็ชร 90 ศรีตะกั่วปา ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา 82110 / / /
22194 นาย ศุภมิตร สุขศรี 195ม.3 สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี / /
22195 นาย ศุภร คชศักดิ์ 83 อ.พระนคร จ.พระนคร /
22196 นางสาว ศุภรวรรณ ศรีสุข 24ม.3 พหลโยธิน ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี /
22197 นางสาว ศุภรัฐ ปานธุเดช 604/53 11 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
22198 นาง ศุภรัตน กอแสงเรือง 40 ตากสิน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1009 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22199 นางสาว ศุภรัตน เทือกคําซาว 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
22200 นางสาว ศุภรัตน ปรศุพัฒนา 888/2 ม.4 ซ. ถ.ศรีนครินทร ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 โทร.089-4464424 กรุงเทพมหานคร /
22201 นาง ศุภรัตน ศรีภัทรวิสุทธ 1/1 หมู10 วัดจันทร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
22202 นางสาว ศุภรัตน ศิริวานนท 310/892 ม.3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10520 / / /
22203 นางสาว ศุภรัศม์ิ อัศวพรธนภัทร 51/1203 1 ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120 / / / /
22204 นางสาว ศุภรา โอรส 126/1944ม.5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
22205 นางสาว ศุภรานันท ศรีเจริญ 80 ม.9 ซ. ถ. ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. สมุทรปราการ /
22206 นาย ศุภฤกษ บัวชุม 110 9 โคกหินแฮ เรณูนคร นครพนม 48170 /
22207 นาง ศุภลักษณ นันทารมยเจริญ 4/22 พิบูลสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22208 นางสาว ศุภลักษณ ปลอดเปลี่ยว 46/12 ศรีธรรมโศก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 84000 /
22209 นาง ศุภลักษณ เปรมโยธิน 509/8 ทนุรัตน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
22210 นางสาว ศุภลักษณ ฝนเรือง 308/50 6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
22211 นางสาว ศุภลักษณ พรอุดมเดช 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
22212 นางสาว ศุภลักษณ ฟกคํา 1669/280ม.3 สีกัน บางเขน กรุงเทพมหานคร / / / /
22213 นาง ศุภลักษณ เลี่ยมศิริรัตน 5 ในตลาดเทศบาล ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย / /
22214 นางสาว ศุภลักษณ เหนืออิสระ 92 5 ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย 57110 /
22215 นางสาว ศุภลักษณ เหลาทองสาร 134/6 ถ.ริมทางรถไฟเกา ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 โทร.085-5089138 กรุงเทพมหานคร /
22216 นางสาว ศุภลัคน ธาราทรัพย 40/2098 4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12130 / / /
22217 นาง ศุภวรรณ ทองแดงเทศ 6/16 ม.7 เชิงกลัด บางระจัน สิงหบุรี /
22218 นางสาว ศุภวรรณ กิ่งวงศา 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
22219 นางสาว ศุภวรรณ ชัยประกายวรรณ 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
22220 นางสาว ศุภวรรณ ตันดี 105/1 ม.3 น้ําริด เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1010 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22221 นาย ศุภวัฒน เพ็ชรมุณี /
22222 นาย ศุภวัฒน สายพานิช 289 ม.7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 /
22223 นาย ศุภศิลป จงจิตสัมฤทธิ์ 132/45 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
22224 นาย ศุภศิลป ภวภาคย 9/1 ม.2 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
22225 นาย ศุภศิษฏ จันทรมะโน 146 4 หวยแกว แมออน เชียงใหม 50130 / / /
22226 นาย ศุภสวัสดิ์ พันธุโภคา 170 จันทน 18/7 (เซนตหลุยต 3) ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
22227 นาย ศุภสิทธิ์ กิจพันธศิริกุล 63 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
22228 นาย ศุภสิทธิ์ ปริณามโอสถ 68 6 หนองบัว บานแพว สมุทรสาคร 74110 /
22229 นาย ศุภสิทธิ์ ศิริพรวัฒนะกุล 357 ราชวิถี บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
22230 นางสาว ศุภักษร แกวกิ่ง 66/35 3 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 /
22231 นางสาว ศุภัสสร นิธิธนอนันต 102 รังสิต-ปทุมธานี 17รังสิต-ปทุมธานี ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / / /
22232 นาง ศุภากร จันทรประสาท 55/81 8 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
22233 นาย ศุภากร มิลาวรรณ 547 จรัญสนิทวงศ83 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
22234 นางสาว ศุภากร เมฆพะโยม 51 ม.4 หาญสวัสดิ์พัฒนา สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
22235 นาง ศุภากร ฮอศิริมานนท 72/58 นอกเขต ชองนนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
22236 นาง ศุภานัน นาประจัด 32 8 ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270 / /
22237 นางสาว ศุภาพิชญ  โกยรัมย 333/108  หมู 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
22238 นาง ศุภาวีร พุทธะ 17/1 หมู8 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
22239 นางสาว ศุภาสินี สุริยศ 208 4 ผาสิงห เมืองนาน นาน 55000 / / / /
22240 นาง ศุภิกา สังขแสง 110/ม.14 โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง 93130 /
22241 นาง ศุภิชา เฮืองศรี 139 1 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 / / / /
22242 นางสาว ศุภิน พุมโพธิ์ 860/10 วัดจันทรใน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
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22243 นางสาว ศุภิสรา ปานคง 255/278 พิบูลอุปถัมภ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
22244 นาง ศุภิสรา พุมมูล 108 ม. ซ.ลาดปลาเคา42 ถ. ต.จรเขบัว อ.ลาดพราว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทร.029402825 กรุงเทพมหานคร /
22245 นางสาว ศุมาลิณ ดีจันทร 38 5 หนองแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 /
22246 นางสาว ศุรดา เดชจันทรแสง 87/143 5 วิภาวดี มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
22247 นาย ศุรพล รัตนะ 2653 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
22248 นาง ศุรีมาส ผาลี 52/8 หนองคาย 43150 /
22249 นางสาว ศุลีพร ภัคพาณิชย 788/41 2 ทามวง ทามวง กาญจนบุรี 71110 / / /
22250 นาย เศก ศรลัมพ 34/15ม. อํานวยสงคราม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
22251 นาย เศกสรร เหลาพิเชียรพงษ 429 เจริญเมือง ในเวียง เมืองแพร แพร /
22252 นาย เศตศัย สุวรรณไตรย 93 14 คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร 49110 /
22253 นาย เศรษฐกร อุบลขาว 75ม.2 ดํารงพัฒนา บานนา จะนะ สงขลา /
22254 นาย เศรษฐพงษ วงษศิลา 131ม.8 ชยางกูร ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 /
22255 นาย เศรษฐวัสส ชโลธรพิเศษ 9/15 9 คลองหลวง-หนองเสือคลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
22256 นาย เศรษฐศักดิ์ เนตรสุวรรณ 120/1ม.11 ออนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
22257 นาย เศวก หอหิรัญกุล 124 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช /
22258 นาย เศวต เชดธรรม 21/2 ม.2 กําแพงเพชร /
22259 นาย เศียง พิลาภรณ 1620 เมือง พิจิตร /
22260 นาย เศี้ยง แซอ๊ึง 395 ต.ปอมปราบ ถ.พลับพลาไชย อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
22261 นาย เศียร หม่ืนนราเดช 15ม.9 หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค /
22262 นาง โศภิต นามม่ัน 395/5 ม.12 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
22263 นาง โศภิต อินทร 5/65 1 ราชชุมพล เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 / /
22264 นางสาว โศภิตารัตน โตอาจ 52/45 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
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22265 นางสาว โศรดา บูรนิสุทธิธรรม 374 สุขุมวิท 95 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22266 นางสาว โศรดา สุรเทวมิตร 42/6 หมู 12 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ /
22267 นางสาว โศรยา หนูพุม 2142 ราษฎรบํารุง ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
22268 นาง ษมาภรณ ผองแผว 838/25 6 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
22269 นางสาว ษัณมาศ เมืองนอย 132/545 พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
22270 นาย ส.นา เช้ือฉัตรทอง หมู 1 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี /
22271 นาย สกนธ แนวมาลี 117 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
22272 นาย สกนธ วัชราไทย - ม.8 เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
22273 นาย สกนธชัย พณิชยกุล 143/32 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10700 / /
22274 นาย สกรรจ กลิ่นโฉม 286 หมูบานจงเจริญนิเวศน อูทอง ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 / /
22275 นาย สกรรจ ศรีโพธิ์งาม 73/25 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22276 นาย สกล ฉายอรุณ 307/50ม.6 ประชาช่ืน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22277 นาย สกล ชาติพัฒนานันท 8/1-2-3 แสงศรี สงขลา / /
22278 นาย สกล ติงมหาอินทร 114ม.2 บะหวาพัฒนา บะหวา อากาศอํานวย สกลนคร 47170 /
22279 นาย สกล ทวีผล 47 ม.6 ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130 /
22280 นาย สกล พรหมภิญโญ 52ม.3 มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน /
22281 นาย สกล วจีสัจจะ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
22282 พันโท สกล ศิริกุล 949/14 ธรรมพาณิชย เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
22283 นาย สกล สมบูรณวิทย 151 ม.3 สุพรรณบุรี /
22284 นาย สกล สรไกร 206 ม.3 เชียงใหม-ฝาง ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
22285 นาย สกล อริยสังกัปป 71 ม.11 เพชรเกษม บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
22286 นาย สกล อินทรจันทร 21/1 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
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22287 นาย สกลวุฒิ นอยชางคิด 15/4 34 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
22288 นางสาว สกลสุภา เวชวิฐาน 807/125 ศูนยบันเทิงการคา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
22289 นางสาว สการะ เผาวิจารณ 3 ม. 6 ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 /
22290 นางสาว สกาวเดือน นําแสงกุล 394/59ม.2 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
22291 นาง สกาวพรรณ โปดํา 44 กาญจนวณิชย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
22292 นาง สกาวรัตน ชัยสุนทร 195-197ม. บํารุงเมือง ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 /
22293 นางสาว สกาวรัตน พ่ึงเฮง 18 ม.1 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
22294 นางสาว สกาวรัตน สายศักดา 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
22295 นาย สกิจ เย็นใจ 35/1 ม.15 ทรงพล ปากแรต บานโปง ราชบุรี /
22296 นาย สกิต คําศรี 17 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
22297 นางสาว สกุณา ขาวเฉาะ 69 ม.4 ละงู ละงู สตูล /
22298 นางสาว สกุณา ดอนสิงหะ 35/3ม.1 สุขาภิบาล บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
22299 พันตรีหญิง สกุณา ตันประวัติ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
22300 นางสาว สกุนตลา ปนสากล 20/139 เสือใหญอุทิศ รัชดาภิเษก จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
22301 นาย สกุล นวพรชัย 609 ปาประดู ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
22302 นาย สกุล รามรังสฤษฎ 15ม. สะเดา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
22303 นาย สกุล อิสสระ 4/3 ม. 9 เจริญรัฐ นาอาน เมืองเลย เลย 42000 /
22304 นาย สกุล เอกปชชา 90/2 ม.5 ดานชาง บรรพตพิสัย นครสวรรค /
22305 นางสาว สกุลกาญจน ทองแถม 175/1 ประกอบพัฒนา ประจวบศิริ 4 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / / / /
22306 นาง สกุลทิพย บํารุงพงศ 450 จรัญสนิทวงศ 75 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
22307 นางสาว สกุลศรี สุวรรณ 250 ม.4 ระโนด ระโนด สงขลา /
22308 นาย สไกร ศิลปชัย 264/1 ม.4 นางบวช เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
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22309 นาย สคนธ ชูวงศวัฒนกุล 111ม.2 เพชรเกษม บางกุง หวยยอด ตรัง /
22310 นาง สคู หลวงอินทร /
22311 นาย สง ยุตยาจาร 168 พระราม4 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
22312 นาย สง สิลาอุ 7 จําปาโมง บานผือ อุดรธานี /
22313 นาย สง ปนทอง 18/6ม.8 ปากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย /
22314 นาย สง เพียงตะโก 114ม.4 ลาซาล สุขุมวิท105 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22315 นาย สง สมทรง - ม.5 อางทอง /
22316 นาย สงกรานต ชิระบุตร 289 ม.11 แร พังโคน สกลนคร /
22317 นาย สงกรานต ไชยหงษ 151ม.7 บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
22318 นาย สงกรานต ตรีสารศรี ก.264 บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 /
22319 นาย สงกรานต นิลถาวรกุลชัย 786 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / /
22320 นาย สงกรานต ภูสุวรรณ ราชบุรี /
22321 นาย สงกรานต ล่ํางาม 65ม.11 ลําปาง 52120 / /
22322 นาย สงกรานต สุประภาพ - ม.5 ชุมพร /
22323 นาง สงกรานต สุวรรณรงค 115/1 ม.5 บํารุงเมือง สกลนคร /
22324 นาย สงกรานต เจดีย ม.9 ต.พรมณี อ.เมือง จ.นครนายก /
22325 นาย สงกา ช่ืนขวัญ 55 ม.22 นิคมฯซอยหนึ่งสาย1 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา /
22326 นาย สงกา ทิมา 142ม.10 เดชอุดม อุบลราชธานี /
22327 นาย สงกา ธรรมบุญ 47 หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
22328 นาย สงค การกศักดิ์ ม.4 ต.ทาซอยยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหสารคาม /
22329 นาย สงค เขตริทย - ม.1 กําแพงเพชร /
22330 นาย สงค เพภาศักดิ์ 4 ทาซอยยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม /
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22331 นาย สงค ฟกนอย 1151 ต.ตลาดพูล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
22332 นาย สงค อวนไตร 192 ม.2 นครราชสีมา /
22333 นาย สงคราม เกษวิทย 37 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
22334 นาย สงคราม ขจรมาลี 9/9 โชคชัยรวมมิตร วิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
22335 นาย สงคราม เทพรักษ 28 ม.2 บางคลา ฉะเชิงเทรา /
22336 นาย สงคราม ศุภกุล 31/20ม.14 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
22337 นาย สงเคราะห กาญจนโกมล 1 แกวอาสา ดานซาย ดานซาย เลย /
22338 นาย สงงวน แซอ้ึง 3 ทาเรือ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22339 นาย สงจ่ัว แซตั้ง 169/12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
22340 นาย สงเจียง แซฉั่ว 49 ต.มหาพฤฒาราม ถ.สี่พระยา อ.บางรัก จ.พระนคร /
22341 นาย สงบ กาบิล 158 ม.5 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / / /
22342 นาย สงบ บางจริง 181/5 พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
22343 สิบเอก สงบ ปรุงสุวรรณ 75/3 ศณีอยุธยา พญาไท ดุสิต พระนคร / /
22344 นางสาว สงบ ปณฑรางกูร 047-408 ม.3 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
22345 นาย สงบ มหาศุข 6ม.1 นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม /
22346 นาย สงบ อนุสนธิ์ 250 ม.2 เมืองลําปาง ลําปาง /
22347 นาย สงวน กสิณอุบล 137 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
22348 นาย สงวน กาญจนะ 12ม. สวนประดู บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา 24110 / / /
22349 นาย สงวน กุญแจทอง 171 ราชดําริห เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
22350 นาย สงวน แกวอุไร 876 เขาหลวง คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
22351 นาง สงวน คงหอม 157/2 ม.6 6 บางเปา กันตัง ตรัง /
22352 นาย สงวน คชสีห 2 มหาราช ทาเตียน พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
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22353 นาย สงวน คุณทรหาร 61 5 นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
22354 นาย สงวน จเรประพาฬ 85ม.11 โมคลาน ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
22355 นาย สงวน เจิมพักส 9 ม.1 เมืองพิจิตร พิจิตร /
22356 นาย สงวน ชัยนา 21ม.5 กระนวน ขอนแกน /
22357 นาย สงวน โชติพานิช 3/2 ม.1 ทะเลนอย บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
22358 นาย สงวน โชยะสิทธิ์ 25/7 หมากแขง เมือง อุดรธานี / /
22359 นาง สงวน ไชยโสดา 138 ม.7 นาอาน เมืองเลย เลย 42000 / / / /
22360 นาย สงวน แซโงว 293/66-68 ตลาดใหม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
22361 นาย สงวน ตรีอรุณ 121-123 ต.ชนะสงคราม ถ.จักรพงษ อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
22362 นาย สงวน ตุรวิภาค 40 ม.3 แกงคอย สระบุรี /
22363 นาย สงวน ไทยชม 194 บางมูลนาก พิจิตร /
22364 นาย สงวน บุญปลีก 15/1 ม.12 แสวงหา แสวงหา อางทอง /
22365 นาย สงวน ประสิทธิเวช 64 ม.4 ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
22366 นาย สงวน ไปรเวทย 466 คลองถม จักรพรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร / /
22367 นาง สงวน พงวิเศษ /
22368 นาย สงวน พรประสิทธิ์ 212 มรุนงค หนาเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา / /
22369 นาย สงวน พานิชพันธุ 3 ตลุก สรรพยา ชัยนาท / /
22370 นาย สงวน พิหูสูตร 267 ภูมิจิตร พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22371 นาย สงวน เพ็งพุธ 59ม.5 มะขามลม บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
22372 นาง สงวน มีลือการ 526 ม.1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
22373 นาย สงวน มุนิมโท 7 ม.6 พิพิธภักดี สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
22374 นาย สงวน ไมนอย 409ม.4 สันทราย-พราว สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม /
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22375 นาย สงวน ยอดแกว 135/1ม.6 เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
22376 นาย สงวน รักษสุจริต 3 ราชดําเนิน หัวทะเล เมือง นครราชสีมา / /
22377 นาย สงวน ฤทธิ์เต็ม 50 ม.8 นครสวรรค /
22378 นาย สงวน เวชสุภาพงษ ศรีสําโรง โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
22379 นางสาว สงวน ศิริอารยา 8ม.7 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
22380 นาย สงวน สกุลดิษฐ 97ม.3 บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม / /
22381 นาย สงวน สมยา 11ม.1 อุบลราชธานี /
22382 นาย สงวน สอ้ิงทอง 254-257 ม.1 สุขาภิบาล ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา /
22383 นาย สงวน สาตรศิริ บริษัทขายยาเชียงวง เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงษ พระนคร / /
22384 นาย สงวน สุขกนิษฐ 18 ต.หัวลําโพง ถ.ตรอกสลักหิน อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
22385 นาย สงวน แสงพลาย 3 ไชโย ไชโย อางทอง /
22386 นาย สงวน หอมสุคนธ 258ม.2 คชเสนีย พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ /
22387 นาย สงวน เหลี่ยมมุกดา 11ม.1 ตลาดทาพระ นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม / /
22388 นาย สงวน อิงคนินันท 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
22389 นาย สงวน อินทะสอน ต.มวนซอง อ.พนามสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
22390 นาย สงวน เอ้ือจารุพร 673/3 ต.บางบําหรุ อ.บางกอกนอย จพระนคร /
22391 นาง สงวนศรี เจริญศรี 99/129ม.14 สุขาภิบาล 1 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
22392 นางสาว สงวนศรี นิธากร 11/2 สุนทรพิมล รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
22393 นางสาว สงวนศรี เบญจางจารุ 413/10 ม.10 ราษฎรบูรณะ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
22394 นาง สงวนศรี วิจัยกุล 50 หลักเมือง ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
22395 นาย สงวนศักดิ์ วิชัยพรหม /
22396 นาย สงวนศักดิ์ ศิริวัฒนรักษ 20ม.1 นครราชสีมา /
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22397 นาง สงศรี พรหมประวัติ 52/73 ม.13 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
22398 นาง สงศรี มนตขลัง 251 ม.1 ยโสธร /
22399 นาย สงศักดิ์ ฉาวกระโทก 78/2 10 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 /
22400 นาย สงศักดิ์ อาวุธกรรมปรีชา 598 มหานาค พญาไท ดุสิต พระนคร / /
22401 นาย สงอม โตสติ 47/1 ม.3 หนองโสน เมืองตราด ตราด 23000 / /
22402 นาย สงัด กันทาธรรม 1077 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร /
22403 นางสาว สงัด แกวอุดม 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
22404 นาย สงัด จุลสุวรรณ 49ม.14 ฉิมพลี ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
22405 นาย สงัด แดงประเสริฐ 171 วัดสังขกระจาย กรุงเทพมหานคร /
22406 นาย สงัด นิเวศกุล ม.7 ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย /
22407 นาย สงัด แพงสุภา หมู 2 ต.บางปลอง อ.เมือง จ.นครสวรรค /
22408 นาย สงัด ยุติศรี 109 บุษบา ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร /
22409 นาย สงัด ลีพันธ 5 ปากทอ ปากทอ ราชบุรี /
22410 นาย สงัด สพันธัง 2/5 หมู 5 ต.ปากทอ อ.ปากทอ จ.ราชบุรี /
22411 นางสาว สงัด สรแพทย 570 บางยื่เรือ ธนบุรี กทม. / /
22412 นาย สงัด แสนตุย 58 ม.2 หนองคาย /
22413 นาย สงัด โสทวิถี 21/3 ก. สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22414 นาย สงัด อรรถาวีร 89 ม.5 คลองนอย บานแพรก พระนครศรีอยุธยา /
22415 นางสาว สงา กวยขุนทด 29/2 ม.5 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
22416 นาย สงา กิจสวัสดิ์ 32/3ม.8 สามพราน สามพราน นครปฐม / /
22417 นาย สงา แกววิเชียร 1 พรมพิราม พรมพิราม พิษณุโลก / /
22418 นาย สงา เขตวิทย 136 ม.4 กําแพงเพชร /
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22419 นาย สงา งอหมู 104 รามคําแหง 39 (เทพลีลา รามคําแหง วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
22420 นาย สงา จาบกัน 124/11 เสือปา หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
22421 นาย สงา จินตบุบผา 50 ต.วังบูรพา ถ.ตรีเพ็ชร อ.พระนคร จ.พระนคร /
22422 นาย สงา เจริญสาร 4 เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ / /
22423 นาย สงา ใจบุญ ม.3 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา /
22424 นาย สงา ชนินทรพิทักษ ร.น.140 ถ.ราชดําเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง /
22425 นาย สงา ชาติยานนท 52 องษโต ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
22426 นาย สงา ซอนกลิ่น 14/5 ริมทางรถไฟสายทาเรือ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22427 นาย สงา ตันติชาติ 047-408 ม.3 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
22428 นาย สงา ติยานนท 403 ม.6 อางทอง /
22429 นาย สงา เตาสุวรรณ 180/14 ม. 6 ต.บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี /
22430 นาย สงา โตนอย 11ม.2 ทับยา อินทรบุรี สิงหบุรี /
22431 นาย สงา ทองไพฑูรย 45/5 ทาพระ บางกอกใหญ ธนบุรี / /
22432 นาย สงา ธรรมจรุงวงศ 5/50 2 เพชรเกษม เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / /
22433 นาย สงา นําคิด 71/9 ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
22434 นาย สงา บุญพามา 34 5 บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 /
22435 นาย สงา บุญศรีประเสริฐ 60 ตรอกราชสีห วรจักร วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
22436 นาย สงา บุญหลอ 12 7 วังจันทร ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
22437 นาย สงา ปอมชัย - ม.5 หนองนอย วัดสิงห ชัยนาท /
22438 นาย สงา ผองสุวรรณ 5 ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22439 นาย สงา ผาติเสถียร 2466 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
22440 นาย สงา พันธุสายศรี 15 ม.8 เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 /
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22441 นาย สงา พาณิชยพงศ 2080 มนตรีสุริยวงศ หนาเมือง เมือง ราชบุรี / /
22442 นาย สงา เพ็งพิชิต 22/2 สุรพันธเสนีย หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
22443 นาย สงา โพธิ์วัง 55/27 หมูที่ 4 ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
22444 นาย สงา มาเปยม 711 ต. ตึกขาว อ. คลองสาน จ. ธนบุรี /
22445 นาง สงา มีระเสน 98 ม.1 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค /
22446 นาย สงา เมืองวงค 41ม.8 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม /
22447 นาย สงา เรืองสุข 44ม.8 นครศรีธรรมราช /
22448 นาย สงา เลิศโอสถ 96-97 ปราจีนบุรี / /
22449 นาย สงา วัฒนาชีรานนท 20/29 ค. ม.5 ดินแดง พญาไท กรุงเทพมหานคร /
22450 นาย สงา เวชกร ม.1 ต.ทับคลอ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร /
22451 นาย สงา ศรีเจริญ 91-95 หมู 8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา /
22452 นาย สงา สงวนสุข 55 กรุงเทพ-นนท ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
22453 นาย สงา สวัสดิภาพ 68/6 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
22454 นาย สงา สินศิริ 178 เทศา ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร / /
22455 นาย สงา สุกิจเจริญผล 96 สมเด็จพระเจาตากสิน23 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22456 จ.ส.อ. สงา สุภารัตน 74 พิบูลสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
22457 นาย สงา แสงอินทร 2 มหาราช พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
22458 นาง สงา หอนาค 40 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
22459 นาย สงา อัมพรมหา 383 ชุมพล ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
22460 นาย สงา อินทะโชติ 66ม.5 ปลายนา ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
22461 นาย สงา อุณหเกตุ 954 ทราวาด จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กทม. / /
22462 นาย สงา อุดรดิษฐ 247 มหาดไทย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22463 นาย สงา เอ่ียมไธสง 186 ม.1 อภัยราษฎรบํารุง พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย /
22464 นาย สงุน ชางทอง  ม.10 สายเอ็ด นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
22465 นาย สด ฉัตรเวทิน หนองออ ม.8 ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา /
22466 นาย สด แฉงพานิช ม.1 ไชยา สุราษฎรธานี / /
22467 นาย สด ช้ัวถอน 136ม.2 หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
22468 นาย สด ทรงแกว - ม.3 พิจิตร /
22469 นาย สด บํารุงตา 1 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา / /
22470 นาย สด พิมพทอง 1197 ต.พนัส ถ.เมืองเกา อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี /
22471 นาย สด เพ็ชรรัตน ม.3 บางกระเจ็ด บางคลา ฉะเชิงเทรา /
22472 นาย สด มากทอง 1151 ต. ตลาดพลู อ. ธนบุรี จ. ธนบุรี /
22473 นาย สด หม่ัยกลาง 47 บานใหม โบนสูง นครราชสีมา /
22474 นางสาว สดศรี วนอนันตเดโช 2 เทศา 2 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
22475 นาย สดใส แกวจะดี 19/2 ม.6 สะเมิงใต สะเมิง เชียงใหม 2528 / / / /
22476 นางสาว สดใส ทองดีเลิศ 99/226 12 ศรีนครินทร บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
22477 นาย สดใส มังศรี 87 ม5 เมืองลพบุรี ลพบุรี 15170 / /
22478 นาง สดใส ละอออิน 95/43ม.3 รมชลซอย 3 ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
22479 นาง สดใส ลือพรมมาศ 135/434 ม.4 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
22480 นางสาว สดใส อังสันทัดสุข 389-391 หลังเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
22481 นาง สดีไทย อุษณีษมาศ 17/39ม.4 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
22482 นางสาว สตพร จุลชู 96 3 หวยยูง เหนือคลอง กระบี่ 81130 /
22483 นาง สตรีรัตน ลําลอง 788/11 ม.1 เพชรเกษม หวยยอด หวยยอด ตรัง /
22484 นาง สตรีเอวา จําปารัตน 70/1 จันทรสะพาน 3 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / /
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22485 นาย สติ วิทรสูด 568 ก ต.บางพูล อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพฯ /
22486 นาย สถาพร ขัตตินานนท 509/413 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
22487 นาง สถาพร จูทอง 37/19 12 บานกลวย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 /
22488 นาย สถาพร บุญญาบุพันธ 110/10ม.5 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง /
22489 นาย สถาพร บุญสาใจ 71/1 เกษมสําราญ 2 ซอย 18 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
22490 นาย สถาพร พรหมราช 111/96ม.4 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
22491 นาย สถาพร มาลีเวชรพงศ 94/6 อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
22492 นาย สถาพร สอนดา 92/0 5 เบิกไพร บานโปง ราชบุรี 70110 /
22493 นาย สถาพร สังขทอง 52 จรัญสนิทวงศ57/1 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
22494 นางสาว สถาพร สัตยซ่ือ 78 1 ยางสวาง รัตนบุรี สุรินทร 32130 /
22495 นาย สถาพร สุนทรวิวัฒนาการ 35ม.13 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
22496 นาย สถาพร เงิดกระโทก 188/58 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131 /
22497 นางสาว สถาพร บัวธรา 6/16 ม.4 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพฯ 10120 /
22498 นาย สถิต จันทรเมือง 322/33 พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
22499 นาย สถิต นพกาศ 302/1ม.12 พัทยาใต หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี / /
22500 นาย สถิต ภูวสรรเพ็ชญ - ม.3 พิจิตร /
22501 นาย สถิต รุทธศิริ ก.128 ต.ในเขตเทศบาล อ.เมือง จ.พิจิตร /
22502 นาย สถิต สกุลเดช 120/1 ม.7 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
22503 นาย สถิต สงสนธิ 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
22504 นาย สถิตย จันทรโกสิน 154 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
22505 นาย สถิตย ชะนาเทศ 94ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
22506 นาย สถิตย ทองวินิตย 353ม.1 หนองหาน อุดรธานี / /
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22507 นาย สถิตย ธรรมวิฑูรย 3 ม.4 ยโสธร /
22508 นาย สถิตย นรศุลก ม.5 บานกลวย เมืองชัยนาท ชัยนาท / /
22509 นาย สถิตย ยุทธศิริ 36 ในเขตต เมือง พิจิตร /
22510 นาย สถิตย วรรณงาม 1867/2 ศูนยราชการ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
22511 นาย สถิตย วิทยากร 53 ชัยมงคล บางพระ เมืองตราด ตราด /
22512 นาย สถิตย ศรีกุลวงศ 117ม.1 บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน /
22513 นาย สถิตย ศรีเจริญ 121/20 ม.24 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
22514 นาย สถิตย สดดี 75 ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.พระนคร /
22515 นาย สถิตย สระสม 2 สนามจันทร บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา /
22516 นาย สถิตย สัตยเลขา 101 ขาวสาร ชนะสงคราม พระนคร พระนคร / /
22517 นาย สถิตย สิรสุนทร 641 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
22518 นาย สถิตย อัตตะเปโฆ 23ม.7 หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี /
22519 นาย สถิตย อิงคนินันท หมู 9 ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี /
22520 นาย สถิตย อินทํานุ 79ม.7 คําเขื่อนแกว ยโสธร /
22521 นาย สถิร คุมรักษ 48 ม.1 สุราษฎรธานี / /
22522 นาย สทาน ออนจันทร 14ม.3 แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน /
22523 นาย สทาม ธมิกานนท 660/138 ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
22524 นาย สธน สกุลสมบัติ 2/56 ม.1 พระราม 2 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
22525 นาย สน กรวดคางพลู 39 ม.3 สําโรง โนนไทย นครราชสีมา /
22526 นาย สน พุทธสุวรรณ 9 สีนาวา เมือง นครนายก / /
22527 นาย สน วิชาคง 4 ทาทราย เมือง นครนายก /
22528 นาย สน ศรีเครือแกว - ม.10 สามงาม สามงาม พิจิตร /
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22529 นาย สน สุวรรณ 173 ม.1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
22530 นาง สนธยา งามเสมอ /
22531 นาง สนธยา งามเสมอ 63/77 8 ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / / /
22532 นาย สนธยา ชํานะ 196/5ม.9 นครศรีธรรมราช /
22533 นางสาว สนธยา ชุนเฮง 51ม.1 น้ําเปน เขาชะเมา ระยอง 21110 /
22534 นาย สนธิ์ จิมตะเกษกรณ ม.7 หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี / /
22535 นาย สนธิ์ ชมดี 5/46 พหลโยธิน45 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
22536 นาย สนธิ์ แดงสกุล /
22537 นาย สนธิ์ ตั้งกิตติสุวรรณ 21 ทาดสาย กรุงเทพมหานคร /
22538 นาย สนธิ์ บุญพัฒน 131 วัดอัมพวา บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
22539 นาย สนธิ์ มณีโชติ - ม.1 ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
22540 นาย สนธิ์ สีดากูด 65ม.11 ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี /
22541 นาย สนธิ ไชยแจมจันทร 1547 บางขุนนนท บางกอกนอย ธนบุรี / /
22542 นาย สนธิ อิสสระแสงสูงเนิน 1 โปงแดง สูงเนิน นครราชสีมา / /
22543 นาย สนธิศักดิ์ ศรีสดใส 493/7 ประชาราษฎร 2 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
22544 นาย สนม ผูกทอง 1093 ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค /
22545 นาย สนวน จันทรอู 243 ม.4 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค /
22546 นาย สนวน เมฆพัฒน ม.5 นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร / /
22547 นาย สนอง กลากสิกิจ 57/1 ม.5 สระแกว ลาดยาว นครสวรรค 60150 /
22548 นาย สนอง จันทรเพ็ง 292/1 ม.7 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
22549 ส.ต.ท. สนอง จามนอยพรหม 345 ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
22550 นาย สนอง ชมจําป 10/177ม.6 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
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22551 นาย สนอง ธรรมดี 1279/1 บางกะป พระโขนง พระนคร / /
22552 นาย สนอง นวมทอง 240-244 พิทักษชาติ เมือง ประจวบครีขัน / /
22553 นาย สนอง ปรีชาไว 327/13 องครักษ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22554 นาย สนอง เปรมสมบัติ 706ม.1 หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค /
22555 นาย สนอง พรหมขวัญ 22ม.3 ปลายน้ํา-กอบแกน ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี 84120 /
22556 นาย สนอง พิพัฒนภานุวิทยา 20/6 ม.2 สมุทรสาคร /
22557 ร.ต.ต. สนอง พีสะระ 1556 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี /
22558 จ.อ. สนอง ภูยอดยิ่ง 2 อรุณอมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
22559 เรือตรี สนอง ยุวบูรณ 3 ชอยทากลาง วังบูรพาภิรมย ปอมปราบ กทม. / /
22560 นาย สนอง วัชรวรธรรม 19/32ม3 สุขาภิบาล1 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
22561 พันจาอากาศตรี สนอง วัฒนกุล 181/52 ปทุมธานี /
22562 นาย สนอง วิเชนสวัสดิ์ 5 สระกะเทียม เมือง นครปฐม / /
22563 นาย สนอง วิทยาศิลป 33ม.15 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี /
22564 นาย สนอง สุขภิรมย 349/1ม.6 บานใหมสามัคคี ลาดยาว นครสวรรค /
22565 นาง สนอง อังกาบ 14 ประชาราษฎร เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย /
22566 ร.ต.ท. สนอง อัศวเสนา 7 แพงกศรีราชา สรรคบุรี ชียนาท /
22567 นาย สนอง อุนหลา 44/40 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
22568 นาย สนัด โผกรุด 279 ม.2 ศาลเจาพอรูปสวย ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา /
22569 นาย สนัน ทิมเรืองเวช 144-146 เยาวราช จักรวรรดิ์ สัมพันธวงค กรุงเทพมหานคร / /
22570 นาย สนั่น พุมทาชาง /
22571 นาย สนั่น เกษกานดา 402 4 ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา / /
22572 นาย สนั่น คงถาวร 101/2ม.3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
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22573 นาย สนั่น งามทาน 7-9 รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / / /
22574 นาย สนั่น จันทะเมนชัย 48/7 ม.13 บุรีรัมย /
22575 นาย สนั่น จํารัสสมบูรณ 406 สุทธิสารแยก1 หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
22576 นาย สนั่น ฉันทโรจนา 1223 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
22577 นาย สนั่น ชวาลเวชกุล 935 ถ.สามเสน ถ.ถมนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
22578 นาย สนั่น ไชยศิลป 12ม.6 พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
22579 นาย สนั่น แดนคําสาร 529 พระนารายณมหาราช เมืองลพบุรี ลพบุรี /
22580 นาย สนั่น ถาเพาะ 75ม.1 เชียงใหม-ลําพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
22581 นาย สนั่น ทินตะนัย 262/1-3ม.8 ศรีสะเกษ / /
22582 นาย สนั่น บัวเนตร 19 ม.9 ต.บานใหม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 ขอนแกน /
22583 นาย สนั่น บัวสุวรรณ 62 ม.13 ภาวนา บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22584 นาย สนั่น บุญแมน 5 2 พระโขนง บางจาก พระนคร /
22585 นาย สนั่น บุณยาคม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
22586 นาย สนั่น ปะรักมะสิทธิ์ สถานนีอนามัย ช้ัน1 หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
22587 นาย สนั่น แผงอาวุธ 73 กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน /
22588 นาย สนั่น พวงมาลัย 67 ม.5 ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี 76110 /
22589 นาย สนั่น มาลีหอม 49ม.5 พระนครศรีอยุธยา /
22590 นาย สนั่น ยุวพันธุ 60 ตรอกมาส เสาชิงชา พระนคร พระนคร / /
22591 นาย สนั่น แยมกสิกร 222ม.8 ตะพานหิน พิจิตร / /
22592 นาย สนั่น วีระวัฒนานนท 70/30 งามวงศวาน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22593 นาย สนั่น ศุภธีรสกุล 204ม.3 กาญวนิช คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
22594 นาย สนั่น สนธิโสมพันธ 76/9 ซอยดวงบุญมาม.4 อนามัย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
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22595 นาย สนั่น สมตน 333/217 3 เชียงใหม-ดอยสะเก็ด สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม 50210 /
22596 นาย สนั่น สอนคง 870/92 ม.1 เอเชีย ควนลัง หาดใหญ สงขลา / / /
22597 นาย สนั่น สังขวิจิตร 2 สิลาคาน มโนรมย ชัยนาท /
22598 นาย สนั่น สังขสุวรรณ ม.2 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
22599 นาย สนั่น สุขประเสริฐ หมู 3 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
22600 นาย สนั่น สุอังคะ 136 ม.5 สุขุมวิท แสนตุง เขาสมิง ตราด 23150 /
22601 นาย สนั่น หนุนภักดี 32ม.4 หลักสอง บานแพว สมุทรสาคร / /
22602 นาย สนั่น หลีคา 63/2 ม. 3 ต.ทุงเบญจา อ.ทาใหญ จ.จันทบุรี /
22603 นาย สนั่น หาญทองดี 315/1 ต.พญาไท ถ.ตรอกเฉลิมโลก อ.ดุสิต จ.พระนคร /
22604 นายดาบตํารวจ สนั่น เหมืองหมอ 110ม.3 เมืองแพร แพร 54000 /
22605 นาย สนั่น รังคภูติ หมูที่ 5 ต. นครชุม อ.เมือง จ. กําแพงเพชร /
22606 นาย สนาน สุจริต 211 วัฒนสุขนิเวศน บางกอกนอย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
22607 นาย สนานเกียรติ กมลยะบุตร 348 วัดระฆัง ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
22608 นาง สนาพร สรอยทอง 16/326 ม.8 เสือใหญอุทิศ รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
22609 นาย สนาม โพธิติ 41 หมู7 ต. ในเมือง  อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
22610 สิบตรี สนาม วามสิงห หมูทื่ 2 ต.โนนโหนน อ. วารินทรชําราบ  จ.อุบลราชธานี /
22611 นาย สนิท กระบวนรัตน - ม.2 เมืองพิจิตร พิจิตร /
22612 นาย สนิท กวีโภค ม.3 ต.ธนู อ.อุไทย /
22613 นาย สนิท โกศัยเสวี 478ม.1 ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
22614 นาย สนิท ขุนเณร /
22615 นาย สนิท เขมา - ม.9 พระนครศรีอยุธยา /
22616 นาย สนิท แข็งสรวิกิจ 103 อุทัยธานี /
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22617 นาย สนิท คงขํา 112 หลังสถานีรถไฟ บานโปง ราชบุรี /
22618 นาย สนิท คําเมือง 343 ม.5 อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง /
22619 นาย สนิท จักรสุวรรณ 573 ต. บางพุทรา อ. เมือง จ. สิงหบุรี /
22620 นาย สนิท จันกลิ่น 580 ต.บางคอ อ.บางขุนเทียน จ.ธนบุรี /
22621 นาย สนิท จํานงคทรัพย 43-45 อ.ไชโย จ.อางทอง /
22622 นาย สนิท ชุมเขียว 22/4ม.10 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
22623 นาง สนิท ชูแสงกุล 501 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22624 นางสาว สนิท ไชยพลบาล 3ม.9 นครศรีธรรมราช /
22625 นาย สนิท แซบู 215 ค. ตลาดพลู ธนบุรี กทม. /
22626 นาย สนิท เดนโยธา 209 ราชปรารถ พญาไท ดุสิต พระนคร /
22627 นาย สนิท ทองนพเนื้อ 525 วชิระปราการ บานโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี /
22628 นาย สนิท ทัพพะมูล 250ค./1 เพชรเกษม หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ /
22629 นาย สนิท ธรรมศิริ 129ม.9 ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง / /
22630 นาย สนิท ธีระบุตร 21/4 4 เสรีสุข ออนนุช สวนหลวง พระโขนง กทม. /
22631 นาง สนิท ประสงควรรณะ 5-6 ต. บางปรอก ถ.ปทุมรัฐ อ.เมือง จ.ปทุมธานี /
22632 นาย สนิท ประสิทธิเวช ต.บางตลาด อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา /
22633 นาย สนิท ปรีชาไว 834 ต.พญาไท ถ.พญาไท อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพ /
22634 นาย สนิท แปงจงกิจ 4/1 ม.4 บานเปา เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
22635 นาย สนิท ผูฐานิสสร 164 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
22636 นาย สนิท พงศชัยประเสริฐ 1/12 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
22637 นาย สนิท พรหมพรกิจ 5ม.6 พุทธมลทลสาย4 กระทุมลม สามพราน นครปฐม / /
22638 นาย สนิท พิทักษสีลม 3 หนองบัว บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา /
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22639 นาย สนิท แพพิชัย 146 ลําภู บางขุนพรหม ปอมปราบ กทม. /
22640 นาย สนิท โพธิ์หนองฮี 229 ริมทางรถไฟสายแปดริ้วสี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22641 นาย สนิท ภูวนัย 17 ม.11 สายตร2ี บานกรวด บุรีรัมย /
22642 นาย สนิท มอญเพ็ชร 86/305ม.3 แจงวัฒนะ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22643 นาย สนิท รอดเหลือ ม.2 ชัยนาท / /
22644 สิบเอก สนิท รักสลาน 45ม.5 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22645 นาย สนิท รักสลาม 1/4ม.5 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22646 นาง สนิท วงษกะวัน 233/122 สรรพาวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / / /
22647 นาย สนิท วิหกรัตน กองบังคับการตํารวจดับเพลิง พระราม 6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
22648 นาย สนิท ศรีชมภู 14/1ม.3 ทอแท วัดโบสถ พิษณุโลก 65160 /
22649 นาย สนิท ศรีโภค 3 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา /
22650 นาย สนิท ศิริพัฒนานนท 107ม.3 หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน /
22651 นาย สนิท ศิลาเกษ 93ม.24 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
22652 นาย สนิท หงษเจริญ 69ม.2 บานใหม เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
22653 นาย สนิท หนูนวล 1ม.12 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา /
22654 นาย สนิท เหงาสุสิทธิ์ 131 ม.15 บานขวาว ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด /
22655 นาย สนิท แหยมตุย - ม.3 สรรพยา ชัยนาท /
22656 นาย สนุน เกษวงษ 309ม.3 สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี /
22657 นาง สนุม ซอหิรัญ 149 ต.ชะนะสงคราม ถ.จักรพงษ อ.พระนคร จ.พระนคร /
22658 นาย สบสิน เพ็ชรสุกใส - ม.3 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี /
22659 นาง สไบ วิภาตะศิลปน 206 ม.7 น้ําแพร หางดง เชียงใหม /
22660 นาย สพสวัสดิ์ ทองเทพ 1579 เดชอุดม ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / / /
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22661 นางสาว สภา อินทรสูต 802 คลองบางพลู บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
22662 นาย สม เกิดทรัพย 5 ทาน้ําออย พยุหะคีรี นครสวรรค / /
22663 นาย สม จันทฤทธิ์ 78/1 ม.2 มวงยาย เวียงแกน เชียงราย 57310 /
22664 นาย สม จินตนนท 1158 สารภี เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
22665 นาย สม จินตะเกษกรณ ม.4 ต.คุงสําเภา อ.มะโนรมย จ.ชัยนาท /
22666 นาย สม ไชยชํานาญ 65ม.7 เมืองลําพูน ลําพูน /
22667 นาย สม ญาติพันธ 260 แกงคอย แกงคอย สระบุรี /
22668 นาย สม ทรุณ 36 ม.6 นาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร /
22669 นาย สม นิลเพ็ชร /
22670 นาย สม บุญมี ม.1 บานกลาง สอง แพร / /
22671 นาย สม ประยงคเภท 9 ม.2 โกรกพระ นครสวรรค /
22672 นาย สม ปวนปนคํา 9 ลี้ ลี้ ลําพูน /
22673 นาย สม มณีวระ 67/1ม.1 เชียงใหม-ฝาง ริมเหนือ แมริม เชียงใหม /
22674 นาย สม มากพูน 112 ประทาย นครราชสีมา /
22675 นาย สม มากเหมือน 21 10 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน ธนบุรี / /
22676 นาย สม มีใจรักษ 2 มหาชัย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
22677 นาย สม เมินดี 4 มหาธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
22678 นาย สม รอดนอย 100ม.18 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22679 นาย สม สมยา 34ม.1 อุบลราชธานี /
22680 ร.ต.ต. สม สมุทคุปต ม.3 อ.สารภี จ.เชียงใหม /
22681 นาย สม สิงหไพศาล 253 ม.5 นครสวรรค /
22682 นาย สม อภิชาต ม.3 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
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22683 นาย สม อินทรสูต 517 ราชดําเนิน เมือง กําแพงเพชร /
22684 นาง สม - ม.5 ทุงยาว ปาย แมฮองสอน /
22685 นาย สม แกวกียูร 263 บานกราง ศรีประจันต สุพรรณบุรี /
22686 นาง สมกมล ถี่ถวน 67/4 ม.1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทร.0857959107 ภูเก็ต /
22687 นาย สมการณ ไพโรจน 387 ม.2 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
22688 นาย สมกิจ ปานดํา 153หมู 10 ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 81160 /
22689 นาย สมกิจ หนูประเสริฐ 117 หมู 3 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 17140 /
22690 นาง สมเกตุ ศิลปพิสุทธิ์ 77/1ม.3 ออนกลาง แมออน เชียงใหม 50130 /
22691 นางสาว สมเกลี้ยง สุขประสิทธิ์ 651/3 บานโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี /
22692 นาย สมเกียรติ์ เกียรดิ์ทรีม่ันคง 85/4-5 ม.1 ทาใหม ทาใหม จันทบุรี /
22693 นาย สมเกียรติ จันทรเทวาลิขิต /
22694 นาย สมเกียรติ ขาวผิว 49/200 ม.2 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี /
22695 นาย สมเกียรติ คงวิทยา 148 ม.1 ตรัง 92180 /
22696 นาย สมเกียรติ จารุวิจิตรรัตนา 9/50-51ม.7 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
22697 นาย สมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 11/63 สิทธิชัย กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
22698 นาย สมเกียรติ เช้ือปรางค 53/2 5 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
22699 นาง สมเกียรติ ดาราสมาน 2883/1 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
22700 นาย สมเกียรติ ดาวดาษ 78 ม.2 แดนชุมพล สอง แพร 54000 / /
22701 นาย สมเกียรติ ดิลกกัลยากุล 92ม.6 นิมิตรเมือง หนองโก กระนวน ขอนแกน /
22702 นาย สมเกียรติ ทรงธนเจริญกิจ 861/1 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
22703 นาย สมเกียรติ นอกกระโทก 64ม.8 นครราชสีมา 30410 /
22704 นาย สมเกียรติ เนตรทิพย 30/1 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
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22705 นาย สมเกียรติ บุญปญญา 227/2 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
22706 นาย สมเกียรติ บุญสุขวีระวัฒน 4/29ม.10 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / / /
22707 นาย สมเกียรติ ประทุมทอง 101/595ม.4 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี / / /
22708 นาย สมเกียรติ ปราการสมุทร 444 จรัญสนิทวงศ69 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
22709 นาย สมเกียรติ ปนจันตา 124ม.11 คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน 40000 /
22710 นาย สมเกียรติ ปงสุวรรณ 345/42ม.2 มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
22711 นาย สมเกียรติ พงษประยูร 22/10ม.8 สังวะวัฒนะ ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22712 นาย สมเกียรติ พาลี 78 ไผใหญ บานหม่ี ลพบุรี /
22713 นาย สมเกียรติ พิศแลงาม 49/1 5 บอหิน สิเกา ตรัง 92150 /
22714 นาย สมเกียรติ พ่ึงไตรพุทธ 782/19ม.2 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
22715 นาย สมเกียรติ โรจนพรรณทิพย 1197/6 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
22716 นาย สมเกียรติ ลิขิตเจริญกร 39/56 4 พระราม 2 ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
22717 นาย สมเกียรติ วองคงคาเทพ 360 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
22718 นาย สมเกียรติ วัชรโกมลพันธ 286 ม.9 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
22719 นาย สมเกียรติ สิทธิยศ 49ม.3 ปอน ทุงชาง นาน 55120 / /
22720 นาย สมเกียรติ สุวรรณพะโยม 987/14 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
22721 นาย สมเกียรติ สุวรรณพันธ 29/502ม.16 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
22722 นาย สมเกียรติ เสบสบาย 40/6 มวงกลวง กะเปอร ระนอง 85120 /
22723 นาย สมเกียรติ ไหลสุพรรณวงศ 353/19 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
22724 นาย สมควร กุลเตชะมาภรณ 184 ม.8 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
22725 นาง สมควร เขียวดี 36 ม.8 กุฎี ผักไห พระนครศรีอยุธยา 13120 / / /
22726 นาย สมควร คนซ่ือ 16 ม.1 สรรพยา ชัยนาท /
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22727 นาง สมควร จงนิเทศ - ม.2 รอยเอ็ด /
22728 พันโท สมควร ชวลิต 99/43 3 พหลโยธิน ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี 15002 / / /
22729 นาง สมควร ทิพยโอสถ 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / / / /
22730 นาย สมควร ธนูวิเวก 79ม.1 พหลโยธิน ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี /
22731 นาย สมควร นอยจันทร 6 ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
22732 นาย สมควร นันทะภา 44 ม.5 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี /
22733 นาย สมควร ปานขลิบ 73 - 75ม.3 สันติธรรม หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค /
22734 นาง สมควร ปานโม 43/36 ม.7 ถ้ํา ตะกั่วทุง พังงา 82130 /
22735 นาย สมควร พรมแกว 122ม.6 พิปูน นครศรีธรรมราช /
22736 นาย สมควร เพ็ญเสง่ียม 215 1 รัชดาภิเษก บานตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี / / /
22737 จาโท สมควร ไพรัตน 9/1 1 ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 /
22738 นาย สมควร ฤทธิ์เจริญ 200-202 ปากแพรก บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี / /
22739 ส.ต.ท. สมควร เลาชู 17 เทศบาล บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี / /
22740 นาย สมควร ศรีมืด 98ม.5 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี /
22741 นาย สมควร สระดะนัย 5ม.10 ปะโค กุดจับ อุดรธานี /
22742 นาย สมควร สังขเมน 223 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22743 นางสาว สมควร สิงหซอม 360 อมร นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /
22744 นาย สมควร สุทธิพงษ 543 ศรีอุทัย อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี /
22745 นาย สมควร สุระดะนัย 5ม.10 ปะโค กุดจับ อุดรธานี /
22746 นาง สมคิด กรรณิกา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
22747 นาง สมคิด การเจริญดี 12/3 ม.2 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี /
22748 นางสาว สมคิด ขุนจันทร 34/7ม.2 รามคําแหง บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
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22749 นาย สมคิด ขุนวิเศษ 459 ทหารอากาศ พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
22750 นางสาว สมคิด จําปาเงิน 24/4 4 สาวรองไห วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110 /
22751 นาย สมคิด ช่ังดวงจิตร 83-85-87ม.3 บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
22752 นาย สมคิด ไชยวงศแกว 314/2 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
22753 นาย สมคิด ดียิ่ง 275-2 ทาเรือพระแทน ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี 71130 / / /
22754 นาย สมคิด ตันติพิสิทธิ์ 72 ม.2 นครศรีธรรมราช /
22755 นาง สมคิด ไถเงิน 56/3 ม.5 ไมดัด บางระจัน สิงหบุรี /
22756 นาย สมคิด ทองนิมิตสวัสดิ์ 915/5 ม.1 เชียงราย /
22757 นางสาว สมคิด ทองมี 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
22758 นาย สมคิด ทองสง 6ม.5 ทุงขา-หัสคุณ แพรกหา ควนขนุน พัทลุง / /
22759 นางสาว สมคิด นาทองแถม 140/15 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /
22760 นาย สมคิด พงษพันธ 65/1 ม.12 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 จันทบุรี /
22761 นาย สมคิด พระไชยบุญ 49/1318 2 แจงวัฒนะ28 แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
22762 นางสาว สมคิด มาประโคน 51/53 วัดโสมนัส กรุงเทพมหานคร 10100 /
22763 นาย สมคิด วงศคําตา 195 ม.8 สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ /
22764 นางสาว สมคิด สกุลณี 67 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
22765 นาง สมคิด สุขโชติ 36 ม.6 ทาชาง วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110 /
22766 นางสาว สมคิด สุภาพเนตร 499/235 ศรีอยุธยา ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
22767 นาย สมคิด เสือนุย 23ม.5 ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 27000 /
22768 นางสาว สมคิด แสงสวางสถิตย 308 หมู 8 พุทธรักษา ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
22769 นาย สมคิด ออนละมุน 013ม.8 ศรีแกว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ /
22770 นาย สมคิด อินทรชวย 109/33ม.2 ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช 80110 /
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22771 นางสาว สมงาม หวานกิจเจริญ 951 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22772 นาง สมจักษณ วัจนะพุกกะ 124/2 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
22773 นางสาว สมจัย ขวัญเรียง 233/25-26 ศุภสารรังสรรค หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
22774 นาย สมจิต คุณนาเมือง 89 เทพโยธี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
22775 นาง สมจิต เชยประเสริฐ 359 ม.6 พหลโยธิน ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
22776 นาง สมจิต นาคธรณิศวร 199ม.2 รวมพัฒนา หงษเจริญ ทาแซะ ชุมพร 86000 / /
22777 นาย สมจิต เพชรมีศรี 9 ม.1 ชองแค ตาคลี นครสวรรค /
22778 นาย สมจิต โอสถสมบูรณ 144/9 ลาดพราว 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
22779 นางสาว สมจิตต กุลศรีวัฒนไชย 13/2 3 โคกพระเจดีย นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
22780 นางสาว สมจิตต แกวสนธยา 51/41 ม.9 บางแวก บางไผ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
22781 ส.ต. สมจิตต ชวดทอง 156/1 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
22782 จ.ส.อ. สมจิตต ชูสิงห 194/3 อิสสระภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
22783 นางสาว สมจิตต แซโอว 18/89 6 รัชดาภิเษก (ทาพระ-ตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /
22784 นาง สมจิตต ดิศสนะ 30/8 3 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
22785 นาย สมจิตต ทั่งแถม 197 พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
22786 นาย สมจิตต ทาระพันธ 51/131ม.2 สวนอุสาหะ ธัญบุรี ปทุมธานี / /
22787 นาง สมจิตต พ่ึงพิพัฒน 1029/14 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี /
22788 นางสาว สมจิตต แพงนคร 4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท / /
22789 นางสาว สมจิตต รุงศรัทธาธรรม 22 วัดมัชฌันติการาม บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
22790 นางสาว สมจิตต ศรีเจริญ 39/77ม.9 วิภาวดี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
22791 นาย สมจิตต ศิริทัพ 174 ม.6 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
22792 นางสาว สมจิตต สุขุมธรรมรัตน 50 ม.6 ซ.ทานสัมฤทธิ์ 20 ถ.ติวานนท ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
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22793 นาง สมจิตต สุคนธนันท 676/8 ถ.จารุรัตน ต.มักกะสัน อ.พญาไท จ.กรุงเทพฯ /
22794 นางสาว สมจิตต สุนทรกวี 108/66ม.8 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร / /
22795 นาย สมจิตต สุรเทวมิตร 42/6ม.12 วิธานธรรมวัตร ทรงธรรม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ / / /
22796 นางสาว สมจิตต หวานกิจเจริญ 751 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22797 นาย สมจิตต หอยืนยง 11/6 ม.2 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
22798 นาง สมจิตต อินทารักษ หมูที่ 1 ต.พนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
22799 นาย สมจิตร กล่ําบุรี 49 หมู 1 หนองขุน วัดสิงห ชัยนาท 17120 / / / /
22800 นางสาว สมจิตร คุมประเสริฐ 294ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / /
22801 นาย สมจิตร ชุมเกตุ 80ม.2 นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
22802 นางสาว สมจิตร นคราพานิช 1873 พระราม4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10320 / /
22803 สิบเอก สมจิตร พจนดวง 287/2 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22804 นาง สมจิตร ศรีอุทัย 183ม.1 นครศรีธรรมราช /
22805 นาย สมจิตร หงษนิกร 46ม.7 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค /
22806 นาง สมจิตร กองวิธี 116/7 7 เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 /
22807 นางสาว สมจิตร ขุนคลัง 51-53 วัดโสมพิส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
22808 นาย สมจิตร จันทรพัฒน 1 14 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
22809 นาง สมจิตร จันทรสุวรรณ 498 7 คลองขุด เมืองสตูล สตูล 91000 /
22810 นาง สมจิตร จิตรเสง่ียม 248/5 ม.10 บานคอ เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
22811 นาย สมจิตร ชมฟก 12 จุลดิศ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
22812 นางสาว สมจิตร แซตั้ง 134/156 ตรอกศาลเจาแซลิมสมเด็จพระเจาตากสินบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22813 นาย สมจิตร ธนาไสย 63/12 ซอยสังคมสงเคราะหม.8 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10210 / /
22814 นางสาว สมจิตร บอเกิด 223 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
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22815 นาง สมจิตร บัวระวงศ 54/3ม.7 ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
22816 นางสาว สมจิตร ประดิษฐ 74/93 ศูนยวิจัย4 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
22817 นาง สมจิตร พรหมสุภา 145.ม5 กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
22818 นางสาว สมจิตร พัวพงศกร 1220/20 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22819 นาย สมจิตร โพธิ์แสงพรหม 9/1 ม.5 สรรพยา ชัยนาท /
22820 นาย สมจิตร มาธุพันธ 35/49 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
22821 นาย สมจิตร ลิมพลีวัฒน 2 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
22822 นางสาว สมจิตร วงศชัยบุตร 2/2 พอเลี้ยงอุน ประสานไมตรี สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
22823 นาย สมจิตร วรรธนะศุภกุล 123 5 ซับสมบูรณ โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน 40160 /
22824 นางสาว สมจิตร วิริยาภิรมย 152ม.2 บานจาน พุทไธสง บุรีรัมย /
22825 นาง สมจิตร สมบูรณ 15ม5 ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130 /
22826 นาย สมจิตร สาสาย 13/1 ม.6 อุบลราชธานี /
22827 นางสาว สมจิตร สุขสุภาพ 29 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 /
22828 นาง สมจิตร เฮงสกุล 87/4 สมานมิตรหัวหมาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22829 นางสาว สมจี เครือหอคํา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
22830 นางสาว สมจีน แกวใส 57 17 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร 32110 / / /
22831 นาย สมเจตต ธาราทรัพย 629 ต.ราชวัตร ถ.นอมไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
22832 นาย สมเจตน ขีตสิน 9/574 ม.10 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
22833 นางสาว สมเจตน คงคอน 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
22834 นาย สมเจตน คงวัฒนะ 400/6 เทศบาลรังรักษเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
22835 นาย สมเจตน จันทรสวาง 3/264 พิงคนคร 3 แจงวัฒนะ14 หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
22836 นาย สมเจตน ชอบบุญ 163 ม.2 รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด 45210 / / /
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22837 นาย สมเจตน ดํารงศรี 481/28 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
22838 นาย สมเจตน ตีระวรมงคล 1155/105 สมเด็จพระเจาตากสินบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22839 นาย สมเจตน นาระกันทา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
22840 นาย สมเจตน สุขรส 49/47ม.1 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
22841 นาย สมใจ ขวางเสน 127/2ม.1 อิปน พระแสง สุราษฎรธานี / /
22842 นาง สมใจ คันธชาติ 342/10 ศรีนวดิตถ ทาใหม ทาใหม จันทบุรี 22120 /
22843 นาย สมใจ คําควร 88 ม.3 ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี /
22844 นางสาว สมใจ คุณารักษ 20/1 ม.7 พระหลักเมือง รัตนวารี หัวตะพาน อํานาจเจริญ /
22845 นางสาว สมใจ จงม่ันคงชีพ 221 บานหมอ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
22846 นางสาว สมใจ จิตไมตรีเดชสกุล 245/48 หมู17 กาญจนภิเษก ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
22847 นาย สมใจ จินดาวัฒนวงศ 33 1 เทศบาล พะตง หาดใหญ สงขลา 90230 /
22848 นาง สมใจ จีระชาติสกุล 78/4 ม. ซ.โชคนิมิต ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร. ระยอง /
22849 นางสาว สมใจ โจะประโคน 261 เซ็นหลุยส3 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / / / /
22850 นางสาว สมใจ แซอึง 112ม.3 โปงน้ํารอน โปงน้ํารอน จันทบุรี 22140 / /
22851 นางสาว สมใจ เดชจิจารุวัฒน 131 มิตรพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
22852 นาง สมใจ ทรงบัณฑิตย 58ม.1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี /
22853 นางสาว สมใจ ทองนิมิตสวัสดิ์ 915/5 ม.1 พหลโยธิน เชียงราย /
22854 นาย สมใจ ธงวิชัย 17 ม.13 ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา / / /
22855 นาย สมใจ ธิติประเสริฐ 662ค. คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
22856 นางสาว สมใจ บรรเทาวงษ 77/3 1 บางสระเกา แหลมสิงห จันทบุรี 22190 / /
22857 นางสาว สมใจ ปยะธรรมดารา 1181/56 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
22858 นางสาว สมใจ พรมวิชัย 2767/22 ราชนิกูล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1039 จาก 1381
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ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22859 นาย สมใจ พลเยี่ยม 60 13 ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 /
22860 นาง สมใจ พลวิทย 367 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
22861 นางสาว สมใจ พุทธาพิทักษผล 100/455ม.8 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี /
22862 นาง สมใจ โพธิ์ทอง 63 สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี / /
22863 นาง สมใจ มวงอวยพร 79/183 ม.4 เสรีไทย คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / /
22864 นาง สมใจ มากชัย 115/31 1 ตรัง-ปะเหลียน ยานตาขาว ยานตาขาว ตรัง 92140 /
22865 นางสาว สมใจ มูลสาร 20 ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
22866 นางสาว สมใจ เมฆถาวรวัฒนา 848/124 ประชาราษฎรสาย 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
22867 นาย สมใจ เรือนแกว 163ม.1 โหลงขอด พราว เชียงใหม 50190 / /
22868 นาย สมใจ เลี่ยมสมบูรณ 180 ม.2 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
22869 นางสาว สมใจ วิลาศวโรดม 50/21 เพชรเกษม69 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
22870 นาย สมใจ ศรีทับทิม ง.63/90 มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
22871 นางสาว สมใจ ศิริวัฒนพานิช 22/2 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
22872 นางสาว สมใจ สิงหสา 805/76 ม.8 พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
22873 นาง สมใจ หวันเมือง 6/24ม.1 ทับปุด ทับปุด พังงา 82180 /
22874 นางสาว สมใจ หวานกิจเจริญ 1118 สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22875 นางสาว สมใจ เหมวรรณาภรณ 83/86 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
22876 นาง สมใจ อัศวสุริยะวงศ 122/26 ม. 8 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / /
22877 จ.ท.หญิง สมใจ อํามฤดขจร ร.พ.สมเด็จเจาพระยา ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22878 นาง สมใจ เองฉวน 846ม.2 เมืองกระบี่ กระบี่ /
22879 นาย สมใจ โอสถสมบูรณ 248/2 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22880 นาย สมชัย กิ่งมลิ  ม.2 เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
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22881 นาย สมชัย คําหงษา 189/1ม.1 หนองคาย 43210 /
22882 นาย สมชัย จินตนาเลิศ 1637/44 รามคําแหง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
22883 นาย สมชัย เจียรเจริญ 36 ม.3 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
22884 นาย สมชัย เดชาเกียรติไกร 8/16 รักการดี อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 /
22885 นาย สมชัย เตชาเสถียร 351-353 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
22886 นาย สมชัย ทัพวงศ 34 สุขุมวิท14 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
22887 นาย สมชัย ธนวินท 7/317 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
22888 นาย สมชัย พนาเวชสันติ 31 ม.1 สมุทรสงคราม /
22889 นาย สมชัย พรภัทรสิทธิโชค 1194/73 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22890 นาย สมชัย รักษากุล 6/24 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22891 นาย สมชัย วิชานนะ 523/33 สี่พระยา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร / / /
22892 นาย สมชัย เศลารักษ 10/1 รัตนเขต อุบลราชธานี /
22893 นาย สมชัย สิงหยะบุศย 5-6 ม.1 อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด /
22894 นาย สมชัย สิทธิธรรม 197 ม.9 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
22895 นาย สมชัย ใสรัจจะ 318 พระราม 4 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
22896 นาย สมชัย อรรถานิธิ 123 ม.7 ไชยสถาน สารภี เชียงใหม /
22897 นาย สมชัย เอ่ียมศรีสุวรรณ 736-738 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
22898 นาย สมชาติ ใจซ่ือกุล 200 ชุมพล เมืองชุมพร ชุมพร /
22899 นาย สมชาติ ชูอ่ิม 336 หมู8 รถรางเกา บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
22900 นาย สมชาติ ธีรเศรษฎฐธํารง 2008/41 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
22901 นาย สมชาติ บุญทวี 76/22 1 ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
22902 นาย สมชาติ ปลอมรัมย 50ม.3 สองหอง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000 /
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22903 นาย สมชาติ เลิศวิจิตรไพบูลย 8/3 รามคําแหง24(หมูบานเสร)ี หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
22904 นาย สมชาติ ศรีจันทรดี 63 1 เชียงของ-เทิง ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 57140 / /
22905 นาย สมชาติ เสือมหัน 369-371ม.20 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
22906 นาย สมชาย กลิ่นฟก 141 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
22907 นาย สมชาย กุลธีระวัฒนะ 949/54 บางพุทรา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
22908 นาย สมชาย เกียรดิพาณิชย 2430 ม.4 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22909 นาย สมชาย ไกรระเบียบ 21 3 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 /
22910 นาย สมชาย ขจรวงศไพศาล 171 หลังเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
22911 นาย สมชาย คูหาทองสัมฤทธิ์ 149/19 ม.3 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
22912 นาย สมชาย งวนชู 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
22913 นาย สมชาย งามเมืองแมน 64ง. ราษฎรดําริห หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
22914 นาย สมชาย จริยสุขสกุล 288/377 สุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
22915 นาย สมชาย จันทรซา 137ม.2 ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
22916 นาย สมชาย จันทรพงษ 178 13 สุรนารายณ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 / / /
22917 นาย สมชาย จันทรไพแสง 42 แสงทินกร ชุมแสง นครสวรรค /
22918 นาย สมชาย จันทรัตน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
22919 นาย สมชาย จันทิพยวงษ 703-705 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
22920 นาย สมชาย จิรพินิจวงศ 419 จันทน 49 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / /
22921 นาย สมชาย ฉิ่งทอง 70 วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
22922 จ.ส.อ. สมชาย ชนัญชัย 18/2 เมืองเชียงราย เชียงราย /
22923 นาย สมชาย ชอบแตง 170 เตชะวนิช ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22924 นาย สมชาย ชอบธรรม 18/26 ม.4 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
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22925 นาย สมชาย ชางแกวมณี 14/4 สุโขทัย 7 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / / /
22926 นาย สมชาย ชินวานิชยเจริญ 244/6 โพศรี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
22927 นาย สมชาย ตันติชลิตกุล 39/315 หมู3 สุขาประชาสวรรค2 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
22928 นาย สมชาย ตันรัตนพงศ 59 นางงาม บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
22929 นาย สมชาย ตุวพันธพิพัฒน 18-20 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
22930 นาย สมชาย ถาวรรัตน 9 ปอยปริง ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร / /
22931 นาย สมชาย ธนสินชยกุล 24/264 7 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
22932 นาย สมชาย ธัญธนาพงศ 66/42ม.11 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
22933 นาย สมชาย นอยจีน 21/1679หมู2 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี /
22934 นาย สมชาย นุมเมืองฝาง 342 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
22935 นาย สมชาย เนียมจีน 16/24 เกาะกลอย เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000 /
22936 นาย สมชาย บุญเพ็ญ 129ม.5 เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 / /
22937 ส.ท. สมชาย บุตรศรีภูมิ 43/1 ม.11 เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
22938 นาย สมชาย ประสงค 202 ซอยลักษณาวดีม.2 พหลโยธิน กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
22939 นาย สมชาย ปรีชาทวีกิจ 4669/12 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
22940 นาย สมชาย ปองสุภาพ 22 เมืองสงขลา สงขลา 90110 /
22941 นาย สมชาย พงษมาลา 66/7ม.3 พิบูลยสงคราม 2พิบูลยสงคราม บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
22942 นาย สมชาย พฤทธิอานันต 9 เลิศบุญ จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
22943 นาย สมชาย พวงพันธ 75/11ม.2 บานกลาง อาวลึก กระบี่ /
22944 นาย สมชาย พันธสาร 1ม.5 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ /
22945 นาย สมชาย ภัทรวิเชียร 1304 สินธนาคอนโด นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
22946 นาย สมชาย ภาณุวัฒนสุข 298 ประชาราษฎร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22947 นาย สมชาย มนัสฉัตรโสภณ 2/5 หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
22948 นาย สมชาย ม่ิงขุนทด 71/70/31หมุ1 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
22949 นาย สมชาย มีลือการ 295/3ม.3 พิชัย 2 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 / / /
22950 นาย สมชาย ยุทธยานนท 342 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
22951 นาย สมชาย รสิกวรรณ 336 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
22952 นาย สมชาย รอดรวย 307/1 ม.3 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
22953 นาย สมชาย รักการศิลป 37/61 บรมไตรยโลกนารต ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
22954 นาย สมชาย รัตนพันธุศรี 1234 ซอยวชิรธรรมสาธิต 52ม. สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
22955 นาย สมชาย เรณุมาศ 52/1 ม.3 นครศรีธรรมราช /
22956 นาย สมชาย แรตทอง 27 1 เหมืองหิต ในเวียง เมืองแพร แพร /
22957 นาย สมชาย ลอดไทสง 113 ม.7 หนองคาย /
22958 นาย สมชาย ลิ้มประเสริฐ 1299 ต.หนาเมือง ถ.อัมรินทร อ.เมือง จ.ราชบุรี /
22959 นาย สมชาย วงศปยะสถิตย 31/4 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22960 นาย สมชาย วงษอินทร 61/63 ม.19 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
22961 นาย สมชาย วัชรินทรยานนท น. 310 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
22962 นาย สมชาย วิจิตรเฉลา 091 นครศรีธรรมราช /
22963 นาย สมชาย ศรีสูงเนิน 122/16 3 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
22964 นาย สมชาย ศิริโชติ 106 ม.12 สะเดา นางรอง บุรีรัมย 31110 / / /
22965 นาย สมชาย ศุภผล 153/32  12 10 เขาวัง-อ.สวนผึ้ง เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
22966 นาย สมชาย สนทะวิน 1ม.4 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี /
22967 นาย สมชาย สิกขารักษสกุล 45 สุขุมวิท95/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
22968 นาย สมชาย สุขสวัสดิ์ 68 วรเดช หนาเมือง เมือง ราชบุรี / /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22969 นาย สมชาย สุทธิ 46 วัดโคกงามหมู5 สรางโศก บานหมอ สระบุรี /
22970 นาย สมชาย สุทัศนวรวุฒิ 145-147 บํารุงเมือง เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
22971 นาย สมชาย สุวรรณศิลา 30/30 6 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
22972 นาย สมชาย หาญเลิศฤทธิ์ 436 4 สุขุมวิท บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 /
22973 นาย สมชาย เหลาโพธิ์ชัย 25 ม.3 สกลนคร /
22974 นาย สมชาย เหลี่ยมไตร 214/8 3 ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 /
22975 นาย สมชาย อนทอง 105/1ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
22976 นาย สมชาย อมรเลิศวรพงศ 31/1230ม.10 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
22977 นาย สมชาย อินนอก 192/23 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
22978 นาย สมชาย เอกสาตร 600/3 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
22979 นาย สมชาย เอ่ียมไพศาล 1332/17 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
22980 จ.ส.อ. สมชาย เอ่ียมสด 23ม.13 ลัดตะนง ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ /
22981 นาย สมชาย เฮงเกร็ด 36/1 บางชาง สามพราน นครปฐม / /
22982 นาย สมชิด อยูจุย 39 โรงน้ํามัน บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 / /
22983 นาย สมชิต เรืองรักเรียน 180 พัฒนาการ 29 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
22984 นางสาว สมเช้ือ อาวุธกรรมปรีชา 592 พญานาด พญาไท ดุสิต พระนคร /
22985 นาย สมโชค คงพิทักษ 97ม.6 วังเหนือ ลําปาง /
22986 นาย สมโชค จุลเลศ 72ม.2 นครศรีธรรมราช 80230 / /
22987 นาย สมโชค มุขดี 26 6 ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130 / /
22988 นางสาว สมญช เช้ือสิงห 64/50ม.3 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
22989 นาย สมญา จุฬาคํา 5/84ม.1 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 /
22990 นาย สมณัฐ บุญประสิทธิ์ 483 บางปลาสรอย เมือง ชลบุรี / /
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ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

22991 นาย สมดี แกวดี 406 ม.1 สกลนคร /
22992 นาย สมดี ชินวัง 97 4 ตูมใต กุมภวาป อุดรธานี 41370 /
22993 นาย สมดี ภูวงศ 17/2 ม.4 บานคงนอย เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี /
22994 นาย สมดี รัตนมงคล 69ม.9 เพ็ญ อุดรธานี /
22995 ส.อ. สมดุลย สุขสังขาร - ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
22996 นาย สมเด็จ กาติ๊บ 333/114 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
22997 นาย สมเด็จ ดิษสูงเนิน 295/3ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / /
22998 พันตํารวจโท สมเดช ประยูรยวง 458 5 หนองหาร สันทราย เชียงใหม 50290 / / / /
22999 นาย สมเดช พลสะทอน 96 ม.6 หนองขุนใหญ หนองพอก รอยเอ็ด 45210 /
23000 นาย สมเดช สุขโนสัมฤทธิ์ 424/7 ม.5 ชลบุร-ีเปนเต็ง ชลบุรี /
23001 นาย สมเดช อรรฆจิรัตฐิกาล 117หมู 10 บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
23002 นาย สมติวงศ โสตถิเสาวภาคย 104/1ม.8 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร / /
23003 นาง สมถวิล การงาน 86 ต.โรงเลี้ยงเด็ก ถ.บํารุงเมือง อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
23004 นาง สมถวิล โกศลบุญ 193 ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
23005 นาง สมถวิล จียะเกียรติ 136 จุฬาซอย 8 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
23006 นาง สมถวิล มีลือการ 295/3ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
23007 นาง สมถวิล อารัทธเทียรงาม 307/2/5 น้ํารึม เมืองตาก ตาก 63000 /
23008 นางสาว สมถวิล อินทรประสิทธิ์ 15ม.30 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
23009 นาย สมทบ ศรีสมาน 81/64ม.9 ปนเกลา-นครชัยศรี ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
23010 นาย สมทบ สอนราช 40 ม.8 บานนา วชิรบารมี พิจิตร / / /
23011 เรือโท สมทรง คงรอด 360/11 ม.1 ซ. ถ. ต.ทับไทร อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี 22140 โทร. จันทบุรี /
23012 นาง สมทรง จันทรมา 95 ม.1 เชียงใหม-ฝาง สันโปง แมริม เชียงใหม /
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23013 นาย สมทรง ไชยดิษฐ 22ม.3 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
23014 นาง สมทรง พุกเจริญ 193/1-4ม. นารายณมหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
23015 นาง สมทรง โภคศิริ 1299 ต.หนาเมือง ถ.อัมรินทร อ.เมือง จ.ราชบุรี /
23016 นาง สมทรง มวงไหมทอง 18 ทาหิน ทาราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
23017 นางสาว สมทรง มีนุชนารถ 369 เทศบาลสาย1 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23018 นาง สมทรง สําราญ 289ม.10 ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี /
23019 นาย สมทรัพย วงษบุดตะ 14/66 ม.6 เช่ือมสัมพันธ หนองจอก กรุงเทพมหานคร / / /
23020 นาย สมทัย แสนโคตร 159ม.17 โพนพิสัย หนองคาย /
23021 นาย สมธนึก โชติชวงฉัตรชัย 133 สายน้ําทิพย2 สุขุมวิท22 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
23022 นางสาว สมนา วงศประเสริฐ 107/352 หมู 4 รัตนาธิเบศร บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
23023 นางสาว สมนิศ บวพรชัย 37/58 ม.3 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
23024 นาย สมนึก สมพลเดช /
23025 ร.ต. สมนึก กลิ่นสูงเนิน 86 ม.3 หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
23026 นาย สมนึก ขาวเขียว -ม.2 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค /
23027 นาย สมนึก เขียวรุงเพ็ชร 629 ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
23028 นาย สมนึก คองอัจฉริยะกุล 25/1ม.1 รณชัย แวง โพนทอง รอยเอ็ด /
23029 นาย สมนึก จงไกรจักร 22/4ม.10 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
23030 นาย สมนึก จันทมุณี 75 ม.10 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา / /
23031 นาย สมนึก จันทรประสูตร 148 ม.1 นครศรีธรรมราช /
23032 นาย สมนึก เจริญสุข 86 รังสิต-นครนายก 6 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / /
23033 นาย สมนึก ตุยคําภีร 595/2 1 ริมใต แมริม เชียงใหม 50180 /
23034 นาย สมนึก เต็มวุฒิโรจน 95 14 กลางเมือง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
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23035 นาย สมนึก แตงสกุล 5/1 ม.8 พิบูลสงคราม 5 พิบูลสงคราม สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
23036 นาย สมนึก นาคเกษม 183/185 ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร / /
23037 นาย สมนึก นาคไพจิตร 11 วังตะกู บางมูลนาด พิจตร / /
23038 นาย สมนึก นิยมในธรรม 250/11 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
23039 นาย สมนึก บุญนาค 66/10 หมู 1 เพชรเกษม อางทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130 / /
23040 นาย สมนึก บุญพันจันที 38/43 หมู 5 ไรขิง สามพราน นครปฐม /
23041 นาย สมนึก บุสดี 3 5 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 /
23042 พันตรี สมนึก ปยะสิน 245/3ม.3 บุรีภิรมย กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
23043 นางสาว สมนึก ผาตินาวิน 27 สุขุมวิท 18 สุขุมวิท คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10100 / / /
23044 นาย สมนึก ภาระเวช 3 ต.ตูลาด อ.ยะโสธร จ.อุบลราชธานี /
23045 นาย สมนึก ภิรมยคลอย 99/2ม.1 วัดตะลอม บางแวก คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
23046 นาย สมนึก ภูทอง 38/1 หมู 4 ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร 66120 /
23047 นาย สมนึก มีแสงแกว 82 ม.4 ทาพระ เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
23048 นางสาว สมนึก รักษาสัตย 1011/15 15 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 /
23049 นาย สมนึก ลอตระกูล 482//2 มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
23050 นาย สมนึก ลิมปเจริญ 99/25 หลุยสพัฒนา ทาทอง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
23051 นาย สมนึก วงคสุวรรณ 60 ม.5 ครบุรีใต ครบุรี นครราชสีมา 30250 /
23052 นาย สมนึก วงศกาลตรัย 197 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
23053 นาย สมนึก เวชศิลปคอง 17ม.3 ปราจีนบุรี /
23054 นาย สมนึก สมบูรณสราง 32/586 1 คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
23055 นาย สมนึก สมัคร 5 เกาะพงัน เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
23056 นาย สมนึก สอาดเอ่ียม 480 อ.พระนคร จ.พระนคร /
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23057 นาย สมนึก สิริจินา 206 เทศลาบสาย2 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23058 นางสาว สมนึก อุทัยเลิศ 14 กรุงเทพ คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
23059 นาย สมนึก เอ้ือสามาลย 46 ม.2 พนมไพร รอยเอ็ด /
23060 นาง สมนึก โอษะคลัง 253/61ม1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
23061 นาง สมเนตร ศรีปทุมานุรักษ 172/7 กรุงเทพ-นนทืบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23062 นาย สมบอน แสวงสุข 315 พรมราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23063 นาย สมบัติ กลีบโกมุท 18/17ม.7 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
23064 นาย สมบัติ กาศเมฆ 56   ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
23065 ส.ท. สมบัติ แกวเขียว 018ม.2 เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
23066 นาย สมบัติ แกวทอง 1 ประชาธิปตย เมืองพาน พาน เชียงราย /
23067 นางสาว สมบัติ แกวสนธยา 252 สุขุมวิท ทางเกวียน แกลง ระยอง /
23068 นาย สมบัติ คํามีมงคล 138/24 ม.2 มิตรบานกลาง ปทุมธาน-ีรังสิต ปทุมธานี 12000 / /
23069 นาย สมบัติ คิมสกุลเวช 53 บํารุงเมือง ศาลเจาพอเสือ พระนคร กทม. /
23070 นาย สมบัติ คุณประทุม 212 พิชัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23071 นาง สมบัติ จรูญโชคอนันต 16/7 2 คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
23072 นาย สมบัติ จันทเกษม 218 ต.ลางลําภู ถ.พระเมรุ อ.พระนคร จ.พระนคร /
23073 นาย สมบัติ จีระพงษ 19 ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.พระนคร /
23074 นาย สมบัติ เช้ือหอม 99/372 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
23075 นาย สมบัติ ไชยคชบาล 174 7 นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 80000 /
23076 นาย สมบัติ แซอ้ึง 566ม. ริมทางรถไฟตะวันตก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
23077 นาง สมบัติ ดีปู 39 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
23078 นาย สมบัติ เตชอัครเสถียร 155 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
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23079 นาย สมบัติ ไตรศรีศิลป 79/44ม.2 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / /
23080 นาย สมบัติ ทิพยกมลสุข 17/2ม.1 บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
23081 นาย สมบัติ ธรธรรม 333 สมเด็จพระปนเกลา บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
23082 นาย สมบัติ ธัญญาวัฒน 645/104 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
23083 นาย สมบัติ นนทนาคร 144/2 บางกอกนอย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
23084 นาย สมบัติ บุญขวัญ 27/11ม.3 ปากทอ-ธนบุรี บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
23085 นาง สมบัติ บุญเลิศ /
23086 นางสาว สมบัติ ประภาวิชา 70/3 ประชาราษฎรสาย1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
23087 นาย สมบัติ ปานยิ้ม 97/1 ม.2 สรรพยา ชัยนาท /
23088 นาย สมบัติ พุกกะณะสุต 72/5 ม.5 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
23089 นาย สมบัติ โพธิ์พูล 157 ม.2 หนองตูม เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
23090 นาง สมบัติ ภรรธิตะวงศ 114 ม.4 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
23091 นาง สมบัติ มิตรจิตร 23/487ม11 สํานักสงฆ สุขาภิบาล1 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
23092 นาย สมบัติ ยอดมาลี 30ม.2 บานหวา สําโรง สําโรง อุบลราชธานี /
23093 นาย สมบัติ เริงกิจ 1/11  ม.5 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา 82160 /
23094 นาย สมบัติ ลอตระการกิจ 8 กลันตัน ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
23095 นาย สมบัติ เลิศฤทธิ์ - ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
23096 นาย สมบัติ วงษขํา 24 12 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
23097 นาย สมบัติ วนาอุปถัมถกุล 214 สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
23098 นาย สมบัติ เวชเจริญ 347-349 ริมคลองบางกอกใหญปากคลองภาษีเจริญ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
23099 นาย สมบัติ ศรีโพธิ์งาม 73/72 สุคันธาราม สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
23100 นาย สมบัติ ศรีสวัสดิ์นุภาพ 61 นิพัทธสงเคราะห 1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
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23101 นาย สมบัติ สงวนศักดิ์ 53/206 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23102 นาย สมบัติ สงวนหมู 124 บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
23103 นาย สมบัติ สังชยะบุศย /
23104 นาย สมบัติ สีหานารถ 95/2 ม.14 หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / /
23105 นาย สมบัติ สุภัครวิมล -ม.2 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท /
23106 นาย สมบัติ สูติกลางวิหาร 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23107 นาย สมบัติ หลาบสิงห 22 ม.5 เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน 40250 / /
23108 นาย สมบัติ เหลืองถิรชํานัญ 361 เทอดไทย 19 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
23109 นาย สมบัติ อภิวัฒนากุล 713 ประชาราษฎร 2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23110 นาง สมบัติ อรธนาลัย 441 สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร /
23111 นาย สมบัติ อรุณรัศมี 1141 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กทม. /
23112 นาย สมบัติ อินทเกษร 32 4 วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 23130 / / / /
23113 นาย สมบัติ อินทรประดิษฐ ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
23114 นาย สมบัติ อ่ิมเอม 40 ม.2 มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร 62150 /
23115 นาย สมบัติ อุปไชย 9 ม.13 สกลนคร /
23116 นาง สมบาง ศรีโคตร 98 ปากแรด บานโปง บานโปง ราชบุรี /
23117 นาง สมบุญ กองเงิน 494/22 วรพงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
23118 นาย สมบุญ กอนแกวงาม 1871 พระราม4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
23119 นาย สมบุญ กอนงอน 183/1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
23120 นาย สมบุญ กาวี 83/1 ม.2 ซ. ถ. ต.ยานรี อ.สามเงา จ.ตาก 63130 โทร. ตาก /
23121 สิบโท สมบุญ แกวงาม 576 พระสุเมรุ ชนะสงคราม พระนคร พระนคร /
23122 นาง สมบุญ โกสิน 63/37ม.2 บานเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
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23123 นาย สมบุญ จริดงาม 12 ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
23124 ส.อ. สมบุญ จันทรยิ้ม 132ม.5 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
23125 นาย สมบุญ เจริญวัย 225 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
23126 นาย สมบุญ ใจสูง 330 ม.3 แมตาว แมสอด ตาก 63110 /
23127 นาย สมบุญ เฉยสําราญ /
23128 นาย สมบุญ ชาญรังสฤษดิ์ 103ม.6 เทพนิมิต บึงสามัคคี กําแพงเพชร 62210 /
23129 นาย สมบุญ แซเซียว 75/1 7 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
23130 นาย สมบุญ แดงปนโน 40 ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี /
23131 นาย สมบุญ ทําบุญ 198 ในเมือง ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
23132 นาง สมบุญ ธรรมวิชัย ม.5 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
23133 นาย สมบุญ นวลฉวี  ม.1 สิงหบุรี /
23134 นาย สมบุญ เนครงาม ต.ชนะสงคราม อ.พระนคร จ.พระนคร /
23135 นาย สมบุญ ปรัชญารุงโรจน 93 9 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 /
23136 นาย สมบุญ ผาสุขดี ม.2 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม / /
23137 นาย สมบุญ พงศชัยกรุง 47/5 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
23138 นาง สมบุญ พงษประดิษฐ 462 4 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค /
23139 นาย สมบุญ วัฒนสมัย 4/1ม.4 พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 /
23140 นาง สมบุญ วัตฒนพันธุ 29 ม.6 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
23141 นาย สมบุญ แวนบาป 4 ม.12 หนองบัว บานหมอ สระบุรี /
23142 นาย สมบุญ ศรีจรรยา 242 3 สุขุมวิท เหมือง เมือง ชลบุรี / /
23143 นาย สมบุญ สุดใจ 5ม.1 บัวลอย หนองแค สระบุรี /
23144 นาย สมบุญ เสนะโท 210 พานิชเจริญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
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23145 นาง สมบุญ อรรถธรรมสุนทร 1236/4 หมู 4 ถ.โกรีย ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
23146 นาย สมบุญ อรามทอง 195 มาตยวงศ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
23147 นาง สมบุญ อารมณศิลป 261 ศรีอุทัย อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี /
23148 นาง สมบุญ ทองดวง 81 หมู 9 บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม / /
23149 นาย สมบูรณ ณ เชียงใหม /
23150 นาง สมบูรณ พวกอ่ิม /
23151 นาย สมบูรณ กคะหุน 37 ม.9 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง /
23152 นาย สมบูรณ กลิ่นหอม 481/119 ซอย 37 ยิ่งอํานวยม. จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
23153 นาย สมบูรณ กัลปงหา 45/1ม.7 เมืองชุมพร ชุมพร /
23154 นาย สมบูรณ เกตหอม 56 ดอยสะเก็ตเกา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
23155 นาย สมบูรณ เกษาพันธ 180ม.10 เดชอุดม อุบลราชธานี /
23156 นาง สมบูรณ เกียรตินันทน 250 พหลโยธิน44 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
23157 นาย สมบูรณ แกวทองคง 829 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23158 นาย สมบูรณ แกวบริสุทธิ์ 31/4ม.4 เกาะถ้ํา เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา /
23159 นาย สมบูรณ แกวลําหัด 97 ม.5 นครศรีธรรมราช /
23160 นาย สมบูรณ โกมลนาค 129 บานแมแกดนอยม.5 สันทราย-พราว ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 /
23161 นาย สมบูรณ ขันธเพ็ชร 100/23ม.4 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
23162 นาย สมบูรณ คงทัพ 3ม.1 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140 / /
23163 นาย สมบูรณ คหะวงษ 49 6 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ 67280 / / /
23164 นาง สมบูรณ คําราชา 204 หมู 3 ต. กลางเวียง ถ.เจาฟา อ. สา จ. นาน /
23165 นาง สมบูรณ ฆองประเสริฐ 239 เดิมบาง มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / / / /
23166 นาย สมบูรณ จงประสิทธิ์ไชย 900/33 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
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23167 นาย สมบูรณ จันดารักษณ 120ม.12 อุบลราชธานี /
23168 นาย สมบูรณ จันทรจรุง 8/1 1 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230 /
23169 นาย สมบูรณ จันพุม 177/1ม.3 บานหมอ พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
23170 นาย สมบูรณ จุฑามณี 137 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
23171 นาย สมบูรณ ใจชูศรี 51.55  ต.ชางมอย ถ.วิชยานนท /
23172 นาย สมบูรณ ชวาลเวชกุล 935 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
23173 นาย สมบูรณ ชัยสวัสดิ์ 190/5 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
23174 นางสาว สมบูรณ ชํานาญวนิชกุล 85 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
23175 นาย สมบูรณ ชุมพวล 12 ม.10 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี /
23176 นาย สมบูรณ แซยาง 75/1 ม.13 รมเย็น เชียงคํา พะเยา 56110 / / / /
23177 นาย สมบูรณ แซเลา 16 พาดสาย สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
23178 นาย สมบูรณ ฐิตินันทสมบูรณ 6/27 ศูนยวิจัย เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
23179 นาย สมบูรณ ณ เชียงใหม 1/21 ม.1 สาย4 ริมใต แมริม เชียงใหม /
23180 นางสาว สมบูรณ ตวยกระโทก 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23181 นาย สมบูรณ แตงโสภา 793/10 พหลโยธิน ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี 76120 / / / /
23182 นาย สมบูรณ ถาวรพานิช หมูที่ 1 ต. บานโพธิ์ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา /
23183 นาย สมบูรณ ทองเดือน 146 ม.2 บานโตน พระยืน ขอนแกน 40000 /
23184 นาย สมบูรณ ทองตา - ม.2 เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
23185 นาย สมบูรณ ทองอยู ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร /
23186 นาย สมบูรณ ธรรมชัย 136 ม.5 สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม /
23187 นาย สมบูรณ นนทะลุน 74ม.1 อุบลราชธานี /
23188 นางสาว สมบูรณ นาขันที 236ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
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23189 นาย สมบูรณ นาชัย 57ม.2 หนองคาย /
23190 ส.อ. สมบูรณ นิ่มตระกูล 205ม.9 ทหาร หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23191 นาย สมบูรณ นิลผาย 87/1 ม.3 รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
23192 นางสาว สมบูรณ นุนเกลี้ยง 58ม.5 บานตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช /
23193 นาย สมบูรณ บัวบาล 78 ม.1 สุขาภิบาล 2 คลองกุม บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
23194 นาย สมบูรณ บุญยิ้ม ม.3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
23195 นาย สมบูรณ บูรณะโอสถ หมูที่ 7 ต. ทายหนา อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม /
23196 นาย สมบูรณ ประดิษฎวงศ 107-109 บวร บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
23197 นาง สมบูรณ ผองจิตร 36 ต.เสาชิงชา จ.พระนคร /
23198 นาง สมบูรณ พวกอ่ิม 63/4 ทากระดาน ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250 /
23199 นาย สมบูรณ พิทักษสกุลหงส 144/8-9 ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
23200 นาง สมบูรณ พิพิธเสมา 1 ม.13 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 84250 สุราษฎรธานี /
23201 นาย สมบูรณ พุกกะณะสุต 3995 ต.พระโขนง อ.พระโขนง จ.พระนคร /
23202 นางสาว สมบูรณ เพ็ชรัตน 369 เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
23203 นาง สมบูรณ โพธิ์คํา 49 5 25 เลียบคลอง 13 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170 / / /
23204 นาย สมบูรณ ภิสัชเพ็ญ 52 ต.เสาชิงชา ถ.บํารุงเมือง อ.พระนคร จ.พระนคร /
23205 นาง สมบูรณ ยอดขุนทด 131 ม.2 กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา /
23206 นาย สมบูรณ ยอดโรจน 5/1ม.1 ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช 80250 / /
23207 นาย สมบูรณ ยั่งยืน 190 ม.12 ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย / /
23208 นาย สมบูรณ ใยอุน 91ม.8 อุดพมประสาน สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู /
23209 นาย สมบูรณ รุงรัตนเวช 109/164ม.4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
23210 นาย สมบูรณ รุงศรีรัตน 123 6 สีแกว เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 /
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23211 นาย สมบูรณ โรหิตจันทร 564 รอบเกาะเมือง ทาวาสุกรี กรุงเกา พระนครศรีอยุธยา /
23212 นาง สมบูรณ ฤทธิ์ดํารงสกุล 78 ม.8 เพชรเกษม ทาขาม ทาแซะ ชุมพร /
23213 นาย สมบูรณ เลิศรัตนวิจิตร 69/1 นันทาราม หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
23214 นาย สมบูรณ วงศกําภู 8/129-130 ม.5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
23215 นาง สมบูรณ วงศทองหอ 41840 ตรอกจันทร ทุงวัดดอน ยานนาวา กทม. /
23216 นาย สมบูรณ วรรณดํา 38 ม.6 บานหนองไผ สิงหโคก เกษตรวิสัย รอยเอ็ด /
23217 นาย สมบูรณ วะณีสวน ม.2 เชียงใหม /
23218 นาย สมบูรณ วะดี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23219 นาย สมบูรณ วัฒนพานิช 76 พญาลิไท ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
23220 นาย สมบูรณ วีราภิรัต 19 ราชดําเนิน ราชดําริ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
23221 นาย สมบูรณ แวนวิชัย 56/1ม.2 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ 53000 / /
23222 นาย สมบูรณ ศรีชาติ ก.76 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
23223 นาง สมบูรณ ศรีมวง 905/2 บางแวก จรัลสนิทวงศ คูหาสวรรค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
23224 นาย สมบูรณ ศศิจันทรา 84/56 ม.7 ปทุมธาน-ีสามโคก บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160 / / / /
23225 นาย สมบูรณ ศิริสุข 57ม.15 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช /
23226 นาย สมบูรณ สอดศรี 14ม.2 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
23227 นาย สมบูรณ สังขผองใส 3 วัดราชาธิวาส สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / /
23228 นาง สมบูรณ สิทธิไกร 3ม.12 ศิลาทิพย ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 /
23229 นาย สมบูรณ สิทธิหาญ 777ค ประชาธิปตย หัวเวียง เมือง ลําปาง / /
23230 นาย สมบูรณ สีสัน 224/434 3 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 / /
23231 นาย สมบูรณ สุขวิชัย 79/5 นครบาล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23232 นาย สมบูรณ สุขศรี 155 วิจิตร 2 ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร / /
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23233 นาย สมบูรณ สุดตาดวง 23/15 ม.8 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
23234 นาย สมบูรณ หงษมโนรมย 110 ปรีดา อาเนาะรู เมืองปตตานี ปตตานี /
23235 นาย สมบูรณ หวังเจริญพร 4/56 สุขุมวิท21(อโศก) ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
23236 นาย สมบูรณ หวั่นเสง 140ม.9 เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช 80120 / /
23237 นาย สมบูรณ โหราพงศ 14 ม.4 เยาวราช ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
23238 นาย สมบูรณ อารยชาติสกุล 74/79 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
23239 นาย สมบูรณ อารีประเสริฐกุล 182/53 ศรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
23240 นาย สมบูรณ อินทะโก 10/5 ม.14 กลางเมือง เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
23241 นางสาว สมบูรณ โอภาสปกรณกิจ 60/176ม.12 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
23242 นาย สมประสงค บรรเทา 59/153  7 บงกช 7 คลองสอง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
23243 นางสาว สมประสงค สมบัติวิไลเลิศ 4348 นลลาน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
23244 ดาบตํารวจ สมประสงค กาญจโนทัย 167/2 25มกรา เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
23245 นาย สมปราชญ หาบุญมี 40/21 ลาดพราว83 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
23246 นาง สมปอง คําปญญา 37/3155 ม.4 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
23247 นาย สมปอง คุณสอน 125 ม.8 คอกควาย บานไร อุทัยธานี / /
23248 นางสาว สมปอง ดีสวัสดิ์ 112 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
23249 นางสาว สมปอง ตติยภัณฑรักษ 368/2 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23250 นาย สมปอง ทองชูชวย 29ม.3 แมทอม บางกล่ํา สงขลา / /
23251 นาย สมปอง นฤมิตร 103 6 พวา แกงหางแมว จันทบุรี 22160 /
23252 นาง สมปอง นิลสูตร 7/129 ม.3 สมุทรปราการ /
23253 นาย สมปอง ปานสุข 76ม.1 ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี /
23254 นาย สมปอง แพงสุข 306ม.1 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี / /
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23255 นาง สมปอง วงษพิทักษ 85/10 9 ตะพง เมืองระยอง ระยอง 21000 / / / /
23256 นาย สมปอง สิทธิลักษณ 22ม.8 บานตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี /
23257 นาง สมปอง สุริยา 85/1ม.4 ทับชาง นาทวี สงขลา /
23258 นาย สมปอง อยูรม 33/1ม.2 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ /
23259 นาย สมปอง อุทุมรัตน 15/1 12 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
23260 นาง สมปอง ฮัมวารชร 51-55 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
23261 นาง สมแปน คงจรูญ 1049 หมู 1 ต.คลองตัน ถ.กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ อ.พระโขนง จ.พระนคร /
23262 นาย สมแปน จันทรแสง 168/9 ม.1 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค /
23263 นางสาว สมแปน โพธิผล 42/65 4 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / / / /
23264 นาย สมผล สุโพธิ์คํา 575 หมู7 สุขุมวิท ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / / /
23265 นาย สมเผา สิงหเสนา 897/322ม.1 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / /
23266 นาย สมฝน ชูประเสริฐโชค 1748/11 เจริญกรุง กรุงเทพมหานคร /
23267 นาย สมพงค คําสาร 1/28ม.4 ลําพูน-บานธิ เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
23268 จาเอก สมพงค เพ็ชรรักษ 44 มหาศิลป สุขุมวิท 71 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
23269 นาย สมพงศ กันทาแจม 106/2ม.2 มะเขือแจ เมืองลําพูน ลําพูน /
23270 นาย สมพงศ ชวยปทิว 136 ม.1 วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
23271 นาย สมพงศ นิลออน ม.6 กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม / /
23272 นาย สมพงศ ศรีโยธา 2 ก. พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23273 นาย สมพงศ ศิริพันธ 70ม.8 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร /
23274 นาย สมพงศ สุกแกวคง 130 2 เขาปู ศรีบรรพต พัทลุง 93190 /
23275 นาย สมพงษ การเที่ยง 99/1 ม.8 ยานยาว เมืองพิจิตร พิจิตร /
23276 นาย สมพงษ กิ่งวงศ 55 ศรีเมือง ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา /
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23277 นาย สมพงษ กุมภีพงษ 16 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
23278 จ.ส.อ. สมพงษ แกวเถื่อน 89/176ม.9 ทาแค เมืองลพบุรี ลพบุรี /
23279 นาย สมพงษ แกวสาคร 257 จักรเพ็ชร วังบูรพา พระนคร พระนคร / /
23280 นาย สมพงษ เขมาวุฆฒ 132 เสร8ี สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
23281 นาย สมพงษ ครุมณีตระกูล 881 สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
23282 นาย สมพงษ คําจันทร 216/1ม.9 สังเม็ก กันทรลักษ ศรีสะเกษ /
23283 นาย สมพงษ จองชัย 112 ม.1 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน /
23284 ส.อ. สมพงษ จันทรเที่ยง 315 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
23285 นาย สมพงษ เจียดนอก 8 วัดปากน้ํา ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
23286 นาย สมพงษ แจมอน 1/1 ม.2 วัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุรี 20140 /
23287 นาย สมพงษ ใจจันทร 161ม.2 เชียงใหม-ฮอด หางดง ฮอด เชียงใหม /
23288 จาสิบโท สมพงษ ฉายสุวรรณ 17/8ม.13 ประชาราษฎรสาย1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23289 นาย สมพงษ ชัยสงคราม 269/16 บรมไตรโลกนารถ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
23290 นาย สมพงษ ช่ืนวิทยา 4/2 5 สังฆสันติสุข สังฆสันติสุข กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / /
23291 นาย สมพงษ โชคสวัสดิ์ภิญโญ 194 ประเวศนใต พิจิตร /
23292 ส.ต.อ. สมพงษ แดงอุบล 27/4 ขวาพระ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
23293 นาย สมพงษ ตัญญะเจริญ 22ม.5 ทาถาน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 /
23294 นาย สมพงษ เตียวตระกูล เลขที่ 56 ต.วังทอง อ. วีงทอง จ.พิษณุโลก /
23295 นาย สมพงษ ทวีพูน 368 ม.26 วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี / /
23296 นาย สมพงษ ทองมี 12/2 สัมพันธมิตร หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
23297 นาย สมพงษ ทูนทับ 60/1 หมู 4 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 70120 /
23298 นาย สมพงษ นนทะแสน 55 เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน 40250 /
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23299 นาย สมพงษ นิลรัตน 4 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
23300 นาย สมพงษ เนียมเปย 49/15  ม.2 ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
23301 นาย สมพงษ ประภารัตน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
23302 นาย สมพงษ พลาศรี 86ม.6 ปถวี มะขาม จันทบุรี / /
23303 นาย สมพงษ พวงประทุม 65 ม.1 พัทลุง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
23304 นาย สมพงษ เพ็ชรประไพ ม.7 มวงหมู เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
23305 พันจาเอก สมพงษ โพธิพันธุ 47/199 7 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / /
23306 นาย สมพงษ มาลาวัยจันทร 66/3 ม.2 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต /
23307 นาย สมพงษ ยอดฉิมมา 7 ม.1 หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค /
23308 นาย สมพงษ วรรณถัด 239 ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
23309 นาย สมพงษ วังศิริพิทักษ 79/102ม.2 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / /
23310 นาย สมพงษ วิเศษสุวรรณ 1484 จรัญสนิทวงศ 57 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
23311 นาย สมพงษ เวชสุวรรณ 5/3 4 ลาดบัวขาว บานโปง ราชบุรี 70110 /
23312 นาย สมพงษ เวชอนันต 159 ถ.นครนอก ต.บอยาง อ.เม่ือง จ.สงขลา /
23313 นาย สมพงษ แววเพ็ชร 1 ถ.จรดวิถีถอง ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย /
23314 นาย สมพงษ ศรีโพธิสุข 5 หนองปากดลง เมือง นครปฐม / /
23315 นาย สมพงษ ศรีสมบูรณ 1 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
23316 นาย สมพงษ สวางพิศาลกิจ 1627 ก. เนรมิตร ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
23317 นาย สมพงษ สิริพฤฒิพิบุล 34/5 ม.7 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
23318 จ.ส.อ. สมพงษ สืบสุภาพ ป พัน11 ร.อ. ม.9 เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
23319 พันเอก สมพงษ สุดเกตุ 95/24 ม.5 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
23320 นาย สมพงษ สุผล 1 ม.6 สุขประยูร หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี / /
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23321 ส.อ. สมพงษ สุภรณประดิษฐ 83ม.2 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
23322 นาย สมพงษ สุวรรณแสง 74/14 ในเขต ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
23323 นาย สมพงษ หงษเจริญ 4 ม.1 ปกาสัย เหนือคลอง กระบี่ /
23324 นาย สมพงษ หอมมณี 17ม.4 บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ /
23325 พ.ท. สมพงษ โหละสุต 125 ม.1 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
23326 นาย สมพงษ องอาจยุทธ 250/11ม.15 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
23327 นาย สมพงษ อยูเกตุ 35ม.3 ปทุมธานี /
23328 นาย สมพงษ อยูรอง 250 ม.4 มโนรมย ชัยนาท /
23329 นาย สมพงษ อังศินันท 5 ชุนคา สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา / /
23330 นาย สมพงษ อินทารักษ 191-193 ทาแพ ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
23331 นาย สมพงษ อ้ึงสิริตระกูล 427 ชัยเกษม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
23332 นางสาว สมพงษ แซตั๊น 88 ม.7 ต.สามพ่ีนอง อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 22160 จันทบุรี /
23333 นาง สมพงษสิริ สอนม่ัน 50/20 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / / /
23334 นาย สมพจน ศรีประพฤทธิ์ชัย 867/30 รวมประดิษฐ สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23335 นาย สมพร วัชรานาถ /
23336 นางสาว สมพร เกิดพารา /
23337 นางสาว สมพร กระทู 2ม.7 หลมเกา หลมเกา เพชรบูรณ 67120 / /
23338 นาย สมพร กุกุดเรือ 33/15 ม.6 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
23339 นาย สมพร กุลโสภณ 6 ทา เมือง พิจิตร / /
23340 นางสาว สมพร เกิดพาลา 116/1 3 สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 /
23341 นาย สมพร แกวสุข 79 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
23342 นาย สมพร ขาวจุย 113/42ม.5 บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
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23343 นาย สมพร ขาวสุวรรณ 11/16 ชุมแสง วังจันทร ระยอง / /
23344 นาง สมพร ขํากระแสร 102 1 สวางอารมณ สวางอารมณ อุทัยธานี 61150 / /
23345 นาย สมพร ขุมทอง 177/194 ม9 ราษฎรอุทิศ1 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา / /
23346 นาง สมพร คัมภีรยศ 932 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี /
23347 นาง สมพร คําแสนราช 30ม.1 ปลักหนู นาทวี สงขลา / /
23348 นาง สมพร คีรี - ม.1 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร /
23349 นางสาว สมพร งามสวาง 162/3 สีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร /
23350 นางสาว สมพร จิตตอํานวยศักดา 2508/712 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
23351 นางสาว สมพร จิตรัตนพร 2508/975 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
23352 นางสาว สมพร จิรพานุรักษ 7/170 ปลูกจิตต พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 / / / /
23353 นาย สมพร เจริญพงศ 13/65 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
23354 นางสาว สมพร ฉัวตระกูล 1219/1 จรัญสนิทวงศ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
23355 นางสาว สมพร ชมฟก 12 จุลดิถถ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23356 นาย สมพร ชางเผือก 1183 แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
23357 นาย สมพร ชาญวณิชยสกุล 1098/19-20 คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / / /
23358 นาวาอากาศโท สมพร ช่ืนพลี 111/588 5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
23359 นาย สมพร ไชยพิมพ 43ม.7 วารินชําราบ อุบลราชธานี /
23360 นาง สมพร ฐิตยารัจษ 41 ปทุมรัฐ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
23361 นาย สมพร เดชค้ํา 17 3 เขาดิน เขาพนม กระบี่ 81140 / /
23362 นาง สมพร ตั้งศิลวัฒนกุล 259 ม.2 เพ เมืองระยอง ระยอง 21160 / /
23363 นาง สมพร ตาจุมปู 143/10 ขุนควร ปง พะเยา 56140 /
23364 นาง สมพร เตียเจริญ 27 ม.7 มรรคาประสิทธิ์ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี /
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23365 นาง สมพร ถาวรายุศม 20/2 สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี 70120 /
23366 นาย สมพร โถสายคํา 39 ม.2 อุบลราชธานี /
23367 นาง สมพร ทะละวงศ 177/2 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
23368 นาย สมพร ทิพยดี 169 ม.5 ลําทับ ลําทับ กระบี่ 81120 / /
23369 นาย สมพร นาคนาคินทร 2/1 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย / /
23370 นาย สมพร นาคะโยคี 465/1 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
23371 นางสาว สมพร นิ่มมาส 1/3 จัสรรสุนทรที่ 7 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
23372 นาย สมพร นุมแปน 33 บางใหญ กระบุรี ระนอง /
23373 นาย สมพร บูรณเจริญ 92 พระราม 4 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
23374 นาย สมพร ปรกแกว 39ม.1 เบิกไพร บานโปง ราชบุรี /
23375 นาย สมพร ประนัดทา 141ม.2 โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 /
23376 นางสาว สมพร ประเสริฐรุง 16 สุขุมวิท103 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / / /
23377 นาง สมพร ปญญา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
23378 นาย สมพร ผิวผอง 583/5ม.3 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 81160 /
23379 นางสาว สมพร พันธะ 124/19 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
23380 นางสาว สมพร พิทยขจรวุฒิ 568/12 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23381 นาย สมพร พ่ึงทองหลอ 106ม.5 แมแตง แมแตง เชียงใหม 50150 /
23382 นาย สมพร พุทธจรรยาวงศ 200/24 ยศเส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
23383 นาง สมพร พุทธมนต 49/1 ม.8 สุขาภิบาล บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 / / /
23384 นาย สมพร พุมภักดี ม.10 ปราจีนบุรี /
23385 นางสาว สมพร ฟุมฟองฟู 24/1 ม.6 ลี้ ลี้ ลําพูน 51110 / / / /
23386 นาง สมพร ภูติยานนต 35 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
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23387 นาง สมพร มนตนารายณ 67/1291 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
23388 นาง สมพร มังกรหงษ 10/2-10/3 อัษฎางค ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
23389 นางสาว สมพร มาคี 1038/2 เจริญกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
23390 นาย สมพร มีชัย 419/1072 หมู 10 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ / /
23391 นาย สมพร มีบุญเปยม 138/3ม.4 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
23392 นาย สมพร มูลมัง 270ม.13 ง้ิวดอน เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 / / /
23393 นาง สมพร รวมทรัพย 243/22 ม.1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
23394 นาย สมพร รัตนพันธ 132 วรคามินทร สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 / / /
23395 นาย สมพร วงศอามาตย 658ม.2 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23396 นาง สมพร วองวงศษาโรจน 59/4/1 เขาสามสิบหาบ ทามะกา กาญจนบุรี /
23397 นาง สมพร วัชรเสนีย 34/13 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
23398 นาย สมพร วัชรินทรยานนท น. 310 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
23399 นาย สมพร วันคํา 92ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
23400 นาง สมพร ศรีพ่ึง 8ม.6 หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี /
23401 นาย สมพร ศรีรัตนาม 207ม.8 อุดร-หนองคาย หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23402 นางสาว สมพร ศรีศักดา 129ม.2 โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
23403 นาย สมพร ศรีสุชาติ 293 ค.เสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
23404 นางสาว สมพร ศิริสมบัติอําไพ 565 อิสรภาพ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
23405 นาย สมพร สงวนหงษ 50-4 เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
23406 นางสาว สมพร สะราคํา 99/580 หมู 5 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 10810 / / /
23407 นาย สมพร สาครินทร 32ม.15 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23408 นาง สมพร สินนารายณ 666/61 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
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23409 นาง สมพร สินสุรินทร 6543  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
23410 นาง สมพร สุดใจ 101 9 นาพญา หลังสวน ชุมพร /
23411 นาย สมพร หนองบัวดี 73/1 ม.7 หลุมรัง บอพลอย กาญจนบุรี / / / /
23412 นาง สมพร อูผลเจริญ 54/83 ม.4 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / / /
23413 นาง สมพร เอมเสม 50/90ม.3 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี / /
23414 นาง สมพร ฮอสกุล 88/142 หมู 1 ถ.พุทธมณฑล 4 บางกระทึก สามพราน นครปฐม / / /
23415 นาง สมพรทิพย จะเติบโต 260/24 หมู 1 ลพบุรี /
23416 นาย สมพล กิตติบัญชากุล 10/934ม.7 สุขสันต33 กาญจนภิเษก บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
23417 นาย สมพล จันทรสุวรรณ 71/4ม.1 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
23418 นาย สมพล ฉัตรอินทร 12 ม.1 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี /
23419 นาย สมพล ชีวะประเสริฐ 216 ยมราช ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
23420 นาย สมพล ชูกลิ่นหอม 88 ม.3 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม /
23421 นาย สมพล โชติธรรม 38 ม.2 เกาะแตว เมืองสงขลา สงขลา /
23422 นาย สมพล ตะพัง สํานักงานสาธารณสุข ม.1 ไทรโยค กาญจนบุรี /
23423 นาย สมพล ทวีทัพ 57 ศรีตะกั่วป ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา /
23424 นาย สมพล เนียมหลาง 1 7 วัดแกว บางแพ ราชบุรี 70160 / / /
23425 นาย สมพล ยฆะเสม 72-74 ต.พนม อพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
23426 นาย สมพล ยะคะเสม ม.1 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
23427 นาย สมพล วัชระพิสิทธินนท 33/55 รัตนาธิเบศร บางรักใหญ บางบัวทอง นนทบุรี /
23428 นาย สมพล ศิริสมบูรณเวช 833 ข. พระพันวษา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
23429 นาย สมพล เอนกนันท 207 เดิมบาง มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
23430 นาย สมพล จันทรทุง 95/254 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นนทบุรี /
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23431 นาย สมพันธ นรเดชานันต - ม.3 น้ําชํา สูงเมน แพร / /
23432 นาย สมพาน วงคแกว 93 3 ปาเลา เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
23433 นาย สมพิศ จันสถาพร 12ม.8 สิงห บางระจัน สิงหบุรี /
23434 นาง สมพิศ เชาววัลแลน 1873 พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / / /
23435 นาง สมพิศ ถูกนึก 176/2 ประตูชัย พะเยา 56000 /
23436 นาย สมพิศ บุญแกววรรณ 485ม.6 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
23437 นางสาว สมพิศ ปตะสิงห 285 กรุงเกษม วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
23438 นาง สมพิศ เพ็งแจมศรี เณรแกว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
23439 นาง สมพิศ ศิริมงคล 72/6 เทศบาล 7 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 /
23440 นาง สมพิศ สุนประชา 23/2 เทศลาบ บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี / /
23441 นางสาว สมพิศ อุปลา 14 กรุงเกษม กรุงเทพมหานคร /
23442 นางสาว สมพิศ ไอถนอมสัตว 431 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
23443 นาย สมเพชร แสงคํา /
23444 นาง สมเพชร พงษเผาไทย 27/3 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23445 นาย สมเพ็ชร ฉวีรัตน 119 ต.ในเมือง อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี /
23446 นาย สมเพ็ชร อินทะพันธุ 2644 สายกลาง สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง /
23447 นาง สมเพียง หญีตจันทร 19ม.2 เขาทะลุ สวี ชุมพร 86130 /
23448 นางสาว สมเพียร หลอดเพ็ชร 59 10 ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 43140 / /
23449 นาย สมเพียร อินธิจักร 187ม.4 บํารุงเมือง สกลนคร /
23450 นาย สมโพชฌ เจษฎางถูร ม.7 จอมทอง เชียงใหม /
23451 นาย สมโพธิ์ โพธิ์พันธุ 171/590ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
23452 นาย สมโพธิ์ เลาหวิจิตร 101ม.12 นครศรีธรรมราช /
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23453 นาย สมภพ ทองฤทธิ์ 140/1 ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23454 นาย สมภพ ปญญาวุฒิธรรม 136 ม.4 บานสอง บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี /
23455 นาย สมภพ เพ็ชรศิริ 55/106 ม. 12 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10500 /
23456 นาย สมภพ เพิงมาก 50ม.4 บางแกว ละอุน ระนอง / /
23457 นาย สมภพ วงศอนันตโชติ 232/4 จันทรสะพาน 3 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร /
23458 นาย สมภพ สงวนกิจ 85/1 ม.2 ระยอง /
23459 นาย สมภพ สิทธิธนานุโชติ 11/231 ม.9 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
23460 นาย สมภพ สีหสุริติ บานหมอ บานหมอ สระบุรี /
23461 นาย สมภพ สุทธปรีดา 90ม.1 แมพริก แมพริก ลําปาง /
23462 นาย สมภพ เอกอํานวย 31 1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
23463 นาย สมภา ลุนสี 8 เขือน้ํา บานผือ อุดรธานี /
23464 นาย สมภาพ สุทธปรีดา 90 ม.1 แมพริก แมพริก ลําปาง /
23465 นาย สมภาม์ิ ดลโสภณ 1189 เชียงราย /
23466 นาย สมภาร กองคํา 21 ม.1 เพ็ญ อุดรธานี /
23467 นาย สมภาร เพ่ิมพูล 229ม.12 ขอนแกน 40230 /
23468 นาง สมภาร สงวนรัตน 63/18 เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 /
23469 นาย สมภูมิ เทพโกษา 33 ริมทางรถไฟ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
23470 นาย สมโภช ปนสุข 71 ม.8 รัตภูมิ สงขลา / / / /
23471 นาย สมโภช วัลลิสุพรรณ 684 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
23472 นาย สมโภช สระทองวี 88/80 10 บางชาง สามพราน นครปฐม 73110 / /
23473 นาย สมโภชน เปลงทรัพยสิน 51/1ม.7 จันทบุรี /
23474 นาย สมโภชน ศรีทน 81ม.14 พหลโยธิน เมืองเชียงราย เชียงราย /
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23475 นาย สมโภชน ศิริวัฒน 4/1 ม.5 พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
23476 นาย สมโภชน อเนกพิเชฐกุล 1/170 ม.6 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
23477 นาย สมโภชน จูงฉัตราภรณ 145/24 ม.3 ต.สะพานสูง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240 กรุงเทพมหานคร /
23478 รอยตํารวจเอก สมมติ ณ ตะกั่วทุง 4007 ต.ทาตะเภา ถ.ศาลาแดง อ.เมือง จ.ชุมพร /
23479 นาง สมมะนา บุญจู - ม.2 ปาย แมฮองสอน /
23480 นาง สมมะนา สืบอาย /
23481 นต. สมมาตร เนียมนิล 47 วัดจันทรนอก บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
23482 นาง สมมารถ เล็กมณี 396/6 ม.17 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
23483 นาย สมมารถ สถิรวณิชย 233/4 ราชวิถี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
23484 นาย สมยงค เตชะวงค 205 11 แจซอน เมืองปาน ลําปาง 52240 /
23485 นาย สมยศ คําพล 13/1 5 วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140 /
23486 นาย สมยศ คําม่ัน 129 ม.2 แมวะ เถิน ลําปาง 52230 /
23487 นาย สมยศ แซเตียว 48 วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
23488 นาย สมยศ ตั้งสกุล 112/640 ม.11 บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
23489 นาย สมยศ รัตนมา 117 1 กาญจนวนิช ทาขาม หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
23490 นาย สมยศ เลิศไพชัยยนต 1558 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23491 นาย สมยศ ศรีสุข 932 จรัญสนิทวงศ 3 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
23492 นาย สมยศ สถิตยสุขเสนาะ 100/80 3 ราษฏรสามัคคี หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
23493 ร.ท. สมยศ อารมณช่ืน 271ม.5 ราชดําเนิน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
23494 นาย สมยศ เอกมณีโรจน 47/2ม.1 ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 /
23495 นาย สมยศ นามวงค 26/1 ม.8 ต.นิคมสรางตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทร.036-652053 ลพบุรี /
23496 นางสาว สมร แกวใส 67 พิชัย ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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23497 นางสาว สมร จอมแกว 73/5 หมู 1 เพชรเกษม ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130 /
23498 นาย สมร จันทเวช 426 ม.9 อุบลราชธานี /
23499 นาง สมร จุลพันธ 24 ม.2 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม / /
23500 นางสาว สมร ดีสมเลิศ 520 บรมราชชนนี บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
23501 นางสาว สมร ทินวงศ 74/1 บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 /
23502 นางสาว สมร บุญรุง 121/1ม.2 คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 81120 / /
23503 นางสาว สมร บูรณะโอสถ 75/45 บางจะเกร็ง 1 ราชญาตรักษา แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 / / /
23504 นาย สมร ประจันทรมวล 4 ม.4 หนองเรือ ขอนแกน /
23505 นาง สมร ปยวินิจฉัยกุล 127 รามคําแหง 68 (สุภาพงษ สุขาภิบาล 3 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
23506 นาย สมร ศรีโกศล 251 ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
23507 นาย สมร ศรีรินทร 204 ประจักษ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23508 นาย สมรจน แกวแหวน 10 ม.4 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค /
23509 นาย สมรภูมิ ดลโสภณ ถ.ประชาธิปตย อ.พะเยา จ.เชียงราย /
23510 นาย(พระ) สมรรถบริหาร (ทองพรมบุตร) 2322 3 มหาดไทย ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
23511 นาย สมรรภ สุยะวา 53ม.1 ตระการพืชผล อุบลราชธานี /
23512 นางสาว สมรรัตน กมลวัทนนิศา 142/58/50 ม.2 ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
23513 นางสาว สมรสุดา ธนาสนะ 36/30ม.8 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
23514 นาย สมรัก พานิชปฐม ม.8 บางเลน บางเลน นครปฐม /
23515 นาย สมรัก รวิทัศน 17 ริมทางรถไฟ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
23516 นาย สมรักษ จันทรหอม 79/100 หมู 4 บางกรวย-ไทรนอย บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
23517 นาง สมรักษ นวลนวรังกูล 8 พัฒนาการ 63 แยก 2 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
23518 นาย สมเร็จ เกี้ยวฝน 328 2 ศาลา เกาะคา ลําปาง 52130 /
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23519 นาย สมฤกษ เขตธํารง 323/2 หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23520 นาย สมฤกษ ปยะเวชวิรัตน 3617-3619 สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
23521 นางสาว สมฤดี จันทรโสม 29/1 ม.2 รางสาลี่ ทามวง กาญจนบุรี 71110 / /
23522 รอยโทหญิง สมฤดี ใจเอ้ือ 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23523 นางสาว สมฤดี เพียรสูงเนิน 55 3 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 /
23524 นางสาว สมฤดี ศรีโชคลาภ 26 รัชดานิเวศน ประชาราษฏรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
23525 นางสาว สมฤดี อ่ึงปญญา 66 3 หนองคาย 38000 / / / /
23526 นางสาว สมฤดี เหมจินดา 140/15 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นนทบุรี /
23527 นาย สมฤทธิ์ แตสุนทรไพเราะ 387/868 ม. ซ.ตรอกขาวสาร ถ.เตชะวนิช ต.บางซ่ือ อ.บางซ่ือ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 โทร. กรุงเทพมหานคร /
23528 นางสาว สมฤทัย เหลาพงศประเสริฐ 120 เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
23529 นาง สมลักษณ โกศการิกา 12 ม.11 เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
23530 นางสาว สมลักษณ จูงมาโนชญ 75/3 พระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
23531 นางสาว สมลักษณ เจียรภักดีสมบัติ 70/66-67 เพชรบุรีตัดใหม พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23532 นาง สมลักษณ แซลี้ 8/2 รามวิถี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / / /
23533 นาย สมลักษณ ธนวินท 729/44 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
23534 นาง สมลักษณ เปยมจันทร 119 พระราม 6 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23535 นาง สมลักษณ วัฒนสารสมบูรณ 224/4-5 เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
23536 นางสาว สมลักษณ สมิติเมธา 192 ม.7 เลย 42000 / /
23537 นางสาว สมลักษณ สุขเมือง 49/2 ม.11 บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ / /
23538 นางสาว สมลักษณ สุรัตนชัยการ 71/29 ม.5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
23539 นาง สมลักษณ แหลมหลัก 653/19 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
23540 นาง สมลักษณ หนูจันทร 223 ม.2 ต.จระเข อ.หนองเรือ จ.ขอนแกน 40240 ขอนแกน /
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23541 นาย สมลิ้ม วรกลีบ 856/20 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
23542 นาง สมวงค สุจริตจันทร 109 1 บางเมือง เมือง สมุทรปราการ /
23543 นางสาว สมวงศ ศรีมณี 109 ม.1 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ /
23544 นาย สมวงศ อโณทัย 22/1 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / / /
23545 นาง สมวงษ บุญรอด 1877 สุขุมวิท ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
23546 นาง สมวรรณ จารุวรรณสถิตย 30/54ม.3 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23547 นางสาว สมวาสนา ตั้งตริยวงศ 443 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
23548 นาย สมศรี ทาสุนันท /
23549 นางสาว สมศรี ขําอาจ 181/11 ม.8 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
23550 นางสาว สมศรี คลายพงษ 41/5 เทศบาล 1 บางแกว เมืองอางทอง อางทอง 14000 /
23551 นาง สมศรี โฆษิตชัยวัฒน 32-36 ประชานิคม บานโปง บานโปง ราชบุรี /
23552 นางสาว สมศรี ใจมาล 15 ม.6 แมแรม แมริม เชียงใหม 50180 / /
23553 นางสาว สมศรี เฉลิมแสน 56/1 ประชาธแพรักษ ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
23554 นางสาว สมศรี ไชยสุข 246 ม.3 คุมเกา เขาวง กาฬสินธุ 46160 /
23555 นาย สมศรี ถอนจันดา 35ม.18 บานกรวด บุรีรัมย /
23556 นางสาว สมศรี ทิพยนา 185/19ม.2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
23557 นาง สมศรี บําเพ็ญ 47 ม.5 นครศรีธรรมราช /
23558 นาย สมศรี พาสุนันท 1144 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23559 จ.ส.ต. สมศรี ภูอากาศ 11/8ในเขต เบญจรงค หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23560 นางสาว สมศรี มลินทวณิช 642/1 ทาดินแดง คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
23561 นาง สมศรี ยอดบริบูรณ - ม.2 ปากน้ํากระแส แกลง ระยอง /
23562 นาง สมศรี รัตนิพล 40ม.12 นาพญา หลังสวน ชุมพร /
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23563 นางสาว สมศรี รีรานนท 496/3 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
23564 นาง สมศรี เรืองศิลปกลการ 196/38 สาธุประดิษฐ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
23565 นาง สมศรี ลิ้มประเสริฐ ต.หนาเมือง ถ.อัมรินทร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา /
23566 นาย สมศรี เลิศยุทธพล 2/4 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
23567 นางสาว สมศรี วลัยกนก 28-30 กลัมตัน ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
23568 นางสาว สมศรี วิชญะเดชา 1287 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23569 นางสาว สมศรี วิเศษศักดิ์ 559 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
23570 นาย สมศรี ศรีนาทม 5 ม.5 โพธิ์ศรี สกลนคร /
23571 นางสาว สมศรี ศรีพฤทธเกียรติ 90 กรุงเกรษม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
23572 นาง สมศรี สมบูรณ 12 อินทามระ 57 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
23573 นางสาว สมศรี สัจจะสกุลรัตน 5/312ม.1 เพชรเกษม81 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
23574 นางสาว สมศรี สุขประเสริฐ 7/334ม.6 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
23575 นาย สมศรี สุวรรณกูฎ 72 กลาง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23576 นาง สมศรี แสงศิริ 47/10หมู2 บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
23577 นาง สมศรี หาญณรงค 866 พระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23578 นางสาว สมศรี อํานาจพาณิชย 231 ม.3 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23579 นาง สมศรี อ่ิมพิชัย 111/63 ศรนครพัฒนา1 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
23580 นาย สมศักดิ์ รุงพานิช /
23581 นาย สมศักดิ์ กองวุฒิเวช 31/1 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
23582 นาย สมศักดิ์ กอแสงวิชัย 163 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
23583 นาย สมศักดิ์ กันตีมูล 40/1ม.7 ออนกลาง แมออน เชียงใหม /
23584 นาย สมศักดิ์ เกิดอยู 2005/85 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
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23585 นาย สมศักดิ์ เกียรติอัมพร 8 หมูที่ 1 ต.นครชัยศรี  อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
23586 นาย สมศักดิ์ โกสุขวัฒนะ 75/57ม.8 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
23587 นาย สมศักดิ์ ขันทะกะพันธ 72 4 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 86000 / /
23588 นาย สมศักดิ์ คําแดง 648 เรวดี พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
23589 นาย สมศักดิ์ คําหอม 21/12 ม.2 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 นครปฐม /
23590 นาย สมศักดิ์ โคมแขวง 15 โชตนา ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
23591 นาย สมศักดิ์ จรัญเวโรจนศิริ 507/405 สาธุประดิษฐ ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
23592 นาย สมศักดิ์ จันทรกอน 308ม.1 หนองตอง หางดง เชียงใหม 50340 /
23593 นาย สมศักดิ์ เจริญพร - ม.4 ประจวบคีรีขันธ /
23594 นาย สมศักดิ์ ชวาลเวชกุล 955/2 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23595 พันเอกหมอมหลวง สมศักดิ์ ชุมสาย 139 1 เทศบาลนิมิตใต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
23596 นาย สมศักดิ์ ชูสกุล 24 เทศบาล 20 หวยยอด หวยยอด ตรัง /
23597 นาย สมศักดิ์ ฐิตินันท 1/86 ม.19 กาญจนาภิเษก ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
23598 นาย สมศักดิ์ ดวงประภา 177 ม.7 หนองสําโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23599 นาย สมศักดิ์ ดุมกลาง 18/220ม.4 วัดลาดปลาเคา บางเขน กรุงเทพมหานคร /
23600 นาย สมศักดิ์ เดียสกุล 62 ม.1 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี /
23601 นาย สมศักดิ์ ตั๋นสุทธานนท 535 วชิระปราการ บานโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี /
23602 นาย สมศักดิ์ ถึงสุข 259ม.1 กําแพงเพชร /
23603 นาย สมศักดิ์ ทอมศรี 17 ม.1 เชียงใหม-ฮอด เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
23604 นาย สมศักดิ์ ทารินทร 55/5 ม.3 หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
23605 นาย สมศักดิ์ เที่ยงตรง 60/1ม.1 ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี 18120 /
23606 นาย สมศักดิ์ แทมงคลรักษ 7-9 เทศบาล10 ตลาดหลวง เมืองอางทอง อางทอง /
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23607 นาย สมศักดิ์ ธนะสาร 63 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
23608 นาย สมศักดิ์ นวลแกว 210 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม / / / /
23609 นาย สมศักดิ์ บัวเผื่อน 1177/8 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23610 นาย สมศักดิ์ บานสวาสดิ์ 1524 เพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
23611 นาย สมศักดิ์ บุตรขุนทอง 285/3 เมืองเชียงราย เชียงราย /
23612 นาย สมศักดิ์ ประทา 217/2ม.5 เทพโยธี ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23613 นาย สมศักดิ์ ปญญาแกว 23/4 ม.4 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
23614 นาย สมศักดิ์ ปานสวาสดิ์ 1524 เพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
23615 จาเอก สมศักดิ์ ปุณยานันท 102ม.13 เพชรเกษม สาย2 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
23616 พันตรี สมศักดิ์ ปุสเทพ 62/1 ม.2 บานคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
23617 นาย สมศักดิ์ ผิวนิล 045 ม.1 แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
23618 นาย สมศักดิ์ พงษประยูร 89 ต.เสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
23619 นาย สมศักดิ์ พลสะทอน 131 ม.9 ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120 /
23620 นาย สมศักดิ์ พลายโถ 4 ม.5 หนองมะคาโมง ดานชาง สุพรรณบุรี /
23621 นาย สมศักดิ์ พลีชีพมะโนภาพ 9ม.5 ทุงคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
23622 นาย สมศักดิ์ พวงชมภู 55 ม.4 โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี /
23623 นาย สมศักดิ์ พาสวาง 197/28 ม.5 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
23624 นาย สมศักดิ์ เพียรพยัตสกุล 33ม.2 ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
23625 นาย สมศักดิ์ โพธิ์แกว 359/1 คลองภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
23626 นาย สมศักดิ์ ภูมิพิเชฐ 7/21ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
23627 นาย สมศักดิ์ มานแมน 48 ม.1 ราษฎรอุทิศ แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
23628 นาย สมศักดิ์ เมธากาญจนศักดิ์ 123/761ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
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23629 นาย สมศักดิ์ เมธีทักษะ 63 6 บานทับ แมแจม เชียงใหม 50270 / / /
23630 นาย สมศักดิ์ รักตพงศไพศาล น.314 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
23631 นาย สมศักดิ์ รัตนโภคา 101/1 4 สวนใหญ เมือง นนทบุรี / /
23632 นาย สมศักดิ์ รุงพานิช 15/2 2 ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา / /
23633 นาย สมศักดิ์ รุงโรจนวุฒิกุล 56/5 ประชาราษฎร สาย 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23634 นาย สมศักดิ์ ลิ้มรุงเรืองรัตน 452 ฌ. ริมคลองบางน้ําชน ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23635 นาย สมศักดิ์ เลิศวจนะ 1/3 5 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 /
23636 นาย สมศักดิ์ วัฒนวิภา 49 ม.1 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
23637 นาย สมศักดิ์ วัฒนศิลกุล 6/57 การุณราษําร ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
23638 นาย สมศักดิ์ วิจิตรสมบัติ 33/9 ม.1 ญาณวิโรจน หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
23639 นาย สมศักดิ์ วิชากุล 68/1 ม.5 บานหนองจอก บานไร อุทัยธานี /
23640 นาย สมศักดิ์ ศรีสุขใส 9/1 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23641 นาย สมศักดิ์ ศรีอัมพร 115-117 ง. หนองแค หนองแค สระบุรี /
23642 นาย สมศักดิ์ ศาลา 7-9 รวมจิตร หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23643 นาย สมศักดิ์ ศิริวัฒนากุล 49/4 หมู 4 บานวังตายศ โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66000 / /
23644 นาย สมศักดิ์ สมราง หมูที่ 1ต.พนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
23645 นาย สมศักดิ์ สวัสดิ์มงคลกุล 4009 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
23646 นาย สมศักดิ์ สังขปรีชา 173 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
23647 นาย สมศักดิ์ สังฆศรี 366 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23648 นาย สมศักดิ์ สาโท 2 ปามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 /
23649 นาย สมศักดิ์ สายสงค 21 10 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร 47130 / / /
23650 นาย สมศักดิ์ สิริวัฒนาโชค 508/5 เทอดไทย 33 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /
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23651 นาย สมศักดิ์ สีคันทะมาตร 229 ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี /
23652 นาย สมศักดิ์ สุหรายพรหม 51/4 วัดราชาธิวาส ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
23653 นาย สมศักดิ์ โสภณธนารักษ 164 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
23654 นาย สมศักดิ์ หลีละเมียร 82 สุขุมวิท 38 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
23655 นางสาว สมศิริ กาญจนกุล 14/24 อางทอง-สิงหบุรี ตลาดหลวง เมืองอางทอง อางทอง 14000 /
23656 นางสาว สมศิริ ยิ้มสะอาด 6 ม.3 นครปฐม 73000 /
23657 นาย สมสกุล ประพฤทธิ์ตระกูล 1096-98 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
23658 นางสาว สมสกุล ศรีจรรยา 242 ม.3 สุขุมวิท เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
23659 นาง สมสนิท ทองจันทร 146 ม.2 สกลนคร /
23660 นาง สมสมร เพ็ญจันทร 68ม.7 สุขุมวิทย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23661 นาง สมสมัย ลาสงยาง 155/8 หนองคาย 43210 /
23662 วาที่รอยตรี สมสวย ปญญาสิทธิ์ 23 ม.4 รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม / / /
23663 นาง สมสะอาด จุลอักษร 164 ม.10 สกลมารณ นาสวง เดชอุดม อุบลราชธานี /
23664 นาง สมสิน ทองคํา 137ม.1 นครศรีธรรมราช /
23665 นาย สมสุข แกวยก 291ม.3 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
23666 นาย สมสุข คงอุไร 7 พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
23667 นาย สมสุข เตชะเสน 91 ต.คลองสาน ถ.สมเด็จเจาพระยา อ.คลองสาน จ.กรุงเทพ /
23668 นาง สมสุข ธนูวัฒนา 116 เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี /
23669 นางสาว สมสุข เปาบุญปรุง 99/123 ม.1 ชลบุรี /
23670 สิบเอก สมสุข มหาชานิกะ 64 สันติสุข เมืองยะลา ยะลา /
23671 นาง สมสุข ศุภวาห 19/210 ม.5 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร / / /
23672 นางสาว สมสุข อุทธโยธา 76 ม.10 แมสุก แมใจ พะเยา 56130 / / /
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23673 นางสาว สมสุดา อนะวัชพงษ 943-945 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
23674 นาง สมเสง่ียม แสงสีดํา 133 สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
23675 นาง สมหญิง ธัญญเสรี 425 ทาวสุระ 3 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / /
23676 นาง สมหญิง เวชอินทร 274 หมู 14 เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
23677 นางสาว สมหญิง ศรีวิชัย 317 3 จุน จุน พะเยา 56150 / / / /
23678 นาง สมหมาย เกษมพงษ 96/49 ม.3 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ / /
23679 นาย สมหมาย จันทรเรือง 162/4 อิสรภาพ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
23680 นางสาว สมหมาย จันสุทธิรางกูร 787 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
23681 นาย สมหมาย จิตรวศินกุล 30 ราษฎรบูรณะ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
23682 นาย สมหมาย จิตอารีย 17 14 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 80120 /
23683 นางสาว สมหมาย เจษฎาพรพันธุ 383 สีพระยา สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
23684 นาย สมหมาย ชนะจันธ 301ม.7 บานจ่ัน เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23685 นาย สมหมาย ชวลิตจิราพันธุ 2111 ลาดพราว101 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
23686 นาง สมหมาย ชัยศิริ 157/4 9 พหลโยธิน ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 / / /
23687 นาย สมหมาย เซ่ียงหลิว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
23688 นาย สมหมาย แตงสกุล 62/13-14ม.11 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
23689 นาย สมหมาย ทับงาม 75 ม.12 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / / /
23690 นาย สมหมาย นุชสมบัติ 17 สรรพวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / /
23691 นาย สมหมาย ปราบพาล 296/1 ในเขตเทศบาล ประจักษ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23692 นาย สมหมาย ปตตาลี 8/89 ตรอกการเคหะ หลังที่ 8 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
23693 นาย สมหมาย พรธิอ้ัว 39/755ม.1 เรวดี เรวดี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
23694 นาย สมหมาย พรมขลิบนิล 18 ม.3 ไชโย ไชโย อางทอง 14140 / /
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23695 นาย สมหมาย พันธุวัง 4/81 ธรรมวิถี เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
23696 นาย สมหมาย ละออกอ 448/81 ราษฎรอุทิศ 54 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / /
23697 นาย สมหมาย วรรธนะพินธุ 401 ถ.ชีพฤดี ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
23698 นาง สมหมาย ไวพนิชการ 1461 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
23699 นาง สมหมาย ศรีวิรัชกุล 201 ม.4 พนัสนิคม ชลบุรี / / /
23700 นาย สมหมาย สกุลทับ 1-1 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
23701 นาง สมหมาย สรอยชมภู 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
23702 นาย สมหมาย สอดสี 39/342 12 มิตรไมตรี หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร / /
23703 นาย สมหมาย แสงนาค 463/1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23704 นาย สมหมาย แสนประเสริฐ 116/51 4 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
23705 นางสาว สมหมาย หันหามุญ 113 ม.2 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
23706 นาย สมหมาย เหลาจูม 33ม.13 บัวใหญ นครราชสีมา /
23707 นาย สมหมาย อยูกรุง 2017/33 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
23708 นาย สมหมาย อัครสุขบุตร 1399/8 พระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23709 นาย สมหมาย อัสสานนท 70ม.2 ออนนุช พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23710 นาย สมหมาย อินลา 2 ม.2 บานดอนยานาง บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23711 นาย สมหวัง จุนเด็น 181ม.6 ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170 /
23712 นาย สมหวัง นรสิงห 92ม.2 หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี 15250 /
23713 นาย สมหวัง นิลคต 140ม.3 ซับจําปา ทาหลวง ลพบุรี / /
23714 นาย สมหวัง บัวเทศ 32/2 ตากสิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก 63000 / /
23715 นางสาว สมหวัง ผานคํา 87 หมู 5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
23716 นาย สมหวัง ยิ่งลาภ 47 ม.7 อุบลราชธานี /
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23717 นาง สมหวัง แยมสาหราย 51/5002/3 สมุทรสาคร 74110 /
23718 นาง สมหวัง เล็กวีระวัฒน 370/6 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23719 นาย สมหวัง โวหาร 630/5 พัฒนาการ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
23720 นาย สมหวัง ศรีทอง 501 ถ.จักรพรรดิ์พงษ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
23721 นาย สมหวัง หอมทอง 88ม.6 แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน /
23722 นาง สมหวัง อุดมบัว 194/123 ม.6 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
23723 นาย สมอ ดาวสูงเนิน 75 ม.6 บานทาดินแดง ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก /
23724 นาย สมองค เสนีย 11ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
23725 นาง สมอน ศรีณรงค 151/66ม.7 มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
23726 นาย สมัคร เขียนสันเทียะ 299 ริมคลองประปาฝงซาย ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23727 นาย สมัคร ทองพัดภู 120 ม.3 สรรทาวุธ สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
23728 นาย สมัคร นามมาลี 310 ประชาราษฎรสาย 2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23729 นาย สมัคร บรรจง 26/1 เวียงแกว ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
23730 นาย สมัคร บางยี่ขัน 11 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
23731 นาย สมัคร ผองเอ่ียมสําอางค บางปลากด เมือง สมุทรปราการ /
23732 นาย สมัคร พิทักษดุษดี 54/9 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
23733 นาย สมัคร เพ็ชรแกว 427 ม.4 ตรัง-หวยยอด เมืองตรัง ตรัง /
23734 พันเอก สมัคร มามาตย 150ม. ฤาคี เมืองปตตานี ปตตานี 94000 /
23735 นาย สมัคร สะอาดเนตร 117/37 ม.5 ไพริน สนามบินน้ํา-นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
23736 นาย สมัคร สัมพันธ 15 ม.1 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
23737 นาย สมัคร หิรัญญา 107/105ม.10 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
23738 นาย สมัคร อุดมผล 289 ต. หนาเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี /
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23739 พลฯ สมัครผลิ เลิศฤทธิ์ - ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
23740 พลฯ สมัครผอง เอ่ียมสําอางค 14 ม.3 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
23741 นางสาว สมัชญา ลิ้มศิริเศรษฐกุล 117-118 พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
23742 นาย สมัตต สุวรรณศรี 368 หมู 1 ถ.ปาซาง-ลี้ อ.ปาซาง จังหวัดลําพูน /
23743 นาย สมัน ดุลมา 13ม.4 หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค /
23744 นาง สมัย ธรรมรัตน 2/186 ม.10 สรัลพร ซอย 7 เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือหนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
23745 นาย สมัย นามมหานวล 211 6 หวยยาง กระนวน ขอนแกน 10170 /
23746 นาย สมัย บุญบรรดาล 1 ม.6 ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี /
23747 นาย สมัย บุตรดี 39ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
23748 นาย สมัย พรมทอง 18ม.9 หนองบอ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23749 นาย สมัย ภูครองผา 288/1 ทุงศรีเมือง กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ /
23750 นาย สมัย ภูมี 117 สุขสันติ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23751 นาย สมัย ภูษา 13 ม.1 กอเอ เขื่องใน อุบลราชธานี /
23752 นาย สมัย ลิ้มเจริญ 67  ม.5 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 66180 /
23753 นาย สมัย วองไว 8 เขื่อนธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23754 นางสาว สมัย ศึกสงคราม 292/1 หอง32 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / / / /
23755 ส.อ. สมัย สุทธิพันธ ใน ม.ท.ม.6 ธาตุ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
23756 นาย สมัย สุวรรณไตร 40 ม.8 สกลนคร /
23757 นาย สมัย เสนาลา 103 ถ.พิพัฒนมงคล ต.กุดปอง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 เลย /
23758 นาย สมัย แสนคําหม่ืน 65ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
23759 นาย สมัย เหมือนประสาท ม.3 บางปลา บางเลน นครปฐม / /
23760 นาย สมาจาร วิจารณปรีชา 130 ม.1 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
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23761 นาย สมาน แกวนิล ม.4 อินทรบุรี สิงหบุรี /
23762 นาย สมาน แกวศรี 86/3 ผาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23763 นาย สมาน ครองเมือง 104/23ม.14 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
23764 นาย สมาน จําปา 36 ม.4 เชียงงา บานหม่ี ลพบุรี /
23765 นาย สมาน จูตะโกมล สถานีอนามัยช้ัน1 เบตง เบตง ยะลา /
23766 นาย สมาน เจริญศิริวัฒน 24-26 ต.ตลาดนอย อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
23767 นาย สมาน เจริญสูงเนิน 180 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 /
23768 นาย สมาน ช่ืนชม 10/21 สุขุมวิท71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23769 นาย สมาน ดีพันธ 94 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
23770 นาย สมาน เดชผล 600 มิตรภาพ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
23771 นาย สมาน ทองมาลัย 100/3 บานนา วชิรบารมี พิจิตร 66140 /
23772 นาย สมาน เทพรักษา ม.3 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
23773 นาย สมาน นรศรี 127 ม.2 ชะโนดนอย ดงหลวง มุกดาหาร 49140 /
23774 นาย สมาน นวลศรี 16/1 ราชวงศ ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
23775 นาย สมาน นัชรประเสริฐสุข 29 ม.1 นครราชสีมา /
23776 นาย สมาน นาครัตน 2 ม.3 นครสวรรค /
23777 นาย สมาน บุญเกิด - ม.1 เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ /
23778 นาย สมาน พลวุฒิศักดิ์ 241ม.8 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
23779 นาย สมาน พลอยแสงสาย 15/5ม.4 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
23780 นาย สมาน พันธชมภู 174ม.1 ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี /
23781 นาย สมาน ภาณุดุลกิตติ 355/31-32 ม.15 พหลโยธิน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
23782 นาย สมาน มีหิรัญ ง.22/5 ถ.ซอย 1 ต.บานปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
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23783 นาย สมาน มูลโชติ 67 6 บอพลอย บอไร ตราด 23140 /
23784 นาย สมาน เมืองทอง 169 ชมพีฐีระเวช ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110 /
23785 นาย สมาน ยะมาตย 62 4 ศรีมหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม / /
23786 นาย สมาน แยมยาง 10ม.2 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค /
23787 นาย สมาน โรจนขจรนภาลัย 1958 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
23788 นาย สมาน เลาวทุตานนท 186 จักรพงษ ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
23789 นาย สมาน เลิศพันธุ 683 อัดภช ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
23790 นาย สมาน วงศศรี 98ม.5 สวรรคโลก สุโขทัย /
23791 นาย สมาน วสุหิรัญ 102 ทรงพล บานโปง บานโปง ราชบุรี /
23792 นาย สมาน ศิริพันธใหม 227 ม.2 ลําปลายมาศ ลําปลายมาศ บุรีรัมย /
23793 นาย สมาน สถิตชัยเจริญ 644/5 ประชาราษฎร2 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
23794 นางสาว สมาน สุขทอง 20.22.24 วัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
23795 นาย สมาน เหมกระศรี 171ม.10 ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
23796 นาย สมาน อัมพานนท 1 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคราม /
23797 นางสาว สมาน อาจมังกร - ม.5 บางแพ บางแพ ราชบุรี /
23798 นาย สมาน อุปมา 85/6 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา /
23799 นางสาว สมานจิตต แสงอรุณ 23 2 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
23800 นางสาว สมาพร เช้ือประเสริฐศักดิ์ 9 รวมมิตร ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
23801 นาย สมารท พงษกล่ํา 425-426ม.3 สุรนารายณ ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี / /
23802 นาย สมิง แพพิชัย 146 ต.บางขุนพรม อ.พระนคร จ.พระนคร /
23803 นางสาว สมิตา รุงโรจนชนาทิพย 2434 ม. ซ.พระรามที่ 2 ซอย 43 ถ.พระราม2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. กรุงเทพมหานคร /
23804 นาย สมิทธ เมตตานุวัฒน 39ม.5 เชียงใหม-สันปาตอง ทุงตอม สันปาตอง เชียงใหม / / /
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23805 จ.อ.อ. สมิทธิ์ สหนาวิน 255 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
23806 นาง สมุจย พิบูลยเวช 1/64 ม.5 ทิจัดสรรรถไฟ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
23807 นาย สมุตร คงสิทธิ์ 90 โกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
23808 นาย สมุท ทิพยอักษร 99/1640 ม.11 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
23809 นาย สมุท ปยะเวชการ 88 หมู 2 ต. ในเมือง ถ.บรมไตรโลกนารถ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
23810 นาย สมุทร พอคา 61/1ม.6 กําแพงเพชร /
23811 นาย สมุทร ภูถาวร 348 อิสสระภาพ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23812 นาย สมุทร สารุ 91 12 ธวัชบุรี ธวัชบุรี รอยเอ็ด 45000 /
23813 นาย สมุน โสภาพันธ 2 9 ปะคํา ปะคํา บุรีรัมย 31220 /
23814 พ.อ.อ. สยาม สามเรือน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
23815 นาย สยามชัย ใจทอง 8ม.2 หนองคาย /
23816 นาย สยามรัตน เผือกชาวนา 164 ม.7 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
23817 นาย สรกฤต ตรียุทธวัฒนา 431/15 ประชาราษฎรสาย 2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23818 นางสาว สรกิต ไพบูลยวงศกร 133 เทศบาลสาย2 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
23819 นาย สรฉัตร สรสงห 4 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
23820 ข.ต. สรฉัตร สิริสิงห 4 คอนแวนต สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
23821 นางสาว สรญา จําปาคํา 106 5 4 นาสัก แมเมาะ ลําปาง 52220 /
23822 นางสาว สรญา นิวาศานนท 1/28 ม.10 สุวินทวงศ ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10530 / /
23823 นางสาว สรญา พลาสูรย 319/47ม.2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
23824 นาย สรณัฐ เชนชีวะชาติ 407 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
23825 นาย สรเดช สรเวชประเสริฐ 512/23 จรัญสนิทวงศ กรุงเทพมหานคร /
23826 นาย สรยุทธ จินพละ 182/20 3 ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย 31260 / / /
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23827 นาย สรยุทธ วรินนิพิท 117/38 2 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 /
23828 นาย สรรค บุญเรือง 439 ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
23829 นาย สรรค เหลาแพทยกิจ 684 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23830 นาย สรรค อัศโดดร 95 13 ผดุงดอนยอ คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง / /
23831 นาย สรรณรงค หงษปาน 68/23 4 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
23832 นาย สรรพศักดิ์ แซลี้ 497/25 ในเขต โพศรี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23833 นาย สรรเพชญ ไชยรินทร 154 ม.2 บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี / /
23834 นาย สรรเสริญ ชุมละออง 720 ม.6 ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง /
23835 นาย สรรเสริญ สุวรรณพัฒน หมากแขง หมากแขง อุดรธานี /
23836 นาง สรรัตน อารยะ 36/66 ม.6 บางกรวย-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี /
23837 นาย สรลิช สถิตยวัฒน 265 ม.11 บานคําแสนราบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23838 นาย สรวง ไกรศรี 43 ม.4 อรุณประเสริฐ อุบลราชธานี /
23839 นาย สรวง โงนแนน 20 ม.5 กาฬสินธุ /
23840 นาย สรวง ทิพยโยธา 2 ม.7 มะคา กันทรวิชัย มหาสารคาม /
23841 นาย สรวง สมตน ม.7 นาโพธิ์ สวี ชุมพร / /
23842 นางสาว สรวงธร นาวาผล 7/25  ตรอกหมูบานนอกเขตม.5 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
23843 นาง สรวงสุดา ทุตะเสวี 15/13ม.34 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23844 นาง สรวงสุดา ศิลธัมมางกูร 1814/53 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
23845 นาง สรวรรณ ศักดิ์เสรีพงศ 31-33 คชสาร ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / / /
23846 นาย สรวุฒิ เชาวนานนท 670/910 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
23847 นาย สรเวชย สังขแกว 111 ม.6 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90100 / /
23848 นาย สรศักดิ์ รุงหิรัญวรกิตติ์ 201 7 ตรอกอาคารพาณิชย ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 /
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23849 นาย สรศักดิ์ สัจยากร 184 สวาง 1 พระราม 4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
23850 นาย สรศักดิ์ เสริมศรีสุวรรณ 9 ข. ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
23851 นาย สรศักดิ์  สอนนิล 43/1 1 ชากังราว ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
23852 นาย สรอง เหล็กกลา 53 ม.4 สุราษฎรธานี /
23853 นาย สรอย ศรีวิรัชกุล - ม.4 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี /
23854 นาย สรอย แสงแกว 16ม.4 คลองขลุง กําแพงเพชร / /
23855 นาย สรอย ชูรัตน 3 สิ่งห ยโสธร อุบลราชธานี /
23856 นาย สรอย ศิริวัฒน 214 1 ชากบก บานคาย ระยอง 21120 /
23857 นางสาว สรอย สรรพวานิช - ม.4 บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
23858 นาง สรอยเพชร กําลังเจริญ 33/171 ม.3 รังสิต-นครนายก ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / / /
23859 นางสาว สรอยเพชร เนตรอนงค 988 พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
23860 นาง สรอยเพชร วงศวาลย 177 ม.2 สันมหาพน แมแตง เชียงใหม 50150 / / / /
23861 นาง สรอยศรี เอ่ียมพรชัย 159ม.4 คลองถนน บางเขน กรุงเทพมหานคร / / / /
23862 นางสาว สรอยสุวรรณ ดีเจริญ 370 ทาเรือ-พระแทน ตะคร้ําเอน ทามะกา กาญจนบุรี 71130 / / / /
23863 นางสาว สรอยสุวรรณ ยิ่งแจมศิริ 36,38 ม.2 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / /
23864 นาง สรัญญา กุมพล 668/29 บ.เขาไทย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
23865 นางสาว สรัญญา จันรุณ 74 ม. ซ.สันติสุข ถ. ต.ถนนนครไชยศรี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300 โทร.- กรุงเทพมหานคร /
23866 นางสาว สรัญญา ชะงัดรัมย 79/537 4 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
23867 นางสาว สรัญญา แซลี้ 47 เซ็นตหลุย 3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
23868 นางสาว สรัญญา อรามอาภากุล 126/38 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23869 นาย สรัญู พัฒนศรี 200/3504 5 บานใหม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
23870 นาย สรัน ระบกเวีย 213ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
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23871 นาย สรัล ศรีชํานาญชาญชัย 52 4 บุญเรือง เชียงของ เชียงราย 57140 / / / /
23872 นางสาว สรัศม์ิตรี พรมเสาร 16/2 ม.7 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
23873 นาย สราง เตียวประยุสกุล 61/1ม.5 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 86000 / /
23874 นาย สราญ เลิศเจริญวงษา 161/201 หมู9 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ /
23875 นางสาว สราญจิตต แสงสุระธรรม 202 ม.10 หนองหิน หนองหิน เลย 42190 / / /
23876 นางสาว สราญฤดี หวังดํารงวงศ 37/172 ม.5 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
23877 นาย สรานนท พรหมบุตร 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
23878 นาง สราภรณ ศิริรัตน 169 อัษฎางค วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
23879 นางสาว สราวรรณ สุขสมสิน 137 ลาดพราว 101 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
23880 นาย สราวุธ ตันสุวรรณ 82/183 ม.8 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
23881 นาย สราวุธ มะหลี 25 54 แยก 13 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
23882 นาย สราวุธ แสงก่ํา 91 เทศบาล1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
23883 นาย สริ ทาดวิสุทธิ์ 39 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
23884 นาย สริ วรเทด 2 องครักษ โพธิ์ทอง อางทอง /
23885 นาง สริณา ตันสุขานันท 295 ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
23886 นาง สริต ใจธิตา 2218/87 ถ.จันทน ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร /
23887 นางสาว สริตา รอดบํารุง 19 13 คลองจินดา สามพราน นครปฐม 73110 /
23888 นาง สรินรัตน กรธนวรเศรษฐ 62/58ม.6 ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
23889 นางสาว สรียา ไชยวุฒิ 152 6 บานถ้ํา ดอกคําใต พะเยา 56120 / / /
23890 นางสาว สรียา แซลิ้ม 32 10/4 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / /
23891 นางสาว สรีรัตน เตชรัตน 49/322 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
23892 นาย สรีวงษ สรชัย 79/2 6 ตลาดขวัญ เมือง นนทบุรี / /
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23893 นาง สโรชา คุณาธิปพงษ 407 ศูนยวิจัย บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
23894 นาย สฤษฎ ออนคอม 757ม.1 ชองแค ตาคลี นครสวรรค /
23895 นาย สฤษฎิ์ รัตนเสถียร 190ม.3 คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย /
23896 นาย สฤษดิ์ เบาแดง 78/1 ม.11 ซ.6 ต.กองนาง อ.ทาบอ จ.หนองคาย 43110 หนองคาย /
23897 นาย สฤษดิ์ วุฒิสาร 218 ม.4 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ /
23898 นาย สฤษดิ์ โสธิตะสุวรรณ 42/3ม.13 สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
23899 นาย สฤษดิ์ อรามเจริญ 1/41 ม.1 ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 / /
23900 นาย สฤษดิ์ อุทธกัง 74 ม.1 เลย 42190 /
23901 นาย สฤษดิ์ เอมสมบุญ 128 อภิบาลบัญชา ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 /
23902 นาง สลวย ขําโสภี 144 วิสุทธิกษัตริย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
23903 นาง สลวย สารนุสิต 24 ต.คลองเตย อ.พระโขนง จ.พระนคร /
23904 นาย สละ กองนาแวง 377 สรรพวุธ พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
23905 นาย สละ คําหมู 263/2 ขุนหาญ ธรรมบูชา เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
23906 นาย สละ คีรี 8 4 ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร / /
23907 นาย สละ เครือเถาว 705 ม.1 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
23908 นาย สละ พุมไพศาลชัย 181 ต.บางแกว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
23909 นาย สละ ใยศิลป ม.1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท /
23910 นาย สละ ศรีสุข - ม.2 บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
23911 นาย สละ สมประสงค ม.4 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี / /
23912 นาย สละ สุชัยรัตนวิโรจน 4 คงคอน สรรคบุรี ชัยนาท / /
23913 นาย สลัด พรมพิพันท 124/8 ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
23914 นาย สลิต สุวรรณรัตน 29/42 สุขาภิบาล 2 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
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23915 นางสาว สลิตา ยามาเล็น 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
23916 นางสาว สลิล ภูระหงษ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
23917 นางสาว สลิลทิพย ฟุงธรรมสาร 10/1 31 กาญจนวณิชย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
23918 นาง สลิลทิพย มุงสูงเนิน 88/62 ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
23919 นางสาว สลิลลดา คูหาทอง 177/1 ศรีชมช่ืน หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
23920 นางสาว สลิลาพร กองทองมณีโรจน 46/53 ม.2 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
23921 นาย สวง เกตุแกว 2 2 ยายแพง บางคณฑี สมุทรสงคราม / /
23922 นาย สวง จันกลิ่น 384 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
23923 นาง สวง เทศดี 1739/245ม.6 ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
23924 นาย สวง เวชวงศา 607/2 บาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
23925 พ.ต.ท. สวง สุขนิจรัญ 172/20 ริมคลองสามเสน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
23926 จาเอก สวง สุขสวัสดิ์ 077/1 ประชานิยม ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
23927 นาย สวง สุขาบูลย หมูที่ 4   อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
23928 นาย สวง หุตะวัฒนะ 2/3 พิชัย ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
23929 นาย สวง อํ่ารําไพ โรงงานสุรา อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
23930 นาย สวง นิลประเสริฐ 97ม.11 เพชรเกษม เขาใหญ ชะอํา เพชรบุรี /
23931 นาย สวงค โถชารี 2ม.4 กุดบาก สกลนคร /
23932 นางสาว สวงถี แซสั่ว 6/242 ม.6 อางทอง /
23933 ร.ต. สวงษ จันทรคุปต 248/1 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
23934 นาย สวน เดชะ 164/2ม.9 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23935 นาย สวน ทองคํา 421 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
23936 นาย สวน เทพอักษร 7 ตากแดด เมือง ชุมพร /
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23937 นาย สวน นนทประเสริฐ 332 ข.2 นครนายก เมืองนครนายก นครนายก / /
23938 นาย สวน พงษพานิช 235 ก. ขลุง ขลุง จันทบุรี /
23939 นาย สวน มลูจนะบาตร 4 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
23940 นาง สวน ไมงาม - ม.11 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี /
23941 นาย สวน ศิริจันทร หมู 1 ต.ปากทา อ.ทาเรือ จ.อยุธยา /
23942 นาย สวน สายราม 255/3 ม.2 ชนาลัย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
23943 นาย สวน สุขเกษม - ม.4 บางครก บานแหลม เพชรบุรี /
23944 นาย สวน แสงมณี 1183/76 เย็นจิตร ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
23945 นาง สวน เปรมใจ - ม.7 เมืองสตูล สตูล /
23946 นาง สวนขวัญ หวานพืช 258 หลานหลวง คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
23947 นางสาว สวพร ธนวรรณชกร 1426 ถ.ออนนุช ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร /
23948 นาง สวย ดวงคํา - ม.6 สวรรคโลก สุโขทัย /
23949 นาย สวย เผาเจริญ - ม.1 บางตะบูน บานแหลม เพชรบุรี /
23950 นาย สวย ออนม่ิง 43 คําตากลา วานอนนิวาส สกลนคร /
23951 นางสาว สวรรค ปททุม 513/119 ม.6 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / / /
23952 นาย สวรรค ปานพรม 45/631 11 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
23953 นาย สวรรค สมแกว 1182 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
23954 นางสาว สวรรณยา เมืองมุงคุณ 116 รวมใจพัฒนา ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
23955 นาง สวรรยา มีเพียร 20/73ม.2 กาญจนาวพิธ เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
23956 นางสาว สวรรยา รังษีภัทร 99/38 หมูบานศศิภา บางกรวย-ไทรนอย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
23957 นาง สวรรยา สุขโต 99/38 4 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
23958 นาย สวรี สุวรรณเลิศ 311 ในเมือง เมือง นครพนม /
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23959 นาย สวอง อําบัว 8 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท / /
23960 นาย สวันต ซิงหรชี 81 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
23961 นาย สวัสด ไพฑูรยพงษ ข28 นครนายก เมือง นครนายก /
23962 ส.ต. สวัสดิ์ กชการ หมูที่ 6 ต. นาโพธิ์ อ.สวี จ. ชุมพร /
23963 นาย สวัสดิ์ กัมยาวรรณ 68 ม.7 อุบลราชธานี /
23964 นาย สวัสดิ์ กาญจนประทุม 25/12 สุขยางค สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
23965 นาย สวัสดิ์ กิจสวัสดิ์โอสถ ม.1 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
23966 นาย สวัสดิ์ กิติภรณ 98-99ม.10 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
23967 นาย สวัสดิ์ เกษมจันทร 245/5 หมู 3 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย /
23968 นาย สวัสดิ์ เกษมสินธุ 107 ม.3 ชะนารวมมิตร ทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม /
23969 นาย สวัสดิ์ เกียรติกอบชัย 19 เย็นจิตร7 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / / /
23970 นาย สวัสดิ์ เกื้อคิรี 97 ม.4 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช /
23971 นาย สวัสดิ์ แกวอินทร 162/7 ม.11 เกษม พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
23972 นาย สวัสดิ์ เข็มพันธุ 167 ม.5 บานมวง สกลนคร /
23973 นาย สวัสดิ์ แขดวง 215 พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
23974 นาย สวัสดิ์ คลายผึ้ง 184 บํารุงราษฎร วัดเกตุ เมือง เชียงใหม / /
23975 นาย สวัสดิ์ คําถาวร 45 พิชิตรังสรรค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
23976 นาย สวัสดิ์ จันทรมณี ประชา เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
23977 นาย สวัสดิ์ จันทรหนองสรวง 92/87ม.5 เชียงใหม-ดอยเสก็ด สันทรายนอย สันทราย เชียงใหม / /
23978 นาย สวัสดิ์ จันทรา 53ม.7 โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร /
23979 นาย สวัสดิ์ จําปากุล 151 3 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 / / / /
23980 นาย สวัสดิ์ จําปาจันทร 39/4 ม.2 ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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23981 นาย สวัสดิ์ จิรวรพัฒน 1156-1158 กรุงเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
23982 นาย สวัสดิ์ จีนกริม 3 ศิลาดาน มโนรมย ชัยนาท /
23983 นาย สวัสดิ์ เจตคมน 184 ม.4 สงขลา /
23984 นาย สวัสดิ์ เจริญศรี 991-992 ศรีจันทร ในเมือง เมือง ของแกน / /
23985 นาย สวัสดิ์ แจงไพร 115 ม.5 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
23986 นาย สวัสดิ์ ชมเชย 266/2ม.5 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
23987 นาย สวัสดิ์ ชวดนุช 4 ม.2 ต.ทาฉนวน อ.มะโนรมย จ.ชัยนาท /
23988 นาย สวัสดิ์ เช่ียวอราม 114ม.1 ระนอง ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
23989 นาย สวัสดิ์ แซกวย 0412 ต.หนาเมือง ถ.พานิช อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
23990 นาย สวัสดิ์ ตันนิรัตน 66/68 ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย / /
23991 นาย สวัสดิ์ ทรงบัณฑิตย 1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี / /
23992 นาย สวัสดิ์ โทนแกว 647 หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ /
23993 จสต. สวัสดิ์ เนตรสืบสาย 699/2 จรัลฯ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
23994 สิบตํารวจเอก สวัสดิ์ บรรดาศักดิ์ 2 หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี / /
23995 ดาบตํารวจ สวัสดิ์ บริสุทธิ์ 122/3ม.6 ลําพูน-ริมปง เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
23996 นาย สวัสดิ์ บุญประเสริฐ - ม.13 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี /
23997 นาย สวัสดิ์ ประสานศรี - ม.4 อรุณประเสริฐ อุบลราชธานี /
23998 นาย สวัสดิ์ ประเสริฐสุโข 68 ม.5 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
23999 นาย สวัสดิ์ ปวนทา 21ม.6 เวียงหวาย แมจัน แมจัน เชียงราย 57110 /
24000 นาย สวัสดิ์ ปามุทา 32 ม.1 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
24001 นาย สวัสดิ์ เฝาทรัพย 4146/1 อัษฎางค ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
24002 นาย สวัสดิ์ พงษมาลา 25ม.18 ปทุมธานี /
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24003 นาย สวัสดิ์ พงษวัชรารักษ 73 6 สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
24004 นาย สวัสดิ์ พัฒนพรม ม 1 ต.บางมะฝอ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
24005 จาสิบเอก สวัสดิ์ เพ็ชรสุข 336ม.5 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
24006 นาย สวัสดิ์ เพ็ชรสุวรรณ 20 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
24007 นาย สวัสดิ์ โพนศรี 54/18 โรงเรียนวัดคูบอนรามอินทรา มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
24008 นาย สวัสดิ์ ไพศาลพันธุ 18 ก. ม.15 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
24009 นาย สวัสดิ์ ภูทอง 7 พรมนี เมือง นครนายก / /
24010 นาย สวัสดิ์ ภูมิโคกรักษ 6/5 สุขาภิบาล 1 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
24011 นาย สวัสดิ์ มะลิวัลย 16 ม.6 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา / /
24012 นาย สวัสดิ์ มีสุข ม.5 หนองบัว บานหมอ สระบุรี /
24013 นาย สวัสดิ์ เมฆสวาง 43ม.7 ลือ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 /
24014 นาย สวัสดิ์ ยนตกระโพณ 2086-87 ประจักษ ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
24015 ร.ต.ท. สวัสดิ์ ยศสมบัติ 100/69 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24016 นาย สวัสดิ์ ยันตรกรโทก 7 ม.3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
24017 นาย สวัสดิ์ ยืนยง 137/2 บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
24018 นาย สวัสดิ์ โรจนวงค ง.18/27 ถ.ซอย 2 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
24019 นาย สวัสดิ์ โลหารชุน 21 ราชดําริห ปทุมวัน ปทุมวัน พระนคร /
24020 นาย สวัสดิ์ โลอุทัย 246 ม.6 สกลนคร-นครพนม พังขวาง เมืองสกลนคร สกลนคร /
24021 นาย สวัสดิ์ วรรณนวล 70/1 ราชดําริ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
24022 นาย สวัสดิ์ วรรณศรี 238 ม.7 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 / /
24023 นาย สวัสดิ์ วรรณาเวช 196 ในเมือง เมือง หนองคาย /
24024 นาย สวัสดิ์ ศรีปญญาวงศ 122 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
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24025 รอยตรี สวัสดิ์ ศาลิคุปต 102 ต.ชนะสงคราม ถ.พระสุเมรุ  อ.พระนคร จ.พระนคร /
24026 นาย สวัสดิ์ ศิลปชาติ  -ม.6 อุบลราชธานี /
24027 นาย สวัสดิ์ สุกเพ็ชร ม.1 ต.ฉิมพาสีร อ.บางน้ําเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา /
24028 นาย สวัสดิ์ สุขพรรณ 4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท / /
24029 นาย สวัสดิ์ สุขวิทย 1305 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราฎรธานี /
24030 นาย สวัสดิ์ สุดใจ 17ม.15 สวี ชุมพร /
24031 นาย สวัสดิ์ สุนทรสาร 2628 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
24032 นาย สวัสดิ์ สุภาพ 88 ม.3 เบตง1 เบตง เบตง ยะลา /
24033 นาย สวัสดิ์ สุวพานิช 38-39 ม.1 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา /
24034 นาย สวัสดิ์ เสาวคนธ 626 ทาประดู เมืองระยอง ระยอง / /
24035 นาย สวัสดิ์ แสงวิจิตร /
24036 นาย สวัสดิ์ โสภารัตน 12ม.4 อุบลราชธานี /
24037 นาย สวัสดิ์ หนูไชยา 9/2ม.3 เพชรเกษม110 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
24038 นาย สวัสดิ์ หาญลํายอง 4 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค / /
24039 นาย สวัสดิ์ เหมะภูษิต 1 หันคา หันคา ชัยนาท / /
24040 นาย สวัสดิ์ อนุพันธนันท 16 ม.1 คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24041 จ.อ. สวัสดิ์ ออนแจง 2 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24042 นาย สวัสดิ์ อินทนาศักดิ์ 15 ทายาง เมือง ชุมพร /
24043 จ.ส.ท. สวัสดี บุปผาคํา 43 ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
24044 นาย สวัสดี รัตนมรรคคา 470 แกงคอย แกงคอย สระบุรี /
24045 นาง สวัสดี เริงเกษตรกิจ 770 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
24046 นาย สวา อังกีรัตน 47 ม.2 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
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24047 นาย สวาง กอแสงเรือง 1114 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
24048 นาย สวาง กูลทองคํา 342 ราชดําเนิน ในเมือง เมือง กําแพงเพชร / /
24049 นาย สวาง ขันธรรม 40 ราชมรรดา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
24050 นาย สวาง คชบริรักษ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
24051 นาย สวาง คลายมณี 391 16 อรัญญะประเทศ อรัญญะประเทศ ปราจีนบุรี / /
24052 นาย สวาง คุณรัตน - ม.1 โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี /
24053 นาย สวาง จิตรพรหม 106ม.1 ตรัง-พัทลุง นาโยง ตรัง /
24054 นาย สวาง จิรวรพัฒน 1156-58 กรุงเกษม กรุงเทพมหานคร / /
24055 นาย สวาง เตียเจริญ - ม.11 ปราจีนบุรี /
24056 นาย สวาง ทวีกุล 563 ศรีเทพ ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
24057 นาย สวาง บุญลอม 68ม.9 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี /
24058 นาย สวาง ประจันบาน 124 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท / /
24059 นาย สวาง ปนคลาย 71ม.7 เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
24060 นาย สวาง ปนแกว 53/387 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24061 นาย สวาง พรมมาศ 33 ม.7 ต.คลองตัน อ.พระโขนง จ.พระนคร /
24062 นาย สวาง มหาโยธิน 150ม.6 อุบลราชธานี /
24063 เรือโท สวาง มานาม 119/150 ม.2 สายไหม บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
24064 นาย สวาง มายุรักษ 364 ต.บานพานถม อ.พระนคร จ.พระนคร /
24065 นาย สวาง เมฆินทะ 236 นครสวรรค โสมนัส ปอมปราบ พระนคร / /
24066 นาย สวาง รัตนศิลปน 5 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
24067 นาย สวาง วิชัยดิษฐ - ม.2 มะลวน พุนพิน สุราษฎรธานี /
24068 รอยตรี สวาง ศรีขํา 60 ต.ชนะสงคราม ถ.เจาฟา อ.พระนคร จ.พระนคร /
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24069 นางสาว สวาง ศรีสวาง 191 ม.10 หวยขะยุงสามัคคี ทาลาด วารินชําราบ อุบลราชธานี /
24070 นาย สวาง ศรีสุข 1 หนองฉาง อุดรธานี /
24071 นาย สวาง สงวนอิม 17 ม.3 บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม /
24072 นาย สวาง สาคร - ม.1 บานบึง บานบึง ชลบุรี /
24073 นาง สวาง เสียงเสนาะ 19/8 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
24074 นาย สวาง เอกอุน 123ม.2 ภูไทอุทิศ พรรณา พรรณานิคม สกลนคร /
24075 นาย สวาง กฤตยะพงษ 1608-1609 ต.หนาเมือง ถ.พานิช อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
24076 นาย สวาท จันทรแดง 16/1 5 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 93110 / /
24077 นางสาว สวาท ชารีผาย 3 ม.9 ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี 41310 / / /
24078 นาย สวาท ชุมประเสริฐ 224ม.5 ปาบอน ปาบอน พัทลุง /
24079 นาย สวาท ทวีทรัพย 5ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
24080 นาย สวาท ทองยู 193ม.1 เขื่อนผาก พราว เชียงใหม /
24081 นาย สวาท ทองอยู 254ม. ประชาอุทิศ ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร 86000 / /
24082 นาย สวาท นรินทรางกูล 2109/2 เจริญกรุง วัดพระยาไกร ยานนาวา กทม. / /
24083 นาง สวาท เนาวรัตน 422/8 ศรีภูวนารถ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
24084 นาย สวาท บุบนาค 26 พระราม 1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
24085 นาง สวาท พลาวงศ 04 ต.ตะพานหิน ถ.ชมถีรเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร /
24086 นาย สวาท พวงเพชร 754 เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
24087 นาย สวาท ภิรมยชาติ 53 ม.8 สระแกว ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
24088 นาย สวาท ศรีธัญรัตน 162 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
24089 นาย สวาท สมใจ 436-437 ม.4 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน /
24090 นาย สวาท สังใหม 292/1 หอง32 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
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24091 นาย สวาท สุมาลยกันต 5 พฤพัฒน หลมศักดิ์ หลมศักดิ์ เพ็ชรบูรณ / /
24092 นาย สวาษดิ์ ศรีวัฒนพงษ 2784 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
24093 นาย สวาส พิลึก 61 ม.8 บานหนองขาม วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
24094 นาย สวาสดิ์ เกิดเนตร 116 3 ดอนคา อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / / /
24095 นาย สวาสดิ์ คงทน 144 ม.3 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
24096 นาย สวาสดิ์ โจซิว 124/8 ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24097 นาย สวาสดิ์ ทิพอาสป 264 ม.5 กุมภวาป อุดรธานี /
24098 นาย สวาสดิ์ นาคเงินทอง 14 ม.12 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
24099 นาย สวาสดิ์ ผิวออน 2548 ต.ดินแดง อ.หวยขวาง จ.กรุงเทพฯ /
24100 นาย สวิง แจมไทย 11ม.3 วัดโคก มโนรมย ชัยนาท / /
24101 พ.ต.ท. สวิง ชวนกระโทก 112 13 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 /
24102 นาย สวิง ไผกอ ม.5 อินทรบุรี สิงหบุรี /
24103 นาย สวิง สิทธิ 146/2ม.2 สันเหมือน เหมืองงา เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
24104 นาง สวิง เสียงกอง 90ม.4 บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี /
24105 นาย สวิง องอาจ 10 12 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช /
24106 นาย สวิตต สุวรรณสะอาด 7/1 หมู8 สนามไชย นายายอาม จันทบุรี 22170 / /
24107 นางสาว สวิตตา เมฆอุสาห 61/128 หมู5 สมุทรปราการ / / /
24108 นางสาว สวิตา ลีลาชัย 38/10 9 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / /
24109 นาย สวิท ศริพันธุ 144 ม.1 บานแปง พรหมบุรี สิงหบุรี /
24110 นาย สวิน พงษพานิช 235 ตลาดลาง ขลุง ขลุง จันทรบุรี /
24111 นาย สวิน ลาพิงค 525/2 หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24112 นางสาว สวีณา บุญธกานนท 9  ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53120 /
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24113 นางสาว สศิรา ศรีสุวรรณ 93 3 ลาซาล 3 สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
24114 นาง สหชัย ระดาเขต 412ม.13 หลังศูนยราชการ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
24115 นางสาว สหฐยา ชวนไชยสิทธิ์ 86/67 พระราม5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
24116 นาย สหภพ แจมจํารัส 265 จรัญสนิทวงศ 97 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
24117 นาย สหรัฐ เทียรมณี 63/460 หมู 6 บางมวง บางใหญ นนทบุรี 11140 / / /
24118 เรือโท สหล ประทุมพงษ 9/19 จรัญสนิทวงศ ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
24119 นาย สหวัฏ ลิ้มรุงเรือง 2074/38 เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
24120 นาย สหัชช พุทธพิทักษ 4/3 สามเสน 28 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / /
24121 นาง สหัทยา อินทะวัง 261 3 เวียง เวียงปาเปา เชียงราย 57170 / / / /
24122 นาย สหัส กองเงิน 494/22 วงพงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24123 นาย สหัส จิตรธิรา - ม.2 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี /
24124 นาย สหัส พงษสวัสดิ์ 294-295 1 สาย 12 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
24125 นาย สหัส สังขสุวรรณ - ม.3 บางใหญ บางปลามา สุพรรณบุรี /
24126 นาย สอ ภูชมช่ืน 44/38 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24127 นาย สอ หัสวันธ 46 ม.5 สกลนคร /
24128 นาย สอง สังขเทพ 3 ม.2 หนองไทร พุนพิน สุราษฎรธานี /
24129 นาย สอง ศรีบัว 385/3ม.10 นคร-ชุมทอง ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
24130 นาย สอง สงขาว 10ม.2 ไชยา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
24131 นาย สอง แซลี้ 34-35 เสนทานุสรณ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
24132 นาง สองเมือง หิรัญกิจ ม.19 ต.ปรุใหญ ถ.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
24133 นางสาว สองศรี แซลี้ 1498/5 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
24134 นาย สอด จันทนบ 1375 เขื่อนานี ในเมือง เมือง อุบลราชธานี /
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24135 นาย สอด จารุชัย 120/5 9 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
24136 นาย สอด เพ็ชรรัตน 86ม.8 เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช 80340 /
24137 นาง สอดศรี ลิ้มเจริญโอสถ 525 แกงคอย แกงคอย สระบุรี /
24138 นาย สอน แขกเพ็ชร 56 ม.9 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี /
24139 นาย สอน จุลมาศ 92 ม.17 ต.ตลาด ถ.ซอยลัดสวน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ /
24140 นาง สอน เฉลียวไว /
24141 สิบตรี สอน ชุนณะวงษ 437 ค. ต.หนองหลวง ถ.ตากสิน อ.เมือง จ.ตาก /
24142 นาย สอน ดงภักกิจ 124/8 ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24143 นาย สอน ดอนชวนชม 1 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.มหาสารคาม /
24144 นาย สอน ตอมคํา 37 ม.3 อุบลราชธานี /
24145 นาย สอน ทองคํา 162/2 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา /
24146 นาย สอน บุญหา 74ม.2 จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด /
24147 นาย สอน ผาสุข ม.13 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก /
24148 นาย สอน พิเคราะห /
24149 นาย สอน พ่ึงสุขแดง ม.5 นครชัยศรี นครปฐม /
24150 นาย สอน เพ็ญนิ่ม - ม.6 สรรพยา ชัยนาท /
24151 นาย สอน ภูทนงค ม.4 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค / /
24152 นาย สอน มานู ญ วงศ 915 แกววรวุฒิ มีใชย เมือง หนองคาย /
24153 นาย สอน ยอดนิน - ม.3 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
24154 นาย สอน รัตนธรรม /
24155 นาย สอน รีหอม 5 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
24156 นาย สอน วรรณุวิน 86-88 สถลมารค วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 /
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24157 นาย สอน วินิจสร 130/2ม.6 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
24158 นาย สอน สมฤทธิ์ 15 ค.สีลม อ.บางรัก จ.พระนคร /
24159 นาย สอน สวยไธสง /
24160 นาย สอน สาแกว 61 8 บัวโคก ทาตูม สุรินทร 32120 /
24161 นาย สอน สินธุชม ม.1 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด /
24162 นาย สอน สุทธหลวง 3 วรนคร ปว ปว นาน /
24163 พ.จ.อ. สอน สุทธิศักดิ์กาวิน 64/18 อิสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24164 นาย สอน เอ่ียมสอาด - ม.6 อูทอง สุพรรณบุรี /
24165 นาย สอน พิลาทอง 67 ม.14 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
24166 นาย สอบรี บือราเห็ง 197/28ม.5 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24167 นาย สอย เพชรฤทธิ์ 13 6 โคกสี วังยาง นครพนม 48130 /
24168 นาย สอาด แกวไพศาล 97ม.2 สะตอ เขาสมิง ตราด /
24169 นาย สอาด คัมภีรทัศน 273 ต.ดุสิต ถ.ศรีอยุธยา อ.ดุสิต จ.พระนคร / /
24170 นาย สอาด จันทรลอย ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
24171 นาย สอาด ใจยงค ม.1 บานใหญ เมืองนครนายก นครนายก / /
24172 นาย สอาด ชวยณรงค 4/4 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
24173 นาย สอาด ชวยประสิทธิ์ 34 บันทัดทองซอยจุฬา รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
24174 นาง สอาด แชมเช้ือ 104 ม. 4 ต. ศรีมหาโพธิ์ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ. ปราจีนบุรี /
24175 นาย สอาด ดัชนี 124ม.2 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
24176 นาย สอาด ตลับนาค 526 บานหม่ี ลพบุรี /
24177 รอยตํารวจตรี สอาด ทาแปง 155 3 บางนา-ตราด บางบอ บางบอ สมุทรปราการ 10560 / / /
24178 นาย สอาด ธรรมโชติ 27 ม.10 เพ็ชรเกษม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
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24179 นาย สอาด เนวิเชียร 2 สะเคียง เมือง เพ็ชรบูรณ /
24180 นาย สอาด บํารุงศุข 3 ทาชาง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา /
24181 นาย สอาด บุญชี 5ม.6 อุทัยธานี /
24182 นาง สอาด ประเสริฐสิน 695 อิสระภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
24183 นาย สอาด พานิช 302/12 ลาดพราว 71 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
24184 นาย สอาด มาลีหอม  ม.1 บานหม่ี ลพบุรี /
24185 ร.อ. สอาด มีมุข 132/280 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
24186 นาย สอาด วาณีสุบุตร 453 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
24187 นาย สอาด สงวนศรี 63/10 หนาเมือง เมือง ปราจีนบุรี /
24188 นาย สอาด สนธิไชย 37 ม.1 พระนครศรีอยุธยา /
24189 ส.ต.ท. สอาด สายสวาท 11/116 ม.4 หมูบานเศรษฐกิจ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
24190 นาย สอาด อ่ิมไพบูลย 24/104ม.7 101 สุขุมวิท101 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
24191 นาย สอาด เอ่ียมชู 68 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก / /
24192 นาง สอ้ิง กลัดพันธ 1578 สรศักดิ์ ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
24193 นางสาว สอ้ิง แจมสกุล 315 วัดดาวดึงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24194 นาง สอ้ิง แจมใส 204-206 สรรพาวุธ บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / /
24195 นาง สอ้ิง โตออน 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
24196 นาง สอ้ิง พรมสน -ม.3 บางระกํา พิษณุโลก /
24197 นาย สอ้ิง ศรีสุวรรณ 8-10 ในเขตเทศบาล ชุมแสง นครสวรรค / /
24198 นาง สอ้ิง สุทธิภาศิลป 220 จักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร /
24199 นางสาว สอ้ิง เหลืองอราม 9/11 ม.6 รัตนาธิเบศร เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี /
24200 นาง สอ้ิง เอ่ียมวัฒนา 293/1 ม.10 กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ /
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24201 นาง สอ้ิม คําโทน 47 สายมิตร สุขุมวิท 58 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
24202 นางสาว สะกินี สางอย 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
24203 นางสาว สะกียะห ฮะกีมี 64 ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24204 นาง สะเดี๊ยะ ยาหวัง - ม.2 สตูล /
24205 นาย สะเทือน ภาคภูมิ 438ม.3 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140 / /
24206 นาง สะใบ รัตนบุรี 111/1ม.5 กลวยไม คอหงส หาดใหญ สงขลา /
24207 นาง สะปะ แหละยุหีม 51 20 (นิพัทธสงเคราะห 1 ) หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
24208 นาง สะเปยะ หลีมูสา - ม.9 สตูล /
24209 นาย สะมะแอ การัตน 211/1 ม.6 เมืองสงขลา สงขลา / /
24210 นาง สะอาด ขันธะชวนะ 2016 ต.ตรอกขาวหลาม อ.สัมพันฑวงศ จ.สัมพันธวงศ /
24211 นาย สะอาด เชาวฉลาด 26/3 หมู 1 ถ.คลองบางตาล ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
24212 นางสาว สะอาด ถาวรสุข 205 รามคําแหง 39 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
24213 นาย สะอาด ทองกลม หมู 7 ต.ยานมัทรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
24214 นาย สะอาด ทิวฉิก หมู 4 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
24215 นาย สะอาด บูรมิ ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี /
24216 นาย สะอาด ปานเกิด ม.4 ต.ธรรมมูล อ.เมือง จ.ชัยนาท /
24217 นาย สะอาด โพธิกุล 65ม.2 บางใหญ บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
24218 นาย สะอาด วิบูลยชัยลักษณ 68 หมู 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ /
24219 นาย สะอาด เสมอมา 127 ม.2 บางปลามา บางปลามา สุพรรณบุรี /
24220 นาย สะอาด โสมทอง 17-19 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
24221 นาย สะอาด หาญชนะ 67 วิชาเยนตร ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
24222 นาย สะเอม พาชนิด 23/56 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
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24223 นาย สะโอด โพธิ์ทอง ม.9 วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
24224 นาย สักกชัย โปรดธนสาร 52/16 พหลโยธิน 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
24225 นาย สักขี อยูศรี 8 ม.16 นครสวรรค /
24226 นาย สัง ภักดีวิเศษ 66/1 หมากแขง เมือง อุดรธานี /
24227 นาย สังเกตุ กลิ่นโพธิ์ ม.2 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี / /
24228 นาย สังข พูนพิพัฒน 45 ม.5 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
24229 นาย สังข วรกิจธํารง 177/61 เช้ือเพลิง(อมร) ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
24230 นาย สังข อารมณศิลป 127 ต.อุทัยใหม ถ.ทาตัยจันทร อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
24231 นาย สังขทอง คมกฤช 17 ม.5 ต.ราษฎบูรณะ  อ.ราษฎบูรณะ  จ.ธนบุรี /
24232 นาย สังคม งามวิทยาเดช 117 ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
24233 นาย สังคม แซกี่ 77/11 ม.14 วัดอุโมงค สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / /
24234 นาย สังคม ทิพยโสต - ม.4 สามงาม สามงาม พิจิตร /
24235 นาย สังคม สุวรรณ 457/2 พายัพทิศ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
24236 นาย สังจร ไหลอุดี 124 ม.2 นาคูณใหญ นาหวา นครพนม /
24237 นาย สังทอง วิชาเรือง 9 ม.8 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 / /
24238 นาย สังวร กลิ่นเจริญ 42 ม.1 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
24239 นาง สังวร แกวถาวร 79 รณสิทธิพิชัย 4 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
24240 นาย สังวร เนตรสวาง 2 บววังพราว บานนา นครนายก /
24241 นาย สังวร ออนมีคุณ 114 ม.5 หนองหญาปลอง วังสะพุง เลย 42130 /
24242 นาย สังวรณ เทศนํา 74/1 ม.8 แมโปง ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
24243 นางสาว สังวรณ มุสิกรัตน 9ม.1 ชําราก เมืองตราด ตราด /
24244 นาย สังวรณ สารินทร 177ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
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24245 นาง สังวาล ผลพูน 29/1736 ม.2 ซ. ถ. ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.- ปทุมธานี /
24246 นาง สังวาล แสนสุข 1 ม.1 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160 มุกดาหาร /
24247 นาย สังวาลย คําประเสริฐ 79 จักรพงษ บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
24248 นาย สังวาลย คุมชนะ - ม.3 เขาทาพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท / /
24249 นาย สังวาลย จันทจุล 50 ม.11 เมืองขอนแกน ขอนแกน /
24250 นาง สังวาลย ชุติพงษเลิศรังษี 369-371 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
24251 นาย สังวาลย นรินทร 53 จักรพงษ (ตรอกวัดใหมบางขุนพรหม พระนคร พระนคร / /
24252 นาย สังวาลย บุญล้ํา 6 บานนา บานนา นครนายก / /
24253 นาย สังวาลย ประกอบ 461 ต. นครนายก อ. เมือง จ. นครนายก /
24254 นาย สังวาลย โพธิ์ทอง - ม.8 เมืองชัยนาท ชัยนาท /
24255 นาง สังวาลย มณีโชติ 870/2 ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
24256 นาย สังวาลย ยุติธรรม ม.8 บางคลา ฉะเชิงเทรา /
24257 นาย สังวาลย ละออง 3 ม 8 น้ําสุด พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 /
24258 นางสาว สังวาลย วังไธสง 465/22 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
24259 นางสาว สังวาลย สลักคํา 23ม.4 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี /
24260 นาย สังวาลย สอนทอง 119 16 ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว 27000 /
24261 นาย สังวาลย สุดเสือ 9 ม.6 มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
24262 นางสาว สังวาลย อยูเย็น 124 ม.8 วังเย็น บางแพ ราชบุรี 70160 /
24263 นาย สังวาลย เอ่ียมสําอางค 3/4 ต. เสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
24264 นาย สังวิน ศิษยวณิช 687 หมุ 12 ต.ถนนนครไชยศรี ถ.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
24265 นาย สังเวียน เกตุเดชา 88 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24266 นาย สังเวียน แกวนพรัตน 15ม.12 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
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24267 นาย สังเวียน ขุนราช 629ม.1 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
24268 นาย สังเวียน จันทรศรี - ม.9 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
24269 นาย สังเวียน ทองอุดม - ม.3 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
24270 นาง สังเวียน ทูรังกรู 247 มหาไชย เสาชิงชา ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร / /
24271 นาย สังเวียน ธีระวงศภิญโญ 90/1ม.3 ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
24272 นาง สังเวียน ปญญาแกว 86 ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
24273 นาย สังเวียน พระเทพ 9 ม.3 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
24274 นาย สังเวียน พระเทศ 61ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
24275 นาย สังเวียน พันธุสิน 1323ม.15 บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
24276 นาย สังเวียน พิลึก 45ม.5 มหาสารคาม /
24277 นาย สังเวียน ระนอย 20ม.7 เสาไห สระบุรี /
24278 นาย สังเวียน สุขีลักษณ 3ม.10 พระนครศรีอยุธยา /
24279 นาย สังเวียน หนองบัวดี 19/5ม.4 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี /
24280 นาย สังแสงจิตต พรหมแพทย 206/1 ตลาดใหม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
24281 นาย สัจจะ เริงเสรีย 40/3 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
24282 นาย สัจจา บุญยฉัตร 90/101ม.2 สุวินทวงศ ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / /
24283 นาย สัชฌุกร บัวแกว 83/126 4 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
24284 นางสาว สัญฉวี ถานันดร 79 6 นาหวา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 /
24285 นาย สัญชัย จันทรแกว 25/12 ม. 12 รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77230 /
24286 นาย สัญชัย ตันรัตนพงศ 59 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
24287 นาย สัญชัย ปทุมานนท 441/23 ดอนไกดี ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 /
24288 นาย สัญชัย เมฆฤทธิไกร 281/1 อิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
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24289 นาย สัญญพงศ ยอดเกื้อระวีกร 99/138ม.2 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
24290 นาย สัญญา จาโร 123ม.2 อาวลึกใต อาวลึก กระบี่ /
24291 นาย สัญญา เจริญทรัพย 7 ธัญญมณี วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
24292 นาง สัญญา ใจงาม 2/4 ม.10 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด 45150 /
24293 นาย สัญญา เนตรพุกกณะ 63 พัฒนา ปากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ /
24294 นาย สัญญา พระวิวงศ 59/2ม.4 ฉวาง นครศรีธรรมราช /
24295 นาย สัญญา วิชุรัตน 39ม.7 สันปาตอง เชียงใหม / /
24296 นาย สัญญา หลวงวัง 62/1 ม.4 อางทอง เชียงคํา พะเยา 57100 / / / /
24297 นางสาว สัญญาลักษณ อัครวงษ 172 วงศสวาง 7 วงศสวาง บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
24298 นางสาว สัญลักษณ หลอเกษมศานต 162 งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
24299 นางสาว สัณฐิตาพร กลิ่นทอง 93 3 สวนตะไคร สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
24300 นาย สัณห จินดานนท 1162 บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
24301 นางสาว สัณหจุฑา พวงมาลา 56/51ม7 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / / / /
24302 นางสาว สัณหสิรี พ่ึงเกษม 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
24303 นาย สัตถา ทินกร ณ อยุธยา 250/54 ม.3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
24304 นาย สัตยา ช่ืนตา 49 2 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร 35120 /
24305 นาง สัน บุญภา /
24306 นาย สัน วิรุณราช 202 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
24307 นาง สั้น ทองดียิ่ง - ม.1 สิเกา ตรัง /
24308 นาย สันดุษิต อยางวิศิษฏ 156/138ม.6 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / / /
24309 นาย สันต แขมุรัตน 2 ทาโพ บางแพ ราชบุรี /
24310 นาย สันต จิรวงศศรี 1202/8 เจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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24311 นาย สันต โชศรีงาม ม.2 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
24312 นาย สันต ตราช่ืนตอง หมูที่ 7 ต.พรหมพิภม อ.พรหมพิภม จ.พิษณุโลก /
24313 นาย สันต ตั้งประสิทธิ์ 27ม.1 โคกไมลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี / /
24314 นาย สันต ตันแขมรัตน หมู 6 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี /
24315 นาย สันต พรเพ่ิมสุข 9-11 อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
24316 นาย สันต โรจนพงษ ม.5 นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร / /
24317 นาย สันต วิชัยโชติ 3 บานกุม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
24318 นาย สันต วิชัยดิษฐ 1361 ประชาธปก วัดกลียาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
24319 นาย สันต หังสวณิช 43/394 ม.9 2 หมูบานสินทรัพยนครกาญจนภิเษก บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
24320 นาย สันต เหลาภิญโญ หมู 2 ต.หัวดง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
24321 นางสาว สันตตบงกช ใจงาม 161ม.1 ลับแล อุตรดิตถ / / /
24322 นาย สันติ ขจรพุทธรักษา 1/2 พระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
24323 นาย สันติ คงเกียรติพันธุ ม.11 เนินกุม บางกระทุม พิษณุโลก / /
24324 นาย สันติ จันทรทิพย 76 ม.3 บานแอน ดอยเตา เชียงใหม /
24325 นาย สันติ จันทรพัฒน 157ม.8 ราษฎรอุทิศ เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา / /
24326 นาย สันติ เจริญสุธรรมมาศ 48/18-19 รามอินทรา คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
24327 นาย สันติ แจวเจริญ 369-370 ม.1 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา /
24328 นาย สันติ แฉลม 113ม.1 ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี 72140 /
24329 นาย สันติ ชัชวาลย 77/1 ม.4 ศรีเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย /
24330 นาย สันติ แซเต็ง 39 ไทยอาคาร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
24331 นาย สันติ ติยะชัยพานิช 76 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
24332 นาย สันติ ธนกิจสัมพันธ 25-27 เทศบาล1 ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี /
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24333 นาย สันติ ปลื้มธีระธรรม 208-210 ถ.มหาไชย อ.พระนคร จ.พระนคร /
24334 นาย สันติ พจมานศิริกุล 3/4 สวรรควิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
24335 นาย สันติ พาณิชเวชสันติ 47/9 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24336 นาย สันติ ศรีสังขชุม 85 ม.11 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ 46220 /
24337 นาย สันติ สรเวชประเสริฐ 509/544 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
24338 นาย สันติ สุทธิประภา 124/8 ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24339 นาย สันติ อภิรักษเดชาชัย 275/4 จารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
24340 จ.ส.อ. สันติ อูศิลา 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
24341 พันจาโท สันติชัย ปญญาพาณิชย 101/403 2 แคราย กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / /
24342 นาย สันติภาพ ตันติพัฒนานนท 127-129 เสริมสวาสดิ์ ขอนแกน /
24343 นาย สันติโรจน เกียรติศิริโรจน 9 3 เจริญเมือง วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
24344 นาย สันติศักดิ์ จักรเพชรไพศาล 226/35 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
24345 นาย สันติศักดิ์ โชตินุกูล 96/1 1 ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 93000 / /
24346 นาย สันติสุข โสภณสิริ 22/13 จรัญสนิทวงศ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
24347 นางสาว สันทนา ปนหมู 292/1ห.32 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
24348 นาย สันทัด วิศวแพทย 347 ม.2 ราชนิกูล ในเมือง บานไผ ขอนแกน /
24349 นาย สันทัด อินทรทัต - ม.1 หพลโยธิน เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
24350 นาย สันทัสสน เรืองจันทร 374 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
24351 นาย สันเพชร ก่ํามา 62 วัดราชวรินทร 15ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
24352 นางสาว สัมเกลี้ยง วิเชียรพันธุ 304/427 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
24353 นาง สัมจีน ฮวบเจริญ 0542 พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
24354 นาย สัมผัส กันผึ้ง 308/59 ใกลซอยอรุพงษ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1107 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

24355 นาย สัมผัส คงสัตย 57/3 หนาเมือง เมือง ราชบุรี / /
24356 นาย สัมผัส แยมชาติ 61 วัดราชา วชิรพยาบาล ดุสิต พระนคร / /
24357 นาย สัมพันธ แกวเวียงชัย 288 ม.1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
24358 นาย สัมพันธ จันทวงค 207  3 หางดง หางดง เชียงใหม 50230 / / / /
24359 นาย สัมพันธ เชาวะวนิชย 925/12ม.12 บางนา-ตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
24360 นาย สัมพันธ บุญเกลี้ยง 436/11 ม.1 มอดินแดง ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา /
24361 นาย สัมพันธ พุฒิโชติ 176/5 วัดใหมพิเรนทร วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
24362 นาย สัมพันธ พุมศิลป ม.8 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท / /
24363 นาย สัมพันธ ภูเงิน 1080 ไชยพร แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 /
24364 นาย สัมพันธ มณีวรรณ 23 ม.1 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี / /
24365 นางสาว สัมพันธ สิริสุขะ 3 จุฬาลงกรณ ซ.1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
24366 นาย สัมพันธ สุวรรณกายสิทธิ์ 2/2 ก. ดําเนินเกษม คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
24367 นาย สัมภาษ เสมา 251/2-3 เมืองเกา พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
24368 นาย สัมมะ มุงหนาที่ 304 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก / /
24369 นาย สัมมา กะทะกา 189-190 นิเวสวัตน บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
24370 นาย สัมฤทธิ์ กันยาประสิทธิ์ 21/2 ม.15 นางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 /
24371 นาง สัมฤทธิ์ จึงเจริญ 525/2 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
24372 นาย สัมฤทธิ์ ดรเขื่อนสม 88/26 ม.3 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
24373 นาย สัมฤทธิ์ ทองเพ่ิม นนทบุรี /
24374 นาง สัมฤทธิ์ ทิมมาศย 583 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน ธนบุรี / /
24375 นาย สัมฤทธิ์ นาคสมบูรณ 69/1 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24376 นาย สัมฤทธิ์ บุญรอดจุย - ม.2 บานแหลม เพชรบุรี /
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24377 นาย สัมฤทธิ์ แปนถึง 34ม.6 บางนา-ตราด บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ /
24378 นาย สัมฤทธิ์ ภาสอน 1/622ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
24379 นาย สัมฤทธิ์ มูลสาร 83 ม.1 อุบลราชธานี /
24380 นาย สัมฤทธิ์ ไมทอง 389 ม.3 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24381 นาย สัมฤทธิ์ ลาวชาง 30/19 ม.2 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
24382 นาย สัมฤทธิ์ ลุมจันทร 99 เมืองพิจิตร พิจิตร / /
24383 นาย สัมฤทธิ์ วนาภรณ 110 ม.1 โตนด โนนสูง นครราชสีมา /
24384 นางสาว สัมฤทธิ์ วรรณสังข 159/22 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บานสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ชลบุรี /
24385 นาย สัมฤทธิ์ สระสําลี 33/1339 หมูบาน ต.รวมโชคโชคชัย 4 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
24386 นาย สัมฤทธิ์ สุพรรณทัศน ม.2 ขอนแกน /
24387 นาย สัมฤทธิ์ สุภามา 300 ม.11 เลย - เชียงคาน เมือง เมืองเลย เลย 42000 /
24388 นาย สัมฤทธิ์ สุวรรณสถิตย 1 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท /
24389 นาย สัมฤทธิ์ แสนกลาง 19 อุมจาน กุมภวาป อุดรธานี / /
24390 นางสาว สัลวา หมันเหม 894 จรัญสนิทวงศ 46 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
24391 นาย สั้ว บุญแพทย 396 หลังสวน หลังสวน ชุมพร /
24392 นาย สา เขตกัน 216ม.4 กําแพงเพชร /
24393 นาย สา จุรกรรณ - ม.3 ปราจีนบุรี /
24394 นาย สา บุดดีคํา 125 1 นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี 41310 /
24395 นาง สา ปนคม /
24396 นาย สา วงษคําชัย 2 ม.5 คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร /
24397 นาง สา ไวทวงษ /
24398 นาย สา สุดาเดช 6 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
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24399 นาย สากล แซซือ 15 ศรีณรงค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
24400 นาย สากล วันชนะชัย 15 มาศ ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
24401 นาย สาคร กุลมาตย - ม.7 ชุมพร /
24402 นาย สาคร กุศลภุชณงค 242/2 วัดเสาวคนธ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24403 นาย สาคร ชยันตนคร 298 เจิมจอมพล ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 /
24404 นาย สาคร เช้ือไพบูลย 69ม.2 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
24405 นางสาว สาคร ตรียสูตร 8 ม.11 ดงนอย ราชสาสน ฉะเชิงเทรา 24120 /
24406 นาง สาคร นพเจริญกุล 810 ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
24407 นาย สาคร นะขาว 15/1 ม.2 นครศรีธรรมราช / /
24408 นางสาว สาคร นันทนวคุณ 31/3ม.10 ชุมพร /
24409 นาง สาคร นันทะเสน 285 จรัญสนิทวงศ97 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
24410 นาย สาคร นาแซง 47 หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24411 นางสาว สาคร ปริยวาทกุล 84/4 วารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
24412 นาย สาคร มุราศรี 75ม.2 ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี /
24413 นาย สาคร ราชคํา 198 ม.6 สอยดาว จันทบุรี / /
24414 นาย สาคร ลองกาศ 2218/87 ถ.จันทน ต.ชองนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร /
24415 นาย สาคร สาตรจีนพงษ 68 8 บานกรูด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา / /
24416 นาย สาคร สืบวงค 169/5 ม.14 เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 20240 / / /
24417 นางสาว สาคร สุขเอ่ียม 15 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
24418 นาย สาคร สุวรรณหงษ - ม.7 ประจวบคีรีขันธ /
24419 นางสาว สาคร เอ่ียมสุวรรณ 38ม.3 สมุทรสาคร /
24420 นาย สาคร ตั๋นคํา 61 1 ทานตะวัน พาน เชียงราย 57280 / / / /
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24421 นาย สาง จันทะโสม 83 ม. 2 ต. บุงคลา กิ่ง อ.เลิงนกทา จ.อุบลราชธานี /
24422 นาย สาง ณะอุบล 16/1 ต.วารินชํานาญ จ.อุบลราชธานี /
24423 นาย สาง กลอมกุล 1751 บางออ บางกอกนอย กทม. /
24424 นาย สาง ใจชม 26 2 คลองวัว เมือง อางทอง / /
24425 นาย สาง โตเกิด หมู 5 ต.กาทอง อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
24426 นาย สางใหม จันทรอภัย 7 มะขามหลวง สันปาตอง เชียงใหม /
24427 นาย สาตร ปานอวม 1 มะตอง พรมพิราม พิษณุโลก /
24428 นาย สาทร สมบุญ 1669/107 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
24429 นาย สาทิศ เชาวปรีชา 97/1ม.3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
24430 นาย สาธิต กิตติพิชัย 93/36 7 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110 /
24431 นาย สาธิต ปญญาทิพย 88/86ม.4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
24432 นาย สาธิต สุขสวางโรจน 62 บุรีวานิช พิมาน เมืองสตูล สตูล /
24433 นาย สาธิต สุนทโรทก 14ม.1 สระบุรี /
24434 นาย สาธิต โสภา 111/6ม.5 แมสา แมริม เชียงใหม /
24435 นางสาว สาธิตา ศรีจันทรโสภากุล 42/17 หมู1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
24436 นาย สาธิตาพงศ รักพวก 22/1 11 บานเม็ง หนองเรือ ขอนแกน 40210 / /
24437 นางสาว สาธินี หงษยิ้ม 33/264 8 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
24438 นางสาว สาฝนะ เร็มหลี 65/450ม.7 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
24439 นาย สามนต วาปธรรม 33/1 ม.2 บุรีรัมย /
24440 นาย สามภพ งามนิตยาหงส 58/5 ม.4 พระยาสสุเรนทร มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
24441 นาย สามัญชน ปทมะ 70/182ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
24442 นาย สามารถ กลาแข็ง 136/1 12 นาขุนไกร ศรีสําโรง สุโขทัย 64120 / / / /
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24443 นาง สามารถ คําดี 133/4 เจริญราษฎร แมใจ พะเยา 56130 /
24444 นาย สามารถ ถินยอด 148/20 ประชาราษฎร1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
24445 จาสิบเอก สามารถ นพรัตน 47/3 บรมอาสน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
24446 นาย สามารถ นวลละออง 28/44ม.9 ประชาราษฎร1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
24447 นาย สามารถ มนตนารายณ 67/1291 หมู 15 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
24448 นาย สามารถ รัตนสุวราหะ 250/7ม.1 สุขุมวิท77 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
24449 นาย สามารถ ศรีรัตนประไพ 566/2425 อ.บางรัก จ.พระนคร /
24450 นาย สามารถ สุขเกษม 408/16 รามคําแหง 39(เทพลีลารามคําแหง บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
24451 นาย สามารถ อําไพ 54 ม.4 ชะแล สิงหนคร สงขลา / /
24452 นางสาว สามิต งาผักแวน 31 ม.1 บานศรีษะกระบือ โคกไทย ปกธงชัย นครราชสีมา /
24453 นาย สามิต ชาญวัฒนวิกรัย 38/115 ม.1 คลองหนองใหญสุขาภิบาล 1 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
24454 นาย สามิภักดิ์ เพ็ชรสมบัติ 14ม.1 หนองคาย /
24455 นาง สาย กลั่มบุตรี /
24456 นาง สาย เกตุศรี ม.5 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
24457 นาย สาย ไกรยสิทธิ์ 1441 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /
24458 นาง สาย เงินรอด ปากแพร ม.2 กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
24459 นาย สาย ชอบจิตต 48ม.1 สุรนารายณ โนนไทย นครราชสีมา /
24460 นาย สาย ตั้งใจ 41ม.2 สามงาม พิจิตร /
24461 นาย สาย ตัณฑรัตน 210/3 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
24462 นาย สาย ทองมณีฉาย 297ม.2 ลําพยนต ตากฟา นครสวรรค /
24463 นางสาว สาย นิยมญาติ 73 7 รางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150 / / /
24464 นาย สาย ประสารศรี 5 ศรีพนม ชัยจุมพล ลับแล อุดตรดิตถ /
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24465 นาย สาย พวงทรง 11 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
24466 นาย สาย มีทรัพยทอง 59 ม.1 บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา / /
24467 นาย สาย วงษพระจัน - ม.10 น้ําพอง ขอนแกน /
24468 นาย สาย เวณุโกเศศ 180 ลุมพินี ปทุมวัน กทม. / /
24469 นาย สาย สุคนธทรัพย 42 ยิ้มประยูร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24470 นาย สาย อุทิศานนท 232 ม.4 ลําปาง 52100 /
24471 นางสาว สายจิต สุขหนู 30/266 ริมทางรถไฟสายใต บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
24472 นาง สายใจ คลายเมือง 53/444 7 นวมินทร นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
24473 นาย สายใจ บัวหนอง 64 12 สบเปง แมแตง เชียงใหม 50150 /
24474 นางสาว สายใจ แพงแสง 36/260ม.13 โชคชัย4 ลาดพราว ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / / / /
24475 นาย สายชล แกลวกลา - ม.9 กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
24476 นางสาว สายชล พรหมเทพ 259/9 ม.2 ซ. ถ. ต.หนองตาแตม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 โทร.0818167670 ประจวบคีรีขันธ /
24477 นาง สายชล มรกต 93/26 ม.3 ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 80210 / /
24478 นางสาว สายชล หีดนุย 72ม.8 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช / /
24479 นาง สายชล อาจขาว 59/2 นคร ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / / / /
24480 นาย สายติ่ง ฉุมฉ่ํา 23 ต.บางประมง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
24481 นาย สายทอง จรรยาศรี 94/17 พาณิชยเจริญ ขอนแกน /
24482 นาย สายทอง ฤกษชัย 1006/1 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24483 นาง สายทิพย ช่ืนศิริ 16/13ม.11 จรัญ35 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
24484 นาง สายทิพย เนตรบุตร 34/5ม.3 วังลึก ศรีสําโรง สุโขทัย /
24485 นางสาว สายน้ําผึ้ง ตันติโรจนาเมธ 89/76 9 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
24486 นางสาว สายบัว บุญหม่ืน 77/457 ม.11 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / /
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24487 นาย สายบัว เฟองเจริญ 2 ม.2 สุขุมวิท บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
24488 นางสาว สายฝน ขาวสอาด 189/22 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
24489 นางสาว สายฝน คงชู 39/77 วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
24490 นางสาว สายฝน ชํานาญศิลป 32/141ม.3 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 /
24491 นางสาว สายฝน ดารา 98 ม.18 หมูสี ปากชอง นครราชสีมา 30130 / /
24492 นางสาว สายฝน มูลเจริญ 170/39 จักกะพาก ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
24493 นางสาว สายฝน เยื้อนเพชร 21/375 ม.12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / /
24494 นางสาว สายฝน รักพรม 591/7 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
24495 นางสาว สายฝน รักษา 207 ม.3 ถ.คลองขวาง-เจาเฟอง ต.ดุสิต อ.ถ้ําพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260 โทร.0806494246 นครศรีธรรมราช /
24496 นางสาว สายฝน สมภูสาร 68 11 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 / / / /
24497 นางสาว สายพร สยาคํา 35/2 ม.3 ปากเกร็ด นนทบุรี /
24498 นาง สายพิณ พรหมโชติ 69/8ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
24499 นางสาว สายพิณ พ่ึงพระคุมครอง 40/214ม.10 นวลจันทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
24500 นางสาว สายพิณ วงศวัฒนากุล 133 5 หัวโพงบางหญาแพรกบางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
24501 นาง สายพิณ ศิรินวล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
24502 นางสาว สายพิณ อรุณประภากุล 31/368 4 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
24503 นาง สายพิน คชศิลา 65/5 8 ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / /
24504 นางสาว สายพิน ชูแชม 52 10 สรอยทอง ตาคลี นครสวรรค 60210 / / / /
24505 นาง สายพิน ภูพระภา 70/112 9 บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 /
24506 นางสาว สายพิน รื่นสายชล 598 ทรงวาด จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 / / /
24507 นางสาว สายพิน ลิขิตเลิศล้ํา 59/1 เจริญกรุง วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
24508 นางสาว สายพิน สาลีผล 120/1ม.10 วัดแกว บางแพ ราชบุรี 70160 /
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24509 นาย สายพินท ภูพานทอง 7-9 รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24510 นางสาว สายพิรุณ บรรเจิดสุข 34/6ม1 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
24511 นางสาว สายเพชร ประภาวิชา 54/85 ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
24512 นาง สายเพ็ชร เจริญดี 114 สันติสุข นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24513 นางสาว สายยงค ประพฤติชอบ 462 สุขุมวิท77 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
24514 นาย สายยันต จุสนั่น 107/27ม.5 เชียงใหม-ลําพูน หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม /
24515 นางสาว สายใย เอ่ียมภูมิ 2038/57ม.5 ประชาสงเคราะห หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
24516 นาง สายรุง ติณราช 26/1/2 ศรีถอย แมใจ พะเยา 56130 /
24517 นางสาว สายรุง ภูทองใบ 92ม.6 สอยดาว จันทบุรี 22180 /
24518 นาง สายรุง ลี้ 230 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
24519 นางสาว สายลม ศรีคง 653 ม.8 พิษณุโลก-หลมสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก /
24520 นาง สายสนม กิตติขจร 68/2 ระนอง2 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24521 นาง สายสนม พรรคเจริญ 41 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี /
24522 นาง สายสนม โพธิโต 61/3ม.7 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
24523 นาง สายสนม ศุภวิรัชบัญชา 1292 ม.5 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
24524 นาง สายสมร ชาติไทย 3/62ม.5 สุขสวัสดิ์ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
24525 นางสาว สายสมร ฐานิสรากูล 290 เจริญประเทศ เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง 52000 / / /
24526 นาง สายสมร ยุกตะทัต 95/3 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
24527 นางสาว สายสมร วศินระพี 63/7ม.2 เพชรเกษม81 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
24528 นาง สายสวาท มาลังค 50 ม.6 เชียงใหม 50190 / / / /
24529 นางสาว สายสุณีย ลีลาขจรโรจน 72/50 ม.1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24530 นางสาว สายสุณีย วงศสนิท 261 ตรอกบรมนิวาส รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 /
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24531 นาง สายสุนี นานิรัติศัย 33-35 อาเนาะรู เมืองปตตานี ปตตานี /
24532 นาง สายสุนีย ปนจอย 7 เชตะวัน ในเวียง เมืองแพร แพร /
24533 นาง สายสุนีย ลีวงศเจริญ 812/38 ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
24534 นางสาว สายเสนห ทิพยมงคล 2027ม.5 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
24535 นาง สายเสนห เทียนประภาสิทธิ 222 พระสุเมรุ ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
24536 นาย สายหยุด แกมนิล 212ม.3 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย /
24537 นาง สายหยุด โกสัยสุก 178 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
24538 นางสาว สายหยุด ตันตระวาณิชย 45 ในตลาดเทศบาล เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย /
24539 ม.ล. สายหยุด บรรจงราชเสนา 83ม.7 บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ / /
24540 นาย สายหยุด พุทธตรัส 98ม.2 ศรีราชา ชลบุรี /
24541 นางสาว สายหยุด โพธิ์ศรี 108/3ม.8 บางแคเหนือ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
24542 นาย สายหยุด ยุตติธรรม 26/5 อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24543 นาย สายหยุด รัตนเนนย 1601-1602 ต. ในเมือง ถ.จอมพล อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
24544 นาย สายหยุด สาครคม 12 ม.4 ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /
24545 นาย สายหยุด อําพล 547 ต.เทพศิรินทร ถ.จักรพรรดิ์พงษ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
24546 นางสาว สายอรุณ แซตัน 58/1 หอยมุกต หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
24547 นาย สายัณห แกวมีศรี 58/ม.9 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
24548 นาย สายัณห จันทรเหลือง 545/1 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
24549 นาย สายัณห พนาศุริยสมบัติ 54/1 มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
24550 นาย สายัณห ยิ้มสังข 94/1 ม.13 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130 /
24551 นาย สายัณห รัตนแกว 91 ม.4 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ /
24552 นาย สายันต บุญประกอบ 29/799ม.16 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / / /
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24553 นาย สายันต พรมดี 144/35 1 สุขาประชาสรร ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
24554 นาย สายันต ยะคะเรศ 3 ม.7 ฉะเชิงเทรา /
24555 นาย สายันต อัฒจักร 345 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
24556 นาย สายันท ศรีธนชัย 1280/17 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
24557 นาง สารภี เกษราพงศ 172ม.10 นคร-สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80340 / /
24558 นาง สารภี พิทักษวิทยกูล 96ม.1 สามงาม ดอนตูม นครปฐม /
24559 นางสาว สารภี ฟกประไพ 663 ศูนยบันเทิงการคา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
24560 นาง สารภี รัตนรัตน 40/1 เกาะนางคํา ปากพะยูน พัทลุง 93120 / /
24561 นาง สารภี วัทฒิก 122 ตรอกบวรรังษี อ.พระนคร จ.พระนคร /
24562 นาง สาระ รงคสุวรรณ 14 ต. สามเสน อ. ดุสิต จ. พระนคร /
24563 นาย สาระ รัตนมณี 2767 ต.บางคอแหลม ถ.เจริญกรุง อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
24564 นาง สาระภี ตันยุวรรธนะ 184 ดินสอ เสาชิงชา พระนคร พระนคร /
24565 นาง สาระภี ปราสาทกลาง 205/139 ม.1 หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
24566 นาง สาระวัน สนธิไชย 103/ม.7 เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
24567 นางสาว สารา ศรีสุวรรณ 1937/1 ต.วัดพระยาไกร อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ /
24568 นาย สาริกา โมราวรรณ 5 คลองหลวงแพง เมือง ฉะเชิงเทรา /
24569 นาย สาริกา ยืนนาน 85 ม.11 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
24570 นาง สาริณี จริยเวชชวัฒนา 52/1 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
24571 นางสาว สาริตา เส็นสด 121/616 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
24572 นางสาว สารินี ผิวขํา 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
24573 นาง สาริศา เอ้ียมสกุล 7/2 2 (ถนนราษฎรอุทิศราษฏรอุทิศ วัดเกต เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
24574 นาย สาริส ตั้งตรงจิตร 1564/66 ประชาราษฏร1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
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24575 นาย สารี ทาทอง 68 ผาขาว ผาขาว เลย 42240 /
24576 นาง สารี่ คชานุกูลย 89/1 ม.7 ผาจุก เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / / / /
24577 นางสาว สารีณา ชาชะ 106หมูที3่ คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / /
24578 นาง สารีนา บิลโตะหมาด 153/1 ม.11 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
24579 นางสาว สารีย เพชรรัตน 195/1 พัฒนาการทุงปรัง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
24580 นาย สาโรจน กฤษฎาธาร เชียงใหม /
24581 นาย สาโรจน กิตติพิชัย 4 ม.5 สามพราน สามพราน นครปฐม /
24582 นาย สาโรจน ดาราราช 658/66 จรัญสนิทวงศ 48 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24583 นาย สาโรจน ประพรมมา 78 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36260 /
24584 นาย สาโรจน ปลั่งกลาง 7 ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
24585 นาย สาโรจน แวววิเศษ 115/4ม.14 หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24586 นาย สาโรช ธีรศิลป 121/12 ม.1 ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13000 / /
24587 นาย สาโรช วรรณโก 105/533 16 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
24588 นางสาว สาลิกา มีรส 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
24589 นาง สาลิกา อริธชาติ 145/2 ม.1 ซ.ชางเคี่ยน ต.ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50300 เชียงใหม /
24590 นาง สาลิตา อนันตกระจาย 72/6 2 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
24591 นางสาว สาลิน มาจาก 71/1 ม.7 ช่ืนโพธิ์ชัย บูรกรรมโกวิท สะเดียง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 /
24592 นาง สาลินี เทียมสุรกานต 148/23 ม.1 ต.บานกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 ปทุมธานี /
24593 นาง สาลี คุณวิริยะ 73/3 ม.8 เพชรเกษม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
24594 นาง สาลี่ พงษธา 4/13ข 2 บุญเรืองฤทธิ์ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / / /
24595 นางสาว สาวะณีย แกวตางสิน 63ม.7 บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 / /
24596 นางสาว สาวิตรี ขันธุธรรม 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
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24597 นางสาว สาวิตรี เขื่อนโคกสูง 27/28  ม.8 สมุทรสาคร 74000 /
24598 นาง สาวิตรี คงชุม 16/4 หมู 5 วังแซม มะขาม จันทบุรี / /
24599 นางสาว สาวิตรี งามวงศ 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
24600 นางสาว สาวิตรี จิตตรานุเคราะห 52 ลาดปลาเคา 31 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
24601 นางสาว สาวิตรี เทียนชัย 35/125ม.1 เรวด2ี3 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
24602 นางสาว สาวิตรี บัวแกว 24/20ม.2 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / /
24603 นางสาว สาวิตรี ไพรสุวรรณ 29 เพชรเกษม ทายชาง เมืองพังงา พังงา 82000 /
24604 นางสาว สาวิตรี มีสุขศรี 41/61ม.11 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
24605 นางสาว สาวิตรี รัตนพันธ 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / /
24606 นางสาว สาวิตรี เรงพัฒนพิบูล 216/2 1 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
24607 นางสาว สาวิตรี เริ่มลึก 97 รังสิต-นครนายก 14 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
24608 นาง สาวิตรี ศิริวุฒิ 10/22 หมูบานฝนทองนิเวศน กรุงเทพมหานคร / / /
24609 นางสาว สาวิตรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 832 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
24610 นาย สาสนวุฒิ ภูมิไชยา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
24611 นาย สาหราย คงรอด 210/1 ทาอิฐ เมือง อุดตรดิตถ / /
24612 นาย สาหราย วัฒนพันธ 63 หมู 2 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
24613 นาง สํา พงษสถิตย 55 ม.15 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
24614 นาง สําเนา วรรณศิลปน 298 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
24615 นาย สําเนา สงาพงษ 2425 ต. บางลําภูลาง อ. คลองสาน จ. ธนบุรี /
24616 นางสาว สําเนาว บุญนุช 318/3 16 เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / /
24617 นาย สําเนาว หงษาชาติ 6 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
24618 นาย สําเนาว ศรชา 2/1ม.7 ทะนง โพทะเล พิจิตร / /
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24619 นาย สําเนียง กองแกว 123 ม.4 รอบเวียง เวียง พราว เชียงใหม /
24620 นาย สําเนียง แกวสีขาว 55 ม.3 เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช / /
24621 นาย สําเนียง จันทร 274ม.3 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
24622 จ.ส.อ. สําเนียง ชุมแพ 35ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
24623 นางสาว สําเนียง แซอ้ือ 64 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
24624 นาง สําเนียง บูรณะบุตร 12 พญาไท ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24625 นาย สําเนียง ปานเจริญ 49 หมูที่ 8 ต. สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม /
24626 นางสาว สําเนียง ผอนสุข 292/1 หอง32 บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
24627 นาย สําเนียง โพธิ์สุวรรณ 942 ริมคลองชักพระ คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
24628 นาย สําเนียง มีศิลป 835 วัดไผเงิน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
24629 นาง สําเนียง เมฆวิวัฒนาวงศ 441ม.13 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
24630 นางสาว สําเนียง วรวัฒนานนท 105/5 ม.4 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี / / /
24631 นาง สําเนียง สวนทอง 791 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
24632 นาย สําเนียง สีหมอก 26/11 การเคหะแหงชาติ คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
24633 นาง สําเนียง สูอําพัน 722 ง. คูหาสวรรค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24634 นาย สําเนียง เหล็กดี 505/1ม.3 เวียง เชียงแสน เชียงราย /
24635 นาง สําเนียง อมรดลใจ 200/79 ม.8 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
24636 นาย สําภณ พัฒนศิริ - ม.1 เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
24637 นาย สําเภา นวลจันทร 284 วัดประดูธรรมาธิปตย บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
24638 นาง สําเภา ผาจันยอ 159 ม.1 เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
24639 นาย สําเภา พัดดํา 57 ม.6 หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท /
24640 นาง สําเภา พันธุศุภผล 9/1ม.6 บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา / / /
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ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

24641 นาย สําเภา พิยทัสย 59 ปากคลองภาษีเจริญ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี /
24642 นาย สําเภา พึงใจ 2/6 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
24643 นาย สําเภา เพียมนอย 10 ม.11 คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี /
24644 นาย สําเภา มีบุญ 43 ม.3 แกลง ระยอง /
24645 นาง สําเภา โมราถม 614-616-618 สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
24646 นาง สําเภา ไวทยกุล 62 ตะพานหิน พิจิตร /
24647 พระ สําเภา หอมสุข 211 ม.1 ผาบิ้ง วังสะพุง เลย 42130 /
24648 นาย สํารวจ นุชนิยม ม.1 อ.เกาะคา จ.ลําปาง /
24649 นาย สํารวม ขวัญเมือง 56ม.1 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
24650 นาย สํารวม สังขจร 210 ม.15 ชัยนาท /
24651 นาย สํารวย กลมเกลา 856/3 เจตนจํานงค บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
24652 นาย สํารวย กอนนาค 1022/9 ถ.สาธุประดิษฐ ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพฯ /
24653 นาย สํารวย โขวัฒนา 1403 จอมพล ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
24654 นาง สํารวย คชลัย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
24655 นาย สํารวย เคลือบมณี 23 ม.5 มหาดไทย เมืองอางทอง อางทอง /
24656 นาง สํารวย จันทรบัวทอง 592/1 วิชิตภักดี ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี 84110 / / /
24657 นาง สํารวย จิตรธรรม 263/126 เทศบาล 4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 / / /
24658 นาย สํารวย เจริญเสรี 154 ม.10 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
24659 นาย สํารวย ใจธรรม 38/1ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
24660 นาย สํารวย ชางนอย - ม.2 บานหม่ี ลพบุรี /
24661 นาง สํารวย ชํานาญ 365 ม.4 บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี /
24662 นาย สํารวย ตนดี 157 ม.4 พลับพลาไชย อูทอง สุพรรณบุรี /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

24663 นาย สํารวย ทาเอก 2 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
24664 นาย สํารวย นิ่มนุช 76 ม.3 เมืองพิจิตร พิจิตร /
24665 นาง สํารวย บุญผอง 4/2 ม.2 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อางทอง 14150 อางทอง /
24666 นาย สํารวย ปยบุตร หมู 1 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบุรี /
24667 นางสาว สํารวย พลอยแสงงาม 535 ซ.ลาดพราว64 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร / /
24668 นาย สํารวย พวงทอง 24ม.1 สี่แยกควนสมบูรณ ทาประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 /
24669 นาย สํารวย พวงเภตรา 55/4 ม.7 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
24670 นาย สํารวย ภูทองดี 101 วัดคลองสายบัว สีหราชเดโชชัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
24671 นาง สํารวย มากบานดอน 78/1 10 ทะเลหลวง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 /
24672 นาย สํารวย ยิ้มเทียน 76 ม.14 ชุมแสง นครสวรรค /
24673 นาย สํารวย รัตนาภรณ 6 ชัยนาท เมือง ชัยนาท / /
24674 นาย สํารวย เรืองมาลัย 165/1 วัดพระยาทํา บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
24675 นาย สํารวย วงษวิสิฏฐ 159/7 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
24676 นาย สํารวย สรรพโส 209/1-2ม. กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
24677 นาย สํารวย เสนาะ 730/477 จรัญสนิทวงศ 94จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
24678 นาย สํารวย แสงพิทักษ 57 7 สามพราน สามพราน นครปฐม /
24679 นางสาว สํารวย หลุมไส 13/2 รามอินทรา บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
24680 ร.อ. สํารวย อารีเปยม 1158 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24681 นางสาว สํารวย อินสวาง 15 วัดอภัยทาราม พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
24682 นาย สํารอง ชมนันธ 46 ม.3 อุบลราชธานี /
24683 นาย สํารอง ชุมโคตร - ม.4 หนองไขว หลมสัก เพชรบูรณ /
24684 นาย สํารอง ผิวแดง 136 ม.1 โนนคอม ภูผามาน ขอนแกน /
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24685 นาย สํารอง มณีแสง 50 ม.1 ศรีสุข สีชมพู ขอนแกน /
24686 นาย สํารอง สมเพชร 7-9 รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24687 นาย สํารอง สุทธาวา 125/65ม.7 บุงหวาย วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 /
24688 นาย สํารอง สุภาวงศ 164ม.18 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร 47110 / /
24689 นาย สํารับ แยมบาน 278/1 จรัลสนิทวงศ บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24690 นาย สําราญ กลอมอู 1644 ม.1 ตะพานหิน พิจิตร /
24691 นาย สําราญ กี้ฮัว 228 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24692 นาย สําราญ เกิดแกว ก.242 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
24693 นาย สําราญ แกนศรี 78/4 ม.1 หนองฝาย เลาขวัญ กาญจนบุรี /
24694 นาย สําราญ แกวประเสริฐ 105 ม.1 บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา /
24695 นางสาว สําราญ ขันตี 38/1ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
24696 นาย สําราญ ขาวละออ 461 ต.เทพศิรินทร ถ.บํารุงเมือง อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
24697 นาย สําราญ คมนามูล 126/1 ต. เสาชิงชา อ. พระนคร จ. พระนคร /
24698 นาย สําราญ ควบคุม 18/3 ม.8 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
24699 นาง สําราญ คําหอม 21 ม.2 ซ. ถ.สวนสามพราน ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทร. นครปฐม /
24700 นาง สําราญ เงินวิเศษ 429 ม.1 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
24701 นาง สําราญ จรุงศรี 961 พิชัยรณรงค ปากเพรียง เมือง สระบุรี / /
24702 นาย สําราญ จันทรอดิศร 117/6ม.7 ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
24703 นาง สําราญ จารึกศิลป 109/182ม.1 พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
24704 นาย สําราญ เจะแล 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
24705 นางสาว สําราญ แจงจิตร 90/39 ม.9 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
24706 นาย สําราญ ดีวิจิตร 241 6 แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
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24707 นาง สําราญ ตรวจนอก 56/153 4 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
24708 นาย สําราญ โตสวัสดิ์ 86 ม.4 ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
24709 นาย สําราญ ทองแดง 139/13 ม.2 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24710 นาง สําราญ นพเกา 99 ม.1 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี /
24711 นาย สําราญ บทกลอน 93 ระนอง2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24712 นาย สําราญ บุญหลา 91ม.12 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม /
24713 นาย สําราญ ประดิษฐสุวรรณ 163ม.1 น้ําพอง ขอนแกน /
24714 นาง สําราญ ผองผา 83 ม.7 หนองบัวลําภู /
24715 นาง สําราญ แผนทอง 7 3 ลุมระวี จอมพระ สุรินทร / / /
24716 นาย สําราญ พงษสําฤทธิ์ 1 ปากทอ ปากทอ ราชบุรี / /
24717 นาย สําราญ พันธุเขียน 151/1 ศรีอุทัย อุทัยใหม เมือง อุทัยธานี / /
24718 นาย สําราญ พิมาลบุตร 153/3ม.6 ไชยวิบูลย นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ /
24719 นาย สําราญ แพทยประสิทธิ์ 6 บานกระแชง สามโคก ปทุมธานี / /
24720 นาย สําราญ มาฟู 65 4 โรงชาง ปาแดด เชียงราย 57190 /
24721 นาย สําราญ มุราษี 14ม.23 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
24722 นาย สําราญ ยามมา 29 ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี / /
24723 นาย สําราญ ฤกษจารี 7 ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
24724 นาย สําราญ ลุนทาลา 108ม.5 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
24725 นาย สําราญ เล็กทับ 28 ต.บางเลน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี /
24726 นาย สําราญ เลี้ยงถนอม 101-76ม.9 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24727 นาย สําราญ วงษวิบูลย 42 ผดุงกรุงเกษม บางขุนพรหม พระนคร กทม. /
24728 นาย สําราญ วิเชียรวัฒน - ม.6 สระบุรี /
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24729 นาย สําราญ ศรีหา 245/68 ม.17 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10710 /
24730 นาย สําราญ สรอยเพ็ชร ม.1 สันโปง แมริม เชียงใหม /
24731 พ.อ.อ. สําราญ สังขวรรณ 171/927 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
24732 สิบเอก สําราญ สันติธรรมเมธี 1160 ถนนนครไชยศรี สามเสน ดุสิต กทม. / /
24733 นางสาว สําราญ สิงหธวัช 507 พิบูลอุปถัมภ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 /
24734 ส.ต.อ. สําราญ สิทธิเดช 229ม.1 เชียงใหม ริมใต แมริม เชียงใหม /
24735 ส.ท. สําราญ สุวรรณฤทธิ์ 168 อาคารสงเคราะห รางน้ํา ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24736 นาย สําราญ เหง่ียมงามศรี 223 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท /
24737 นาย สําราญ อินทรนอก 68/3/4 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
24738 นาย สําราญ อินทรประเสริฐ 02 ศักดิ์เทศ บางมูลนาก พิจิตร /
24739 นาย สําริด แจงจินดา 87 ม.4 โพธิ์เอน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
24740 นาย สํารี นรสิงห 74/1 ม.4 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
24741 นาย สําเร็จ ฉวีรักษ 332ม.8 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
24742 นาย สําเร็จ พิณทาขิเลข 123 อารีย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
24743 นาย สําเร็จ เพชรพูล 619-620 ม.18 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
24744 นาย สําเร็จ ยืนยงสินชัย 1146/24 ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
24745 นาย สําเริง แกวจิตร 5 ม.12 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
24746 นาย สําเริง บินสมัน 257 ม.13 ทาชาง บางกล่ํา สงขลา /
24747 นาย สําเริง ประสิทธิศักดิ์  ม.1 ศรีสะเกษ / /
24748 นาย สําเริง ปาโมกข 53 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
24749 นาย สําเริง พินิตตานนท 196 ทาอิฐ เมือง อุตรดิตถ / /
24750 นาวาอากาศโท สําเริง มีชูรส 59/20ม.19 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี / /
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24751 นาย สําเริง ยิ้มยอง 313/81ม.2 วิภาวดีรังสิต ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
24752 นาย สําเริง ศิริออน 603/256 ม.10 เพชรเกษม 55/2 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
24753 นาย สําเริง หนูคง 43/1 9 ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
24754 นาย สําเริง หุนสวน 85 4 ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 / / / /
24755 นาย สําเริง อนุศรี 23/1ม.8 ไรออย พิชัย อุตรดิตถ 53120 / /
24756 นาย สําเริง อินอํานวย 12/11 หนาเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
24757 นาย สําเริง โอฬารรัตนมณี 80-82 นานิช หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
24758 นาย สําเรียน ภูสีโสม 143 ศรีออนไชย ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
24759 นาย สําฤทธิ์ วิชัยดิษฐ 38ม.2 กรูด กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160 /
24760 นาง สําลี ศรีลาวงษ 20ม.1 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี /
24761 นาย สําลี สําพล 40 ม.4 มวงไข พังโคน สกลนคร /
24762 นางสาว สําลี สีโสภา 117/167 ชางอากาศอุทิศ 15 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
24763 นาย สําเหนียก ชัยศิริ ม.4 ต.บานกลวย อ.เมือง จ.ชัยนาท /
24764 นาย สําอาง คูหาทอง หมู 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค /
24765 นางสาว สําอาง สุขเวช 396 ริมคลองบางกอกนอย อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
24766 นาง สําอางค งามสมโสตร 27 ม.2 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
24767 นาง สําอางค เงาประเวศ - ม.1 ตะพานหิน พิจิตร /
24768 นาย สําอางค ติยานนท 13 วิสุทธิกษัตริย บางขุนพรหม พระนคร พระนคร / /
24769 นาย สําอางค นวมันดร ม.4 ต.สี่รอย อ.วิเศษ จ.อางทอง /
24770 นาย สําอางค บุญลอม 157ม.9 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี /
24771 จ.สต. สําอางค บุญแสง - ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
24772 นาง สําอางค พุทประยูร 293 ประชาราษฎร สาย2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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24773 นาง สําอางค มลิวัลย 23 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
24774 นางสาว สําอางค ลือตระกานนท 44 ม.4 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี / /
24775 นาย สําอางค วัตถัง 112ม.20 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
24776 นาย สําอางค เสาวมาลย 109 ม.9 สุขฤทัย หวยคต อุทัยธานี 61170 /
24777 นาง สําอางค เอ่ืยมสอาด 32 8 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา /
24778 นาย สิขร บุณยประสิทธิ์ /
24779 นาง สิง แกนม่ัน /
24780 นาย สิงไค พิลารัตน 10ม.12 เดชอุดม อุบลราชธานี /
24781 นาย สิงโต เขวงแดน 2699 อ.กิ่งคลองสาน จ.ธนบุรี /
24782 นาย สิงโต ทองสงา หมูที3่ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
24783 นาย สิงโต สุวัจนานนท 80/20 หมู 3 ถ.สุทธิสาร อ.พญาไท จ.กรุงเทพฯ /
24784 นาย สิงโต ออนลมูล 6 ชพู อุไทย พระนครศรีอยุธยา /
24785 นาย สิงห กิติสิทธิ์ 6 ชางเผือก เมือง เชียงใหม /
24786 นาย สิงห เขมปญญา 106 ต.วชิระพยาบาล ถ.ดาวคาง อ.ดุสิต จ.พระนคร /
24787 นาย สิงห จันทบาด 6 พิชิตรังสรรค ปทุม เมือง อุบลราชธานี /
24788 นาย สิงห จําปาหลา 28 ม.12 บัวใหญ นครราชสีมา /
24789 นาย สิงห เดชศรี 174-176 ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร /
24790 นาย สิงห ทานุดา - ม.4 แวง สวางแดนดิน สกลนคร /
24791 นาย สิงห บรรเทาโฮม 143 10 จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 41150 /
24792 นาย สิงห ปกาสิทธิ์ 253 ผดุงพานิช ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
24793 นาย สิงห ปองภัย ม.3 บานหนุน สอง แพร /
24794 จาอากาศเอก สิงห ผลเจริญ 54 วัดจันทร บางคอแหลม ยานนาวา กทม. /
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24795 นาย สิงห เพ็งสา 204 ประจักษ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
24796 นาย สิงห มณีกุล 5 ชางเผือก เมือง เชียงใหม /
24797 นาย สิงห วรรณสุข ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี / /
24798 นาย สิงห ศรีนวล 100ม.10 อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด /
24799 นาย สิงห สัจฉวีราช 61ม.10 กําแพงเพชร / /
24800 นาย สิงห สัตยาธร 10 ทาขาม ทาแซะ ชุมพร /
24801 นาย สิงห สิงชุโต 11 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร / /
24802 นาย สิงห แสงฉลวย 3 วอเว เขื่องใน อุบลราชธานี / /
24803 นาย สิงห อินทสร 194ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
24804 นาย สิงห อ่ิมเจริญ 21 ม.4 ต.ทะเลชุมศร อ.เมือง จ.ลพบุรี /
24805 นาย สิงหคํา ครองบุติ 27 ม.12 คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร /
24806 นาย สิงหคํา วงศเนตร ม.2 มะขามหลวง สันปาตอง เชียงใหม /
24807 นาย สิงหชัย ธีราทร 48/4-5-6-7 จักรพงษ ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
24808 นาย สิงหชัย สุขสมปอง 11/62ม.2 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
24809 นาย สิงหโต จันทรคุณาภาส 60 4 เพชราณุรักษ แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ / /
24810 นาย สิงหโต พัฒนาค 2 ทาหลวง เมือง พิจิตร /
24811 นาย สิงหทอง กองทรัพย 2 ระแงง ศรีขรภูมิ สุรินทร / /
24812 นาย สิงหทอง ดวงรัตน 54ม.13 วังมา ลาดยาว นครสวรรค /
24813 นาย สิงหทอง ทันธิมา 14 18 ซอย 2 วัดปาชัยมงคลเดชบุณฑริก เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 / /
24814 นาย สิงหทอง วิเชียรทวี ม.1 ต.ปรุใหญ อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
24815 นาย สิงหทอง สุขสวัสดิ์ 53ม.8 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี /
24816 นาย สิงหทอง อัตรสาร 6ม.2 สกลนคร /
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24817 นาย สิงหทอง (เสียชีวิต) มาตราช 25ม.4 สวาง พรรณานิคม สกลนคร /
24818 นาย สิงหา นาคสินธุ 249/76 5 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
24819 นาย สิชล นาคเรือง 132/12 ม.3 ต.บางขุนเทียน อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร /
24820 นางสาว สิตา ทิพวัจนา 39 ม.4 หนองนาคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
24821 นางสาว สิตานันท อวดครอง 42  6 หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง 52240 / /
24822 นางสาว สิตานันทน เหลืองตระกูล 99/1133 ม.2 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
24823 นาง สิทธรา กิจนิชี 136/164 สุขาประชาสรรค ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
24824 นาย สิทธา กําจรเดชดิลก 9 สุรศักดิ์สงวน ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี /
24825 นาย สิทธา ชูจิตร 1ม.1 สุขประยูร หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20160 /
24826 นาย สิทธิ์ พรมแกว 42/12 ม.3 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
24827 นาย สิทธิ์ ศรีเจริญ 1 ต.มุกดาหาร ถ.สายทาดาน อ.มุกดาหาร จ.นครนพม /
24828 นาย สิทธิ์ สายหลา 188/63 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
24829 นาย สิทธิ์ สินอาษา 29/6 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
24830 นาย สิทธิ์ อ่ิมโอษฐ /
24831 นาย สิทธิ จันทะโชติ 162 พะเนียง วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 /
24832 นาย สิทธิ ฟกทองอยู 37 4 น้ําริม เมืองตาก ตาก 63000 / /
24833 นาย สิทธิกร ภังคาวัฏฏ 87/124 วัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
24834 นาย สิทธิกร มนตมธุรพจน 51/8 วัดราชสิงขร เจริญกรุง 91 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / /
24835 นาย สิทธิชัย กาญจนอัมพร 68/65ม.9 บางบอน1 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
24836 นาย สิทธิชัย แกวทอง 141 บานนาสาร สุราษฎรธานี /
24837 นาย สิทธิชัย แกวพิบูลย 142/6 ม.5 ต.นาหมอม อ.นาหมอม จ.สงขลา 90310 โทร.0878375091 สงขลา /
24838 นาย สิทธิชัย เจนวรรธนะกุล 304/945ม.7 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1129 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

24839 นาย สิทธิชัย ตันศรีสกุล 230/1 จันทรสะพาน3 กรุงเทพมหานคร /
24840 นาย สิทธิชัย เมฆสวรรดิ์ชัย 350-352 ข. หนองแค หนองแค สระบุรี /
24841 นาย สิทธิชัย ยุกตานนท 212/3 พระโขนง พระโขนง กทม. / /
24842 นาย สิทธิชัย สมบูรณเวชชการ 8 เพชรเกษม 76/1 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร /
24843 นาย สิทธิชัย หงษทอง 193 ม.2 อางหิน ปากทอ ราชบุรี /
24844 นาย สิทธิชัย อริยไตรรัตน 169/10 ม.3 หมูบานนอกเขต บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
24845 นาย สิทธิโชค ปราสาร 119 14 สระคู สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 45130 /
24846 นาย สิทธิโชค ศรีโช 69/6 สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / /
24847 นาย สิทธิโชค สงวนพงษ 96 ม.1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
24848 นาย สิทธิโชค อัศวดิลกกุล 299/191 ม.4 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
24849 นาย สิทธิเดช จันทรศิริ 689/18 ปฐมบุตร จรัญสนิทวงศ อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
24850 นาย สิทธิเดช บุดดีคํา 85/27 ลาดพราว94 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
24851 นาย สิทธิธรรม เมืองคง 843 แจงสนิท ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
24852 นาย สิทธิธรรม สิงชิววงศ 169 ม.6 ชนปรีดา นครศรีธรรมราช /
24853 นาย สิทธิพงษ วังเมือง 18/1 ม.4 คลองชีลอม กันตัง ตรัง 92000 /
24854 นางสาว สิทธิพร จันโทภาส 159/5 มะลิวัลย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / / /
24855 นาวาอากาศตรีหญิงสิทธิพร วิริยะเชษฐกุล 220 พหลโยธิน 52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
24856 นาย สิทธิพร สิทธิพรพันธ 412 หมู 5 สกุลแมนช่ัน ศรีนครินทร สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
24857 นาย สิทธิพร สิริสุขสุคนธ 19 6 พิชัย ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี / /
24858 นาย สิทธิพล เสาวคนธ 99/401 หมู 6 เทพารักษ บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
24859 นาย สิทธิโรจน กันธิพรรณ 131 เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
24860 นาย สิทธิวัฒน คูพิทักษขจร 326/7 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1130 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

24861 นาย สิทธิวัตร สีแสน 5ม.9 ซับเปบ วังโปง เพชรบูรณ 67240 /
24862 นาย สิทธิวัน แกวมีชัย 2437 ม.78 ถ.บุญวาทย อ.เมือง จ.ลําปาง /
24863 นาย สิทธิเวช รุมรวมสิน 203 พนม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
24864 นาย สิทธิ์ศักดิ์ สุรพานิช 609ม.6 3 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72160 /
24865 นาย สิทธิศักดิ์ กองมา 136/63 13 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ 53130 / / / /
24866 นาย สิทธิศักดิ์ ติคํา 18 ม.1 วังดิน เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
24867 นาย สิทธิศักดิ์ ประภาวัฒนเวช 205/74ม.1 บางกรวยไทยนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี /
24868 ส.ต.ท. สิทธิศักดิ์ สวัสดิภาพ 447 พลับพลาไชย ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
24869 นาย สิทธิศักดิ์ สัตยาพันธ 195/69 ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13000 / /
24870 นาย สิทธิศักดิ์ สุทธิธรรม 40/3516 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
24871 นาย สิทธิศักดิ์ แสงสวาง 41/7 ม.8 จรัลสนิทวงศ บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24872 นาย สิทธิศักดิ์ หลักทอง 9 3 โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 / / /
24873 นาย สิทธุ ปวงคํา 16 เกาะคา เกาะคา ลําปาง /
24874 นางสาว สิธาพร ผดุงยุทธ 33/30 อูทอง (ข) หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
24875 นาย สิน กนิษฐสุนทร 5 หนองไมชุง อุไทย พระนครศรีอยุธยา /
24876 นาย สิน กลับกลาย 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
24877 นาย สิน เกียรติบุตร 688 ต.วัดกัลยา ถ.ประชาธิปก อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
24878 นาย สิน จึงพานิช 59 บุรีวานิช พิมาน เมืองสตูล สตูล /
24879 นาย สิน ชาติยานนท - ม.5 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท /
24880 นาย สิน ผิวแสงทอง 62 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ /
24881 นาย สิน พุทธอรุณ 22 ประชากิจ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
24882 รอยเอก สิน มีแสง 130/9 เกตุนุติ บางกะป กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1131 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

24883 นาย สิน เมืองทอง ม.9 ตนโพธิ์ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
24884 นาย สิน รื่นบุตร 46 วิทยุ ปทุมวัน ปทุมวัน พระนคร / /
24885 นาย สิน สองโอภาส นครนายก เมือง นครนายก /
24886 นาย สิน สังขโอภาส /
24887 นาย สิน สุวรรณราช 47ม.9 ปาบอน ปาบอน พัทลุง 93170 / / /
24888 นาย สิน เสริมสุข 1 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา / /
24889 นาย สิน ออหิรัญ 800-802 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
24890 นาย สิน อินทรทอง 37 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
24891 นาย สินชัย พรพาณิชยพันธุ 38 ม.2 เมืองกระบี่ กระบี่ /
24892 นาย สินชัย วงศเกษม 127 ม.2 ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
24893 รอยโท สินชัย แสงทอง 218/1ม.11 เดชอุดม โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
24894 นาย สินทร ไชยฉกรรจ 124/4 พระปกเกลา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
24895 นาย สินธ สุติพร 433 ลิ้นจ่ี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
24896 นางสาว สินธนา ศรีแพน 1490/13 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
24897 นาง สินธร แสงปญหา 499/520ม. ศรีอยุธยา ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
24898 นาย สินธุ จันทโรบล 283ม.2 โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน /
24899 นาย สินธุ ฟุงสุง 299 อุบลกิจ อุบลราชธานี /
24900 นาย สินธุ สมบัติหลา 166-168 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
24901 นาย สินธุ ฉิมพิบูลย 1 เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี / /
24902 นาย สินธุ แดงอาษา 38 ม.5 บานกลาง สอง แพร /
24903 นาย สินธุ ฟกธรรม ม.3 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท / /
24904 นาย สินธุ ลูกปตม 76 ม.1 โกรกพระ นครสวรรค /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1132 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

24905 นางสาว สินศิริ สุขผอม 142 สุขสวัสดิ์ 30 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
24906 นาย สินสมุทร ประทุมตา 67 12 พังทุย น้ําพอง ขอนแกน 40140 /
24907 นางสาว สินินนาฏ คําเปรม 89/100 ม.7 ซ. ถ. ต.บางเมืองใหม อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.- สมุทรปราการ /
24908 นางสาว สินี วิทยานุการุณ 206/1 กรุงเทพมหานคร /
24909 นาง สินีณัฐ แกวกนก 1895/159ม. พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
24910 นางสาว สินีนาฎ แซลิ้ม 679 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / /
24911 นาง สินีนาฏ แยมเกษร 399/797 โชคชัยรวมมิตร วิภาวดี-รังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
24912 นางสาว สินีนาฏ สีสรรค 1334/12 ปราจีนอนุสรณ หนาเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 /
24913 นางสาว สินีนาฏ สุริยะไชย 69/26ม.2 สุขุมวิท บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
24914 นางสาว สินีนาถ รัตนรังษี 245/37 เพชรเกษม 20 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
24915 นางสาว สินีนาถ อนันต 50/47 2 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
24916 นาย สิปปกร โศภิตสกล 131/7 บานดอกไม กรุงเทพมหานคร /
24917 นาย สิปปภาส กีรติธากุล 48/274 ม.13 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / /
24918 นาย สิปปวิชญ บุญฤทธิ์ 160/4 ม.3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
24919 นาย สิม ถิ่นอํานาจ 68ม.2 มวง บานมวง สกลนคร /
24920 นางสาว สิรพรรษา สมบุญ 22/1 วังใหม เมืองชุมพร ชุมพร /
24921 นาย สิรพริษฐ อนันตช่ืนสุข 75/5 ม.18 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
24922 นาย สิรภพ สมพงษ 100/127 หมู 4 บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
24923 นาง สิรภัทร วิริยะวงศานุกูล 2/9 แมรําพึง5/5 แมรําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140 /
24924 นาย สิริ แกวพิทักษ 30ม.2 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
24925 นาง สิริ ขอยงาม 110/1-2ม.1 อภัยราษฏร พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย /
24926 นาย สิริ บุญผดุง ม.10 ริมน้ํานาน วัดจันทร เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1133 จาก 1381
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24927 นาย สิริ สิลธร 3 บานใหม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
24928 นาง สิริกร พรสัมพันธสุข 2/55 ม.14 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
24929 นางสาว สิริกร พุทธิพงศการัณย 2/205 7 สุขาประขาสรรค  2 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
24930 นางสาว สิริกร พุมแกว 148/18ม.4 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
24931 นาง สิริกร เพ่ิมวุฒิวรนันท 493 ซ.5/1 ถ.เจริญนคร ต.คลองตนไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.081-8373738 กรุงเทพมหานคร /
24932 นาง สิริกร เพ่ิมวุฒิวรนันท 493 5/1 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
24933 นางสาว สิริกาญจน เพ็ชรัตน 5/11ม.3 ประชารวมใจ มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
24934 นางสาว สิริกาญจน ศิลาสุวรรณ 90 ลาดพราว 1 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
24935 นางสาว สิริกานดา จองคํา 150 ม.30 หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / / /
24936 นาง สิริกานต คําแหง 44/1ม.9 หนองหาร สันทราย เชียงใหม / / /
24937 นางสาว สิริกานต ภูโปรง 331 พระสุเมรุ บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / /
24938 นางสาว สิริกานต มุกขดา 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
24939 นางสาว สิริกานต เทือกสุบรรณ 186/2 2 ศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
24940 นางสาว สิริกุล ตั้งจิตลิขิตสกุล 1822 ไทยโพสต พระราม4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
24941 นางสาว สิริเกศ สมรรถสินวณิช 2101/12 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
24942 นางสาว สิริขวัญ ศรีวิรัช 205/5 ม.7 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
24943 นาง สิริจรรยา ปานคง 482/12 2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90100 /
24944 นางสาว สิริจันทร เหลืองอรามฟา 62/51 5 1/1 เทอดพระเกียรติ วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130 /
24945 นางสาว สิริจิตติ์ จิตมานะ 2ม2 ควนลัง หาดใหญ สงขลา / / / /
24946 นาย สิริชัย โงวกาญจนนาค 100/128ม.3 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / / /
24947 จ.อ. สิริชัย ทองมูลคน 119 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
24948 นาย สิริชัย หรดาล 570/3 รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
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24949 นางสาว สิริณัฎฐวรรณ บุญโถ 2/1 13 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / /
24950 นางสาว สิริธร ลักษณา 1205/85 ศรีวราฯ บางกะป กรุงเทพมหานคร /
24951 นางสาว สิรินญา มีแดง 23 ม.1 รัตนภิมุข คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
24952 นาย สิรินทร อนตะกุล 1 ปลัดเมือง ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
24953 นางสาว สิรินทิพย วิชญวรนันท 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
24954 นางสาว สิรินธร ขจรวงศไพศาล 171-173 หลังเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
24955 นางสาว สิรินพร ปยะวัฒนาวิโรจน 342 จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
24956 นาง สิรินพร เพ็ชรกลม 64/1ม.2 อาวลึกเหนือ อาวลึก กระบี่ 81110 /
24957 นางสาว สิรินันท ฉิมพาลี 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
24958 นางสาว สิรินันท ดวงจินดา 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
24959 นางสาว สิรินันท ทองพุม 34/5 ม.6 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
24960 นางสาว สิรินาฎ สนธิสัมพันธ 76/9ม.4 อนามัย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
24961 นางสาว สิรินาท รัตนโรจน 655/13 กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
24962 นาง สิรินาท อุทิศชลานนท 655/13 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
24963 นางสาว สิรินุช ฉัตรประเสริฐ 169/8 อุดรดษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
24964 นาย สิริพจน รอดเมือง 100/140 เคหะคลองเตย4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
24965 นางสาว สิริพร คานภู 51 ม.8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 ราชบุรี /
24966 นางสาว สิริพร จารุกิตติ์สกุล 355 โชคสมาน 5 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
24967 นาง สิริพร ญาณจินดา 99 9 นาออ เมืองเลย เลย 42100 / / /
24968 นาง สิริพร ดวงสุวรรณ 90/2 ม.2 ทาวังพราว สันปาตอง เชียงใหม 50210 /
24969 นาง สิริพร เนตรผาบ 3853 หมู 3 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / / /
24970 นาง สิริพร บูรพาเดชะ 84/260 โชตนา ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
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24971 นาง สิริพร เศวตาสัย 82/331ม.18 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
24972 นาง สิริพร สาลีศรี 423 ม.1 เมือง เมืองเลย เลย 42000 /
24973 นางสาว สิริพร สุริยาประสิทธิ์ 8 บางบอน 3 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
24974 นาง สิริพร อนุพันธุสกุล 24/51 1 เขาแตงออน สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 20110 / / / /
24975 นางสาว สิริพรรณ เภาลอง 7/2 6 ออมเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
24976 นางสาว สิริพัชรนันท โทดํามา 31 ม.3 บานนาเหล็ก บานดู นาโพธิ์ บุรีรัมย 31230 /
24977 นางสาว สิริพินท ดอกไม 304/1132ม.7 พหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
24978 นาง สิริเพ็ญ มาตา 272 ภักดีบริรักษ นางรอง นางรอง บุรีรัมย 31110 / / / /
24979 นาง สิริเพ็ญ วิไลเลิศ 181/342 8 ทุงสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 /
24980 นาง สิริภรณ รัตนบุรี 66/2ม.3 ทุงสง-สุราษฎร ปริก ทุงใหญ นครศรีธรรมราช 80240 /
24981 นางสาว สิริภัทร เปลี่ยนสายสืบ 184 แสงจันทร ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
24982 นางสาว สิริภา ธุวะคํา 1072/27 สุขุมวิท 101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
24983 นาง สิริมนต โปรงปญญาสกุล 2085 เจริญกรุง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
24984 นาง สิริมา กลับวิหค 150/183ม.4 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
24985 นางสาว สิริมา งอธิราช 102 ม.14 ซ. ถ. ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 โทร.- สกลนคร /
24986 นางสาว สิริมา ศิลป 139/46 หมู4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
24987 นาง สิริมา หิรัญเจริญเวช 73/37 สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
24988 นาง สิริมาศ เวชพราหมณ 2/11 ริมทางรถไร ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 84000 / /
24989 นาง สิริยุพา วิทยปรัชญานันท 85/12ม8 น้ํานอย หาดใหญ สงขลา /
24990 นางสาว สิริรักษ จันทรวิไล 899/21 หมู 2 เทพารักษ เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
24991 นางสาว สิริรัฐ ไชยขาล 156/1 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
24992 นางสาว สิริรัตน คงยืน 310/1360  หมู 3  แขวงสีกัน   เขตดอนเมือง  จ.กรุงเทพฯ  10210 /
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24993 นาง สิริรัตน จิตตสมบูรณ 999-70 หมู1 สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
24994 นางสาว สิริรัตน ทองรอด 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
24995 นาง สิริรัตน รัชตกาญจน 8/103 หมู 6 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
24996 นางสาว สิริรัตน สินธุพิสุทธิ์ 74 เทศบาล 2 ตลาดหลวง เมืองอางทอง อางทอง 14000 / / /
24997 นาง สิริรัตน อรรคเลิศลาภ 422 ม.15 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
24998 นางสาว สิริรัตน โอวาทชัยพงศ 16 8 ศรีสมุทร ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / / /
24999 นางสาว สิริริน แสนใจกลา 625 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
25000 นางสาว สิริลักษณ แกวทอง 1873 พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
25001 นางสาว สิริลักษณ คํางาม 39 5 นางาม มัญจาคีรี ขอนแกน 40160 / / / /
25002 นางสาว สิริลักษณ จันทรมะโน 25/4 ม.8 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม /
25003 นางสาว สิริลักษณ เพ็ชรขาว 105/11 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
25004 นางสาว สิริลักษณ รังสิมันตุชาติ 21ม.1 เอนก สะบายอย สะบายอย สงขลา 90210 / /
25005 นางสาว สิริลักษณ ศรีดํา 20/2 10 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12120 /
25006 นาง สิริลักษณ ศรีสวัสดิ์ 149ม.1 สันปาเปา สันทราย เชียงใหม /
25007 นางสาว สิริลักษณ สิงหอําพล 52/40 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
25008 นาง สิริลักษณ สีเทา 54 นครสวรรค32 นครสวรรค ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 /
25009 นาย สิริวรรณ พูนศิริ 8/9 สุริยกานต ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
25010 นาง สิริวรรณ ฟกสุวรรณ 91/647ม.14 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
25011 นางสาว สิริวรรณ สิริสัมพันธเจริญ 116/117 เตชะวนิช บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
25012 พันตํารวจโท สิริวัฒก วรรณานนท 123/1093ม.16 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40002 /
25013 นาย สิริวัฒน โปปญจมะกุล 64/2ม.6 พนัสนิคม ชลบุรี / /
25014 นาย สิริวิบูลย อล่ําพงษ 283 11 ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
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25015 นางสาว สิริวิภา เจียมบูรณะกุล 2/5 ไทรงามพัฒนา ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 /
25016 นางสาว สิริวิภา สังขศร 16 6 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
25017 นาง สิริวิมล ศิริโชคธนทรัพย 238/12 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
25018 นางสาว สิริวิลัย บัวประเสริฐ 64 1 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี 22110 / /
25019 นางสาว สิริสุข แจงใจดี 34/27 10 พิบูลสงคราม 24พิบูลสงคราม ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
25020 นาง สิรี โกมลวัฒนชัย 36/2 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25021 นาง สิรีกร แกวทันคํา 230ม.9 บานเวียง รองกวาง แพร /
25022 นาง สิรีธร ธรรมรักษเจริญ 2/623 หมู 13 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
25023 นาย สิวเมง แซอ้ือ 13 ต.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
25024 นาย สี คลายขํา 80 ม.3 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
25025 นาย สี จันทบาด 6 พิชิตรังสรรค ปทุม เมือง อุบลราชธานี /
25026 นาย สี จันทรเพ็ญ 424/1 ม.7 แกงสําโรง กาฬสินธุ /
25027 นาย สี ดาวัน 349 ศรีณรงค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
25028 นาย สี ธารณะ 131ม.1 อางทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค /
25029 นาย สี บุญยิ้ม 19 ม.2 สามงาม พิจิตร /
25030 นาย สี บุรีสการ 239 ต.วาริน อ.วารีชําราบ จ.อุบลราชธานี /
25031 นาย สี ภาเรือง 56 6 บานเชียงแกว จิตเทิง พิมูลมังษาหาร อุบลราชธานี /
25032 นาย สี ศรีรักษา 068ม.5 กันทรลักษ ศรีสะเกษ /
25033 นาง สี ศิริกุล 187 ศรีกุรชร พนัสนิคม ชลบุรี /
25034 นาย สี สินมะเริง 78/10 มะเริง เมือง นครราชสีมา / /
25035 นาง สี สุมลี /
25036 นาย สีเคียม แซเล็ก 673 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /
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25037 นาย สีด หมัดเลาะ 511 ม.6 คลองเปยะ จะนะ สงขลา 90130 /
25038 นาย สีดา คําศรีสุข 56 ม.2 อุบลราชธานี /
25039 นางสาว สีดา เตบสัน 15/9 ม.8 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / / /
25040 นาย สีดา ผิวพรรณงาม /
25041 นางสาว สีดา อระวีพร 40/1664 9 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
25042 นาง สีตลา พรหมเอ้ือ 72 ม.6 บานเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 /
25043 นาย สีทน นามบุดดี 55 ม.2 ภูเหล็ก บานไผ ขอนแกน /
25044 นาย สีทา แสนอุบล 30ม.1 แวง สวางแดนดิน สกลนคร /
25045 นาย สีนวน ทุมแสง 148ม.22 สรางคอ ภูพาน สกลนคร /
25046 นาย สีนวล ปลื้มจิตร 673-674 ต. แกงคอย อ. แกงคอย จ. สระบุรี /
25047 นาย สีพันธ ฟองออน 9 ม.1 วังยาง พรรณานิคม สกลนคร /
25048 นาย สีแพง ทองเหลือง 71 พโลชัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
25049 นางสาว สีฟา คําแกว 5/1-2 พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
25050 นาย สีมอญ มุงธิสาร 130ม.7 สกลนคร /
25051 นางสาว สีมาพร เครือรัตน 13/2ม.3 ลําปลาทิว1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / /
25052 นางสาว สีรุง จิตตรีพล 48/6 ม.4 ต.เขาแกว อ.ทาใหม จ.จันทบุรี 22170 จันทบุรี /
25053 นาย สีลวน ตูประไพ 528 ปากพนัง ปากพนังฝงตะวันออกปากพนัง นครศรีธรรมราช /
25054 นาย สีลา สีดาดาน 63 ม.2 สวางแดนดิน สกลนคร /
25055 นางสาว สีสําอางค ชูจิตร 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
25056 นางสาว สีสุวรรณ เตโช 27 บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
25057 นาย สีหชาติ สถาพรผล 1010 บรมราชชนนี บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
25058 นาย สี่หยวย แซจิว 476 ต.วงจักร ถ.พลับพลาไชย อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
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25059 นาย สีหราช กัลยาโน 19/2 ม.9 ลําพูน 51120 /
25060 นาย สีหา เพียราษฏร 46 ม.1 มะลิวัลย ชุมแพ ขอนแกน /
25061 นาย สืบ หอมค่ําแพทย /
25062 นาย สืบ จินดา 3 กาหลง เมือง สมุทรสาคร / /
25063 นาย สืบไทย พุมโพธิงาม 1596/28 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร /
25064 นาย สืบพงษ นกวรรณ 44/289 ม. ซ.รามคําแหง 2 ซอย 23 แยก 9 ถ. ต.ดอกไม อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 โทร. กรุงเทพมหานคร /
25065 นาย สืบศักดิ์ พรอมรส 18/2ม.1 พิจิตร /
25066 นาย สืบสกุล ขุนเทพ 113 13 คลองนารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / / /
25067 นาย สื่อ กลีบบัว ม.5 ต.ดอนไผ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
25068 นาย สื่อชัย พงศพฤกษา 200/20-21ม.6 เศรษฐกิจ ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร /
25069 นาย สือเช็ง แซกัง 548 เจริญกรุง วิศรานุภาพ สัมพันธวงศ กทม. /
25070 นาย สื่อเลง แซจิว 78 ต.ตลาดบานโปง อ.บานโปง จ.ลพบุรี /
25071 นางสาว สุกกสลิล บูรณะทรัพยขจร 43/37 อนุมานราชธน สุริยวงศ สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
25072 นาย สุกรี กาเดร 97 2 สุขาภิบาล 6 ตุยง หนองจิก ปตตานี 94170 /
25073 นาย สุกรี ธรรมเจริญ 344/2 ม.14 เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
25074 นาย สุกรี ศรีธรรมา 6/4 หาวโศรก ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด / /
25075 นางสาว สุกฤตา ทัพสุริย 125/168 3 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
25076 นาง สุกฤตา วรมาศกุล 16/1 ธารทิพย ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 / / /
25077 นาย สุกฤษณ รัตนโกเศก 216/5 ม.1 ริมใต แมริม เชียงใหม 50180 /
25078 นาย สุกัญจน อุดมสุวรรณ 7-9ในเขต1 รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
25079 นาง สุกัญญา กตัญูกุล 392ม.2 นาน /
25080 นางสาว สุกัญญา กําลังเกื้อ 42/1 1 นาพร พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 / / / /
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25081 นางสาว สุกัญญา กุลสารี 205/5 7 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
25082 นางสาว สุกัญญา เกิดศรีพันธ 20/8ม.2 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / / /
25083 นาง สุกัญญา ขัติยะ 97 ม.2 ทานาว ภูเพียง นาน 55000 /
25084 นาง สุกัญญา ขุนทอง 1/19 จิระนคร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
25085 นางสาว สุกัญญา จิรวัฒนจรรยา 186 ม.2 โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน 40110 / /
25086 นางสาว สุกัญญา เจริญยิ่ง 129/4 เจริญยิ่ง หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
25087 นางสาว สุกัญญา ตะปนา 12 ม.1 ตะปาน พุนพิน สุราษฎรธานี /
25088 นาง สุกัญญา ทวีคุณพิศาล 676 ริมคลองบางกอกใหญ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
25089 นางสาว สุกัญญา นิ่มมโน 28/9ม.3 รัษฏานุสรณ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
25090 นาง สุกัญญา นิยมตรุษะ 164/541ม.1 เทศบาลสาย2 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี /
25091 นาง สุกัญญา พานิชผล 628/9 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
25092 นางสาว สุกัญญา ยางศิลา 117/167ม.4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
25093 นางสาว สุกัญญา เรียงเครือ 600/856 11 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / /
25094 นางสาว สุกัญญา วีระเสถียร 202/5 ม.8 สุขสวัสดิ์ 29 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
25095 นาง สุกัญญา สนจด 5/21ม.3 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / /
25096 นาง สุกัญญา สมันเลาะ 10/3 8 คูฝงเหนือ หนองจอก กรุงเทพมหานคร / /
25097 นาง สุกัญญา สระแจม 388ม.4 ชิดวารีเหนือ นครสวรรค /
25098 นาง สุกัญญา สอนสิงหไชย 126 4 วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 / / / /
25099 นางสาว สุกัญญา สุขชารี 303/1 ม.14 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
25100 นางสาว สุกัญญา สุขสมบูรณ 813/82 ซอยลาดพราว 101ม. คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
25101 นาง สุกัญญา สุคนธธารา 183/125/10 เศรษฐกิจ คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / / /
25102 นางสาว สุกัญญา สุพร 38/1 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
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25103 นางสาว สุกัญญา สุมาลุย 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
25104 นาง สุกัญญา หงษยิ้ม 106 หมู 6 ทุงตะไคร ทุงตะโก ชุมพร /
25105 นาง สุกัญญา หงสประภาส 100/755 11 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / / / /
25106 นางสาว สุกัญญา หย่ําวิลัย 11 ริมคลองประปา บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
25107 นาง สุกัญญา หอยืนยง 30/01/2502 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
25108 นางสาว สุกัญญา อักษรประเสริฐ 49/12 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
25109 นางสาว สุกัญญา อังศิริกุล 99/1257 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
25110 นางสาว สุกัญญาณี กิ่งแกว 653  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
25111 นางสาว สุกัญนภัฏ คําตุน 155 วัดกัลยาณ วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / /
25112 นาง สุกันยา วิทยานุการุณ 162 ทิพยชาง ลําปาง 52000 /
25113 นาง สุกัลญา น้ําคาง 120/1 3 หัวดง เกาเลี้ยว นครสวรรค 60230 /
25114 นางสาว สุกัลยา กฤษณเกรียงไกร 865 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25115 นางสาว สุกัลยา จริยธรรม 141 4 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / /
25116 นาง สุกัลยา ทองทวีโชติ 207/108 1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
25117 นาง สุกัลยา ธนแกน 12ม.4 เพชรเกษม เปาะเสง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
25118 นางสาว สุกัลยา เพชรล้ํา 233 ม.4 คลองถนน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
25119 นาง สุกัลยา โพธาราม 10/1 เทศบาล 6 ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร 35000 /
25120 นางสาว สุกาญจนา กําลังมาก 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
25121 นางสาว สุกาญจนา ชูเชวงวงศ 34 แสนสุข พระราม 4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
25122 นางสาว สุกานดา จันทรเขต 8 เพชรเกษม 110 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / /
25123 นางสาว สุกานดา พิศวงปราการ 121/595 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
25124 นาง สุกานดา สุขวัฒน 1205/24 เดอะพารคแลนด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10400 /
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25125 นาย สุกิจ กิจมงคลชัย 199/3 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
25126 นาย สุกิจ ชางเจริญ 499/122 ศรีอยุธยา ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / /
25127 นาย สุกิจ ไชยชมภู 656ม.1 พังโคน พังโคน สกลนคร 47160 / / /
25128 นาย สุกิจ เทพวีระ 242ม.1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
25129 นาย สุกิจ ปรีชาชาญ 57ค ม.10 ต.บางซ่ือ ถ.ประชาราษฎร อ.ดุสิต จ.พระนคร /
25130 นาย สุกิจ มุนินทรนิมิตต 490 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
25131 นาย สุกิจ วงศเกษตรชัย 155/222-223 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25132 นาย สุกิจ ศิรินรัตน 477/1 แอกรัชฎภัณฑ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25133 นาย สุกิจ สมรักษ 29 13 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210 / / / /
25134 นาย สุกิจ อินจันทึก 27 สุขุมวิท18 คลองเตย พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / / /
25135 นาย สุกิตติ์ ริ้วธงชัย 126/5 ม.14 ทางสามแยกเขาพระประแดงบางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ /
25136 นางสาว สุกี สังภักดี 151/7ม.4 ไผลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / / / /
25137 นาย สุข กิจวิยาน 188 หลังโรงพยาบาล มีใชย เมือง หนองคาย /
25138 นาย สุข แกวอนงคณ 2118 พระราม 6 สะพานเกลือ ปทุวัน พระนคร /
25139 นาย สุข คํานันตา 2 วัดเกตุ เมือง เชียงใหม /
25140 นาย สุข เครืออินทา 8 ทุงขวาง แจหม ลําปาง /
25141 นาย สุข ใจอิน 5 แชชาง สันกําแพง เชียงใหม /
25142 นาย สุข ฉัตรวรานนท 38/22ม.11 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25143 นาย สุข ทรัพยเมือง - ม.5 สวรรคโลก สุโขทัย /
25144 นาย สุข นราจันทร 66 ม.6 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา /
25145 นาย สุข โนนยะโส 422-423ม.4 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน /
25146 นาย สุข พันธจันทร 20ม.1 เดชอุดม อุบลราชธานี /
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25147 นาย สุข พูลทรัพย 14 5 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน ธนบุรี / /
25148 นาย สุข ภิรมยชม 147ม.3 ชัยภูมิ /
25149 นาย สุข ศรีใสดํา หมูที่ 5 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา /
25150 นาย สุข สารเศวา /
25151 นาย สุข ใสใหดู 573 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
25152 นาย สุขกมล สุขสวางโรจน 247/269 1 ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
25153 พ.ต.ท. สุขเกษม ทิมมาศ 95/8 พระราม 3 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
25154 นาย สุขเกษม มณีเทศ 48ม.1 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม /
25155 นาย สุขเกษม มวงงาม 12 ม.4 กรุงเทพมหานคร 10520 /
25156 นาย สุขโข ฟากระจาง - ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
25157 นาง สุขจิตต สันติกุล 17/4 เทศบาลสาย4 ขลุง ขลุง จันทบุรี /
25158 นาง สุขจิตต โอภาคเจริญ 200/166 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25159 นาย สุขใจ เครื่องชนะ 12 ม.4 ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
25160 นางสาว สุขใจ จิรสุวรรณ 30ม.2 พิพิธ บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
25161 นาง สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา 13/122 เกษตร5 แจงวัฒนะ14 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
25162 นาย สุขชัย น้ําคาง 46/98 10 วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
25163 นาย สุขชัย มาศรี 304 ม.12 ขุมทรัพยนคร ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
25164 นาย สุขดี แถลงสุข 3 ม.5 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี /
25165 นาง สุขตา ทรัพยสิน 73/3ม.6 ทาแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160 / /
25166 นาง สุขตา สุทธิทรัพย 73/3 6 ทาแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
25167 นาย สุขประเสริฐ กลอมจันทร 58/1 ม.2 ง้ิวราย ตะพานหิน พิจิตร / /
25168 นางสาว สุขพร เตรัตน 163/1 ม.6 เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
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25169 ขุน สุขภาพ พินนท 83 ม.1 ต.บางบอ อ.บางบอ จ.สมุทรปราการ /
25170 นางสาว สุขฤดี ชัยงาม 163ม.1 สันกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120 / / / /
25171 นางสาว สุขลักษณ ศิมสกุลเวช 52 ต.สี่กั๊กเสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
25172 นาง สุขวรรณ จอมใจ 88/1 นเรศวร ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี /
25173 นาย สุขวุฒิ คณะพาณิชยเกษม 9/2 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
25174 นาย สุขสงัด กรรณสูต 624 ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร /
25175 นาง สุขสบาย ฉออมตะคุ 72/23 ม.3 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี / / /
25176 นาย สุขสบาย ดีหลี 98 แวงใหญ แวงใหญ ขอนแกน /
25177 นาง สุขสมัย ศรีวิจิตร 21ม.6 โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค /
25178 นาง สุขสรรค ถึงสุข 213/3 ม.3 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
25179 นาย สุขสวัสดิ์ ขจรพิพัฒน 34 หลังเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
25180 นางสาว สุขสวาสดิ์ ประเสริฐโฉม 82/3 8 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / / / /
25181 นาย สุขสันต ถูหลงเพีย 180 7 เจริญศิลป เจริญศิลป สกลนคร 47290 / /
25182 นาย สุขสันต นุชนุม 23/29 เทศบาล 14 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 /
25183 นาย สุขสันต เลาหะวลีสันต 44/12 ราชดําเนิน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
25184 นางสาว สุขสุภัค นันตะกุล 10 สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร / /
25185 นาง สุขอนันต ชุณหวัตร 13/1 สุขุมวิท 14 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
25186 นาย สุขิตชาญ นาคจู 68/5 ม.16 ซ. ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. ปทุมธานี /
25187 นางสาว สุขิตา ช่ืนสุวรรณ 844/301 จรัญสนิทวงศ 57จรัญสนิทวงศ บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
25188 นาย สุขี รัตนมงคล 296ม.2 เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150 / /
25189 นาย สุขุม กีรติธร 33/8 สุนทรโภษา พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
25190 นางสาว สุขุม เกิดลาภ 35/131 เศวตวิทย สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / / /
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25191 นาย สุขุม คลังกลาง 27/1 ม.1 คําตากลา คําตากลา สกลนคร /
25192 นาย สุขุม ตันประเวช 8/76 ประดิพัทธ15 ประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
25193 นาย สุขุม ทองเรือง 85ม.5 เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
25194 นาย สุขุม เพียนกระจาง 5 เสาไห เสาไห สระบุรี /
25195 นาย สุขุม ภูมิพ้ึง 51 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25196 นางสาว สุขุมา การสมใจ 920ม.6 พหลโยธิน สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
25197 นาง สุขุมาล ฉายะศรีวงศ 9/4 ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / /
25198 นางสาว สุขุมาล ชมนัส 7/166ม.4 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25199 นางสาว สุขุมาล ทองดี 550/1 สุทธิสาร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
25200 นาย สุโข ปญจวีณิน 210/1 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ /
25201 นาย สุคติ คชภรภรณี 85/110 ทาดินแดง สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
25202 นาย สุคติ บางณรงค 126ม.2 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
25203 นาย สุคนธ แจมเชิด /
25204 นาง สุคนธ เชียงไกรเวช 586 บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส /
25205 นาย สุคนธ แชมเล็ก 38-2/4 ทาเสา ทามะกา กาญจนบุรี 71120 /
25206 นาย สุคนธ ตลับทอง 71 ม.2 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
25207 พันจาอากาศเอก สุคนธ ประถมวาล 28/150 5 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
25208 นาย สุคนธ ปริยาพร 2131 มนตรีสุริยวงษ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี / /
25209 นาย สุคนธ ผาดไธสง 152ม.15 บานแวง พุทไธสง บุรีรัมย /
25210 นางสาว สุคนธ รัตนโอภาส 244/52 9 วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
25211 นางสาว สุคนธ ลี้พูลทรัพย 61/62 ม.10 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ /
25212 นางสาว สุคนธ เวชคุปต 24 ถ.ลาดพราว อ.บางเขน พระนคร /
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25213 นาย สุคนธ สุวรรณโณ 548/4ม.1 ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
25214 นางสาว สุคนธ อิสสะอาด 92 4 โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 /
25215 นาง สุคนธ อุนหนาฝาคั่ง 137/14 วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / / /
25216 นางสาว สุคนธธิกา นพเกา 51/3ม.13 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
25217 นาง สุคนธพร กัณฑา 9 ทาเสาวัฒนา ทาเสา กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / / /
25218 นาง สุคนธรัตน ศรีศิลปโสภณ 130/133ม.12 รามอินทรา40 รามอินทรา คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
25219 นางสาว สุคนธิกา ลีโทชวลิต 14/3 ปทุมสัมพันธ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / /
25220 นาย สุคนธี จงศิริปญญา 191 ม.1 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25221 นาย สุคนรัตน ตระกูลโอสถ 248 ม.1 กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
25222 นาย สุครีพ คายหนองสวง 33/54ม33 หมูบานเขตขยายใหมวงศสวาง บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
25223 นาง สุคลธร อินทมาตย 54 ม.1 ทับคาง เขายอย เพชรบุรี 76140 / /
25224 นาย สุควร พิมาลา 20 ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
25225 นางสาว สุจรรยา แสงนอย 8/52 พระราม4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
25226 นาย สุจริต กี่อยางรุงเรือง 88/243 ม.2 ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
25227 นางสาว สุจริต แตงฤทธิ์ 84/2 หมู 4 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
25228 นางสาว สุจารี พนมเขต 43/209 ม.2 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
25229 นาง สุจารีย มีชวย 107 ไทร สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
25230 นางสาว สุจารีย หิรัญศิริวัฒน 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
25231 นางสาว สุจิการ เดชธนสมบัติ 212/198 หมู 6 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
25232 นางสาว สุจิต บัวมาตร 75 ม.13 บัวใหญ นครราชสีมา /
25233 นาวาอากาศเอกหญิงสุจิตต ศิริรัตน 171/86ม.2 พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
25234 นางสาว สุจิตตรา มีศรี 10 ม.3 ต.แข อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 /
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25235 นางสาว สุจิตตา จันทรเสน 21/735 ม.12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร /
25236 นางสาว สุจิตตา ศรีมันตะ 206/145ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
25237 นาย สุจิตร เกิดวัน 187/18 ประชาธิปตย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
25238 นาย สุจิตร เจียมตระการ 2527 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
25239 นาย สุจิตร พานทอง 67 บํารุงเมือง บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กทม. /
25240 นาง สุจิตร ยามาเจริญ 51/1 ม.5 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา / /
25241 นาย สุจิตร ศรีดาพล 121 ม.7 ต.โพนแพง อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 47170 สกลนคร /
25242 นาง สุจิตร อาแวเลาะ 151/16 10 หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170 / / / /
25243 นางสาว สุจิตรา โคตรสุ 137/4-5 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25244 นางสาว สุจิตรา เจริญกุล เทศบาล สันติสุข แกงคอย แกงคอย สระบุรี /
25245 นาง สุจิตรา เจริญภัทรเภสัช 4/155 ม.1 แสนหวี ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
25246 นางสาว สุจิตรา เดชสอน 66/426 5 บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
25247 นาง สุจิตรา นิลสุวรรณโฆษิต 1247/9 สุขุมวิท 71 พระโขนง-ลาดพราว พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25248 นาง สุจิตรา บุญมาก 17/1 8 ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
25249 นาง สุจิตรา บุปผา 18 8 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
25250 นางสาว สุจิตรา ใบภักดี 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
25251 นาง สุจิตรา ปานกรด 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
25252 นางสาว สุจิตรา มะธิปะระตัง 68/513ม.7 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / /
25253 นาง สุจิตรา ยนตรเปยม 38/141ม.9 ติวานนท นนทบุรี / /
25254 นางสาว สุจิตรา รัตนกรกช 90/143 หมู2 สุวินทวงศ ลําผักชี หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 /
25255 นางสาว สุจิตรา รัตนภูมิ 34 ตะนาว บวรนิเวศ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
25256 นางสาว สุจิตรา ลิ้มประเสริฐยิ่ง 14 อินทรพิทักษ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
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25257 นางสาว สุจิตรา วองไววัฒนกูล 138/1ม.3 ธรรมนูญวิถี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
25258 นาง สุจิตรา วิโสภา 26/55ม.2 หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / / /
25259 นางสาว สุจิตรา ศรีนวล 44 ม.10 เพชรเกษม หนองออ บานโปง ราชบุรี /
25260 นาง สุจิตรา สมวาทสรรค 24 อินทามระ 53 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
25261 นางสาว สุจิตรา สัพยา 100/6ม.1 เพชรเกษม พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม /
25262 นาง สุจิตรา สุนทรปญญาวุธ 96-97 ม.3 นางรอง นางรอง บุรีรัมย /
25263 นาง สุจิตรา เสสะเวช 2736 ต.คลองสาน อ.คลองสาน จ.พระนคร /
25264 นาย สุจิน จันทรอ่ิม 9/3 ม.6 ทาตะโก นครสวรรค /
25265 นาง สุจินดา กิมเฮียะ 117/422 9 กาญจนาภิเษก บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
25266 นางสาว สุจินดา เครือมาศ 932 เทศบาลสาย 1 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
25267 นางสาว สุจินดา ชคัตประกาศ 313 บํารุงเมือง ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
25268 นางสาว สุจินดา แซอ้ึง 32 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25269 นางสาว สุจินดา เดโชพลานนท 3 แปลงนาม สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
25270 นางสาว สุจินดา ตันติวรากุล 2/15 9 เฉลิมสุข9 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 / /
25271 นางสาว สุจินดา ตันเพ็ญนภา 794/6 2 ทามวง ทามวง กาญจนบุรี 71110 / /
25272 นางสาว สุจินดา ผิวบาง 39ม.2 สุขประยูร หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี /
25273 นาง สุจินดา มุสิกเจริญ 44 21 พุทธมณฑลสาย2 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
25274 นาง สุจินดา วิทยเดช 207/4 สุนทรเทพ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000 / /
25275 นาย สุจินต กมลกิจการ 51 ปฐมรัฐ3 บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
25276 นาย สุจินต เกียรติศิริ 60 วัดราชนัดดา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
25277 สิบโท สุจินต คําพลอย หมู 1 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค /
25278 นางสาว สุจินต ดําริห 106 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / /
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25279 นาย สุจินต แถมเปลี่ยน 16 บางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา /
25280 นาย สุจินต พิมพทอง 582ม.1 ตราด-ตลองใหญ วังกระแจะ เมืองตราด ตราด /
25281 นาย สุจินต มณีฉาย 1/7 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
25282 นาสาว สุจินต วทานิยกุล 14 กรุงเกษม คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
25283 นาย สุจินต วัฒนพิชญากูล 49/24ม.2 สุทธิสาร พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25284 นางสาว สุจินต วิริยะสุข 1010/5-6 ศรีปราชญ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / / /
25285 นาย สุจินต ศรีอุทัย 77/35 พัฒนาคูหาขวาง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
25286 นางสาว สุจินต สุขนอย 61 ม.8 ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 /
25287 จาสิบเอก สุจินต สุตารมย 1ม.1 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
25288 นางสาว สุจินต สุวรรณปรีชา - ม.7 แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม /
25289 นาย สุจินต แสงทอง ม.11 เกาะคา เกาะคา ลําปาง /
25290 นาย สุจินต เอ้ือบุณยะนันท 920-922 พหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
25291 นาง สุจินนา ธรรมาภรณพิลาศ 332 อาคารสงเคราะห ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
25292 นางสาว สุจิรา เกลื่อนถนอม 223 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
25293 นางสาว สุจิรา นิลโขง 137/1 ม.5 เชียงใหม /
25294 นางสาว สุจิรา ศรีเล็กดี 106/22 ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
25295 นางสาว สุจิรา สมใจ 120/31 พรอมพรรณ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
25296 นาง สุจิลา นิ่มโอ 18/4 ม.5 ต.เจาเจ็ด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 พระนครศรีอยุธยา /
25297 นาย สุเจต พุมพวง 36/11 ม.3 ซ. ถ. ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 82140 โทร.- พังงา /
25298 นาย สุเจตน ดิษฐขจร 2ม.6 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
25299 นาย สุใจ รังษีภัทร 18/70 หมู 5 บางกรวย-ไทรนอย โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี / /
25300 นางสาว สุชฎา แซอ๊ึง 1967/18 ริมทางรถไฟสายปากน้ํา พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
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ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25301 นาย สุชน โรจนวณิช 107 พระราม 4 ปอมปราบ ปอมปราบ พระนคร /
25302 นางสาว สุชนา ทองเทพ 325/6 7 รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80130 /
25303 นาย สุชล เพ็ชรอินทร - ม.1 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
25304 นางสาว สุชัญญญา ราชัย 133ม.9 ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84100 / /
25305 นางสาว สุชัญญา เขียวปน 3/15 ม.2 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
25306 นางสาว สุชัญญา ปดโถม 56 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ / /
25307 นาย สุชัย ภริวัฒนา 1325/3 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
25308 นาย สุชัย ศานติรักษวณิชย 181/3 บํารุงเมือง เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
25309 นาย สุชัย สุเทพารักษ 43/1-2 เฉลิมเขต2 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
25310 นาย สุชัย สุริยาอรุณโรจน 36ม.4 อุดร-ขอนแกน โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
25311 นาย สุชัย หยองอนุกูล 80/3 ประชาราษฎรบําเพ็ญหวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
25312 นาย สุชัย ออนศรี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
25313 นางสาว สุชา สินธุสิงห 27/2ม.10 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25314 นาย สุชาญ ชูสุวรรณ 285/1ม.2 พุทธบูชา46 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / /
25315 นาย สุชาญ สุขเณศกุล 534/1ม.4 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
25316 นาย สุชาญ ฮนาวงศนุเวช 19/1 สุนทรภู วังหวา แกลง ระยอง /
25317 นาย สุชาด สิงทโต 60/2 ซอย 4 บานพักรถไฟธนบุรี บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25318 นางสาว สุชาดา ขันแกลว 177/242 6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
25319 นางสาว สุชาดา จูมพระบุตร 65ม. สถลมารค วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / / /
25320 นาง สุชาดา แดงโชติ 81 ม.1 ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ /
25321 นางสาว สุชาดา ทองสันทัต 63 7 ตาลโกน สวางแดนดิน สกลนคร 47240 / / /
25322 นางสาว สุชาดา นนทศักดิ์ 199 ม.9 ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช 80270 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1151 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25323 แมชี สุชาดา บุตรวงษ 63/20 ม.7 ซ. ถ. ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. ปทุมธานี /
25324 นาง สุชาดา เปาเออ 247 ม.7 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 /
25325 นาง สุชาดา เพียรกุศล 60/4 ม.10 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม 50130 / /
25326 นาง สุชาดา มังคละคีรี 28/3ม.3 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
25327 นางสาว สุชาดา ลอยเดือนฉาย 106/271ม.6 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
25328 นางสาว สุชาดา เลิศพานิช 1/23-25 ชายน้ํา ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 / /
25329 นางสาว สุชาดา วงศสืบชาติ 32/9 ม.12 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
25330 นางสาว สุชาดา วัฒนศาสตร 131 พายัพ (สามพระยา) วัดสามพระยา พระนคร กรุงเทพมหานคร / / /
25331 นางสาว สุชาดา สังขทอง 18ม5 หนองมะคา โคกเจริญ ลพบุรี 15250 / /
25332 นางสาว สุชาดา สังขสะอาด 55 เทศบาล8 ตลาดหลวง เมืองอางทอง อางทอง / /
25333 นางสาว สุชาดา เสริมสุข 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 25000 / /
25334 นาง สุชาดา แสงทอง 90 ม.6 สลุย ทาแซะ ชุมพร 86140 / / / / /
25335 นางสาว สุชาดา อมรภักดีเจริญ 234/18 จันทรสะพาน3 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
25336 นางสาว สุชาดา เอ่ียมพรอม 28 บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
25337 นาย สุชาต สิงหโต 83/8 ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25338 นาย สุชาติ เกตุเทศ 238ม.4 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
25339 นาย สุชาติ โกวิทพันธุ 367 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน /
25340 นาย สุชาติ คนชาญ 251/11 1 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 60220 /
25341 นาย สุชาติ จันทรฉาย 29/12 ม.10 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
25342 นาย สุชาติ จันทรดํา 80 ม.15 บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี /
25343 นาวาเอก สุชาติ เจริญธรรม 724 หมูที่ 1 สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
25344 นาย สุชาติ ชลชีวะ 6 ม.2 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1152 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25345 นาย สุชาติ ชาญนิรุตติ 95/423ม.13 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
25346 นาย สุชาติ ชูติระกะ 5ม.11 ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา 90180 /
25347 นาย สุชาติ โชคณาโรจนวงศ 26/319 ม.6 พหลโยธิน สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
25348 นาย สุชาติ ดวงดุษดี 302 ประชาราษฎร1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25349 นาย สุชาติ ตันตยานนถวุฒิ 218 ราชธานี ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย / /
25350 นาย สุชาติ เตียติวิริยะกุล 41 ม.8 สามพราน สามพราน นครปฐม /
25351 นาย สุชาติ ธนาพล 10 ม.2 ทางเกวียน แกลง ระยอง /
25352 นาย สุชาติ ธะนะสูตร 16 ม.3 หนองกุงทับมา วังสามหมอ อุดรธานี /
25353 นาย สุชาติ นนทรักส 155/10 ม.6 ถ.กรุงเทพ-นนท ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
25354 นาย สุชาติ นอยกลัด 113/94ม.14 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25355 นาย สุชาติ นาหอม 5/33 ม. ซ.ริมทางรถไฟสายแมกลอง ถ. ต.บางคอ อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. กรุงเทพมหานคร /
25356 นาย สุชาติ ภาณุดุลกิตติ 233 ม.3 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
25357 นาย สุชาติ ภูจันทร 99 หมู 1 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
25358 นาย สุชาติ ภูวรัตน 142 ศรีสุนทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110 / / / /
25359 นาย สุชาติ ยอดสวาง 76ม.3 ฉวาง นครศรีธรรมราช /
25360 นาย สุชาติ ลักษณา 132/19 ม.3 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
25361 นาย สุชาติ ลิมปเวชรักษ 25/5 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
25362 นาย สุชาติ ลิ้มยิ่งเจริญ 53 ไพบูลยวัฒนา บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา /
25363 นาย สุชาติ ลิ้มศิริโพธิ์ทอง 38/516 ม.7 นอกเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
25364 นาย สุชาติ เลาวเลิศ 76/111ม.3 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25365 นาย สุชาติ วงคสุวรรณ 9ม.3 สุขาภิบาล2 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ /
25366 นาย สุชาติ วงศสุวรรณพร 205/108 6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1153 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25367 นาย สุชาติ วงศอุรประเสริฐ 61/236 5 ลานตากฟา นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
25368 นาย สุชาติ ศรีเปลี่ยนจันทร 11/1-2ม.6 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
25369 นาย สุชาติ ศรีวังพล 515 อภิมาลประชา ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
25370 นาย สุชาติ สรสําราน 28 หมู 2 ต.ศรุราษฎร อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
25371 นาย สุชาติ สระโต 21ม.7 แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 17140 / /
25372 นาย สุชาติ สังขโคตร 2 รอบเมือง เมือง รอยเอ็ด / /
25373 นาย สุชาติ สังวาลวิชัยโรจน 119 มาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
25374 นาย สุชาติ สุวรรณเกตุนนท 2107 ทางรถไฟเทาสายปากน้ํา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25375 นาย สุชาติ แสนคํากง 62/5 6 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
25376 ดาบตํารวจ สุชาติ หนูนารถ 134ม.8 ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 80180 / /
25377 นาย สุชาติ อมตพันธ 129 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
25378 นาย สุชาติ อังคณาวิริยารักษ 1339/8 ยมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
25379 ม.ร.ว. สุชาติกุล จรูญโรจน 286 ม.9 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
25380 นางสาว สุชานันท แกวคํา 283 ม.8 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 50280 โทร.0810229491 เชียงใหม /
25381 นางสาว สุชานันท สนธิไชย 175/14 เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 70120 /
25382 นาย สุชาย ธัญญลักษณศิริ 50 ม.2 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
25383 นาย สุชาย ธารางกูร 282/111 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25384 นาย สุชาย ประดับชัยมงคล 86 สุขา1 วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 /
25385 นางสาว สุชารินทร เช้ือเมืองพาน 307 30 หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
25386 นาง สุชาวดี เข็มมงคล 47/1 ม.4 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ 53130 /
25387 นาง สุชาวดี ปาติตัง 263 ม.5 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280 / /
25388 นางสาว สุชาวดี พลัดภัยพาล 51/107 5 เวฬุวนาราม สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1154 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25389 นางสาว สุชาวดี สรอยสังขทอง 35/155 เฉลิมพระเกียรติ รเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
25390 นางสาว สุชาสินี คงกระพันธ 850 ริมคลองบางกอกใหญ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
25391 นาย สุชิน จันทะโน 71 ม.3 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15160 /
25392 นาย สุชิน บุญศิริ 22/1ม.5 หนองจิก หนองแค สระบุรี /
25393 นาย สุชิน พรวิศวารักษกูล 40/365ม.11 เลียบคลองทวีวัฒนา หนองแขม กรุงเทพมหานคร / / /
25394 นาย สุชิน มะเจียกจร 172 ม.5 ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25395 นาย สุชิน วงศพันธุ 1386ม.6 อูทอง-เลาขวัญ อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
25396 นาย สุชินะ เนตรพุกกณะ 942/1 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
25397 นางสาว สุชิรา ปานหวาน 98/2ม.1 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง /
25398 นาย สุชีพ คงเวช 173 ม.5 ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรธานี 84150 /
25399 นาย สุชีพ ชูเชิด 99ม.5 ทามวง เทพา สงขลา 90150 / /
25400 นาย สุชีพ ทิพมาเมืองคุณ 33 รวมจิต กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 /
25401 นาย สุชีพ ไพอนนท 32 ตลาดศธรทิพย บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
25402 นาย สุชีพ เล็กสาคร 277/1 อรุณอมรินทร วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
25403 นาลสาว สุชีพต ชภัตประกาศ 313 บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
25404 นางสาว สุชีรา นาคบัว 227/16 ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร / /
25405 นางสาว สุชีรา รวมแกว 74/246ม.9 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
25406 นางสาว สุชีรา ลีโทชวลิต 14/3 ปทุมสัมพันธ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / /
25407 นางสาว สุชีรา วังพรม 607 ม. 7 เสามนัส พระบรมราชชนี ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
25408 นาง สุชีรา ศรีประเสริฐ 49/209 รามอินทรา19 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
25409 นางสาว สุชีรา อนุศาสนรักษ 102ม.10 ลาดพราว 3 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
25410 นาง สุชีลา กาพิยะ 102 ม.8 เหมืองหมอ เมืองแพร แพร 54000 /
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25411 นางสาว สุชีวัน ศรีสดใส 754 ประชาราษฎร2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
25412 นางสาว สุชีวา ศรีเนตร 66 คูบอน 27 แยก 34 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
25413 นาย สุเชษฎ จันทรเสง่ียม 80/265 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
25414 นาย สุเชษฐ รุงสรางธรรม 63/1 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25415 นาย สุโชติ พงศพฤกษา 236 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
25416 จ.อ. สุโชติ สัจจนดํารงค 70/16 ม.4 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
25417 นางสาว สุญาณี สุญาณพัฒนา 195/4 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
25418 นางสาว สุฐิตา โอภาษี 169/410 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
25419 นางสาว สุฑามาศ วิหคทอง 27/6 ม.11 ต.ทับคลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร 66150 พิจิตร /
25420 นาง สุฑารัตน รอดนิรังค 64 พ่ึงมี 52 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
25421 นาง สุฑารัตน เอ่ียมไธสง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
25422 นางสาว สุณัฏฐา พ่ึงสุรินทร 6/2 ม.4 ซ. ถ. ต.วิหารขาว อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี 16140 โทร.- สิงหบุรี /
25423 นางสาว สุณัฐฏา สุขรี่ 593/132 ประชาอุทิศ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
25424 นาง สุณิสา แสงระวี 10/21ม.2 ศรีธรรมโศก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
25425 นาง สุณี เจือแกว 1219/1 จรัลสนิทวงศ คูหาสวรรค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25426 นาง สุณี ชุติวราภรณ 302/12 ลาดพราว 71 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
25427 นางสาว สุณี ปญจวีณิน 49/5 ตรอกโรงไหม เจาฟา ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
25428 นางสาว สุณี พิมพขันธ 147/169 ม. ซ.บุญตั้ง ถ.บรมราชชนนี ต.อรุณอมรินทร อ.บางกอกนอย จ.กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.0 2884 6135กรุงเทพมหานคร /
25429 นาง สุณี ศรีเหลือง 105ม.6 อุดรธานี 41000 / /
25430 นางสาว สุณี สัทธาพงศ 361/21 สายทิพย สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25431 นางสาว สุณีย เรืองภักดี /
25432 นาง สุณีย สินธพอาชากุล 361/8 7 เชียงใหม-ฮอด แมเหียะ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
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25433 นางสาว สุณีรัตน คาธัญญมงคล 152/74 เพชรเกษม76/1 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
25434 นางสาว สุณีรัตน จันทรเวชเกษม 255 หมูที่ 11 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
25435 นาง สุณีรัตน วัณนาวิบูล 29/15 จรัลสนิทวงศ13 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
25436 จ.ส.อ. สุด ทํานอง 50 ม.5 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
25437 นาย สุด สิงหจันทร /
25438 นาย สุด แสงพิจิตร 49/4 ม.4 ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
25439 นาย สุดเขต พงษพานิช 774 พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
25440 นาง สุดจิต ใจชุม 824/12 ริมทางรถไฟสายแปดริ้ว พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
25441 นาย สุดจิต เย็นเจริญ 566 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25442 นาง สุดจิตร ภักดี /
25443 นาย สุดจิตร ลือเกียรติอนันต 63/1 ม.15 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25444 ส.ท. สุดจิตร ศรีสวัสดิ์ 1 เปร็ง เมือง ฉะเชิงเทรา / /
25445 นาย สุดจิตร สินเภตรา 10 บางผึ้ง พระประแดง พระนคร /
25446 นาย สุดใจ กุลวงศ 76/3 ม.10 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25447 นาย สุดใจ เกิดสมบุญ ม.4 หวยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร / /
25448 นาย สุดใจ ชางพลอย ม.1 ต.บางกระพ้ี อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี /
25449 นาง สุดใจ ทองสวัสดิ์ 329/3 สมุทรสงคราม-บางแพแมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 / / /
25450 นาย สุดใจ ทัตติวงศ 6 ทาชาง เมือง นครนายก / /
25451 นาย สุดใจ เทวะเวชพงษ 788 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
25452 นาง สุดใจ นอยสวรรค 60ม.6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
25453 นาง สุดใจ นาวากิจ 17 ม.12 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
25454 นาย สุดใจ เนตรวงษ 34ม.12 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
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25455 นาย สุดใจ บัติโก - ม.3 พนัสนิคม ชลบุรี /
25456 นาย สุดใจ พงษสิทธิศักดิ์ - ม.5 สกลนคร /
25457 นางสาว สุดใจ พยัคฆเรือง 78/5 ม.4 ไผจําศิล วิเศษชัยชาญ อางทอง / /
25458 นาย สุดใจ พลพวก 177 ม.1 บานวังเพ่ิม วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแกน /
25459 นาย สุดใจ พะปุกนาค 4 คอลงควาย สามโคก ปทุมธานี /
25460 นาย สุดใจ พาเสนห 198 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
25461 นาง สุดใจ ลี่จอน 160/3ม.2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
25462 นาย สุดใจ วิลัยศิลป 157/7 ม.13 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค /
25463 นาย สุดใจ วิเศษ ม.9 บานยาง เสาไห สระบุรี /
25464 นาย สุดใจ ศรีนื่มนวล หมูที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
25465 นาง สุดใจ ศรีแสงออน 34ม.4 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
25466 นางสาว สุดใจ สัมโปสะเสน 296 ในตลาด นครสวรรค กรุงเทพมหานคร / /
25467 นาง สุดใจ สิงหราชัย 125/17ม.7 บางสน ปะทิว ชุมพร /
25468 นาย สุดใจ อัคควรรณ 207 ม.1 ศรีโกสม หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม /
25469 นางสาว สุดชดา ทรรศนะวิเทศ 17/67 ม.5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
25470 ส.อ. สุดแดน ประจันบาน 167 ม.2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
25471 นางสาว สุดทอง เตชะเช่ียวณรงค 521/9-10 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25472 นาง สุดทัย วิศวศุจิชน 49/2 เรืองราษฎร เขานิเวศน เมืองระนอง ระนอง /
25473 นาย สุดที ชางพาน 1 เชียงงา บานหม่ี ลพบุรี / /
25474 นาย สุดธนู เชียงล้ํา 2/3ม.5 สกลนคร /
25475 นาง สุดธิดา กิ่งเพ็ชรรุงเรือง 138 สมเด็จพระปนเกลา 15 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25476 นาง สุดสงวน ค้ําคูณ 100/21 ม.11 เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
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25477 นาง สุดสงวน ศิริเวชพันธ 22-23หมู 8 ถ.สายกลาง ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
25478 นางสาว สุดสวาท โชติสิงห 10/1 ตลาดลาง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
25479 นางสาว สุดสวาท ไชยอุดม 18 ประชาสงเคราะห หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
25480 นางสาว สุดสวาท สายสวาท 11/116ม.5 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
25481 นางสาว สุดสาคร คุมเที่ยง 49/1 1 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65130 / / / /
25482 นาง สุดสาคร สุขวิเศษ 1/6 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
25483 นางสาว สุดสายธรรม หลิมกําเหนิด 929/4 ราชญาดิรักษา แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
25484 นางสาว สุดเอ้ือม มะสังหลง 35ม.2 เลียบวารี โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / / / /
25485 นางสาว สุดา ซอปติพร 505 สุขุมวิท 63 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25486 นาง สุดา ดานตระกูล 4/28ม.11 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / / /
25487 นางสาว สุดา เตชะเช่ียวณรงค 521/9-10 พระราม6 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25488 นางสาว สุดา พิพัฒนพวงทอง 478 มิตรพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / / / /
25489 นางสาว สุดา ลี้รุงโรจน 34 ม.2 ปราจีนบุรี /
25490 นาง สุดา วรรณคีรี 162ม.1 ขุนคีรี ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180 /
25491 นาง สุดา ศิริมงคล 30 พระบาท เมืองลําปาง ลําปาง 52000 / /
25492 นางสาว สุดา ศิริสุภา 604/702ม.3 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
25493 นางสาว สุดา ศุภปรีชา 3093 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
25494 นาง สุดา แสนประเสริฐ 636 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
25495 นางสาว สุดากาญจน วงศมิตรไมตรี 60 ยมราชสุขุม ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
25496 นาง สุดาดี สิทธานุกูลวงศ 25/46ม.3 มนตรี ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / /
25497 นางสาว สุดาทิพย ชูแสง 90 นวลนอย ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
25498 นางสาว สุดาพร ผาดโผน 404 11 นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1159 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25499 นาง สุดาพร ลิ้มสุวรรณ 248/61ม.1 ดอนนก มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / / /
25500 นาง สุดาพร ศรีประภา 268ม.3 คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร /
25501 นาง สุดาพร เหล็กมี 174ม.6 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150 / / /
25502 นาง สุดาพร เหลักมี 174ม.6 เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี /
25503 นางสาว สุดารัก อาสา 125/449 บรมราชชนนี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
25504 นางสาว สุดารัตน เกตโล 222/3 8 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 /
25505 นางสาว สุดารัตน เกตุรัตน 106 ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
25506 นางสาว สุดารัตน แกวมงคล 70 17 บานกลาง หลมสัก เพชรบูรณ 67110 /
25507 นางสาว สุดารัตน คําตุม 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
25508 นาง สุดารัตน เครืองาม 129/668 บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
25509 นางสาว สุดารัตน จันทรแจมศรี 65/149 4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
25510 นาง สุดารัตน จินดาวงษ 12/1 ม.2 แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบุรี / /
25511 นางสาว สุดารัตน แซลิ้ม 923/434 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร /
25512 นางสาว สุดารัตน ตันจินดารัตน 339/92 ซอยศูนยการคาตลาดทาเกวียน กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ 77140 /
25513 นาง สุดารัตน ตายธานี 82 11 ชยางกูร ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / / / /
25514 นางสาว สุดารัตน เธียรธรรมธาดา 36/37 7 ญาณวิโรจน เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
25515 นางสาว สุดารัตน รัตนสาลี 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
25516 นาง สุดารัตน เริงใจ 30/6/6 พระนครศรีอยุธยา 13160 /
25517 นางสาว สุดารัตน เรียงสันเทียะ 7/1 1 บึงออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 /
25518 นางสาว สุดารัตน โรจนเสถียร 1 จักรพรรดิพงษ วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
25519 นาง สุดารัตน ศรีกะพา 2/25 พานิชเจริญ เมืองพล พล ขอนแกน 42120 / / /
25520 นางสาว สุดารัตน ศรีเพชร 50/22 ม.1 ภาสวาง คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1160 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25521 นางสาว สุดารัตน ศิริรจน 29/502ม.16 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
25522 นางสาว สุดารัตน สั่งสอน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
25523 นางสาว สุดารัตน สิทธิ 84 6 ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด 45240 /
25524 นาง สุดารัตน สุขะตะ 257/1 8 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180 / /
25525 นาง สุดารัตน สุวรรณพงศ 54 ม.8 สวนผัก 43 สวนผัก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
25526 นาง สุดารัตน แสงทองพิทักษ 82/1/2 ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร แพร 54000 /
25527 นางสาว สุดารัตน แสงปญหา 315 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25528 นางสาว สุดารัตน หมัดเลียด 16/45 7 ไทย-จังโหลน 16 สํานักขาม สะเดา สงขลา 90320 / / / /
25529 นาง สุดารัตน อุตโม 252 4 หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน 51150 / /
25530 นางสาว สุดารัตน เอ้ืออภิธร 1258/4 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
25531 นางสาว สุดาลักษณ ภูพงษ 6/177 รามอินทรา 3 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
25532 นางสาว สุดาลักษณ สุทธภักดี 70 6 ขะยูง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 / / / /
25533 นางสาว สุดาวดี ลีโทชวลิต 4/3 ปทุมสัมพันธ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / /
25534 นางสาว สุดาวรรณ ตาคะนานันท 1245 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
25535 นางสาว สุดาวีณ เสริมเกียรติสกุล 166/169 ม.3 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
25536 นางสาว สุดาสมร นพมณีวรรณ 9/219 ม.8 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
25537 นาย สุตรี ชนะพันธ 7/3 ปจมานนท ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
25538 นางสาว สุติมา หมัดอะดัม 42/1 ม.1 บานหาร บางกล่ํา สงขลา 90110 / / / /
25539 นาย สุโต แพทยประดิษฐ 7 ม.1 บางไทร ตะกั่วปา พังงา /
25540 นาย สุทธรรม ภิญโญ 116 นครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25541 นางสาว สุทธารัตน แปนลาภ 90 ม.1 อางทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
25542 นาย สุทธิ กาบพิลา 93 6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25543 นาย สุทธิ ชาติยานนท 90/36 หมู 17 บางหญาแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / /
25544 นาย สุทธิ รมยะมาลี 71 ม.4 ลาดหลุมแกว ปทุมธานี /
25545 นาย สุทธิ หอยจันลา 40/202ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
25546 นาย สุทธิชัย คีตวัฒนานนท 64/75ม.4 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
25547 นางสาว สุทธิดา อาวอัมพรพันธุ 56/19 วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
25548 นาย สุทธิเดช วิเศษสินธุ 3/1 วิเชียรชม บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
25549 นาง สุทธิทิพย ละอองพานิช 16/68 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
25550 นางสาว สุทธินันท โชติผลอนันต 63/92 6 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / /
25551 นางสาว สุทธินันท ไทยกุล 53 ม.7 5 บานสาง เมืองพะเยา พะเยา 56000 / / / /
25552 นางสาว สุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา 142 จามเทวี ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน /
25553 นาย สุทธิพงษ โคตรพรหม 125 อุปรีสาฒ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
25554 นาย สุทธิพงษ ตั้งวงษสุจริต 162 18 ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24170 /
25555 นาย สุทธิพงษ ทองธิว 205 อรุณอัมรินทร บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25556 นาย สุทธิพงษ ปงยศ 1/91 ม.9 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร / / /
25557 นาย สุทธิพงษ พงษดนตรี 105 วัดใหญศรีสุพรรณอินทรพิททักษ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
25558 นาย สุทธิพงษ พันธรักษ 940/306ม.12 สุขุมวิท103 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
25559 นาย สุทธิพงษ รุงโรจนอารี 8 คลองตาเค็ดฝงตะวันตก เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
25560 นาย สุทธิพงษ สาริกัน 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
25561 นาย สุทธิพงษ อนุตรี 72 5 ผานกเคา ภูกระดึง เลย 42180 /
25562 นาย สุทธิพงษ อัศวภูรีกรณ 1173/9 เจริญกรุง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
25563 นาย สุทธิพร ทับทอง 47/2 ม.8 ปทุมธานี 12000 / / / /
25564 นาง สุทธิพร พรหมศร 59/10ม.8 อนุสรณ นครศรีธรรมราช /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25565 นางสาว สุทธิพันธ กาญจนสุนานาท 1030/3 ถ.ตากสิน ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพฯ /
25566 นางสาว สุทธิภัทร แกวมณี 3/13 3 ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง 85110 / / / /
25567 นาย สุทธิภัทร ทรรศนียทะนงจิต 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
25568 นาง สุทธิภา เอ่ียมสูงเนิน 123/16 1 บานหนองบัว หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / / /
25569 นาง สุทธิมา วังคําฟู 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
25570 นางสาว สุทธิมาศ สิทธิหาญ 63/82 ซ.ไมตรีจิต 26 ต.สามวาตะวันออก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร /
25571 นางสาว สุทธิยา จองสวาง 121/81 รามอินทรา60 รามอินทรา กม.9 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
25572 นาย สุทธิรักษ ชอุมทอง 1428 ออนนุช สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
25573 นาย สุทธิรักษ สาคร 19/44 ออนนุช55/2 สุขุมวิท77 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
25574 นางสาว สุทธิรัตน ขาวปากรอ 12/21ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
25575 นาง สุทธิรัตน ฉัยยากุล 6 8 เสรี 8 รามคําแหง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
25576 นาง สุทธิลักษณ แกวบัณฑิตย 238ม.2 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 / / /
25577 นางสาว สุทธิวดี มุสิกพงศ 354 2 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130 / /
25578 นาย สุทธิ์ศักดิ์ เทพปญญา 55/13 สุขุมวิท สุขุมวิท ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / /
25579 นาย สุทธิศักดิ์ เจริญศิริวัฒน 714 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
25580 นาย สุทธิศักดิ์ ปวราธิสันต 4182 ลาดพราว101(วัดบึงทองหลาง) คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
25581 นาย สุทธิศักดิ์ วอนเหมือน 14 1 เทศบาล 5 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / / / /
25582 นาย สุทธิศักดิ์ สนเปยม 474/3 ทาใหม ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / / /
25583 นาย สุทธิศักดิ์ สุริรักษ 78/2 เพชรเกษม หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
25584 นาย สุทธิศักดิ์ โอสถสัมพันธสุข 496/10-11 พระราม4 บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
25585 นาย สุทธิสาร กวางจีด 116/28  ม.1 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
25586 นาย สุทธิสาร ศรัทธาพุทธ 22 ดาวขาง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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25587 นาย สุทธิอรรถ ศิลปารัตน 170 ภูผาภักดี บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส /
25588 นาย สุทธี ทํานิไกร 44/1-2 ม.25 หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม /
25589 นาย สุทธี พาเจริญ 20/1ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
25590 นาย สุทร ศิลปกูลวิวัฒน 183/8 วัดราชสิงขร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
25591 นาย สุทรรศน ไชยฉกรรจ 238/4 หมอชีวกโกมารภัจจวัวลาย หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
25592 นางสาว สุทัตตา พิมาลา 11 12 บานคู นาโพธิ์ บุรีรัมย 31230 / /
25593 นาย สุทัย ไชยะ 49/3 3 คลองหรัง นาหมอม สงขลา 90310 / / /
25594 นาย สุทัศน สมพงษ /
25595 วาที่รอยตรี สุทัศน คําเปก 113ม.8 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210 /
25596 นาย สุทัศน จงทําดีสกุล 401/12 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25597 นาย สุทัศน จันทรประทับ 9ม.2 กระตีบ-บางหลวง หวยมวง กําแพงแสน นครปฐม /
25598 นาย สุทัศน ฐิติเหมสกุล 419/30 1 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
25599 นาย สุทัศน ดํารงคขวัญ 21 ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี / /
25600 นาย สุทัศน เทียมถนอม 192/1 ม.5 ลําปาง 52100 /
25601 พันตรี สุทัศน นันตา 41 12 มหาโชค เมืองลําพูน ลําพูน / /
25602 นาย สุทัศน บุตรวงศ 135/11 ม.14 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
25603 นาย สุทัศน ประการโพธิ์ 131 ม.9 พังโคน พังโคน สกลนคร /
25604 นาย สุทัศน ปนเนียม 58 พิทักษชาติ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ /
25605 นาย สุทัศน ผสมทรัพย 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25606 นาย สุทัศน พงษารัตน 12ม.1 เมืองเชียงราย เชียงราย / /
25607 นาย สุทัศน พลแสน 439 วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
25608 นาย สุทัศน ราชแกว 125/2 ราชบุตร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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25609 นาย สุทัศน สวัสดิเกียรติ 76 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี /
25610 นาย สุทัศน เหมทานนท เทอดไทโอสถ จังหวัดนครศรีธรรมราช /
25611 นาง สุทา วันเพ็ง /
25612 นาง สุทานันท สัจจลักษณ 288 โพธิ์กลาง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
25613 นางสาว สุทิน ตั้งสิริวรกุล 29/2 ซ.ตลาดเทศวิวัฒน 2 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมืองปตตานี จ.ปตตานี 94000 ปตตานี /
25614 นาง สุทิน จันทรเกษร /
25615 นาย สุทิน ไชยยันต 40/1ม.10 ลําพูน-เชียงใหม อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน /
25616 นาย สุทิน เตียงพิทักษ 270 วัดสังขกระจาย กรุงเทพมหานคร /
25617 นาย สุทิน ทองหนู 103/12ม.4 สุขจินดา จรดวิถีถอง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย / /
25618 นาง สุทิน พงษโนรี 2ม.2 วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53170 / /
25619 นาย สุทิน พฤทธิพงศสิทธิ์ 207/22 ปดิพัทธ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25620 นาย สุทิน พลายคอง 93ม.2 สระบัง นครศรีธรรมราช /
25621 นาง สุทิน รัตนา 1/285ม.10 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
25622 นาย สุทิน ราษี 58/8 หนองคาย /
25623 นาย สุทิน เรือนวรรณ 17 2 ทุงสะโตก สันปาตอง เชียงใหม 50000 /
25624 นาย สุทิน ศิลปสมบูรณ หมูที่ 1 ต.ทาพลับ อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา /
25625 นางสาว สุทิน สุขขวัญ 13ม.2 มวงงาม สิงหนคร สงขลา 90330 / / /
25626 นางสาว สุทิน สุขสําราญ 104/158 รมเกลา มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25627 นาย สุทิน สุวรรณสินพันธุ 16 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25628 นางสาว สุทิพย ทรัพยวัฒนาการ 99/158 ม.5 ซ. ถ. ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.- นนทบุรี /
25629 นางสาว สุทิวา สุคนธธารา 482/1ม.10 แมสาย แมสาย เชียงราย /
25630 นางสาว สุทิศา ทองทา 10/5 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
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25631 นางสาว สุทิศา ทิศรุงเรือง 400/352ม.8 พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 10230 / /
25632 นางสาว สุทิศา เพชรทองชวย 1/16ม.2 บางไผ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / / /
25633 นางสาว สุทิศา วงศทอง 88 7 ราษฎรอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
25634 นาง สุทิสา โพธิสา 83ม.14 สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 /
25635 นาย สุเทพ อันสําราญ /
25636 นาย สุเทพ คนล้ํา 178/153 ประชาสโมสร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
25637 นาย สุเทพ จันทรประทับ 41ม.1 กระตีบ กําแพงแสน นครปฐม /
25638 นาย สุเทพ ฉัตรเศรษฐกูล 122/2 ม.4 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
25639 นาย สุเทพ ชัยรัตน 209 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
25640 นาย สุเทพ ชาเทพ 16/87 เสือใหญอุทิศ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
25641 นาย สุเทพ ชีวะพฤกษ 20ม.4 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
25642 นาย สุเทพ ดําอุไร 55ม.3 ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
25643 นาย สุเทพ ดิษฐกุล หมูที่ 4 ต. ไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม /
25644 นาย สุเทพ ทรัพยขํา 29ม.6 บานแกง เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
25645 นาย สุเทพ ทวีกุล 155/3 วิชิตสงคราม แมกลอง เมือง สมุทรสงคราม /
25646 นาย สุเทพ ทับทิมเทศ 55/5 3 หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
25647 นาย สุเทพ บุญนิจสิน 4/9ม.2 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
25648 นาย สุเทพ แปงผง 15/18 ม.2 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25649 นาย สุเทพ พลขอ 74ม.13 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร 47110 / / /
25650 นาย สุเทพ ฟองศรี 9 ม.4 บานหวยโจ มะขามหลวง สันปาตอง เชียงใหม 50120 / /
25651 นาย สุเทพ เภรีฤกษ 96ม.6 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
25652 นาย สุเทพ มือเพ็ชร 666/9 หนาเมือง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
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25653 นาย สุเทพ ราชประสิทธิ์ 307 ม.1 ชองแค ตาคลี นครสวรรค /
25654 นาย สุเทพ ลิ้มเจริญ 12/1 ม.31 ประชาราษฎร 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25655 นาย สุเทพ ลีลาธเนศ 5/29 พระราม 4 กรุงเทพมหานคร /
25656 นาย สุเทพ วัดทับ ม.5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี /
25657 นาย สุเทพ ศรีมาลา 226/3 ม.1 เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 20240 /
25658 นาย สุเทพ สงวนศักดิ์ - ม.6 ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร /
25659 นาย สุเทพ สรอยทอง 50ม.2 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
25660 นาย สุเทพ สีนะพงษพิพิธ 119 ม.2 บานแยง นครไทย พิษณุโลก /
25661 นาย สุเทพ สีมารัตน หมูที่ 1 ต. ทาเรือ  อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
25662 นาย สุเทพ สุขเจริญเวช 437/4 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี /
25663 นาย สุเทพ แสงทอง 6 4 เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 /
25664 นาย สุเทพ หาญเอียด 594ม.3 กําแพง ละงู สตูล /
25665 นาย สุเทพ อนะมาน 39/171 ม.1 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
25666 นาย สุเทพ อรรถจรูญ 71/34 ม.3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ปทุมธานี /
25667 นาย สุเทพ อองลอง 99/1227 ม.11 กรุงเทพกรีฑา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25668 นาย สุเทพ อ่ิมนอย หมู 13 ต.แควใหญ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
25669 นาย สุเทพ เฮประโคน 71 5 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย 31140 / / / /
25670 นาย สุธน จันทรสมสฤษดิ์ 40/26 ม.7 หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
25671 นาย สุธน ธรรมนูนพิสัย 420/8 พระราม1 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
25672 นาย สุธน โนนวณิช 107 ต.ปอมปราบ ถ.พระนคร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
25673 นาย สุธน สิงหคา 106 หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
25674 นาย สุธน หวงน้ํา 15 ม.7 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช 80270 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1167 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25675 นางสาว สุธนี จงม่ิงสถาพร 417/200 พิบูลยอุปถัมภ ลาดพราว48 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
25676 นาย สุธรรม ตัณฑวิวัฒน 51/29 ไชยมนตรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
25677 นาย สุธรรม ธาตุเพ็ชร 387 3 ฉิมพลีเจริญ ในเมือง เมือง มหาสารคาม / /
25678 นาย สุธรรม บุญรักษวนิช 534/63 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
25679 นาง สุธรรม พุฒิรัตน 371 ม.15 หวยลาน ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
25680 นาย สุธรรม ศรีพลัง 114/17 วัดราชสิงธขร วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
25681 นาย สุธรรม สิงหทอง 201 หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
25682 นาย สุธรรม สุดสายธง 108/29ม.1 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
25683 นาย สุธรรม สุธรรมวิวัฒน 181/2 บํารุงเมือง เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
25684 นาย สุธรรม แสงทองลวน หมู 5 ต.ไกจัน อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา /
25685 นาย สุธรรม หงษอราม 28 สามเสน บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
25686 นาย สุธัช เหมภากรสกุล 251/2 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
25687 นาง สุธัญ เชียรศิลากุล 66 เลื่อนฤทธิ์ เยาวราช จักรวรรดิ์ สัมพันธวงค กทม. /
25688 นาย สุธัญ ธรรมประสม หมู 5 ต.บานเกาะ อ.กรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา /
25689 นางสาว สุธัญญา โคตรสุ 188/13 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
25690 นาง สุธัญญา ชินบูรณ 162ม.10 นาตงวัฒนา โพนนาแกว สกลนคร /
25691 นางสาว สุธัญญา มิตรมาตย 121/616 3 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / / /
25692 นางสาว สุธัญญา เหลืองตระกูล 697/5 พระองคดํา ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
25693 นาง สุธา ทองหลา 4259 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
25694 นาย สุธา พุกคลาย ม.7 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม /
25695 นางสาว สุธางครัตน สนทอง 292/1 ห41 วัดตรีทศเทพ บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
25696 นาง สุธาทิพย กุศล 542 ม.4 นาน-พะเยา ไชยสถาน เมืองนาน นาน 55000 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1168 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25697 นาง สุธาทิพย จุลานุพันธ 327/49ม.2 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
25698 นางสาว สุธาทิพย มหาเจริญสิริ 1309/35 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
25699 นางสาว สุธาทิพย มาหนองหวา 213/141 ลาดพราว 126 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
25700 นางสาว สุธาพร สุภาวกุล 19/2 4 ตาขัน บานคาย ระยอง 21120 /
25701 นางสาว สุธารส สุขะปตา 14/42ม.19 อัยเวศน พุทธมณฑลสาย2 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / /
25702 นางสาว สุธารัตน สกุลชัยแกว 2/402 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
25703 นาง สุธารัตน สจวต 61/1 5 ปทุมธาน-ีสามโคก บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12020 / / / /
25704 นาง สุธารัตน หาศิริ 56 หมู 1 คลองขวาง-เจาเฟอง ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
25705 นางสาว สุธาวดี สีสดสุข 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
25706 นางสาว สุธาวรรณ รัตนเลิศนาวี 50/576ม.5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
25707 สุธาวัลย เกสร /
25708 นาง สุธาวัลย เกษร 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
25709 นางสาว สุธาศิณี ชัยสวัสดิ์ 74 ลาดพราว80(จันทิมา) วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / / / /
25710 นาง สุธาสนาน เจียรพร 5/11 ทองหลอ สุขุมวิท55 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
25711 นางสาว สุธาสินี แกวพิน 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
25712 นางสาว สุธาสินี ธารมนูลาภ 1052 พระรามที่ 2 วอย 43 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
25713 นาง สุธาสินี ฤทธิวงค 41 4 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 /
25714 นาย สุธิกะ รอดสวัสดิ์ 1098/19 ศรีปราชญ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
25715 นางสาว สุธิณี คงเพชร 57/57 ทรงสะอาด จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
25716 นาง สุธิดา ใจประเสริฐเลิศ 178/1 สุขุมวิท101 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
25717 นางสาว สุธิดา ทิพยโส 1099/4 พาณิชยธน จรัญสนิทวงศ13 คูหาสวรรค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 /
25718 นางสาว สุธิดา เรือนเงิน 34/602 ม.4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10111 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1169 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25719 นาง สุธิดา วงศวสุรักษ 82/172ม.3 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25720 นางสาว สุธิดา สกุล ณ มรรคา 26 ปราบไตรจักร ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
25721 นางสาว สุธิตา ทอมปสัน 31/2 สุทธิสาร ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
25722 นางสาว สุธิตา ศรีมันตะ 197 รังสิต-นครนายก 16 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
25723 นางสาว สุธินา เศษคง 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี / /
25724 นางสาว สุธินี สิทธิอนันตวงศ 2326/2 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
25725 นาย สุธี จอศรี 187/3 นาตุลี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
25726 นาง สุธี ปาลวัฒนวิไชย 636/1 ม.5 ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
25727 นาย สุธี ภาคการ 36/38 ม.1 บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / / / /
25728 นาย สุธี เลิศพันธุพรหม 82/91 ม.4 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
25729 นาย สุธี วัฒนลี 28/8 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
25730 นาง สุธีกานต โสตถิกุล 200/7ม.11 พหลโยธิน พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
25731 นางสาว สุธีธิดา มาเพชร 206 2 บานโคก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 /
25732 นางสาว สุธีมนต นวลแกว 1 ไทยสมุทร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
25733 นางสาว สุธีมา แซลี้ 68/9 11 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
25734 นาย สุธีร ชอนทอง 58/9ม.5 28 โชตนา แมริม เชียงใหม 50180 / /
25735 นาย สุธีร วรรณทิพย ม.2 ตะพานหิน พิจิตร /
25736 นาย สุธีร วรรณมพินทร - ม.2 ตะพานหิน พิจิตร /
25737 นาย สุธีร สุนิตยสกุล 65/52 หมู 5 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
25738 นาย สุธีร หัตถปราณีต 142 ม.12 พรรณานิคม สกลนคร /
25739 นาย สุธีร อินจันทร 8ม.5 ปาสัก เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
25740 นาย สุธีรพล ทินกร ณ อยุธยา 1191/1 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1170 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25741 นาง สุธีรา นิยมกูล 24 พญาลิไท ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
25742 นางสาว สุธีรา ภูมิภักดี 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
25743 นางสาว สุธีรา เย็นฉ่ํา 162/36ม.19 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25744 นางสาว สุธีรา สิมธาราแกว 14/156 หมู 9 ยุพาทอง สําโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / /
25745 นางสาว สุธีรา สิริเสรีชัยสกุล 277/3 กรุงเทพมหานคร / / /
25746 นาง สุธีรา เอ่ียมศิริแสงทอง 51 โยธา ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
25747 นาย สุน แกวบัวดี 47/1ม.2 กําแพงเพชร /
25748 นาย สุน แซอ้ิว 215 ต.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
25749 นาย สุนทร ทิพยศ /
25750 นาย สุนทร กลัดปรี 653หมู 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
25751 นาย สุนทร กิตตยางกูร 24 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
25752 พ.ต.ต. สุนทร เกลี้ยงเกิด 468/34 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
25753 นาย สุนทร เขาแกว 5 หวยงู หันคา ชัยนาท / /
25754 นาย สุนทร คงยัง 53 ม.2 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
25755 นาย สุนทร คงหอม 20/14 4 บางขุนเทียน ทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
25756 นาย สุนทร คําสุนทร 16 ดวงจันทร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
25757 นาย สุนทร คําแหงพล 315 ราชวิถี กรุงเทพมหานคร /
25758 นาย สุนทร โฆษิตานนท 485-86 ถ.เพ็ชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพ็ชรบูรณ /
25759 นาย สุนทร จริตเอก 38/1ม.11 บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี /
25760 นาย สุนทร จันทรพงษ 154/56ม.12 13 บานรมฟา เขาวัง-น้ําพุ เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / / /
25761 นาย สุนทร เฉลิมศิริ บางปลาสรอย เมือง ชลบุรี /
25762 นาย สุนทร ชางแฟง 12/4 ม.26 พิบูลสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

25763 นาย สุนทร ช่ืนประภา 1496 เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร /
25764 นาง สุนทร ชูพันธ 2533 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีม /
25765 นาย สุนทร เชาวนะพานิช 165ม.6 หัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี /
25766 นาย สุนทร โชติช่ืน 6 ดงลคร เมือง นครนายก / /
25767 นาย สุนทร ไชยนุมาตร 77/69 ม.5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
25768 นาย สุนทร แซลี 233/12ม.1 ชนเกษม มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
25769 นาย สุนทร ญาณโสภนวนันท 129 ดาวคะนอง-จอมทอง บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
25770 นาย สุนทร ณ เชียงใหม 17ม.6 ปาสัก เมืองลําพูน ลําพูน /
25771 นาย สุนทร ทองเทพ 76 ม.9 เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช 80190 / /
25772 นาย สุนทร ทองนพคุณ 153/15 5 ถนนบางกรวย-ไทยนอยบางกรวย บางกรวย นนทบุรี / /
25773 นาย สุนทร ทอยหาญ 239/3 ริมทางรถไฟสายแปดริ้วสี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25774 นาย สุนทร ทิพยศ 18 ม.4 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 93130 /
25775 นาย สุนทร นิ่มนอม 14ม.13 บางคู ทาวุง ลพบุรี 15150 / / /
25776 ร.ต. สุนทร บุปผาพิบูลย 152 ม.12 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
25777 นาย สุนทร เบิกบาน 2ม.5 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี / /
25778 นาย สุนทร ประพันธศิลปะ 311 ต.ในเมือง ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
25779 นาย สุนทร ปราชญนิวัฒน 140/12 เพชรบุรี 8 เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / /
25780 นาย สุนทร ผลพัฒน 111 ม.4 มโนรมย ชัยนาท /
25781 นาย สุนทร พนิกรณ 5ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
25782 นาย สุนทร พรมเผา 99/13 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
25783 นาย สุนทร พรหมาธรรม 160/1 6 ทากุม เมืองตราด ตราด 23000 / /
25784 พันเอก สุนทร พันธุชา 118 มหาราช พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
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25785 นาย สุนทร พิมพาพร 592 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร /
25786 นาย สุนทร ฟงปรัชญากูล 479ม.11 หลวงพอปาน1 บางบอ สมุทรปราการ /
25787 นาง สุนทร ภาพยนตร 326 ม.5 นางรอง นางรอง บุรีรัมย /
25788 นาย สุนทร มะลิศรี 235 ซ.รังสิต-นครนายก 22 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 ปทุมธานี /
25789 นาง สุนทร ราชพรตเสน 65 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25790 นาย สุนทร เริงธรรม 29ม.4 วชิรปราการ บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
25791 นาย สุนทร ลักษณพรหม 2453 สแพสิทธ ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
25792 นาย สุนทร วัฒนวงศ 22-23ในเขต หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
25793 นาย สุนทร ศรีมาลา 265ม.14 ชลบุรี /
25794 นาย สุนทร ศรีสารคาม 214 สุริยเดชบํารุง ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
25795 นาย สุนทร สมใจ 41 วงศสวาง บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
25796 นาย สุนทร สุขสมบัติ 369 ดําเนินเกษม คลองกระแชง เมือง เพ็ชรบุรี /
25797 นาย สุนทร สุนทรลาภ 786/1 1 ประโคนชัย ปากน้ํา เมือง สมุทรปราการ / /
25798 นาย สุนทร สุพรรณเวช 414 ข. พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
25799 นาย สุนทร สุวรรณนอย 30 ม.2 บานสามพราว สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
25800 นาย สุนทร สุวรรณปญญา 2657 ต. ในเมือง ถ ไชยณรงค อ. เมือง จ.นครราชสีมา /
25801 นาย สุนทร เสาวะดี 53ม.13 บานนกคราน วังมา ลาดยาว นครสวรรค /
25802 นาย สุนทร หงษยิ้ม 77ม.2 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
25803 นาย สุนทร หมดมลทิน 5 ทันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา / /
25804 นาย สุนทร หมวกทอง หมูที่ 5 ต. พรานกะตาย อ. พรานกระตาย จ. กําแพงเพชร /
25805 นาย สุนทร ออนสุวรรณ 10ม.11 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
25806 นาย สุนทร อ่ิมประเสริฐ 242 อินทรพิทักษ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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25807 นาย สุนทร เอมอุดม 183 วชิรปราการ ชลบุรี /
25808 นาย สุนทร ไวศยะสุวรรณ หมูที่ 1 ต.หัวไทร อ.บางควา จ.ฉะเชิงเทรา /
25809 นาย สุนทรเทพ มณีจิระสุนทร 390/12 5 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 /
25810 นาง สุนทรา กลาหาญ 172 10 บอภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170 / / / /
25811 นางสาว สุนทรา อุปพัทธางกูร 963 ม.7 สุขุมวิท บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
25812 นาย สุนทรินทร อินเรือง 444 15 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 57340 /
25813 นาง สุนทรี จักษเมธา 28/6 สีลม สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
25814 นางสาว สุนทรี เชาวนะพานิช 165 6 หัวหวา ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 /
25815 นางสาว สุนทรี ทวมคนชม 111/6 5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
25816 นาง สุนทรี นอยอราม 166/107 ม.1 ซ. ถ. ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. กรุงเทพมหานคร / /
25817 นางสาว สุนทรี ปจฉิมบุญ 13/15 ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
25818 นางสาว สุนทรี ปยนานนท 387/1 เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
25819 นาง สุนทรี พีรกุล 221 ม.17 เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 / / /
25820 นาง สุนทรี พุมประพันธ 429 ริมทางรถไฟ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
25821 นางสาว สุนทรี ลิ้มเพียรประสพ 19/17 ม.3 สุขาภิบาล ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25822 นางสาว สุนทรี ลิ้มมณฑล 682/8-9 มังกร กรุงเทพมหานคร /
25823 นางสาว สุนทรีย จิตตจํานง 47 2 เจริญเมือง เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
25824 นาง สุนทรีย บุญเอ่ียม 628 จรัญสนิทวงศ 68จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
25825 นาง สุนัทที จารุประกร 112 ถ.มหรรณพ อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
25826 นางสาว สุนัน ชิณชาง 115/2 ม.8 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี /
25827 นาง สุนัน ดาวแกว 339/23 ม.14 นิตโย หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
25828 นางสาว สุนัน บัวศรี 150/1 ม.3 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ 53130 /
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25829 นาง สุนัน เสนขอ 88/14 ม.9 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
25830 นาย สุนันต ลาวัณยวิสุทธิ์ 48/508ม.3 นิมิตรใหม สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
25831 นางสาว สุนันตา จุลศิริ 53/1 10 ชางเคิ่ง แมแจม เชียงใหม 50270 / / / /
25832 นาย สุนันท กาวรวงศ 28 ม.5 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
25833 นาย สุนันท เกษบํารุง 49/375 ม.6 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25834 นางสาว สุนันท แซลิ้ม ข1055 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก /
25835 นาย สุนันท ทรัพยาสาร 46/84 ม.1 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
25836 นาย สุนันท เทพสุภา 289 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
25837 นาง สุนันท ใบปกทอง 80 ม.2 บานกลวย บานหม่ี ลพบุรี 15110 /
25838 นางสาว สุนันท ประทีปพลีผล 3/76ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25839 นางสาว สุนันท ปุมไม 8 ม.4 สามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160 /
25840 นาย สุนันท ผลเจริญ 98 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
25841 นาย สุนันท แผนทอง 126 ม.5 บานสําโหรง เพชรเกษม สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150 /
25842 นางสาว สุนันท มหาวาณิชกิจ 208/8-9ม.9 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / / /
25843 นางสาว สุนันท ศรีวรชาติ 504/6 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25844 นาย สุนันท ศรีสุวรรณ ม.6 ต.จุกกะเฌอร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
25845 นาง สุนันท สวนแกวมณี 244/328 ม.9 วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
25846 นาง สุนันท สังวาลย 1818/3 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25847 นางสาว สุนันท หมอกมืด 33/9 ม.3 ลําปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
25848 นางสาว สุนันท อุดมชัยพัฒนากิจ 4 จําเนียรสุข3 ซอยจําเนียรสุข 3 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
25849 นางสาว สุนันทรา เจริญสมสมัย 78/604 พระราม 3 ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
25850 นางสาว สุนันทสิริ อังประทีป 12/159ม.1 พญาไท วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / / /
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25851 นางสาว สุนันทา กากะทุม 399/86 ม.4 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10300 /
25852 นางสาว สุนันทา ขวัญเดชสกุล 92/229 ม.2 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / / / /
25853 รอยเอกหญิง สุนันทา คลังชํานาญ 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25854 นาง สุนันทา ชานุ 549/375 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
25855 นางสาว สุนันทา ช่ืนประโคน 99/22ม.1 ประโคนชัย-กระสัง สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย 31250 / / / /
25856 นางสาว สุนันทา ตั้งวิวัฒนาพานิช 223/102 2 ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / /
25857 นางสาว สุนันทา ตันศิริเสริญกุล 294/1 เจริญกรุง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
25858 นางสาว สุนันทา นํานาผล 180ม.10 นครศรีธรรมราช /
25859 นาง สุนันทา โปตะวนิช 15/34 ม.8 ซ. ถ.มิตรไมตรี ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. กรุงเทพมหานคร / /
25860 นางสาว สุนันทา พงษวรรณ 48/11 สุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
25861 นาง สุนันทา พวงมาลา 201/351 หมู 11 เทพารักษ บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 / / /
25862 นางสาว สุนันทา ศรีกงพาน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
25863 นางสาว สุนันทา ศรีพรหมมาศ 106 พ่ึงมี 3 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
25864 นาง สุนันทา สกุลยืนยง 269/1 1 ตากฟา ตากฟา นครสวรรค 60190 / /
25865 นาง สุนันทา สนั่นนารี 15 ม.4 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 36120 /
25866 นางสาว สุนันทา อรุณโรจนลักษณ 104/276 ม.8 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
25867 นาง สุนันทา อินผูก 357/1ม.2 ปงแสนทอง เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
25868 นางสาว สุนันทา เอมดวง 246/12 ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร /
25869 นางสาว สุนันทินีย อัครปะชะ 69 4 สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด 45110 /
25870 นาย สุนัย ตันยะเวช 124/3 สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง /
25871 นาย สุนัย พูลเพ่ิม 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
25872 นาย สุนัย เศรษฐบุญสราง 587 วัดไผเงิน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
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25873 นาย สุนาม สุพพัตเวช 98 ต. หัวรอ อ.พระนคร จ. ศรีอยุธยา /
25874 นาง สุนารี พุกดํา 341/10 ม.2 บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี 84240 / / / /
25875 นาง สุนารี วิริยะกิจ 70/1 ม.8 ชากโดน แกลง ระยอง /
25876 นาง สุนารี วีรบรรจง 31/188 ม.2 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี 20160 /
25877 นางสาว สุนิดา โควประยูร 88/236 หมู1 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร /
25878 นางสาว สุนิตย โตวิเศษ 1283/48 จันทร ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
25879 นาย สุนิตย แปนอย 17/2 ม.6 ในเมือง บานไผ ขอนแกน /
25880 นาง สุนิตย ศรีสกุลแพทย 400/47 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / / / /
25881 นาย สุนิตย หิรัญเดช 141 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
25882 นาย สุนิพัฒ โทธานี 132 ม.4 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ /
25883 นาง สุนิภา เหลืองศรีดี 319 ม.2 สุขา ซอย 3 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี /
25884 นางสาว สุนิรมมล ตติยะชัยมงคล 176/15 ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25885 นางสาว สุนิศา บุญศรี 99/14 ม.9 ต.ทาโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก /
25886 นางสาว สุนิศา วิประสิทธิ์ 2849 ม.3 ซ. ถ. ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. สมุทรปราการ /
25887 นางสาว สุนิศา เส็งสันต 26/10 หมู15 วัดสวนสม สุขาภิบาล 6 บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
25888 นาง สุนิษา แดงโน 212 ม.1 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม /
25889 นางสาว สุนิษา สมโรย 109/1 11 ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 80120 / / /
25890 นางสาว สุนิสา เกษสุวรรณวัฒนา ธ.3/152  ม.5 ทาวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / /
25891 นางสาว สุนิสา เขียวนาคู 25 ม.8 ต.กระจัน อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 สุพรรณบุรี /
25892 นางสาว สุนิสา เจียรจินดา 399/13 ฉัตรไชย สบตุย เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
25893 นางสาว สุนิสา แดนกาไสย 28/215 2 คลองสิบสอง หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 /
25894 นางสาว สุนิสา เตโชภาส 88/28-29ม.9 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
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25895 นาง สุนิสา พันธมาศ 8/1 14 ตะพง เมืองระยอง ระยอง 21000 /
25896 นาง สุนิสา เลาสวัสดิ์ชัยกุล 914 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25897 นางสาว สุนิสา ศักดิ์ภิรมย 337/48 ตลาดเพ่ิมสิน พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
25898 นางสาว สุนิสา อนุสิทธิ์ 165 ม.1 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / / / /
25899 นาง สุนิสา อรุณ 88/1ม.4 ทุง ไชยา สุราษฎรธานี 84110 /
25900 นางสาว สุนิสา อินทรประสิทธิ์ 315 4 วังกพง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / / / /
25901 นางสาว สุนิสา อินทะเสย 25 1 แร พังโคน สกลนคร 47160 / / / /
25902 นางสาว สุนี กสาบสัน 138/11 ซอย กิ่งเพชร ตําบล ถนนเพชรบุรี อําเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร /
25903 นาย สุนี จันถอด 8 นาดํา โขงเจียม อุบลราชธานี / /
25904 นาง สุนี บูรณพานิชพันธ 13/8 ม.10 ซ. ถ. ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50200 โทร. เชียงใหม /
25905 นาง สุนี วานิชาชีวะ 3/43 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
25906 นางสาว สุนี หวังความสงบ 54/45ม.9 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
25907 นางสาว สุนีนาฏ โพธิ์ศรี 27 ม.1 สายไหม กรุงเทพมหานคร /
25908 นาง สุนีย เกตุวงษ 131 3 โพธิ์มวงพันธ สามโก อางทอง 14160 /
25909 นางสาว สุนีย จงจิตรวัฒนา 21-23 ม.5 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
25910 นางสาว สุนีย ชวนสมสุข 411/121 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
25911 นาง สุนีย ชัยเจนกิจ 71/19 เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25912 นาง สุนีย ชุลีธรรมวงศ 189/56 ม.3 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
25913 นาง สุนีย ซุนเสียง 103/115 นาเพียน มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
25914 นางสาว สุนีย แซโคว 85ม.4 ชลบุรี / /
25915 นาง สุนีย แซเตียว 245 ม.9 บานหมอ บานหมอ สระบุรี /
25916 นางสาว สุนีย แซหวอง 166/266 3 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
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25917 นางสาว สุนีย ตาคะนานันท 1063-1065 ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
25918 นาง สุนีย ปญจลักษณ 1743/1 ถ.เจริญกรุง อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
25919 นางสาว สุนีย ปนทรายมูล 27/116 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
25920 นาง สุนีย พุทธิบูลย หมู 9 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
25921 นางสาว สุนีย วรวณิชพงศ 3765/15 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
25922 นาง สุนีย ศรีวรรณ 24 1 (ถนนศุลกานุกูลศุลกานุกูล พิมาน เมืองสตูล สตูล /
25923 นางสาว สุนีย สุกิจเจริญผล 18 สวาง7 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 /
25924 นาง สุนีย เหลาพิเชียรพงษ 429 เจริญเมือง ในเวียง เมืองแพร แพร 54000 /
25925 นาง สุนีย เหลืองอรามเวช 194/ สุทธิพร ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
25926 นางสาว สุนีย แหยมคง 33 ม.7 ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
25927 นางสาว สุเนตร ตุมนอก 2/147 หมู 1 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
25928 นาง สุเนตร เพ็ชรรุณ 15/221 2 คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 /
25929 นาย สุบรรณ จันอุดทา 7-9ในเขต รวมจิตต หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
25930 นาย สุบรรณ ธานี 37 พโลชัย ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
25931 นาย สุบรรณ ถานันดร 42ม.6 นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี /
25932 นาย สุบรรณ ทักษิณ 19/2 5 ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160 /
25933 นาง สุบรรณ บงคําเคน 115ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
25934 นาย สุบรรณ ภูชาดา 192/110 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
25935 นาย สุบิน กองเมือง 35/1 ม. 8 บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / /
25936 นาย สุบิน คูณปลูก 73/1 ม.2 หวยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง /
25937 นาย สุบิน ใจอารีย 45 ตากสิน22 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
25938 นาย สุบิน ฉิมสูงเนิน 32 ต.โนนสูงเนิน อ.โนนสูงเนิน จ. นครราชสีมา /
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25939 นาย สุบิน ชัยธีดา 107 ม.6 หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน /
25940 นาย สุบิน ทองเพ็ชรศิลป 80ม.10 ดอนหัน เมืองขอนแกน ขอนแกน 40260 /
25941 นาย สุบิน ผดุงกิจ 46 เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม / /
25942 ส.ต.ท. สุบิน พจนธนชัย 121/1 ประชาธิปก วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
25943 นาง สุบิน วังวล 31 หมูที่ 2 ปาแฝก แมใจ พะเยา 56130 /
25944 นาง สุบิน วัฒนะวิทย 25 รถไฟ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25945 นาย สุบิน สืบเพ็ง 369/371 สงวนสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
25946 นาย สุบิน เอ่ียมเจริญ หมูที่ 9 ต.คลองอุดม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
25947 นาง สุบุญญา หุตังคบดี 656/305 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
25948 นางสาว สุเบญจา โฆษะครรชิต 8/12 บุญอยู ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
25949 นาง สุปนดา ธนูธรรม 2008/79 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
25950 นาง สุปราณี ชัยกุหลาบ 113/6 16 กรุงเทพ-กรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 /
25951 นาง สุปราณี ชีรนรวนิชย 72/141 ม.11 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
25952 นางสาว สุปราณี ดีทับทิม 36 ม.36 ถ.ทุงศรีเมือง ต.กาฬสินธุ อ.เมืองกาฬสินธุ จ.กาฬสินธุ กาฬสินธุ /
25953 นาง สุปราณี ตางสุข 1/114 ม.4 ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 กรุงเทพมหานคร /
25954 นาง สุปราณี บุญเรือง 243ม.14 เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
25955 นาง สุปราณี ผลออ 394-59ม.2 มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
25956 นางสาว สุปราณี พรรดิ์จักร 49/25 เจษฏาบดินทร อุตรดิตถ 53000 /
25957 นางสาว สุปราณี พุมสวรรค 27/26 หมู 8 สุขสวัสดิ์ 74 บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
25958 นางสาว สุปราณี โรจนศักดิ์โสธร 10/42 ประชาช่ืน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25959 นาง สุปราณี เลาหะวลีสันต 62/2 ราษฏรอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
25960 นางสาว สุปราณี สงวนจตุรพุฒิ 1817/78 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
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25961 นางสาว สุปราณี แสงจันทร 71/5ม.2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
25962 นางสาว สุปรานี สุริยะลังกา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
25963 นาง สุปรีดา ลิ้มวัฒนะกุล 62/2 ม.8 กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
25964 นาย สุปรีดิ์ วัฒนลี 28/9 สุขุมวิท 19 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / / /
25965 นาง สุปรีดี บุรีทรัพย 49/18ม.1 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
25966 นาง สุปรียา ชลายนเดชะ 34 วัดหงส อิสรภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
25967 นางสาว สุปรียา ทฤษฎิคุณ 615ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
25968 นางสาว สุปรียา เหลืองรุงโรจน 95 ชวาลาใน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
25969 นาย สุปกษ ศิริบุญยัง  ม.5 โคกเคียน ตะกั่วปา พังงา /
25970 นาย สุปญญ โคตรสุ 137/4-5 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
25971 นาย สุปญญา ทองนะ 177ม.6 พหลโยธิน 51 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
25972 นางสาว สุปาณี สุชีวกุล 49/388 ม4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
25973 นาย สุผัน โคตรตัสสา 99ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
25974 นาย สุพงศ แซตั้ง 168/3 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
25975 ร.ท. สุพงษ ชูวงศตระกูล 1156 บางกระบือ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
25976 นาย สุพงษ วงษวาศ 4060 พระแกว เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
25977 นาย สุพจน กีระติวุฒิ 2613 เจริญกรุง วัดพญาไกร ยานาวา พระนคร / /
25978 นาย สุพจน จิตแกลว 12/1ม.1 นครราชสีมา /
25979 นาย สุพจน เจริญสุข 23ม.14 มะลิวัลย ชุมแพ ขอนแกน /
25980 นาย สุพจน เดชผล 20/30 ม.4 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
25981 นาย สุพจน แตงบุตร 1056 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
25982 นาย สุพจน ทองแสง 55/2 ดงสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู 39170 /
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25983 นาย สุพจน ทาทอง 328 ม.1 ประจวบคีรีขันธ /
25984 นาย สุพจน ธนตระกูล หมู 2 ต.ดูมใต อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี /
25985 นาย สุพจน นฤภัย 17 บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา / /
25986 นาย สุพจน นิลนาม 161 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
25987 นาย สุพจน บุญสุภา 117ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
25988 นาย สุพจน ประคองศิลป ฒ. 1-3 ม.3 อูทอง พระนครศรีอยุธยา /
25989 นาย สุพจน ปอมฝน 40ม.6 นาทราย ลี้ ลําพูน /
25990 นาย สุพจน ปตุรักษพงษา 119 ประโคนชัย ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
25991 นาย สุพจน พจทาวงษพานิช 243 ม.9 สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
25992 นาย สุพจน มณีงาม 494 ม.8 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
25993 นาย สุพจน ยิ่งยงวัฒนากุล 219 ศรีรับสุข บางเขน กรุงเทพมหานคร /
25994 นาย สุพจน รวิทัศน 1/6 ริมทางรถไฟ ตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
25995 นาย สุพจน เรือนวิโรจน 14 ตะนาว ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / / / /
25996 นาย สุพจน ล.วีระพรรค 473/1 คูหาสวรรค ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
25997 นาย สุพจน ลันทรินย 182/4 ชางมอย ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
25998 นาย สุพจน วงศพรหมเวชย 20 เฟองนคร วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
25999 นาย สุพจน ศรารัชต 1211-1213 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
26000 นาย สุพจน สกลพันธ 68 ม.3 บางน้ําเช่ียว พรหมบุรี สิงหบุรี /
26001 นาย สุพจน สนธิเมือง 136ม.3 ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80290 / / / /
26002 นาย สุพจน สัมฤทธิวณิชชา 9/20 2 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
26003 นาย สุพจน สิริเวชพันธุ - ม.1 เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
26004 นาย สุพจน สุทรายคิมหันต 483 ม.1 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1182 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26005 นาย สุพจน อาวสกุลสุทธิ 311/17ม.11 สุขุมวิท ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
26006 นาย สุพจน โอวาสิทธิ์ 1140 หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ / /
26007 นาย สุพจน การะเกตุ 22/3 2 รัตนาธิเบศร พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 /
26008 นางสาว สุพณิชย แสงเพ็ญพราว 212/5 4 บางกรวย-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
26009 นางสาว สุพร คงศิริ 29/14 ริมคลองบางคอ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
26010 นางสาว สุพร จารุมณี 110/165 อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
26011 นาย สุพร เจริญกุล 16/2 ม.5 ยนทรการกําธร สงขลา /
26012 นางสาว สุพร เจียมพุก 17หมู10 นครปฐม 73000 /
26013 นาง สุพร ไชยนุมาตร 12/2 7 พันเอกหาญ กรุงเทพ-นนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
26014 นางสาว สุพร ทองพม 125/1 ม.3 ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎรธานี / /
26015 นางสาว สุพร พิชญพิธาน 18 ซ.ประชาอุทิศ 83 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 กรุงเทพมหานคร /
26016 นาย สุพร รัสปะ 122 7 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150 / /
26017 นาง สุพร วัชฤทธิ์ 19 17 ทะเลหลวง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
26018 นาย สุพร สีมาขจร 117ม.6 เณรวิถี ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
26019 นางสาว สุพร อดุลยฤทธิกุล 50 ออนนุช 17 แยก 3 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
26020 นาง สุพร อินทรแกว 15/6 ม.3 บางใบไม เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
26021 นาย สุพรน ชุมภูนท 823 ลาดพราว สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
26022 นางสาว สุพรรณ บุญลา 52 ศวิตธาตุ 2 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
26023 นาย สุพรรณ ขุนใช 9 ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
26024 นาย สุพรรณ จงเพ็ง 173 ม.32 พิบูลยสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26025 นาย สุพรรณ ดวงจันทรโคตร 254 ม.2 อดร-ขอนแกน โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
26026 นาย สุพรรณ เดนดวง 719 มุขมนตรี หมากแขง เมือง อุดรธานี 41000 / /
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26027 นาย สุพรรณ ปานเรียนแสน 342ม.11 มิตรบํารุง หนองโก กระนวน ขอนแกน 40170 / / /
26028 นางสาว สุพรรณ พยุงวงษ 102 นครบาล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
26029 นาย สุพรรณ มุงหมาย 80 ม.4 คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร /
26030 นาย สุพรรณ วงษแกว 18 ม.7 คลองนารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
26031 นาย สุพรรณ วงษหอย 33 หมู 1 ต.สนามจันทร อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา /
26032 นาย สุพรรณ สุดจิตร 60/3 ม.3 ต.บานอิฐ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง 14000 อางทอง /
26033 นาง สุพรรณ สุรเมธากุล 21 ไมตรีจิต ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
26034 นาย สุพรรณ แสงพฤกษ 53/5160ม.2 บานเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
26035 นางสาว สุพรรณ อินทร 1469 ม. 12 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา /
26036 นาย สุพรรณโย ปกครอง 57 6 หวย ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 /
26037 นางสาว สุพรรณา อัชชศิริ 1873 พระราม 4 ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
26038 นางสาว สุพรรณิกา ใจสมัน 108/3ม2 โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา / / / /
26039 นางสาว สุพรรณิการ วงษวิลา 29/1092ม.16 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
26040 นางสาว สุพรรณิการ เกียรติธาตรี 111/107 1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
26041 นางสาว สุพรรณี เกษมธรรมคุณ 185 อินทามระ16 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
26042 นาง สุพรรณี คงกัน 520/3 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
26043 นาง สุพรรณี คามะวิถี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
26044 นางสาว สุพรรณี เจียงสกุล 424 ม.5 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
26045 นาง สุพรรณี ถาวรธนสาร 240 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
26046 นาง สุพรรณี ปยเศรษฐ 74 ราชวิถี บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / /
26047 นางสาว สุพรรณี พลพิชัย 39ม.1 คลองเส ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช / /
26048 นางสาว สุพรรณี มณีวรรณ 106 12 ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 /
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26049 นาง สุพรรณี มากศิริ 266/55ม.15 พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
26050 นาง สุพรรณี ริมชัยสิทธิ์ 35/17 3 นกแกว เมือง เมืองเลย เลย 42000 / /
26051 นางสาว สุพรรณี เลาหภิมาลบริบูรณ 807/8 สมเด็จ สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
26052 นาง สุพรรณี วิชระอนนท 186/9-10 ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
26053 นาง สุพรรณี ศรีวัฒนา 163/44 ม.7 ทายบาน ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
26054 นาง สุพรรณี ศิริบูรณ 105/132ม.16 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / /
26055 นางสาว สุพรรษา ปะเสทะโก 266 14 ทาบอ ทาบอ หนองคาย 43110 /
26056 นางสาว สุพรรษา สังขประพันธ 29 ม.9 ม. ซ. ถ. ต.ทาเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. นครศรีธรรมราช / /
26057 นาย สุพรศักดิ์ โชติบัณฑิตวุฒิ 2/12 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม / /
26058 นาย สุพล ธรรมวิโรจน 288 ลูกหลวง มหานาค ดุสิต พระนคร /
26059 นาย สุพล ทองสมบุญ 261/232 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
26060 นาย สุพล ทองสมบูรณ 11 สุขาภิบาล 3 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
26061 นาย สุพล นรสิงห 92ม.2 หัวลํา ทาหลวง ลพบุรี 15230 / /
26062 นาย สุพล เผือกผอง 107 หนองจอก บานไร อุทัยธานี / /
26063 นาย สุพล พะชะนะ 213ม.16 ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ /
26064 นาย สุพล ศรวณีย 127ม.1 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
26065 นาย สุพล ศรีกัณหา 8/23 พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
26066 นาย สุพล สุทธานุรักษ 29 สถลสถานพิทักษ กันตัง กันตัง ตรัง /
26067 นางสาว สุพลัส แสงเงิน 403 ศรีเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110 /
26068 นางสาว สุพักตร รันทกิจ 43-45 ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
26069 นาง สุพัชฌาม อวมทอง 110/9 หมู3 โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
26070 นาง สุพัชทิณี สุขหอม 77/3 ม.6 เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84310 / / /
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26071 นาง สุพัชนี มีชูคุณ 99 ม.2 เขาใหญ ชะอํา เพชรบุรี 76120 /
26072 นางสาว สุพัชรา กิ่งแกว 82/1 เรวดี พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
26073 นางสาว สุพัชรา เข็มทอง 50 30 กันยา ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
26074 นางสาว สุพัชรินทร สุวรรณเกิด 187/5 ม.2 ไผลอม ลับแล อุตรดิตถ 53210 / /
26075 นางสาว สุพัชรี แซหลี 21/735ม.12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
26076 นางสาว สุพัชรี บุญยี่ 81 ม.2 รวมมิตร ราฎรอุทิศ แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
26077 นาย สุพัฒน กาญจนา 61ม.1 หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค /
26078 นาย สุพัฒน โกศลวิทยาธรรม 228ม.3 สุขยางค เบตง เบตง ยะลา 95110 / /
26079 นาย สุพัฒน แดงประภา 555/1 ลาดกระบัง ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 / /
26080 นาง สุพัฒน บุญศรี 59/35 9 เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
26081 นาย สุพัฒน ปญจมทุม 81ม.1 ไกเสา หนองแซง สระบุรี /
26082 ส.ท.หญิง สุพัฒน พรหมโชติ 226 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
26083 พ.ต. สุพัฒน ศรีสังข 208/174 1 หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
26084 นาย สุพัฒน สายยืด 15/1 6 บานเหลา สูงเมน แพร 54000 /
26085 นาย สุพัฒน เฮงสกุล 238/1 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
26086 นางสาว สุพัฒนา เปยทอง 367/4 18 เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 /
26087 นางสาว สุพัดชา พลศรี 37/13 5 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
26088 นางสาว สุพัตตรา บุญรอด 130/1 4 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
26089 นางสาว สุพัตร แซตั้ง 1690 ต. พระปฐม อ.เมือง จ. นครปฐม /
26090 นาย สุพัตร หลังยาหนาย 174 ม.4 ควนโดน ควนโดน สตูล 91160 /
26091 ดาบตํารวจ สุพัตร ชูคันหอม 363/5 หมู 19 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110 /
26092 นาง สุพัตรา ขันปลอง 55/1 ม.3 ทุงยั้ง ลับแล อุตรดิตถ /
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26093 นาง สุพัตรา จอมคําสิงห 289/ม.3 เขื่อนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน 40250 /
26094 นางสาว สุพัตรา ใจภา 5 15 ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม 50320 / / / /
26095 นางสาว สุพัตรา ใจเหมาะ 163 สวนสยาม คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
26096 นางสาว สุพัตรา แซวอง 72ม7 มวงงาม สิงหนคร สงขลา / / / /
26097 นางสาว สุพัตรา ตอสะกุล 881 7 กําแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 /
26098 นาง สุพัตรา ตัณฑเอกคุณ 111หมู 1 ตาลเดี่ยว แกงคอย สระบุรี 18110 / /
26099 นาง สุพัตรา ไทยถานันดร 160/11 ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช /
26100 นาง สุพัตรา นักรบ 206/5 ม.2 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 ประจวบคีรีขันธ /
26101 นาง สุพัตรา บุษราคัมม่ันมงคล 646 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
26102 นาง สุพัตรา ปนจันทรคํา 81/1 5 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120 / / / /
26103 นางสาว สุพัตรา เผาพันธสร 210 รามคําแหง 54 (มหาสิน) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
26104 นางสาว สุพัตรา พรหมอินทร 107 1 คลองทราย นาทวี สงขลา / / / /
26105 นางสาว สุพัตรา โมรานนท 28/313 หมูบานพฤกษา 9 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี / /
26106 นางสาว สุพัตรา ยาวิชัย 133 ม.12 เชียงแรง ภูซาง พะเยา 56110 / / / /
26107 นาง สุพัตรา เริงสําราญ 179 จรัยสนิทวงศ4 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
26108 นางสาว สุพัตรา ฤทธิ์หมี 24/19 ม.9 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
26109 นางสาว สุพัตรา เลาหะเพ็ญแสง 99 12 แมเงิน เชียงแสน เชียงราย 57150 /
26110 นางสาว สุพัตรา เลิศวณิชยวัฒนา 10/387 9 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 /
26111 นางสาว สุพัตรา โลมากุล 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
26112 นางสาว สุพัตรา ศิริพงษดํารงกุล 55/1 ม.3 ม. ซ. ถ. ต.ทุงยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ 53110 โทร. อุตรดิตถ /
26113 นาง สุพัตรา สันติเทวกุล 51/3ม.13 โชคชัย4 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
26114 นางสาว สุพัตรา สุดสน 34/372 ม.3 ซ.5/1 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.0807415214 ปทุมธานี / /
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26115 นาง สุพัตรา สุพรหมจักร 164 ม.1 ชายโขง เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110 / /
26116 นางสาว สุพัตรา หิรัญณรงคชัย 149/9 สาทรใต ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร / /
26117 นาง สุพัตรา อภิญญากุล 340 ข. เศรษฐสัมพันธ หนองแค หนองแค สระบุรี /
26118 นางสาว สุพัตรา อองกิตติสิน 1/2 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26119 นางสาว สุพัตรา อ้ึงเจริญวัฒนา 582 พรหมราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
26120 นาง สุพัตรา แอบเนียม 76/64 วุฒากาศ บางคอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
26121 นาง สุพัตรา  เกิดไทย 99 ม.7 ผาขาว ผาขาว เลย /
26122 นางสาว สุพัทธธีรา ลาภไธสง 99ม.7 รองวัวแดง สันกําแพง เชียงใหม / /
26123 นาย สุพัธน วงศสงคราม 2/40 โคนชัย ในเวียง เมืองแพร แพร /
26124 นางสาว สุพันธ อยูดี 25 ม.1 เชียงแรง ภูซาง พะเยา / /
26125 นางสาว สุพิชชา ชัยญาติ 476 ลาดพราว 101 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
26126 นางสาว สุพิชชา สําลีพันธ 36/16 3 เลียบคลอง 3 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
26127 นางสาว สุพิชฌา ลําสมุทร 27/34 6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
26128 นางสาว สุพิชฌาย จีนะ 180/78 ม. ซ.ลาดพราว 102 (เปยมจันทร) ถ.ลาดพราว ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร /
26129 นางสาว สุพิชฌาย สิงหลอ 35/3 ม.4 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
26130 นางสาว สุพิชฌาย หมีวิเชียร 140/19ม.3 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
26131 นาง สุพิชญาณัฐ สัจจาพิทักษ 86 ม. ซ. ถ.รถไฟ ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทร.0-3424-3023 นครปฐม /
26132 นาง สุพิชา รังษีภัทร 271/5 หมู 6 โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
26133 นาง สุพิน ขันทอง 522ม.2 เวียง ฝาง เชียงใหม / /
26134 นางสาว สุพิน คําสุมาลี 148/5 20มิถุนา 11 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
26135 นางสาว สุพิน เทียมสุชาติ 711/26 อิสรภาพตัดใหม สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
26136 นางสาว สุพิน มูลที 68/13ม.10 คลองหลวง ปทุมธานี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1188 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26137 นางสาว สุพิน ศิริกุลชยานนท 353 หลานหลวง กรุงเทพมหานคร /
26138 นาง สุพิน สุกุล 50/5 ม.1 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 จันทบุรี /
26139 นาง สุพินฎา หะยีดือราแม 37/37 ม.2 ปาดังเบซาร สะเดา สงขลา 90224 /
26140 นางสาว สุพิมพ ศิริสายัณห 2/73 ออนนุช61 สุขุมวิท77 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
26141 นาย สุพิร จิวาลักษณ ในเมือง เมือง พิษณุโลก /
26142 นางสาว สุพิรัฐ โชคตระกูลเกียรติ 234/6 ม.5 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / /
26143 นาง สุพิศ คลังเรือง 15/59 ม. 16 ต. วังทองหลาง อ. บางกะป จ. กรุงเทพมหานคร /
26144 นางสาว สุพิศ ชาติสกุล 12/22 อินทามระ 42 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / /
26145 นาย สุพี บรรทุปา 86ม.5 อุบลราชธานี /
26146 นางสาว สุพีร เล็กมีชัย 27 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26147 นาง สุเพ็ญ แกวหริ่ง 359/4ม.3 เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
26148 นาง สุเพ็ญ สุนทรธรรมาสน 4/54 ถนนคลองหา 1 นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี / / /
26149 นาง สุเพ็ญพร ดอนสกุล 68/1-2ม.3 พิศเพลินพานิช กลาง เสลภูมิ รอยเอ็ด /
26150 นาง สุเพ็ญศรี สัมบัตตะวณิช 861 1 โพธิ์กลาง ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
26151 นาง สุภกร แกวกุลศรี 84 ม.7 แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ 53110 / /
26152 นาย สุภกิจ ขุนสังข 228/3 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90100 / /
26153 นางสาว สุภกิจ แซจู 10 ม.2 หนองซํ้าซาก บานบึง ชลบุรี /
26154 นาย สุภกิตติ์ ศรีคําซาว 33 1 หนองชาก บานบึง ชลบุรี 20170 / /
26155 นาย สุภชัย เกิดรัตนศักดิ์ 289 มูลเมือง ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
26156 นาย สุภโชค บุญวราภรณ 78 เดชอุดม 6 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
26157 นางสาว สุภณา สมสุข 50/62 ม.5 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 นนทบุรี /
26158 นางสาว สุภนิดา อุษณกรกุล 31 พัฒนาการ 65 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26159 นางสาว สุภมาส นภาคณาพร 173ม.2 ซุปเปอรไฮเวย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
26160 นางสาว สุภร ตาคะนานันท 1063-65 ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
26161 นางสาว สุภร ติรสุวรรณวาสี 1778 เทพารักษ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
26162 นางสาว สุภรณ จิรจิตตมีชัย 28/32 อิสระภาพ วัดอรุณ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
26163 นางสาว สุภรณ ลีละยุทธโยธิน 1/15 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26164 นางสาว สุภรณ อมรเดชเทวินทร 501 พลับพลาไชย ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100 / /
26165 นางสาว สุภรัทรา วงศพนารัตน 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
26166 นางสาว สุภฤตา ทิพยมาก 3ม.5 ปาบอน ปาบอน พัทลุง 93170 /
26167 นางสาว สุภลักษณ ศิริมังคะโร 222/3 8 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 /
26168 นาง สุภลัคน แสงวารี 302/42ม.2 ประชาช่ืน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
26169 นาง สุภวดี นาคะปรีชา 22/27ม.11 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
26170 นาง สุภวัลย แกลงพันธุ 227 ม.4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท / /
26171 นาย สุภเวช เจริญอินทร 16 สาระภี 1 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
26172 นาย สุภเวช ฉัตรจินตนาพร 43 ตรอกหลังวัดหัวโพง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
26173 นาย สุภักดิ์ คุมอักษร 171ม.5 วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
26174 นาง สุภัค จงจิตตกลาง 29/2 ม.8 โคกมวง คลองหอยโขง สงขลา /
26175 นาง สุภัค ภาคแกว 4 พึงมี 26 ซอยอยูเจริญม. บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
26176 นางสาว สุภัค มานออน 35ม.7 ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
26177 นางสาว สุภัตรา ปะกังลําภู 46/103 1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
26178 นางสาว สุภัตรา เพ็ชรจีด 73/8 2 เอกชัย คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
26179 นางสาว สุภัทชง เสริมสาธนสวัสดิ์ 180/127 ม.1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
26180 นาย สุภัทท บุญเติม 240/95 จรัลสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26181 นาย สุภัทร เอ่ียมสอาด 374ม.2 ตะพานหิน พิจิตร / /
26182 นาย สุภัทร อดุลประเสริฐสุข 850 วนิช2 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
26183 นางสาว สุภัทรชา คงขวัญวัฒนกุล 351 5 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี 74120 / /
26184 นางสาว สุภัทรา กลอมแกว 173 สุขุมวิท เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000 /
26185 นางสาว สุภัทรา กลางประพันธ 302/70 ม.5 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
26186 นางสาว สุภัทรา ธรรมรักษเจริญ 6 ม.7 นครปฐม 73000 / / /
26187 นางสาว สุภัทรา บุญสิริจินดา 359/40 ฉัตรไชย สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง / /
26188 นางสาว สุภัทรา เยสูงเนิน 7/28 15 บางระมาด บางระมาด ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
26189 นางสาว สุภัทรา ศิริพันธ 26ม5 บานนา จะนะ สงขลา /
26190 นาง สุภัทรา ศีตมโนชญ 566/21 ลาดพราว 112 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร / /
26191 นางสาว สุภัทรา เสารยะวิเศษ 457/2 ตากสิน คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
26192 นาง สุภัทรา หนูประเสริฐ 240/1ม.3 สุขุมวิท บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
26193 นางสาว สุภัทสรณ สงเสริม 64/729 1 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ /
26194 นาง สุภา เกตุสถิตย 5ม.1 ปากตะโก ทุงตะโก ชุมพร 86220 /
26195 นางสาว สุภา โกสินทร 327ม.14 ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา 90180 / /
26196 นางสาว สุภา ทองวงศเพชร 131/1103  ม.6 พระราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
26197 นาง สุภา พงษมาลา 34 หมู 2 ต.คูฝงเหนือ อ.หนองจอก จ.กรุงเทพฯ /
26198 นางสาว สุภา โพธิ์ทะเล 112/114 8 สุขาภิบาล คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
26199 นาย สุภา มีทองคํา 151 มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
26200 นางสาว สุภา เลียงอําไพ 162/3 ดอนแวนต 1 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
26201 นาง สุภา วัฒนาชีรานนท 28/1 หมูที่ 6 ต.บึงคําพรอย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี /
26202 นางสาว สุภา วิชพันธ 42 ไกแจ พระอาทิตย ชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
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ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26203 นาง สุภา วิเวก 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
26204 นาง สุภา ศรีรัฐ 151-153 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กทม. / /
26205 นางสาว สุภา ศักดิ์กะทาวุธ 31/10 ลาดพญา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
26206 นางสาว สุภา ศุภสถาพร 641 หลังตลาดพระโขนง พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
26207 นาง สุภา สังขดวง 331/3 ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี / / /
26208 นางสาว สุภา สิทธิเวช 199/8 6 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 / /
26209 นาง สุภา หิมะคุณ 74 ม.3 ตระการพืชผล อุบลราชธานี /
26210 นาง สุภา อภิวัฒนากุล 393 หลวง วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
26211 นาง สุภา อักษรเวช 70/3 ม.9 บางปะกง-ชลบุรี บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 /
26212 นาง สุภางค ชัยสิทธิ์ 45/4 การุณราษฎร ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
26213 นาง สุภางค เมธีระวัฒน 123 พระแกว ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
26214 นางสาว สุภางค ยันตพร 7/9 ม.6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
26215 นางสาว สุภาณี พรวัฒนวิชัย 499 ไมตรีจิตร 1 ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
26216 นาง สุภาณี สังวรกิตติวุฒิ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
26217 นางสาว สุภาดา วิมาเณย 6 5 โนนศิลาเลิง ฆองชัย กาฬสินธุ 46130 /
26218 นาง สุภานัน ศรีสําราญ 66/13 ศรีสมุทร ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
26219 นางสาว สุภานี โพธิพรรค 721 โพธาราม โพธาราม โพธาราม ราชบุรี /
26220 นาย สุภาพ ศรีกรณ /
26221 นางสาว สุภาพ กังใจ 23/169ม.3 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร /
26222 นาย สุภาพ กาสุริย 10 ม.13 เดื่อเจริญ สกลนคร /
26223 นาง สุภาพ ขําจิตร 520/3 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
26224 รอยตํารวจโท สุภาพ เขตวัฒน 113 พหลโยธิน 15 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1192 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26225 นาง สุภาพ จันทรดียิ่ง 32 ม.3 ธรรมนูญวิถี หาดใหญ สงขลา /
26226 นาย สุภาพ จันทรภิรมย 175 บังอร ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
26227 นาง สุภาพ จาดทอง 51/314 3 รั้วใหญ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / / /
26228 นาย สุภาพ ฐานวัฒน 61 บจวรรณน เสาชิงชา พระนคร พระนคร /
26229 นางสาว สุภาพ ดงเทียมศรี 33 ม.10 ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา /
26230 นาง สุภาพ ดีพ่ึงตน 36 ม.10 ประชาราษฎรสาย 2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26231 นางสาว สุภาพ ทิพยทัศน 491 เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
26232 นาย สุภาพ ประเสริฐสินธุ 2508/93 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
26233 นาย สุภาพ โพนสิงห 333 ม.9 บานนาคลอง วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 /
26234 นาง สุภาพ แมบจันทึก 4353/185 สุขุมวิท บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
26235 นาง สุภาพ เลิงภูบัง 182ม.11 นิมิตรเมือง หนองโก กระนวน ขอนแกน /
26236 นาย สุภาพ วาดเขียน 98 พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
26237 นาย สุภาพ วิริยะสุข 14ม.3 สงขลา /
26238 นาง สุภาพ สรรพโส 209/1-2ม. กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
26239 นาง สุภาพ สินทะเกิด 264-4/2 หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี / /
26240 นาง สุภาพ สุทธิประภา 3/1733ม.8 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
26241 นาย สุภาพ แสงสายัณห 912 ต.โสมนัส ถ.กรุงเกษม อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
26242 นาย สุภาพ หมอดี 72-73ม.4 ขอนแกน /
26243 นาย สุภาพ หม่ืนอาจยิ้ม 109/7 2 หนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 / /
26244 นาย สุภาพ อัตตสินทอง 107 ม.1 ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี /
26245 นาย สุภาพ อาจทวีกุล 155/3 ถ.วิชิตสงคราม ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม /
26246 นางสาว สุภาพ อิทธิฤทธิ์ 175/30 ประชาธิปตย หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1193 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26247 นางสาว สุภาพร กลดี 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
26248 นางสาว สุภาพร กิติพงศรุงเรือง 215/151 ประชาราษฎร 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
26249 นาง สุภาพร คงทรัพย 96/59 เมืองปตตานี ปตตานี 94000 / /
26250 นางสาว สุภาพร คําปจฉิม 99 ม.1 กระนวน ขอนแกน /
26251 นางสาว สุภาพร โคตรจันทร 68/70 หมู 5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
26252 นางสาว สุภาพร จิระพรพงศ 21/735ม.12 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
26253 นาง สุภาพร ชูยิ้มพานิชย 87/ม.2 เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 93120 /
26254 นาง สุภาพร ดวงจันทร 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / /
26255 นางสาว สุภาพร ดอกสาคู 577 (33/3) 2 สุขุมวิท93 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
26256 นาง สุภาพร ตาคะนานันท 1063-65 ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26257 นางสาว สุภาพร ตาเห็น 194 ม.2 ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67250 / / /
26258 นางสาว สุภาพร เทียบกลาง 9 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
26259 นาง สุภาพร เนินผล 31/3 หมู 5 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130 /
26260 นางสาว สุภาพร ปญญาวงษ 56 ม.1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
26261 นางสาว สุภาพร ผลจันทร 1027/1 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 / / /
26262 นางสาว สุภาพร พุยนอย 42/1 รามคําแหง52(สหกรณ2) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / / / /
26263 นางสาว สุภาพร มีไข 116/335ม.5 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
26264 นาง สุภาพร ยศปญญา 233/2/13 หยวน เชียงคํา พะเยา 56110 /
26265 นางสาว สุภาพร ยิบประดิษฐ 187/4 10 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ 77130 / / /
26266 นางสาว สุภาพร วรพารา 7/36ม.2 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 /
26267 นางสาว สุภาพร วรรณา 18 ม.8 ต.นาเกษม อ.ทุงศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 อุบลราชธานี /
26268 นางสาว สุภาพร วิวัฒนอัศวิน 649/10 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1194 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26269 นาง สุภาพร ศรีรัตโนภาส 2/27ม.1 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี /
26270 นาง สุภาพร ศศิจันทรา 70/124 ปทุม-สมาโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
26271 นางสาว สุภาพร ศิริรเสาร 3/1022 กลางเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
26272 นาง สุภาพร สดคมขํา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
26273 นาง สุภาพร สนเปยม 474/6 ทาใหม ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / /
26274 นางสาว สุภาพร สระแกว 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี /
26275 นางสาว สุภาพร สวางภพ 306 13 หัวเสือ ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140 / / / /
26276 นางสาว สุภาพร สิริกุลพิบูลย 39/8 วัดไผเงิน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร /
26277 นางสาว สุภาพร เหงกระโทก 201 รังสิต-นครนายก 27 ซอย ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 /
26278 นาง สุภาพร อัจฉริยสุธา 849 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
26279 นางสาว สุภาพร อาจเดช 39/11 สรณคมณ สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
26280 นาง สุภาพรรณ ถ้ําอมร 179/17 ซ.ออนนุช46 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
26281 นาง สุภาพรรณ รัตนศฤงค 301 พิบูลละเอียด ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / / /
26282 นาง สุภาพรรณ เลิศอานนทตระกูล 35 ม.10 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม 50130 / / /
26283 นางสาว สุภาพรรณ สันทกิจไพบูลย 1328/122 บางแค บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
26284 นางสาว สุภาพันธุ ช่ืนชม 121/1 จามเทวี ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
26285 นางสาว สุภาภรณ เกษมพรรณราย 15/20ม.3 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
26286 นางสาว สุภาภรณ งามพันธประเสริฐ 646 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
26287 นางสาว สุภาภรณ แจมประโคน 59 เจริญนคร บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26288 นางสาว สุภาภรณ ชัยชนะ 313/2 ม.1 ทับชาง สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
26289 นางสาว สุภาภรณ ชัยวีระวัฒนะ 298/1 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
26290 นางสาว สุภาภรณ ชูศักดิ์ 28ม.4 นาสัก สวี ชุมพร 86130 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1195 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26291 นางสาว สุภาภรณ ตั้งจักรวรานันท 276/46 ม.3 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
26292 นาง สุภาภรณ ตั้งสุขเกษมสันติ์ 2/272 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
26293 นางสาว สุภาภรณ นนทเภท 155/1 ม.4 ทาง้ิว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / / /
26294 นาง สุภาภรณ เนระนูสี 9 บําเพ็ญกุศล ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26295 นางสาว สุภาภรณ เนื่องจํานงค 72/527 16 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
26296 นางสาว สุภาภรณ บุญชู 700/57 นิคมมักกะสัน มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
26297 นางสาว สุภาภรณ พลเยี่ยม 57 13 ปาซาง เวียงเชียงรุง เชียงราย 57210 /
26298 นางสาว สุภาภรณ พิสุทธิ์แสงศาสตร 8/24 สุขุมวิท 65 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
26299 นางสาว สุภาภรณ ยอดสุรางค 17/198 10 สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
26300 นางสาว สุภาภรณ ระงับพิศม 101/3 เพชรเกษม หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
26301 นางสาว สุภาภรณ ฤทัยวัฒน 69/3 วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
26302 นาง สุภาภรณ เวชบุล 96/72 ม.8 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / / /
26303 นางสาว สุภาภรณ สุขศรี 140/56 ม.9 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร /
26304 นางสาว สุภาภรณ สุทธิปรารภ 110/354 รามคําแหง 188 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
26305 นาง สุภาภรณ สุหิรัญญวานิช 43 ลาดพราว-วังหิน ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
26306 นาง สุภาภรณ หนูเช้ือ 11 1 ทับปริก เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
26307 นางสาว สุภาภรณ หาญปญญาสกุล 31/10 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26308 นางสาว สุภามาศ สินธุรงค 2090/1 ราษฏรบํารุง ทาวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
26309 นาง สุภารวี ตุมทรัพย 29/157ม.4 รามอินทรา 27 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
26310 นางสาว สุภารัตน เฉลิมศรี 43 องครักษ องครักษ นครนายก /
26311 นางสาว สุภารัตน ชิณโกสุม 88ม.3 ศรีสุราษฎร ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
26312 นางสาว สุภารัตน ไชยหาญ 5 2 ตับเตา เทิง เชียงราย 57160 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1196 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26313 นาง สุภารัตน ตามทิพยวัฒนา 33ม.1 เมืองพิจิตร พิจิตร / /
26314 นางสาว สุภารัตน บัวผัน 62 หมู3 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
26315 นางสาว สุภารัตน บัวพา 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
26316 นางสาว สุภารัตน แมนธนู 76/14 12 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 26000 /
26317 นางสาว สุภารัตน วรุณโชติกุล 1/16 ม.2 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
26318 นางสาว สุภารัตน วุฒิณรงคตระกูล 573/16 รามคําแหง บางกะป กรุงเทพมหานคร /
26319 นาง สุภาว พุฒิรุงโรจน 66ม.7 เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
26320 นางสาว สุภาวณี นิลนนท 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
26321 นางสาว สุภาวดี แจมจันทร 20/5ม1 ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
26322 นางสาว สุภาวดี ขําอวม 46/49ม.3 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
26323 นางสาว สุภาวดี คงทอง 105/1 ม.3 เขานิพันธ เวียงสระ สุราษฎรธานี /
26324 นาง สุภาวดี คัชมาตย 500/109ม.1 มนตรี ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
26325 นางสาว สุภาวดี คูณสุข 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
26326 นางสาว สุภาวดี จุฑากฤษฏา 1/8 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
26327 นางสาว สุภาวดี โชตินอย 93/1ม.8 ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร 62170 / /
26328 นางสาว สุภาวดี ตรีรัตนถวัลย 99/299 ลาดพราว41 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
26329 นาง สุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ 70/3 สีน้ําเงิน ประชาราษฎร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / / /
26330 นาง สุภาวดี เทพโกษา 18/10 2 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
26331 นางสาว สุภาวดี บุตรลพ 229/111 นารายณมหาราช ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
26332 นางสาว สุภาวดี ประดิษฐผล 36/8 2 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
26333 นางสาว สุภาวดี ผาผิวดี 661ม.10 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร 32110 / / / /
26334 นางสาว สุภาวดี พรชัยเรืองเดช 67/296/8 เอกชัย บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1197 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26335 นาง สุภาวดี พัฒนศรี 653 ศูนยบันเทิงการคา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
26336 นาง สุภาวดี ภูทอง 45 14 ลี้ ลี้ ลําพูน 51110 / / /
26337 นางสาว สุภาวดี เลี่ยมดี 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
26338 นางสาว สุภาวดี สาราช 193/168 ราชวิถี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26339 นางสาว สุภาวดี สืบจิต 8/167 การเคหะหลังที่ 8 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
26340 นางสาว สุภาวดี สุทธวิรีสรรค 848 หมูบานสินธร คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
26341 นางสาว สุภาวดี หนองบัวดี 450 พหลโยธิน35 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
26342 นางสาว สุภาวดี อัคคะเพชร 60 9 หนองฉลอง ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140 / /
26343 นางสาว สุภาวดี อินทรบํารุง 18/10 ม.2 ซ. ถ. ต.หนองคางพลู อ.หนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.028107103 กรุงเทพมหานคร /
26344 นางสาว สุภาวดี อุนจิตร 83 ม.18 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10700 /
26345 นาง สุภาวดี เอ่ียมพิทยารัตน 34 ม.1 แปลงประดิษฐ นาทวี นาทวี สงขลา / / /
26346 นาง สุภาวดี เอ่ียมสอาด 14ม.1 หันตะเภา วังนอย พระนครศรีอยุธยา / /
26347 นาง สุภาศรี ตั้งตรงจิตร 545 โสณมัย บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26348 นาย สุภาส พรหมโชติ 673/3ม.2 สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี /
26349 นาย สุภิญ มณีอินทร 183ม.5 สุพรรณบุรี /
26350 นางสาว สุภิญญา บุญประเสริฐ 191 - 192 ม.ปาลิต บานใหญ เมือง นครนายก 26000 / / / /
26351 นางสาว สุภิญญา ปุงควานนท 52/2 เณรแกว ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
26352 นาง สุภิญญา อูบแกว 2 ลงทา วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
26353 นางสาว สุภิณ ลือชัยสิทธิ์ 899/4 วัดจันทรใน บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
26354 นางสาว สุภี ประจัญอธรรม 67/233 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
26355 นาย สุภีร เกียงเงิน 37 ม.10 นาจาน สีชมพู ขอนแกน /
26356 นาย สุภีร สีลม 44/40 ในเขต วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1198 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26357 นาง สุม นิลไชย /
26358 นาย สุม มาลี 151-153 จักรวรรดิ์ กรุงเทพมหานคร / /
26359 นาย สุม สรอยจันทึก 56 2 ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา /
26360 นาย สุม สุขเศรี 2 วัดโคก มโนรมย ชัยนาท / /
26361 นาย สุม แสนบุญเรือง 2 น้ําอาง ตรอน อุดตรดิตถ /
26362 นางสาว สุมณฑา คุชิตา /
26363 นาง สุมณฑา กบิลพัตร 6 2 ไชยา บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
26364 นาง สุมณฑา แกวบริสุทธิศิล 2341 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
26365 นางสาว สุมณฑา จันทรออน 148/15 2 รอบบึงแกนนคร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
26366 นางสาว สุมณฑา วงศแสวงเวท 100/96ม.5 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
26367 นาง สุมณฑารัตน ปาโท 71 ม.8 หวยยาง กระนวน ขอนแกน 40170 /
26368 นาง สุมณท ยาชะรัด 12/1 ม.6 ชิงโค สิงหนคร สงขลา /
26369 นาย สุมทร ชางแฟง 648 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26370 นางสาว สุมน เจียรุงโรจน 302 ภูมาภักดี บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส /
26371 น.ต สุมน ฉายานนท 16/1 สามเสน ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26372 นาง สุมนมาลย สานทอง 108/108 ม.3 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180 /
26373 นางสาว สุมนรัตน อัศววิมล 412 เซ็นตหลุยส ซ.3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26374 นางสาว สุมนา จินดาพงษ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
26375 นางสาว สุมนา เจียรสุขสกุล 399 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
26376 นาง สุมนา บรรเทิงจิต 2ม.2 สุราษฎรธานี /
26377 นางสาว สุมนา บัวงาม 562/12 ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี /
26378 นางสาว สุมนา ปรีชาศิลป 73 เจริญนคร 30/2 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1199 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26379 นางสาว สุมนา พุทธเจริญสมัย 822/23 วัดจันทรใน บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
26380 นางสาว สุมนา เวชพงศา 1752/87 บรมราชธานี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
26381 นางสาว สุมนา ศุขนิทร 12/63ม11 ปญจมิตร1 นวมินทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
26382 นางสาว สุมนา สุนทโรทก 2303/5 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26383 นางสาว สุมนา สุมา 28/172 5 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / /
26384 นาง สุมล กองทรัพย 59/1 นอก คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
26385 นางสาว สุมล เกษชนก 1280 สายกลาง หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
26386 นางสาว สุมล จึงอุดมเจริญ 102/1082 ม.3 ปทุม-สามโคก กระแชง สามโคก ปทุมธานี / /
26387 นางสาว สุมล แซลี้ 1/30 ม.6 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
26388 นางสาว สุมล เทียมเมือง 2384 ม.34 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26389 นาง สุมล บุญมาคลี่ 23/40 อิสสระภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
26390 นาง สุมล สุวรรณกุล 355 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26391 นาง สุมล อุชุวัฒน 43 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
26392 นางสาว สุมลฑา แตงโต 130/3 ขุนชาง ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / /
26393 นาง สุมลฑา โพธิ์งาม 2 พญาไท ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / / /
26394 นางสาว สุมลทา คุชิตา 25/93 ม.10 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
26395 นาง สุมลทิพย อภิสิทธิ์เสรีกุล 542ม.12 แมตืน ลี้ ลําพูน 51110 /
26396 นางสาว สุมลรัตน โฆษิอาภานันท 600/1220 4 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12000 / /
26397 นาง สุมลรัตน เจียมปรีชา 26-30 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม /
26398 นาง สุมลรัตน เทียบวงษ 49 หมู 13 องครักษ องครักษ นครนายก 26130 /
26399 นาย สุมานะ จุยจิตร 26/21ม.4 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
26400 นางสาว สุมานา พรณัฐวุฒิกุล 406/193 ม.1 ประชาอุทิศ 81 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1200 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26401 นางสาว สุมาพร รอดจาย 48/1 3 ชุมแสง วังจันทร ระยอง 21210 / / / /
26402 นางสาว สุมารีย ชูจิตร 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
26403 นาง สุมาล จันทรเจิม 12 ปุณวิถี สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26404 นางสาว สุมาลัย แยมนิ่มนวล 41/11 บางกอกนอย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
26405 นางสาว สุมาลา พันธนาม 77/605ม.5 วัดบางกระดี่ พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 /
26406 นางสาว สุมาลิ จิตอนุรักษ 16 ม. ซ.เจริญนคร 78 ถ. ต.ดาวคะนอง อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.024687447 กรุงเทพมหานคร / /
26407 นางสาว สุมาลี ขุนพลพิทักษ 28/2ม.1 ทาราบ เมืองราชบุรี ราชบุรี / /
26408 นาง สุมาลี เขื่อนทา 8/3ม.7 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
26409 นาง สุมาลี ชัยเดช 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
26410 นางสาว สุมาลี แซอ้ึง 96/181 5 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
26411 นางสาว สุมาลี ดุกพรหม 119/3 7 คูหาใต รัตภูมิ สงขลา 90180 /
26412 นาง สุมาลี ตระกูลพานิชยกิจ 644/161ม.1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
26413 นาง สุมาลี ตั้งจิตรเจริญ 239-241 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
26414 นางสาว สุมาลี ตันตาศนี 94/6 กรุงเกษม รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
26415 นาง สุมาลี ตันสุภาพ 2099 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26416 จาสิบเอกหญิง สุมาลี ตาคํา 1/6039ม.1 พหลโยธิน พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
26417 นาง สุมาลี ทองนพคุณ 104/9ม.7 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
26418 นางสาว สุมาลี ธนะพรสุขสันต 35/385 บานปากแรต บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 / /
26419 นางสาว สุมาลี นีรนาทภูรี 1639/62 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
26420 นาง สุมาลี พยงคศรี 181 สุรนารี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
26421 นางสาว สุมาลี พรกิจประสาน 7 สุรวงศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
26422 นาง สุมาลี ฟองชัย 100/115 ม.6 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1201 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26423 นางสาว สุมาลี มณีกุล 17 แมนรําลึก หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
26424 นางสาว สุมาลี เมทนีกรชัย 162 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี /
26425 นางสาว สุมาลี ยิ่งศิริรัตน 99/93 ม.12 รามอินทรา14 รามอินทรา14 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
26426 นาง สุมาลี รัตนโชติ 4/130ม.11 4 สุขาภิบาล มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26427 นาง สุมาลี รัตนวิจารณ 18/2หมุ10 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี 18000 /
26428 นาง สุมาลี ฤกษอํ่า 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
26429 นางสาว สุมาลี เลาหวรานนท 956-958 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
26430 นางสาว สุมาลี วินเลาะห 153/1 ม.12 นาเริก พนัสนิคม ชลบุรี 20140 / /
26431 นางสาว สุมาลี ศิริวรรณวรวุฒิ 527/97 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / / /
26432 นางสาว สุมาลี สมุทรรังสี 120/385 ม.2 พุทธรักษา ทายบานใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
26433 นางสาว สุมาลี สิทธิโรจน 112/56 ม.3 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26434 นางสาว สุมาลี สุกันทา 14/1 11 เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 /
26435 นาง สุมาลี สุขพัฒน 42/40 ม.6 ตรีรัตน จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
26436 นางสาว สุมาลี สุขอราม 4ม.11 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค 60000 / /
26437 นางสาว สุมาลี หงษา 171ม.10 นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู 39170 / / /
26438 นางสาว สุมาลี หวังเจริญพร 331 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26439 นาง สุมาลี อุดมมะนะ 11 แสนสบาย พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26440 นาง สุมาลี เอ่ียมโอภาส 92/2ม.16 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
26441 นางสาว สุมาลี เอ้ือจารุพร 673/3 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
26442 นาง สุมิตตรา พิทักษพรไพศาล 43/92ม.5 ธนบุรีปากทอ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
26443 นาย สุมิตร กิจวรรณี 4338 พลลาน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
26444 นาย สุมิตร จิรทองคําโชติ 2841 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1202 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26445 นาย สุมิตร ชัยประสิทธิ์ 1 พระราม5 ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26446 นาย สุมิตร บุตรฉัตร 34 ม.15 พหลโยธิน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 / /
26447 นาย สุมิตร ประศาสตรอินทาระ 133ม.5 หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม /
26448 นาย สุมิตร พัวพิมลรัตน 122ม.5 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / /
26449 นาย สุมิตร มณีสุขเกษม 117ม.5 ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
26450 นาง สุมิตรา จินตนศิริ 225 ซอยวชิระพยาบาล วชิรพยาบาล ดุสิต พระนคร / /
26451 นาง สุมิตรา ฉัตรศรีวงศ 99 สะพานรถไฟ ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร /
26452 นางสาว สุมิตรา ดิลกแพทย 1372/10 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26453 นาง สุมิตรา พิมพรัตน 143 ม. 7 นาอาน เมืองเลย เลย 42000 /
26454 นางสาว สุมิตรา มาไว 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
26455 นางสาว สุมิตรา รัชตบริรักษ 38 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
26456 นางสาว สุมิตรา สําเนา 90/17 1 บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
26457 นางสาว สุมิตรา สุวรรณไตร 119/212 ม. ซ.พระยาสุเรนทร 23 ถ. ต.บางชัน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510 โทร.- กรุงเทพมหานคร /
26458 นางสาว สุมิตรา หลิ่ววรกูล 26 ตากสิน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
26459 นาย สุมิล แตงกวารัมย 49/29 ม.4 อาวณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
26460 นางสาว สุเมตรา เจียรณัย 451 เจริยกรุง ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
26461 นาย สุเมธ คงเกียรติไพบูลย 12/21 อินทามระ33แยก1 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
26462 นาย สุเมธ ไชยชมภู 4ม.3 ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
26463 นาย สุเมธ ตั้งทวีกิจ 132(35/203) พระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
26464 นาย สุเมธ ตันสกุล 154/10 ม.13 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
26465 นาย สุเมธ ทนุตันติวงศ 501 ทนุรัตน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
26466 นาย สุเมธ ทรงสวัสดิ์วงศ 47 6 เข็กนอย เขาคอ เพชรบูรณ 67280 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1203 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26467 นาย สุเมธ นิรัติคยางกูร 45ม.9 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
26468 นาย สุเมธ เปาเพ่ิง 56ม.14 พระลับ เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
26469 นาย สุเมธ เปยงใจ 320ม.8 แมเมาะ แมเมาะ ลําปาง 52220 /
26470 นาย สุเมธ พรมพันหาว 267ม.9 หนองคาย /
26471 นาย สุเมธ พรหมรักษา 192 ม.3 ปาซาง ลําพูน /
26472 นาย สุเมธ พ่ึงถิ่น 27/1ม.1 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา /
26473 นาย สุเมธ ไมแปน 9 มหาราชครู ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
26474 นาย สุเมธ วัฒนะแสงมีชัย 2/110 พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร /
26475 นาย สุเมธ ศรียงยศ 68/3-68/4 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
26476 นาย สุเมธ สัมพัทธพงศ 2/6-7 สุดบรรทัด ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
26477 นาย สุเมธ สุพรรณบัฎ ม.11 บางมูลนาก พิจิตร / /
26478 นาย สุเมธ หมัดหมาน สงขลา /
26479 นาย สุเมธ หีมหมัน 4ม.4 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 90130 /
26480 นาย สุเมธ อนันตรวงศ - ม.1 บานบึง ชลบุรี /
26481 นาย สุเมธ อํานาจสิริวิทย 94 พระราม 4 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 / /
26482 รอยเอก สุเมธี ตันศิริ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
26483 นาย สุเมศ บับพาน 192 ม.4 สกลนคร /
26484 นาย สุย แซอุน 87 ถ.หลวง ต.บานบาตร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
26485 นาย สุยอ้ี แซลิ่ม 4 นิวาส คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
26486 นาย สุยันต คําหาญ 267 ซอยยงสวัสดิ์ม.9 ศรีสงคาม วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 /
26487 นาย สุรคม แกวดี 322/33 วัดวิเศษการ พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
26488 นาย สุรจิต มะลิซอน 243 ม.3 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1204 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26489 นาง สุรจิตร ลงวุฒิ 117/3 9 นนทบุร1ี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
26490 นาย สุรจิตร สมิทธิ์นราเศรษฐ 205/182ม.6 พาสุกสันต5ิ/5 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
26491 นาย สุรชัย ไกรทองสุข 106ม.11 บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
26492 นาย สุรชัย จันทสิโร 64/7 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26493 นาย สุรชัย ตรีธรรมพินิจ นิกรเกษม สุโขทัย 64000 / /
26494 นาย สุรชัย ถกลธรรม 19/175 ม.10 จรัลสนิทวงศ บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
26495 นาย สุรชัย ทนทาน 35/41 ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
26496 นาย สุรชัย ไทยชาติ 1/16ม.6 งามวงศวาน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
26497 นาย สุรชัย ปนน้ําเงิน 38/2 2 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
26498 นาย สุรชัย พรอุดมเดช 44 วานิช สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
26499 นาย สุรชัย พลชัย 103/15 ม.11 ตะพง เมืองระยอง ระยอง 21000 / /
26500 นาย สุรชัย ภักติยานุวรรตน 80 ไกร จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
26501 นาย สุรชัย ฤกษอํานวยโชค 336 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26502 นาย สุรชัย สัญญลักษณศิริ 31/1.2 หมู 4 ต.ลาดยาว อ.บางเขน จ.พระนคร /
26503 นาย สุรชัย สุรชัยเกษม 227/1 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
26504 นาย สุรชัย แสงวิทยานนท 184/3 สพานขาว เจริญกรุง สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร /
26505 นาย สุรชัย อัจฉริยสุชา 228/13 ตีทอง วัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
26506 นาย สุรชัย อัศดามงคล 97 เจริญนคร 45 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
26507 นาย สุรชัย อิสมาแอล 28 โรงพยาบาลบางคอแหลม บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 / /
26508 ส.อ. สุรชัย อุนใจชน -ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
26509 นาย สุรชาติ พวงจําปา 750 ม.12 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
26510 นาย สุรเชษฐ ติสันทา 653หมู 8 สุขุมวิท วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1205 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26511 นาย สุรเชษฐ ศุจิธรรม 33/1 ม.2 คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
26512 นาย สุรโชติ สกุลยืนยง 99 1 ตากฟา ตากฟา นครสวรรค 60190 / /
26513 นาย สุรณรงค จึงทวีสูตร 61/23ม.1 จรัญสนิทวงศ บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
26514 นางสาว สุรณี เฉลิมชัยนุกูล 15, 17 บางบิ้ง ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
26515 นางสาว สุรณีย จุติดํารงคพันธ 206/16 ม.3 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
26516 นาย สุรเดช แกวศรีหา 23 ม.3 หนองน้ําใส บานไผ ขอนแกน /
26517 นาย สุรเดช ทองวงศเพชร 1295/3 สารภี คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
26518 นาย สุรเดช บัวทอง 129 ศุภสารรังสรรค หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
26519 นาย สุรเดช ผกากด 98 2 เชียงใหม โพธิ์ชัย รอยเอ็ด 45230 /
26520 นาย สุรเดช พิมพาชัย 52 ม.9 บานมวง บานมวง บานดุง อุดรธานี /
26521 นาย สุรเดช อมรวรพิพัฒน 286 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
26522 นาย สุรทิน เถื่อนวัฒน 232/42 5 ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 / /
26523 นางสาว สุรทิพย เช่ียววรเวช 30/5 นครชัยศรี ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
26524 พันเอกพิเศษ สุรเทพ อภัยจิตร 635/9 ม.1 ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
26525 นาย สุรนันท ตันกิจเจริญ 87/2/7 เศรษฐกิจ หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี /
26526 นาย สุรนาท บุญจริง 84/29ม.7 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
26527 นาย สุรพงศ กุยยกานนท 2/4 เวียงบัว ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 /
26528 นาย สุรพงศ คําบุญมี 97ม.9 เชียงราย-เวียงชัย เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210 /
26529 นาย สุรพงศ ติรชาญวุฒิ 351/27 ทาดินแดง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
26530 นาย สุรพงศ บุณยรัตพันธุ 20ม.12 นากอก นิคมคําสรอย มุกดาหาร 49130 /
26531 นาย สุรพงษ เกิดปญญา 228/6 ศรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี / /
26532 นาย สุรพงษ โกวิทยานนท 293 วิสุทธิ์กษัตริย ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1206 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26533 นาย สุรพงษ พงศพิชัยณรงค 874/9 สามเสน ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
26534 นาย สุรพงษ เมฆสกุล 211-149-1 ม.6 พัฒนาการ ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
26535 นาย สุรพงษ ลาภสิทธิวงค 352/10 ม.10 ราษฎรบูรณะ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
26536 นาย สุรพงษ วงศสุนทร 22/111 ม.1 บุญให กะโรม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
26537 นาย สุรพงษ ศรีกมล 10 คุมศรีสุวรรณ ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด / /
26538 นาย สุรพงษ ศรีประไหม 209/19 14 ศิลปสนิท ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / / /
26539 นาย สุรพงษ สงวนจตุรพุฒิ 64/1 ดิสมารค วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
26540 ส.ต. สุรพงษ อวยพร 16 ม.1 สามตุม เสนา พระนครศรีอยุธยา /
26541 นาย สุรพงษ อาจปรุ 63ม.7 บางแพ-ดําเนิน บางแพ บางแพ ราชบุรี /
26542 นาย สุรพงษ อินทรวิเชียร 100/5 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 / / /
26543 นาย สุรพจน มณีสุวรรณ 33/31 สรรพวุธ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26544 นาย สุรพรรณ ศิริธรรมวานิช 10/31 สมบูรณกุล หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
26545 นาย สุรพล แกวบัวดี 11ม.6 กําแพงเพชร /
26546 นาย สุรพล แจมจํารัส 285 จรัญสนิทวงศ 97 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
26547 นาย สุรพล ชัยบุญเรือง 151/1 4 หนองแฝก สารภี เชียงใหม 50140 / / /
26548 นาย สุรพล ทรเวชกุล 79 ตีทอง วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
26549 นาย สุรพล ทวมเกร็ด 36 4 หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73110 / / / /
26550 นาย สุรพล ธนากรพรสวัสดิ์ 19/11 ม.15 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10520 สมุทรปราการ /
26551 นาย สุรพล ธัญญพันธุ 56 พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
26552 นาย สุรพล น้ําจันทร 10 บรมอาสน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
26553 นาย สุรพล บุญวานิช 2 เอกชัย 94 แยก 4-1 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
26554 นาย สุรพล ประสิทธิ์เวชศักดิ์ 121 หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1207 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26555 นาย สุรพล ผองผุดพันธ 22 บุญวาทย หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
26556 นาย สุรพล พงคสุวรรณ 82 ม.3 ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
26557 นาย สุรพล มวงอวยพร 78/1ม.1 สุขาภิบาล 2 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
26558 นาย สุรพล มีทุนกิจ 1032/101 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
26559 นาย สุรพล ยินดี 146ม.15 หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
26560 นาย สุรพล รักพันธ 49 3 บานต๊ํา เมืองพะเยา พะเยา 56000 / /
26561 จ.ส.ต. สุรพล วรเทา 294 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
26562 นาย สุรพล ศรีคําซาว 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
26563 ดร. สุรพล ศรีวิทยา 48/7ม.3 พหลโยธิน ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
26564 นาย สุรพล ศาสวัตกลูน 980 พญาไท วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
26565 นาย สุรพล สัจจลักษณ 19/2ม.4 นครราชสีมา 30000 /
26566 นาย สุรพล สุธีระเวชช 1586 กรุงเทพฯ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
26567 นาย สุรพล สุรพิพัฒน 196-197ม.16 ศรีพลรัตน เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา /
26568 นาย สุรพล อินทรประสิทธิ์ 630 ม.1 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
26569 นาย สุรพันธ ฉัตรวุฒิไกร 112ม.11 คลองตาคต โพธาราม ราชบุรี 70120 / / /
26570 นาย สุรพันธ แซกวย 122/627 ประชาอุทิศ 91/2 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / /
26571 นาย สุรพันธ เทียนแกว 72 ม.1 มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี /
26572 นาย สุรพันธ มุระดา 69 ม.6 โคกสะอาด ฆองชัย กาฬสินธุ 46130 /
26573 นางสาว สุรภา เชาวนุสรณ 1921/44 พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
26574 นาง สุรภา ศรีสัปปุริส 48/35 มนตรี ลําปาง 52100 / /
26575 นางสาว สุรภี ประเสริฐสัจจะ 675 ข. ตลาดพลู ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26576 นาง สุรภี พลายเวช 515 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1208 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26577 นาง สุรภี เยนทรธีระ 67/1 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
26578 นาย สุรยศ กิรติชิวนันท 550/154 โพธิ์ปน อโศก-ดินแดง หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
26579 วาที่รอยตรี สุรยุทธ เบญจชย 124/731 หมู 4 กรุงเทพ-นนทบุรี บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
26580 นาย สุรวิทย จุลละนันทน 243/156ม.14 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
26581 นาย สุรวิทย สือมุ 12 3 ปลองหอย กะพอ ปตตานี 94120 /
26582 นาง สุรวิภา เลิศธัญธนา 3/42 ม.2 ต.บางมด อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.0818422784 กรุงเทพมหานคร /
26583 นาย สุรวุฒิ แสงสุริยะ 418/5 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26584 นาย สุรเวช ตสาริกา 6/17 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
26585 นาย สุรเวช ประสิทธิ์ 314 จรัญสนิทวงศ 65 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
26586 นาย สุรศักดิ์ กุศลปฏิการ 85/23 ตรอกวัดบางสะแกนอกเทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
26587 นาย สุรศักดิ์ จําปาทิพย 13 ทาขุนทาง ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
26588 นาย สุรศักดิ์ เจริญภิญโญชัย 278ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
26589 นาย สุรศักดิ์ ฉัตรวุฒิไกร 112 ม.11 โพธาราม ราชบุรี 70120 / /
26590 นาย สุรศักดิ์ เช้ือสําราญ 21 หมู 12 ต.เนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
26591 นาย สุรศักดิ์ ดวงทอง 11/1 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 66120 / /
26592 นาย สุรศักดิ์ ตั้งเสง่ียมวิสัย 215/175 ประชาราษฎร1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26593 นาย สุรศักดิ์ เต็มอุดม 428 สุนทรวิจิตร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
26594 นาย สุรศักดิ์ ธนวิกสิต 93/45 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
26595 นาย สุรศักดิ์ นุยเผือก 37/11ม.2 ดาวคะนอง จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
26596 นาย สุรศักดิ์ ปยะเวชวิรัตน 74/6 ม.8 พหลโยธิน จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
26597 นาย สุรศักดิ์ ผิวงาม 94/4ม.5 อุบลราชธานี /
26598 นาย สุรศักดิ์ โพธิ์แตง 143/1 สายวัดสามโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
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26599 นาย สุรศักดิ์ โภไคยอภิรักษ 131 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
26600 นาย สุรศักดิ์ รํามะนา 653  8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
26601 นาย สุรศักดิ์ เล็กกระจาง 501/11 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
26602 พันจาอากาศเอก สุรศักดิ์ เลี้ยงถนอม 60/2ม.2 คลองถนน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
26603 นาย สุรศักดิ์ วรวัฒนานนท 489ม.1 ราชมรรคา สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม /
26604 นาย สุรศักดิ์ ศรีมูล 168 6 บานดู เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
26605 พันตรี สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ 99/3 รัชดาภิเษก บางเขน กรุงเทพมหานคร /
26606 นาย สุรศักดิ์ สนเปยม 474/3 ทาใหม ตลาดกระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 / / / /
26607 นาย สุรศักดิ์ สาพันธ 158 7 บูรพา หนองโน กระนวน ขอนแกน 40170 /
26608 นาย สุรศักดิ์ สิงหชัย 213/5 1 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 / / /
26609 นาย สุรศักดิ์ สินอุดมไพศาล 301/2 ม.7 แกงโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220 /
26610 นาย สุรศักดิ์ สุคนธนันท 788 สุขุมวิท71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
26611 นาย สุรศักดิ์ อารียกลับ 211/6 2 หนองบัวใต เมืองตาก ตาก 63000 / / /
26612 นาย สุรสรวง จอมแปง 47/21 โชตนา ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
26613 นาย สุรสิทธิ์ จันมีเทศ 19 8 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120 / / / /
26614 นาย สุรสิทธิ์ ภักดิ์โสภา 87ม.6 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
26615 นาย สุรสิทธิ์ เรืองรังสรรค 233/28 1 มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150 /
26616 นาย สุรสิทธิ์ วสีโชติพงศ 276/29ม.3 สุขสวัสดิ์8 จอมทอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร / / /
26617 นาย สุรสินธุ เฉลิมตระกูลชัย 434 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
26618 นาย สุรสีห ลานนท 96/92 ม.8 ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน 40130 / /
26619 นาย สุรสีห อินทรประสิทธิ์ 630 ม.1 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
26620 นาย สุระศักดิ์ วนาสน 24ม.11 คูเมือง วารินชําราบ อุบลราชธานี /
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26621 นาย สุระศักดิ์ โสระธิวา 7 2 กุดหวา กุฉินารายณ กาฬสินธุ 46110 / /
26622 นางสาว สุรัชนี อิฐรริมลัย 260 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
26623 นาย สุรัญ เชียรศิลากุล 2249/8 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กทม. /
26624 นาง สุรัตทา ศิริโชติยะกุล 280/46 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
26625 นาย สุรัตน แกวมณี 39/146 12 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 / /
26626 นาย สุรัตน ใชวัณ 8493 ต.ปากคลอง อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี /
26627 นางสาว สุรัตน แซตั้น - ม.1 พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา /
26628 นาย สุรัตน พัฒนขจร 42/5 พังโคน พังโคน สกลนคร /
26629 นาง สุรัตน พานิชเจริญ 78 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
26630 นาย สุรัตน พุทธวิบูลย 82 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
26631 นางสาว สุรัตน มหาวาณิชกิจ 208/8-9ม.9 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
26632 นาย สุรัตน ยงตัณฑุลทุกูล 2005/4-9 พระราม 4 ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
26633 นาย สุรัตน โรจนวราวัตร 58 ม.6 เชียงรากนอย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา /
26634 นาย สุรัตน เลาวทุตานนท 186 จักรพงษ ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
26635 นาย สุรัตน ศิริเวช 461 พิชัยฯ ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
26636 นาย สุรัตน แสงราม 1363 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
26637 นาย สุรัตน แสงวันดา 171/3 ทาคันโท ทาคันโท กาฬสินธุ /
26638 นาง สุรัตน อยูสําราญ 94/2  7 หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 / / /
26639 นาง สุรัตนดา การินไชย 84 4 แร พังโคน สกลนคร 47160 / / / /
26640 นาง สุรัตนา ปญจพรอุดมลาภ สงขลา /
26641 นาง สุรัตนา อํานวยผล 52/30 ม.7 บางกะป กรุงเทพมหานคร /
26642 นาย สุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ 559 ตากสิน หนองหลวง เมืองตาก ตาก 63000 /
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26643 นาง สุรัสวดี ตันติเดชามงคล 11/10 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ลพบุรี /
26644 นางสาว สุรัสวดี เพชรคง 35/1 4 บานหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 / /
26645 นางสาว สุรัสวดี ภักดีดินแดน 120 ซ.ลาดพราว 96 (โชคชัย 2) ถ.ลาดพราว ต.พลับพลา อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร /
26646 นางสาว สุรัสวดี โภคาพานิชย 121/9 ลาดพราว26 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
26647 นางสาว สุรัสวดี สินวัต 72/9 หมู 6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 12000 / /
26648 นาง สุรัสวดี หมัดรอด 7 8 หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 / /
26649 นางสาว สุรางค ชมภู 152/56 10 โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190 /
26650 นางสาว สุรางค แซลิ้ม หมู 9 ต.ดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
26651 นาง สุรางค ภูสุวรรณ 141/5 3 หนองออ บานโปง ราชบุรี 70110 /
26652 นาง สุรางค ฤทธิเดช 52 41 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / /
26653 นางสาว สุรางค ศศิพงษปรีชา 530 ข. พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
26654 นาง สุรางค อนุกูล 129 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26655 นาง สุรางคณา ชัยรัตนลี้ตระกูล 67/172ม.8 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
26656 นางสาว สุรางคนา จงสวัสดิ์ 20/28 ม.11 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
26657 นาง สุรางครัตน จิมากุลโกมล 1282/111 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
26658 นางสาว สุรางครัตน อ่ิมสุขใจ 1 ม.3 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี /
26659 นางสาว สุราวดี สิทธิอริยะ 203/56ม.6 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
26660 นาย สุราษฎร มุนินทรนิมิตร 1327/1 ตลาดพลู ธนบุรี ธนบุรี / /
26661 นาง สุรินทร ตระกูลโอสถ /
26662 นาย สุรินทร กลางแกว 105/2 9 นอกเมือง เมือง สุรินทร / /
26663 นาย สุรินทร เกิดแกว - ม.2 วังกรด บางมูลนาก พิจิตร /
26664 นาย สุรินทร เกียรติศิริ 288 บานโปง บานโปง ราชบุรี / /
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26665 นาง สุรินทร คงอนนท 352 ม.11 มิตรบํารุง ขอนแกน /
26666 นาย สุรินทร คอนสลัด 105/17 เพชรเกษม ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
26667 นาย สุรินทร จาดเชย หมูที่ 7 ต. วงฆอง อ.พรหมพิภม จ.พิษณุโลก /
26668 นาย สุรินทร แซพัน 19/166ม.13 หมูบานไทยสมุทรบางนา-ตราด กรุงเทพมหานคร /
26669 นาย สุรินทร แซลิ้ม 41/1-2 ม.3 ประดิษฐปาบะ นางรอง นางรอง บุรีรัมย /
26670 นาย สุรินทร ดีมูล 1294ม.2 ตาคลี นครสวรรค /
26671 นาง สุรินทร ตระกูลโอสถ 248 ม.1 กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
26672 นาย สุรินทร ถาดเชย 1 พรมพิราม พรมพิราม พิษณุโลก /
26673 นาย สุรินทร ธนกิจจํารูญ 800    ต. ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26674 นาย สุรินทร นิลสุข 62ม.1 เขาใหญ ชะอํา เพชรบุรี 76120 /
26675 นาย สุรินทร บุญประสาร ม.7 ต.นิคมสรางตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี /
26676 นาย สุรินทร บุญมึ 4 พระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26677 นาย สุรินทร ภักดี ในวัดสระเกษ 3 บริพัตร เทพศิรินทร ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร / /
26678 นาย สุรินทร มณีเอ่ียม 21 ม.19 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26679 นาย สุรินทร มาลีรัตนมงคล 797 พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
26680 พ.อ.อ. สุรินทร เรืองศรี 123/73 เพชรเกษม หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
26681 นาย สุรินทร โลมพันธ 83ม.3 วังสะพุง เลย /
26682 นาวาอากาศเอก สุรินทร วาสะศิริ 3/2263 ม.8 พหลโยธิน 48 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
26683 นาย สุรินทร วิเศษสุวรรณ 5 จักราช ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
26684 นาย สุรินทร วีระคํา 209 ม.10 แมคํามี เมืองแพร แพร /
26685 นาย สุรินทร ศรีวิบูลย 1840/3 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
26686 นาย สุรินทร สุทัศนวรวุฒิ 145 ต.เสาชิงชา ถ.บํารุงเมือง อ.พระนคร จ.พระนคร /
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26687 นาย สุรินทร สุภารส 189ม.2 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม /
26688 นาย สุรินทร สุรียรัตนากร 125/1 ศาลาแดง นาทุง เมืองชุมพร ชุมพร / /
26689 นาย สุรินทร อรรถพรกุศล 42 ม.1 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26690 นาง สุรินทร ชูดวง 263 ม.7 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม 50230 / / /
26691 นางสาว สุรินทร วงคคําแดง 138 5 หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม 50130 /
26692 นาง สุรินธร ขอนแกน 31 ปาดังเบซาร สะเดา สะเดา สงขลา 90120 / /
26693 นาย สุริพร คาผุย 124/8 ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
26694 นาย สุริยนต ดามเกตุ 25 ม.7 ชุมแสง นครสวรรค /
26695 นาย สุริยะ เกษเหม 70/16 ม.3 บางขุนเทียน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / / /
26696 นาย สุริยะ เมืองม่ัน 175/5ม.8 โพชนไก บางระจัน สิงหบุรี / /
26697 นาย สุริยะ วรรณจารุ 11 กลาย ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
26698 นาย สุริยะ เอ่ียมจันทรพวง 47/2ม.6 แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม /
26699 นาย สุริยัน แซลิ่ม 42/4 คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
26700 นาย สุริยัน ปญญาฟู 16/2 8 สําราญราษฎร ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 /
26701 นาย สุริยัน รักกะเปา 8/95ม.2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
26702 นาย สุริยันต แผนสําริด 31 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี /
26703 นาย สุริยันต พิลาวงษ 218 ม.10 โนนฆอง บานฝาง ขอนแกน 40270 / /
26704 นาย สุริยา ขันทชาติ 109 9 ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี 34250 /
26705 นาง สุริยา จีวัน 107/406ม.4 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
26706 นาย สุริยา ดิลกกัลยากุล 176 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
26707 นาย สุริยา ธนสัมบัณณ 188/16 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
26708 นาวาอากาศตรี สุริยา เนตรสุวรรณ 60/29 พหลโยธิน 59 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
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26709 นางสาว สุริยา บุญบรรจง 70/149 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
26710 นาย สุริยา ปญญานะ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก / / /
26711 นาย สุริยา ริ้วทอง 25ม.2 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง /
26712 นาย สุริยา ลิ้มวาณิชชัยกิจ 53 2  ดีแลนดนิเวศน หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
26713 นาย สุริยา สมานมิตร 11 ม.15 เจนคบทิศ นครราชสีมา /
26714 นาย สุริยา สุริยวงศ 137 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย /
26715 นาย สุริยาภรณ อุทรักษ 99 ม.4 สําราญ สามชัย กาฬสินธุ 46180 /
26716 นาย สุริศร เงาปดชา 282/8 กุศลศิลป บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
26717 นางสาว สุริษา อยูทองออน 200/423 1 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
26718 นาง สุรี ลัคนวณิช 3/5 มิตตพันธ กรุงเทพมหานคร /
26719 นาย สุรี เลาหพิบูลรัตนา 92ม.3 คลองขลุง กําแพงเพชร /
26720 นางสาว สุรีพร นิยมาคม 45/277 ลาดพราว132 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร / / / /
26721 นางสาว สุรีพร ภิรมยสุภาพ 87 หมู 5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
26722 นางสาว สุรีภรณ สารีมุข 6/266 ม.8 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 /
26723 นางสาว สุรีมาศ พรมชัย 59 16 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 57210 /
26724 พันตรีหญิง สุรีมาส ฉลาดธัญกิจ 8/380 ม.2 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค 60000 /
26725 นางสาว สุรีย คงสมบัติ 211/213 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี 15120 /
26726 นาง สุรีย งามวิไล 6ม.2 ประชารวมใจ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
26727 นาง สุรีย จิระวโรภาส 116/89 นนทรี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
26728 นาง สุรีย เจริญพานิช 17 ม.3 เมืองระยอง ระยอง /
26729 นาง สุรีย ใจสวาง 449ม.9 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
26730 นางสาว สุรีย ชูศรี 6 ม.3 บานกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
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26731 นางสาว สุรีย แซซ้ือ 311-2 ม.5 สายบานบึง บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
26732 นางสาว สุรีย แซลี้ 548 สมเด็จพระเจาตากสินบางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26733 นาย สุรีย นันทราช 31 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
26734 นางสาว สุรีย ยังโซะ 391 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26735 นางสาว สุรีย ลิ้มประเสริฐ 39/1 ม.1 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
26736 นางสาว สุรีย ลีละยล 88/171ม.6 พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
26737 นางสาว สุรีย วงษา 94 4 บานลํา วิหารแดง สระบุรี 18150 / / /
26738 นาย สุรีย ศรีเจริญ 148 ม.2 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท /
26739 นาง สุรีย ศุภลักษณนารี 55/192 ม.5 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
26740 นางสาว สุรีย สระสําลี 321 สมเด็จพระเจาตากสิน10 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26741 นาง สุรีย สวัสดี 296 พระราม4 กรุงเทพมหานคร /
26742 นางสาว สุรีย สืบวงษ 359/18 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / /
26743 นางสาว สุรีย เองฉวน 401ม.2 เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ / /
26744 นางสาว สุรียพร เกษรเพ็ชร 116 1 วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 66160 / / / /
26745 นางสาว สุรียพร นรรัตน 115/59 ม.10 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / /
26746 นางสาว สุรียพร นามศิริพงศพันธ 5/2 อรุณอัมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
26747 นาง สุรียพร ลีลพนัง 653 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
26748 นางสาว สุรียพร ไหลทอง 103/84 7 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12000 / / /
26749 นางสาว สุรียพันธุ บุญวิสุทธิ์ 314/2 พญาไท ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
26750 นางสาว สุรียรัตน กิติบุตร 42ม.5 หวยแกว ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
26751 นางสาว สุรีเยาะ ละแม 93 ทุงนุย ควนกาหลง สตูล /
26752 นางสาว สุรีรัตน แซลิ่ม 2357/115 ม. ซ. ถ.ออนนุช ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 โทร.081 738 3777 02 627 2031กรุงเทพมหานคร /
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26753 นางสาว สุรีรัตน ทรัพยเสรีชัย 5/1109ม.10 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
26754 นาง สุรีรัตน ปลองทอง 33/216 4 สุขุมวิท หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
26755 นาง สุรีรัตน แผนบุตร 23 5 กุดแห นากลาง หนองบัวลําภู 39170 /
26756 นางสาว สุรีรัตน โมทอง 138 4 บุง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 37000 /
26757 นางสาว สุรีรัตน รอบคอบ 79 4 บานเหลา คําชะอี มุกดาหาร 49110 /
26758 นางสาว สุรีรัตน ศิริยา 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
26759 นางสาว สุรีรัตน สุขคลาย 66/17ม.9 พลับพลา เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
26760 นางสาว สุรีรัตน โสธรนพบุตร 99/13 หมู 2 ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
26761 นางสาว สุรีรัตน โสภา 8 5 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค 60180 /
26762 นางสาว สุรีรัตน เหงกระโทก 108/15 รามบุตรี ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
26763 นาง สุลักษณา ภิรมยนาม 46/11 ม.2 สุทธิพงศ 4 สุทธิสาร หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
26764 นาง สุลาพ นิธิกุลรัตนา 630-632 แกงคอย แกงคอย สระบุรี /
26765 นาย สุลินธ นอยแดง 12 ม.13 หนองคาย /
26766 นาย สุไลมาน เยะมูเร็ง 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
26767 นาง สุวคนธ อุดมวงษ 129 ต.ทาง้ิว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค /
26768 นางสาว สุวณี บุณยะรัตเวช 52 ซอยวรพงษ บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
26769 นางสาว สุวณีย น้ําคํา 1057 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
26770 นางสาว สุวดี เกื้อตระกูล 5 เจริญนคร 6 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
26771 นางสาว สุวดี สนธิเมือง 212/2 ม.2 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
26772 นาง สุวดี สุทธิสังข 1ม.6 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
26773 นาง สุวนิชย แซโคว 550 โพธิ์กลาง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
26774 นาง สุวพร จีบโพธิ์ 285 มหาชัย ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
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26775 นาง สุวพร พลสันติกุล 300 หมู 4 ต. กลางเวียง ถ.ทานสา อ. สา จ. นาน /
26776 นางสาว สุวพร สังหาร 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
26777 นาย สุวพัชร เหลาเขตกิจ 48 ม.6 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 63160 /
26778 นางสาว สุวพัชร ชมพิมาย 14 ม.17 นิคม สตึก บุรีรัมย / /
26779 นาง สุวพัชร พันรอด 444 ม.1 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค 60140 /
26780 นาง สุวพัชร ละออง 14 ม.4 ตนตาล เสาไห สระบุรี / / /
26781 นาย สุวพันธ เฟองทอง 849 ม.7 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
26782 นาย สุวพิศ สามัญ 24/41 ประทุม-กรุงเทพ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
26783 นาย สุวแพ โพธิเกิด 105ม.6 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
26784 นางสาว สุวภรณ ปญญพรสุข 2077/6 ม. 4 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
26785 นางสาว สุวภัทร บุญเรือน 56 หมู 1 คลองขวาง-เจาเฟอง ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / / /
26786 นาง สุวภัทร ศรประดิษฐ 116 ม.6 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
26787 นางสาว สุวภัทร สงหวายเหนียว 69/85ม.8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
26788 นางสาว สุวภัทร สามกองงาม 2 7 ราษฎรอุทิศ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
26789 นางสาว สุวมาลย พลสีลาพ 48 12 หนองกุง แกดํา มหาสารคาม 44190 /
26790 นาย สุวรรณ ขันติ 141ม.1 เพ็ญ อุดรธานี /
26791 นาย สุวรรณ ตุลาพันธ 7ม.9 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
26792 นาย สุวรรณ ธนะสถิตย ม.6 วังเย็น บางแพ ราชบุรี / /
26793 นาย สุวรรณ บางอุบล 80 ตรอกสพานเหลือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
26794 นาย สุวรรณ ภูมิพาณิชย 3918 ยมราช ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
26795 นาย สุวรรณ ราชวังเมือง 50 12 คําเขื่อนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ 37210 /
26796 นาย สุวรรณ กมุทะรัตน ม.19 เกาะคา เกาะคา ลําปาง / /
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26797 นาย สุวรรณ เกียรติศิริ 207-211 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
26798 ส.ท. สุวรรณ ขันขาว 185/12 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26799 นาย สุวรรณ คันศร 46/11ม.4 อาจณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26800 นาย สุวรรณ จินดารัตน 79/80 ม.3 เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
26801 นาย สุวรรณ แซฮุน หมู 4 ถ.ประชาราษฎร ต.สวนใหญ อ.เมือง จ.นนทบุรี /
26802 ร.ท. สุวรรณ เดชวรรณ 98ม.5 สุขุมวิทย พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26803 นาง สุวรรณ แดงมินต 55 ม.3 บึงน้ํารักษ ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 / /
26804 นาย สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ 1304/2 เทศบาลสาย 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
26805 นาย สุวรรณ ตัณฑเจริญรัตน 120-122 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
26806 นาย สุวรรณ ตันฑรัตน 279 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง /
26807 พลเรือตรี (ร.น.) สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน อูทองนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26808 นาย สุวรรณ โตจีน 685/10-11ม.2 ปราจีนบุรี /
26809 นาย สุวรรณ ทิพยแสนคํา 59ม.9 แมเย็น พาน เชียงราย /
26810 นาย สุวรรณ เทียนขาว 170/1 ต. บางระกํา อ. บางระกํา จ.พิษณุโลก /
26811 นาย สุวรรณ ธนะวิน 100 ต.ปอมปราบ ถ.หลวง อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
26812 นาย สุวรรณ นทรประสิทธิ์ หมู 2 ต.สวาง อ.สวางดินแดน จ.สกลนคร /
26813 นาย สุวรรณ นรินทร 385-386 ม.15 เทศบาล 6 บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
26814 นาย สุวรรณ นวมบาง - ม.9 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
26815 นาย สุวรรณ เนตรวงศ 2 นางลิ้นจ่ี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26816 นาย สุวรรณ ประมวลศิลป 653 หมู 8 พิษณุโลก 65130 /
26817 นาย สุวรรณ ปนแกว 29 ม.1 ปราจีนบุรี / /
26818 นาย สุวรรณ พงศพาศ 59 ม.1 ปากพลี ปากพลี นครนายก /
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26819 นาย สุวรรณ พิทักพงษ 134ม.1 ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
26820 นาย สุวรรณ แพงแซง 134 ม.19 หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน /
26821 นาย สุวรรณ แพงสรอย 18 ม.6 ขอนแกน /
26822 นาย สุวรรณ ภวานนท 327 บางพุทรา เมือง สิงหบุรี /
26823 นาย สุวรรณ มณีโชติ 4 ม.6 จะโหนง จะนะ สงขลา /
26824 นาย สุวรรณ มวงอวยพร 88/1ม.1 เสรีไทย คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
26825 นาย สุวรรณ มาลาเพชร 163 อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
26826 นาง สุวรรณ มูลเหลา 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
26827 นาย สุวรรณ รักสวัสดิ์ 11/3 ทาขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี 84180 /
26828 นาง สุวรรณ รัชประมุก 28 ต.ริมคลองโองอาง  อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
26829 นาย สุวรรณ ลิ้มยิ่งเจริญ 53 ไพบูลยวัฒนา บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา /
26830 นาย สุวรรณ เลปนถริรางกูร 106 ม.2 ต.นาดํา อ.โขงเจียน จ.อุบลราชธานี / /
26831 นาย สุวรรณ วงศศรีชา 53/1 เมืองนครนายก นครนายก 26110 / /
26832 นาย สุวรรณ วัลลิกุล 321 พลับพลาไชย เทพศิรินทร ปอมปราบ พระนคร / /
26833 นาง สุวรรณ วิลาวงษ 124/791ม.4 เรวดี ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
26834 ส.ท. สุวรรณ วุฒินันท 295/94 หมูบานชัยวิวัฒน วัดบัวขวัญ งามวงศวาน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
26835 นาง สุวรรณ เวียงนนท 7 มหาธาตุ พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
26836 นาย สุวรรณ ศรีกรุงไกร 1424 รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
26837 นาย สุวรรณ สวางล้ํา 87/2 หมู 5 ต.โพสัยโฆ อ.บางระจัน จ.สิงหบุรี /
26838 นาย สุวรรณ สายแวว 15 อุปอิสาน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
26839 นาย สุวรรณ สินสุวรรณ 26-28 ม.1 บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา /
26840 นาย สุวรรณ สีเหลือง 99 ม.1 หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี /
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26841 นาย สุวรรณ สุวรรณเพชร 80 ม.1 โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร /
26842 นาย สุวรรณ สูงตรง 406 ม.4 ต.บานหม่ี อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี /
26843 นาย สุวรรณ แสงจันทรเลิศ ราชดําเนิน ดุสิต พระนคร / /
26844 นางสาว สุวรรณภรณ บุญเพ็ง 16 ม.7 คลองทราย นาทวี สงขลา / / / /
26845 นาง สุวรรณภา อิทธิพานิชพงศ 6-6/1 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
26846 นาง สุวรรณรัตน ทองมาก 107 9 เปร็ง บางบอ สมุทรปราการ 10560 /
26847 นางสาว สุวรรณรี คาธัญญเจริญ 7/13 ม.7 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี / /
26848 นางสาว สุวรรณศรี แกวประทุม 108 7 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / /
26849 นาย สุวรรณะ ฆุทาพร 75ม.3 ไฮหยอง พังโคน สกลนคร /
26850 นาง สุวรรณา เกียรติถาวรเจริญ 134 วชิรธรรมสาทิต55สุขุมวิท101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
26851 นางสาว สุวรรณา ครุวนารินทร 96 จักรพรรดิ์พงษ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
26852 นาง สุวรรณา จิตตะปาโล 54/30หมู7 กาญจนาภิเษก เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี /
26853 นาง สุวรรณา ชัยชะนะ 87/1 ม 6 ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 18120 /
26854 นาง สุวรรณา เดชเกิด 163/1 ม.5 แมแรม แมริม เชียงใหม /
26855 นางสาว สุวรรณา เดชวรกิจ 22/75 ซอยเคหะคลองเตย 3ม. คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
26856 นางสาว สุวรรณา แดงขาว 369 เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26857 นางสาว สุวรรณา ตรีอริยะสิน 527/4 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
26858 นาง สุวรรณา ทองใหม 72ม.18 บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี 84260 / / /
26859 นาง สุวรรณา ปยะรัตน 4/75 16 การุณราษฎร ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
26860 นางสาว สุวรรณา ปละกพันธุ 76ม.3 นาทอน ทุงหวา สตูล /
26861 นาง สุวรรณา ผิวออน 333/346 2 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11000 / /
26862 นางสาว สุวรรณา เพ็งชัย 39/8 ม.1 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร /
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26863 นาง สุวรรณา ไพรสุวรรณ 29 เพชรเกษม ทายชาง เมืองพังงา พังงา 82000 / /
26864 นาง สุวรรณา เมณฑกูล 1577 จรัญสนิทวงศ75 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
26865 นางสาว สุวรรณา แมนปน 238/19 สันนิบาตเทศบาล จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / / /
26866 นาง สุวรรณา รบมีชัย 258 ชัยณรงค ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
26867 นางสาว สุวรรณา รัตนชัยนนท 51/496 ม.9 ซ. ถ. ต.คลองกุม อ.บึงกุม จ.กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.089 489 4445 กรุงเทพมหานคร /
26868 นาง สุวรรณา ราชบุญเรือง 199/1 4 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 / /
26869 นางสาว สุวรรณา เรียระมัยปรีดา 2492 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26870 นาง สุวรรณา ลาวัณยากุล 602/105 เพชรบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26871 นางสาว สุวรรณา วงศวังไพศาล 324 ตรอกสุทธาราม ซอยสมเด็จพระเจาตากสิน19 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / / /
26872 นาง สุวรรณา วรยศศรี 20/2 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / / /
26873 นางสาว สุวรรณา วาจาหวาน 653  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
26874 นางสาว สุวรรณา วิงวอน 21 ม.7 หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 /
26875 นาง สุวรรณา ศักดิ์ศรีสถาพร 9ม.3 ปาสัก เชียงแสน เชียงราย /
26876 นางสาว สุวรรณา ศุภฤทธิธํารง 502/264 อโศก-ดินแดง หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
26877 นางสาว สุวรรณา สันติกาญจนาธร จารุเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / / /
26878 นางสาว สุวรรณา เสถียรกิจการชัย 136 พระราม4 มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
26879 นางสาว สุวรรณา เหลืองชลธาร 5/70 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
26880 นางสาว สุวรรณา ไหลไพบูลย 1025 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26881 นางสาว สุวรรณา อาจสาลี 126/1944ม.5 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
26882 นาง สุวรรณา อารมณสวะ 156ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี 72110 /
26883 นาง สุวรรณา เอ่ียมจันสอาด 158/27 7 บางมัญ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
26884 นางสาว สุวรรณา เนตรมีขํา 20 ม.3 ต.ทายน้ํา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 /
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26885 นางสาว สุวรรณี ไกรกิจราษฎร 26ม.6 ปาแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย /
26886 นางสาว สุวรรณี คงบุญรักษ 89 ม.5 คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170 / / /
26887 นางสาว สุวรรณี จิรกิตตยากร 19/86 ปาสัก เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
26888 วาที่รอยตรีหญิง สุวรรณี ใจตั้ง 25 ม. ซ.คลองชลประทาน ถ.คลองนําหู ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 โทร.- ระยอง / /
26889 นางสาว สุวรรณี ฉัตรศรีชัย 406 แสงจันทร เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26890 นางสาว สุวรรณี ฉาไธสง 71/104 พัฒนาการ 20 แยก 2 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
26891 นางสาว สุวรรณี แซอ้ึง 59/228 ม.3 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
26892 นางสาว สุวรรณี แซอู 72/63ม.2 81/2 เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
26893 นางสาว สุวรรณี ฐิตินันทสมบูรณ 66/233 แสงทิพย พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
26894 นางสาว สุวรรณี ตระการไพบูลย 177 ถ.เยาวราช ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพมหานคร 10100 กรุงเทพมหานคร /
26895 นาง สุวรรณี นาทะมณี 133/3 บํารุงเมือง เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
26896 นาง สุวรรณี บุญปู 54/285ม.2 แจงวัฒนะ28 แจงวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
26897 นาง สุวรรณี เพ็ญตระกูล 129 โชคชัย โพธาราม โพธาราม ราชบุรี /
26898 นางสาว สุวรรณี โพธิ์สาระแสง 30/1 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม มหาสารคาม /
26899 นาง สุวรรณี มลาสานต 353/7 หลวง วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
26900 นาง สุวรรณี มวงงาม 25/19ม.7 บางนา-ตราด บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ /
26901 นาง สุวรรณี เมธาจิตต 528 ประชาราษฎรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
26902 นางสาว สุวรรณี รักษเกริกกอง 439/51 วักปรก 2 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / /
26903 นาง สุวรรณี รัตนภูมิ 93/1 ม.8 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540 / /
26904 นาง สุวรรณี รัตนสุวรรณศรี 120/328 ราชปรารภ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
26905 นางสาว สุวรรณี วิฑูรานนท 11 ทุงเศรษฐี แยก 12 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
26906 นาง สุวรรณี วีรเดชะ 3ม.4 โชตนา ฝาง เชียงใหม /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1223 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

26907 นางสาว สุวรรณี สดแสนรัตน 310 จันทร18/7 ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10260 / /
26908 นาง สุวรรณี สัมบัตตะวณิช 858 1 โพธิ์กลาง ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
26909 นางสาว สุวรรณี สิริสุขสุคนธ 19 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
26910 นาง สุวรรณี สุมหิรัญ 42/337 นิมิตใหม 40 สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / /
26911 นาง สุวรรณี สุริยาอัมพร 146-148 ราชดําริห พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
26912 นางสาว สุวรรณี สุวรรณสัญญา 24/7 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
26913 นางสาว สุวรรณี หงสฟองฟา 89/268 บรมราชชนนี อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
26914 นางสาว สุวรรณี อารีศิริอรุณชัย 3597/145 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26915 นาง สุวรรณี อินตะชัย 102/7 ไทรบุรี บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / /
26916 นาง สุวรรณี  จันทรัตนา 143/109 ชนเกษม มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
26917 นางสาว สุวรรลี แสงนภาเพ็ญ 44/103ม.3 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / /
26918 นางสาว สุวรัตน โตวิเศษ 1283/48 จันทน ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / /
26919 นางสาว สุวรัตน สุวรรณรัตน ต.ทาพุทรา อ.คลองขลุง จ. กําแพงเพชร /
26920 นางสาว สุวรา วัฒนพิทยกุล 14/12 หมู 5 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
26921 นางสาว สุวรี กันศิริ 12/85 2 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
26922 นาง สุวลัย ธนะวิศาล 191/46ม.6 รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี /
26923 นาย สุวศิน พลนรัตน 382 4 ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / / /
26924 นาย สุวัจน แซลัว 22ต.จักวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
26925 นาย สุวัจน พิมลศรี 137 สุราษฎรธานี / /
26926 นาย สุวัชร อ.เจริญกุล 804-805 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
26927 นาง สุวัชรา เที่ยงวิบูลยวงศ 66 ประชารวมมิตร ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
26928 นาย สุวัฒน กระสา 143 1 หนองผักนาก สามชุก สุพรรณบุรี 72130 /
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26929 นาย สุวัฒน กลั่นพจน 2/1ม.9 พระนครศรีอยุธยา /
26930 นาย สุวัฒน กาบบัวทอง 557 พัฒนาการ 53 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
26931 นาย สุวัฒน เกียรติศิริ 288 แสงชูโต บานโปง บานโปง ราชบุรี /
26932 นาย สุวัฒน โขวิฑูรกิจ 1576  ถ.รถไฟ  อ.เมือง จ. นครปฐม /
26933 นาย สุวัฒน จิรพัฒนพงศ 3006 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
26934 นาย สุวัฒน ฉันทะธัมมะ 448/12 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
26935 นาย สุวัฒน เดชะบุญ 76/157 5 บางใหญ บางใหญ นนทบุรี 11140 /
26936 นาย สุวัฒน ตนศิริมาศ 62 บริบัตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
26937 นาย สุวัฒน ตันติพนารัตน 240 จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
26938 นาย สุวัฒน ทาสุคนธ 65/1 1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
26939 นาย สุวัฒน ไทยนะ 211ม.3 กาญจนวณิชย คอหงส หาดใหญ สงขลา /
26940 นาย สุวัฒน ธนกรนุวัฒน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
26941 นาย สุวัฒน นิ่มเสมอ 348 เทศบาลสาย 1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
26942 นาย สุวัฒน บุญสง 155/3 ผานศิลาอาสน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
26943 นาย สุวัฒน พุทธศศิธร 109 วัดอัมพวา อิสสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
26944 นาย สุวัฒน มะไฟ 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
26945 นาย สุวัฒน มาตวิจิตร 46 ชักพระ 2 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
26946 พันเอก สุวัฒน รักฉ่ําพงษ 61/26 ม. 3 นเรศวร ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
26947 นาย สุวัฒน รุจิวิพัฒน 1398 หมูที่ 8 ถ.รถไฟ  อ.เมือง จ. นครปฐม /
26948 นาย สุวัฒน วงศกิตติเวชกุล 127/14 จันทรสพาน 3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26949 นาย สุวัฒน วงษสวัสดิ์ หมูที่ 5 ต. บางวา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา /
26950 นาย สุวัฒน วรรณภิญโญชีพ 29ม.1 บางพลี สมุทรปราการ /
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26951 นาย สุวัฒน เวชชาภินันท 88 ม.1 บานแพว บานแพว สมุทรสาคร /
26952 นาย สุวัฒน ศิริคุรุรัตน 30/9 สุขาภิบาล3 กรุงเทพมหานคร /
26953 นาย สุวัฒน ศิลปเวชกุล 426 ต.ปอมปราบ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
26954 นาย สุวัฒน ศีลริ 50ม.18 แกง เดชอุดม อุบลราชธานี /
26955 นาย สุวัฒน สระทองบูณ 42ม.4 สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม /
26956 นาย สุวัฒน สินวิโรจน หมู 1 ต.จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค /
26957 นาย สุวัฒน สินสุวงศ 114-116 ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
26958 นาย สุวัฒน สุวัฒนศรีสกุล 160ม.4 มะลิวัลย บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
26959 นาย สุวัฒน หัสนีย 22/1ม.2 แหลมสัก อาวลึก กระบี่ /
26960 รอยตํารวจตรี สุวัฒน อภิศักดิ์มนตรี 14/27 ม.10 บางกะป กรุงเทพมหานคร / / /
26961 นาย สุวัฒน อภิสิทธิ์เสรีกุล 112/2 ม.12 แมตืน ลี้ ลําพูน 51110 / / /
26962 นาย สุวัฒน อุปถัมภากุล 546/20 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26963 นาย สุวัฒน เอ้ืออารียวาณิชย 1108/6 พระราม 4 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / / /
26964 นาง สุวัฒนา ดางน้ําเนี่ยง 113-117 ม.1 อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด /
26965 นางสาว สุวัฒนา ศรีบานแจม 242/243 ม. 9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
26966 นาง สุวัฒนา ศิริออน 130/27 1 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
26967 นาง สุวัฒนา สุพันธนา 9 มหาราชครู ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
26968 นาย สุวัตน จิรเวชวงศสกุล 6/6ม.6 สามแยกบางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
26969 นาย สุวัตร ตั้งจิตรเจริญ 239-241ม. ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
26970 นาย สุวัธน โรจนสุกาญจน 46/7 ซ.มิตรเสถียร ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
26971 นาย สุวันทา วิสุนา 97ม.7 กมลาไสย กาฬสินธุ /
26972 นาง สุวัลลี พงศพิริยะกิจ 379ม.2 เมืองกระบี่ กระบี่ /
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26973 นาง สุวัสสา พงษอําไพ 432/190ม.1 ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / / /
26974 นาง สุวาณี เมตตา 156/5ม.13 กสิกรทุงสราง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
26975 นางสาว สุวาณี แสนสะสม 7 ม.4 บางสะพาน บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ /
26976 นางสาว สุวารี ดําเนินวงศ 544/53 ไผเงิน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
26977 นางสาว สุวารี เตือนราษฎร 30ม.1 เกาะกลาง สารภี เชียงใหม 50140 / / /
26978 นางสาว สุวารี พุมทอง 51/505 ม.9 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
26979 นาย สุวารี ศรีมุนินทรนิมิตร 1 เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
26980 นาย สุวิจักขณ เฟองธรรมขจร 313/45 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 /
26981 นาย สุวิช จิตรเกษมสุข 78/66 ม.8 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
26982 ส.อ. สุวิช ดวงใจบุญ 184 เขมา 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
26983 นาย สุวิช ถมมะสังข 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
26984 นาย สุวิช ประมวลมาก หมู 13 ต.โคกมวง อ.กิ่งอําเภอภาษี จ.พระนครศรีอยุธยา /
26985 นาย สุวิช ภูสุวรรณ 14 ต.ตรอกบวรรังษี ถ.ตะนาว อ.พระนคร จ.พระนคร /
26986 นาย สุวิช วัฒนวิเชียร 7 ปากพลี ปากพลี นครนายก / /
26987 นาย สุวิชช ประเสริฐสุวรรณ 4/44 อินทาปจ หลักสอง หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
26988 นาย สุวิชช อัมพรพงศ ม.1 ง้ิวงาม เสาไห สระบุรี /
26989 นาย สุวิชญ นาคศิลป 2805 เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
26990 นาง สุวิชญา เกิดคง 32/70 6 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
26991 นาย สุวิทย กลิ่นจันทร 71 ม.3 นครศรีธรรมราช /
26992 นาย สุวิทย กาญจนากร 21/1 ราชมรรดา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
26993 นาย สุวิทย จัดกสิภาร 25 ลาดยาว นครสวรรค /
26994 นาย สุวิทย จันทรธาดา 19 3 บุปผาสวรรค ลําพูน-ปาซาง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
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26995 นาย สุวิทย ฉิ่นมณีวงค 17/5ม.16 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
26996 นาย สุวิทย ชุมโกมนต 65 ม.2 หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี /
26997 นาย สุวิทย เดชกําแหง 13 ม. 3 ต. คลองจินดา อ. สามพราน จ. นครปฐม / /
26998 นาย สุวิทย ตนะพงษ 322 เจริญราษฎร เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
26999 นาย สุวิทย โนนสวาง 17ม.17 อุดรธานี /
27000 นาย สุวิทย โนมสุวคนธ 73 ม.3 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี /
27001 นาย สุวิทย บุงทอง 137 ม.5 แจงสนิท บานกอก เขื่องใน อุบลราชธานี /
27002 นาย สุวิทย บุญยินดี 8 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
27003 ร.ท. สุวิทย บุญโสภา 88/3ม.14 เพชรเกษม บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
27004 นาย สุวิทย พุฒซาย 342 ม.10 บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน /
27005 จ.ส.อ. สุวิทย เพียรขจร 212 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
27006 นาย สุวิทย โพธิ์ศรี 165/1 ม.1 วารินชําราบ อุบลราชธานี /
27007 นาย สุวิทย ภาสกรชัยพงศ 551/46-48 มิตรภาพ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
27008 นาย สุวิทย ยงตนสกุล 1034/13 พระราม4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
27009 นาย สุวิทย ลือพืช 166 ประชาธิปไตย บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
27010 นาย สุวิทย วิเชียรโชติ 229 ม.4 ต.สําโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 สมุทรปราการ /
27011 นาย สุวิทย วิรัชศิลป 26 สระน้ําจันทร พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
27012 นาย สุวิทย ศรีลัมซาย 44/40 ในเขตเทศบาล วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
27013 นาย สุวิทย ศิริโฉม 1/24 นวลจันทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
27014 นาย สุวิทย ศิริวัฒนเวชกุล 235 พิบูลยอุปถัมภ บางกะป กรุงเทพมหานคร /
27015 นาย สุวิทย ศิริโสม 1/24 ม.8 นวลจันทร กรุงเทพมหานคร /
27016 นาย สุวิทย สุภาพ 1/2 1 โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 / /
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27017 นาย สุวิทย สุวรรณ 17 ม.1 วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
27018 นาย สุวิทย อรรถปรีชา 26 บางมูลนาก พิจิตร / /
27019 นาย สุวิทย อุนขาว 202 ม. 8 มลิวรรณ นาโปง เมืองเลย เลย 42000 / /
27020 นาง สุวิทา โชตึก 99/408ม.1 ทาอิฐ รัตนาธิเบศน ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
27021 นาย สุวิน กลิ่นดอกแกว 2/1 ม.1 ไผลอม ลับแล อุตรดิตถ /
27022 นาย สุวินิจ ชอบจิตร 122/12 เพ็ชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
27023 นางสาว สุวิภา นิตยางกูร 150/34หมู9 ทิมแลนด-ดวงมณีงามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
27024 นาง สุวิภา ฤกษเจริญ 72/101หมู14 ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
27025 นางสาว สุวิภา สุทธวินดา 1125/14 ศาลเจา เจริญรัตน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
27026 นาง สุวิภา เสริมบุญสราง 4/30 ม.9 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
27027 นางสาว สุวิมล กวานทองธรรม 8 สุขทวี บรมราชชนนี 76 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
27028 นางสาว สุวิมล เกษรังษ 185 ประดิพันธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
27029 นางสาว สุวิมล จรุงวิทยานนท 57/105ม.5 สวนผัก ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
27030 นางสาว สุวิมล เตบสัน 54/85 ม.9 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
27031 นางสาว สุวิมล ทองแกมแกว 101/239 4 ตรอกหมูบานสามเสนใน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 /
27032 นาง สุวิมล ธนาภูเศรษฐ 1496 สุทธิสารวินิจฉัย หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 / / /
27033 นาง สุวิมล ปฏิมาพิพัฒ 22 เอกาทศรฐ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
27034 นางสาว สุวิมล ประไพรเพชร 125 1 บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 /
27035 นางสาว สุวิมล ผิวทน 200/423 1 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
27036 นางสาว สุวิมล พนมสมบูรณสน 22 สุทธิสาร หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
27037 นางสาว สุวิมล พวงพันธ 77/484 5 บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 43150 / / / /
27038 นางสาว สุวิมล พัวพิมลรัตน 91-94 ม.5 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
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27039 นางสาว สุวิมล มูลเขียน 166/3 5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / / /
27040 นางสาว สุวิมล เมธีระวัฒน 1502-1502/12 เจริญกรุง บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร /
27041 นางสาว สุวิมล ศิริวงศ 80 สามัคคี 30 สามัคคี ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
27042 นางสาว สุวิมล สวโรจน 233/49ม.4 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
27043 นาย สุวิมล สุขิตา 245 ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร /
27044 นางสาว สุวิมล สุขิตานนท 70 เมืองพิจิตร พิจิตร /
27045 นาง สุวิมล สุจริตพุทธังกูร 286 หมากแขง หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / /
27046 นางสาว สุวิมล สุมลตรี 95/542 6 13/20/1 หมูบานบัวทอง กาญจนาภิเษก บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
27047 นาย สุวิวัฒน เตือนเกษมวงศ 7/1081 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / /
27048 นาง สุวีณา พันธุเจริญศิลป 7 รามคําแหง 41/1 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
27049 นางสาว สุวีรวรรณ ลิ้มสุวรรณ 52/58ม.9 28 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
27050 นาย สุเวช บุญมานาง 24/4 ทซ9 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
27051 นาย สุเวช พระมาลา 115/1 2 สันผีเสื้อ เมือง เชียงใหม 50300 / /
27052 นาย สุเวช ศรีศักดิ์ 123/1 หนองคาย 43210 /
27053 นาย สุเวชช อองละออ 52/1 จรัญสนิทวงศ อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
27054 นาย สุเวียน ใจเพียร 82 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
27055 นางสาว สุแววตา มหาภิรมย 406 อิศรานุภาพ เยาวราช จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 /
27056 นางสาว สุสนัยนี อะมะเกม 39/6 1 อิปน พระแสง สุราษฎรธานี 84210 / / /
27057 นาง สุสีดา ถนอมศักดิ์ 18 ม.9 ยี่ลน วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110 /
27058 นาง สุหมัน วงษพินิจ 213 ม.4 ซ. ถ. ต.โพธิ์กระสังข อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทร.- ศรีสะเกษ /
27059 นาย สุหราย หาญผดุงธรรมะ 25/2 พิษณุโลก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27060 นางสาว สุหฤทัย สิริโรจนรัตนกุล 89/53 พัฒนาการ1 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
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27061 นาย สุหัท สุจริตมนตรี 32ม.2 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
27062 นางสาว สุไฮดะ แวสะแม 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
27063 นาย สูกิม แซหงุย 434 บานหม่ี ลพบุรี /
27064 นาย สูญ ชัยสนิท 398 ต.วังบูรพา ถ.จักรเพ็ชร อ.พระนคร จ.พระนคร /
27065 นาย สูน แซอ้ือ ม.8 ต.หนองตาเคียง อ.หนองสด จ.สระบุรี /
27066 นาย เสก แซจิว 449 ไมตรีจิตร ปอมปราบ ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร / /
27067 รอยตรี เสก อรัญญา 17 ขลัง ขลัง จันทรบุรี /
27068 นาย เสกรชตกร บัวเบา 40/2 6 ทาชุมพล โพธาราม ราชบุรี 70120 /
27069 นาย เสกสรร งามดี 300ม.4 ชนบท ชนบท ขอนแกน 40180 /
27070 นาย เสกสรร ธีระวานิช 110-116 นิวาศ ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
27071 พันจาเอก เสกสรร สุวรรณวงศ 260ม.8 ชากบก บานคาย ระยอง 21120 /
27072 นาย เสกสรรค หอมสมบัติ 120ม.1 หนองคาย /
27073 นาย เส็ง คนพงษ 3 หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี /
27074 นาย เส็ง ชุมศิริ /
27075 นาย เส็ง แซช้ือ 11ม.7 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี /
27076 นาย เส็ง แซเอ๊ียบ 9 วัดโสมนัส ปอมปราบ กทม. /
27077 นาย เส็ง ปชชามาตย 420 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย /
27078 นาย เส็ง พลอยวิเลิศ ม.9 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก /
27079 นาย เสง แซเฮง 759 จักรวรรดิ์ จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ กทม. / /
27080 นาย เสง อินทรประเสริฐ 422 พิบูลสงคราม ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27081 นาง เสงขิ่น ต.รอบเวียง ถ.ประชาธิบดี อ.เมือง จ.เชียงราย /
27082 นาย เสง่ียม แกวเนตร 43 4 นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา / /
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27083 นาย เสง่ียม คัมภีรทัสน 403 สามเสน วชิระพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
27084 พันเอก เสง่ียม งามณรงค 2098 หลังวัดสังขะจาย วัดทาพระ บางกอกใหญ ธนบุรี /
27085 นาย เสง่ียม จิจจานนท หมูที่ 6 ต. บอพลับ อ.เมือง จ. นครปฐม /
27086 นาย เสง่ียม จูงมาโนชญ ม.10 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม /
27087 นาย เสง่ียม เจนนาวา 55ม.6 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด /
27088 นาย เสง่ียม โจมทา 158/1 อัตถบริหาร ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม /
27089 นาย เสง่ียม ณ นคร 161ม.3 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
27090 นาง เสง่ียม ถายา 38/1ม.1 เขาน้ําตก ลับแล อุตรดิตถ /
27091 นาง เสง่ียม ทวีละออ 359 อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
27092 นาย เสง่ียม ทองสง 134ม.5 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง /
27093 นาย เสง่ียม นาขุนทด 1223 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
27094 นาย เสง่ียม บุตรสาระ 52/3 วัฒนา หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
27095 นาย เสง่ียม ปญญาแกว 2 ม.6 สงขลา /
27096 นาย เสง่ียม พันธุมณี 1110 ตลาด เมือง มหาสารคาม / /
27097 นาย เสง่ียม พางาม ม.4 ต.บางกระพ้ี อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี /
27098 นาย เสง่ียม ภุตะคาม 8 หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท / /
27099 พันเอก เสง่ียม รามณรงค 209 ต.วัดทาพระ อ.บางกอกใหญ จ.ธนบุรี /
27100 นาย เสง่ียม วงศเดือน ง.76 ต.บางคลา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา /
27101 สิบโท เสง่ียม ศรีเมฆ 1241 พุทธบูชา ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
27102 นาย เสง่ียม ศิลปานนท 5 บางหวา ภาษีเจริญ กทม. /
27103 นาย เสง่ียม สรแพทย 674 บางยื่เรือ ธนบุรี กทม. / /
27104 นาย เสง่ียม สารสมบูรณ ม.5 บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก / /
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27105 นาย เสง่ียม สารีอาจ 75 ม.6 ทุงเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี /
27106 นาย เสง่ียม สุคนธรังสี 2485 ต.บานชางหลอ อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
27107 เรือโท เสง่ียม แสงศันท 138/8 อิสสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27108 นาย เสง่ียม หอมสุคนธ 464/4 เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
27109 นาย เสง่ียม อินทแพทย 685/2 ร. บานโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี /
27110 นาย เสง่ียม อินทรโชติ 1/2 ม.3 ดอนมะสังข เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
27111 นาย เสง่ียม ฮัมสุริยะ 1-3 ต.สัมพันธวงศ ถ.ทรงสวัสดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพ /
27112 นาย เสฏฐนันท วัลลีย 56/296 ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร / /
27113 นาย เสฏฐสิทธิ์ แซเตียว 48 เทศบาลพัฒนา วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
27114 นาย เสฏฐา สถิรวณิชย 45 ม.5 บางขนุน บางกรวย นนทบุรี / /
27115 นาย เสถียร เอ่ียมแสง /
27116 นาย เสถียร กุณสิทธิ์ 763 เรืองสวัสดิ์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
27117 นาย เสถียร ขอแถมกลาง 23 เทพโพธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
27118 นาย เสถียร ชมพุทธกนก 97 ม.6 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
27119 นาย เสถียร แชมชอย 252/4ม.3 พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี /
27120 นาย เสถียร ดีสิน 234ม.1 เตาไห เพ็ญ อุดรธานี /
27121 นาย เสถียร เดชศรี 563/1 ริมแมน้ําเจาพระยา บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27122 นาย เสถียร ทองโต 51 6 วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65230 / / / /
27123 นาย เสถียร ทองประเสริฐ 37 สระตราง พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี /
27124 นาย เสถียร ธรรมชัย 6 หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท / /
27125 นาย เสถียร พงศวรเสนีย 56/1 ม.9 มิตรภาพ นครราชสีมา / /
27126 นาย เสถียร พิมพา 181ม.1 อภัยราษฎร พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย /
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27127 นาย เสถียร โพธิ์ออน 18 ม.12 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา /
27128 จ.ส.อ. เสถียร ยวงทอง 371 ม.11 เดชอุดม โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
27129 นาย เสถียร ลายเขียน 141/4 ม.14 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
27130 นาย เสถียร เลยะกุล 29/189 ม.11 คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
27131 นาย เสถียร เลาวทุตานนท 186 จักรพงษ ตลาดยอด พระนคร กรุงเทพมหานคร /
27132 นาย เสถียร โลหะวัฒนชัย 99/7 ม.3 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
27133 นาย เสถียร ศรีประยูรไพศาล 47ม.3 ธรรมนูญวิถี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
27134 นาย เสถียร สุวรรณเลิศ 58 ม.1 ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
27135 นาย เสถียร แสงอรุณ 105/3ม.1 สวนหลวง ร.9 บางกุง เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / /
27136 นาย เสถียร อมัติรัตน ม.1 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก / /
27137 นาย เสถียร อาวรณ 194/83 ม.6 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
27138 นาย เสถียร เอ่ียมแสง 179 ถวิลราษฎรบูรณะ นครปฐม 73000 /
27139 นาย เสถียรพงษ แกลวชิต 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
27140 นาย เสทื้อน อินทรสุนทร 037 ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก /
27141 นาย เสน พรหมโสภา  หมู 4 ต.หนองแบน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ /
27142 นาย เสน โยธายุทธ 904 เพลินจิตร ในเมือง เมือง รอยเอ็ด /
27143 นาย เสน สามารถ 17 จังหาร เมือง รอยเอ็ด /
27144 นาย เสน สิทธิสนาม ม.1 ต.หนองแวง จ.รอยเอ็ด /
27145 ส.อ. เสนห ขําเลิศ ร.พ.อนันทฯ ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
27146 นาย เสนห จองนคร 35ม.4 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค /
27147 นาย เสนห จูมพระบุตร 217-219ม. สรรพสิทธ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / /
27148 นาย เสนห ทัศวิล 17/2 2 น้ําเช่ียว แหลมงอบ ตราด 23120 / /
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27149 นาย เสนห นอยงาม 83/1 เมืองลพบุรี ลพบุรี /
27150 นาย เสนห นาวเหนียว 41/2ม.2 เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
27151 นาย เสนห ภูระยา หมู 5 ต.พยุหะแดน อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค /
27152 นาย เสนห มูลแกว 116 นครสวรรค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
27153 นาย เสนห ศรีผดุง 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
27154 นาย เสนห เสรีวงศ ต.สันทราย ถ.พหลโยธิน อ.แมจัน จ.เชียงราย /
27155 นาง เสนหจิต วรวงษ 103 ม.13 กุดเคา มัญจาคีรี ขอนแกน 40160 /
27156 นาง เสนหลตา นาคชํานาญ 186 1 เพชรเกษม 38 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
27157 นาย เสนอ งวนสําอางค 107-109 บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
27158 นาย เสนอ เจนนาวา 78ม.6 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด / /
27159 นาย เสนาะ ชมสวนสวรรค 101 หมูที่ 6 ต. มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
27160 นาย เสนาะ ทวีกุล สุนทรวิจิตร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
27161 นาย เสนาะ ธัญญผล 12/1ม.2 นครสวรรค /
27162 นาย เสนาะ นาคา /
27163 นาย เสนาะ บําเรอสุข 5 ม.7 ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 /
27164 นางสาว เสนาะ เปาบานเชา 8/2 ม. 2 เชียงงา บานหม่ี ลพบุรี 15110 / /
27165 นาย เสนาะ พรหมหิทธิ์ 39 ม.4 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
27166 นาย เสนาะ วิเศษสุข - ม.1 อมฤต ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
27167 นาย เสนาะ สังขวิจิตร 3 ศิลาดาน มโนรมย ชัยนาท / /
27168 นาง เสนาะ สิทธิเขตต ก.97 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
27169 นาย เสนาะ แสงพลาย 653 ม.4 ทาหลวง ทาหลวง ลพบุรี /
27170 นาย เสนีย จูมพระบุตร 47 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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27171 นาย เสนีย ปกาสิทธ 77ม.3 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
27172 นาย เสนีย มณีเพชร 3/1 หมูบานอมรพันธนคร3 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
27173 นาย เสนีย สุรภี 448 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
27174 นาย เสม พ่ึงประชา 37 6 ยายชา สามพราน นครปฐม /
27175 นาย เสมอ ชูเมือง 58 บุษษา ในเมือง เมือง พิจิตร /
27176 นาย เสมอ ไชยวุฒิ 131 ม.1 สวาง พรรณานิคม สกลนคร / /
27177 นาย เสมอ บุญชม 71/10 ม.5 สุขาภิบาล 1 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
27178 นาย เสมอ ประสพผล 820 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
27179 นาย เสมอ เปยมทอง 325 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
27180 นาย เสมอ ภูมี 117ม.5 กรุงเทพ-นนทบุร(ี2) ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27181 นาย เสมอ วงศหิรัณยปาล 8 คลองดาน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
27182 นาย เสมอ แสงวิชัย 148 ม.2 บรรพตพิสัย นครสวรรค /
27183 นาย เสมอ หงษทอง 1579 หนาเมือง เมือง ราชบุรี / /
27184 นาย เสมอ อินเอม 100/10ม.4 บานวังเมือง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค /
27185 นาง เสมอใจ จําเริญรัตนะ 21 ทรงประพาส โพธาราม โพธาราม ราชบุรี /
27186 นาง เสมอใจ สังขเสนาะ 2 ม.3 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
27187 นาย เสมา จารุปาน 4 หวยรวม หนองบัว นครสวรรค /
27188 รอยตรี เสมา จิตรพลี 96 หมู 1 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางช่ือ อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ / /
27189 นาย เสมา ไชยมหา 19 ม.3 ตลาดใหญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
27190 นาย เสมา บูรณะศักดิ์ 1989 รอบเวียง หัวเวียง เมือง ลําปาง /
27191 นาย เสมียน บังศรี 62ม.3 สัมฤทธิผล บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 /
27192 นาย เสมียน พูลศักดิ์ 15ม.3 สุขาภิบาล3 พลิ้ว แหลมสิงห จันทบุรี /
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27193 นาย เสมือน ศรีโกศล 64ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
27194 นาย เสรัชย ตั้งตรงจิตร 43/25 สุขสันต3 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
27195 นาย เสริญ ชวยสถิตย 267 บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
27196 นาย เสริญ สมบุญ 49/375 ดินแดง ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27197 นาย เสริญ เสี่ยงเคราะห 28 2 หวงน้ําขาว เมืองตราด ตราด 23000 /
27198 นาย เสริญ หนูรักษา 6 7 ชองลม ปาวแพรก หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
27199 นาย เสริฐ ขาวอรุณ 7 3 นาขา หลังสวน ชุมพร 86110 /
27200 นาย เสริม เกียรติศิริ 0080 ม.ตําปลาทาหิน ถ.พระราม อ.เมือง จ.ลพบุรี /
27201 นาย เสริม แกวมหิตธิ์ 42/7 ม.1 วิภาวดีรังสิต บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
27202 นาย เสริม คุมทรัพย 140 ม.9 ทาวุง ลพบุรี /
27203 นาย เสริม เครือนพคุณ 170/1 ต.จิตรลดา อ.ดุสิต จ.พระนคร /
27204 นาย เสริม โคงตระกูล หมูที 1 ต.เมืองปก อ.ปกธงไชย จ. นครราชสีมา /
27205 นาง เสริม งาวทอง /
27206 นาย เสริม จันทรัตน 37/1ม.2 บางชีเหลา เทพกระษัตรี รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
27207 นาย เสริม จันพรายเพ็ชร 82 ม.2 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี /
27208 นาย เสริม โฉมอุทัย 44/40 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
27209 นาง เสริม เช่ียวเวช /
27210 นาย เสริม แตงกลับ 26/2 ม.2 บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
27211 นาง เสริม เทศพิจิตร 28 ม.1 บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
27212 นาย เสริม บุญโฮม 62ม.9 หวยยั้ง พรานกระตาย กําแพงเพชร 62110 /
27213 นาย เสริม ปุญญศึกษากร 550 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27214 นาย เสริม ผลัดธุระ 448 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
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27215 นาย เสริม ภูมิประดิษฐ 412 หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
27216 นาย เสริม รังศรีสุวรรณ 3 ในเมือง ยโสธร อุบลราชธานี / /
27217 นาย เสริม เรืองประชา 201/4 คลองบางกอกใหญ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
27218 นาย เสริม ลายทอง - ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
27219 นาย เสริม วัดลอม ม.4 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ /
27220 นาย เสริม ศรีวะรมย 43/6 วชิระธรรมสาธิต34 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
27221 นาย เสริม แสงสุริยะ ม.7 บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก / /
27222 นาง เสริม โสทช่ืน 193 ต.สวนอัมพร ถ.ประชาธิปไตย อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
27223 นาย เสริม หาญบุรุษ 115ม.5 สรรพสิทธิ์ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
27224 นาย เสริม หาญวงษ 240ม.20 จิตรประสงค ตูมใต กุมภวาป อุดรธานี /
27225 นาย เสริมชัย ชุมสวัสดิ์ 10 สิชล สิชล นครศรีธรรมราช / /
27226 นาง เสริมทรง จันทรเพ็ญ 65/7 โพธาราม โพธาราม ราชบุรี /
27227 นาง เสริมทรง พรกิจประสาน 54ม.4 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี /
27228 นาย เสริมพร เช่ียวชาญธนกิจ 270ม.10 ปราจีนบุรี /
27229 นาง เสริมวงศ วัชโรทัย 341ม.5 ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
27230 นางสาว เสริมศรี ฆารชนะ 369 เทศบาลสาย1 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
27231 นางสาว เสริมศรี ไชยชาญ 18 3 สรางถอ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 / / / /
27232 นางสาว เสริมศรี เปาบุญปรุง 305 ศรีกุญชร พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /
27233 นาย เสริมศักดิ์ กุลเกียรติชัย 20/1 ม.12 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
27234 นาย เสริมศักดิ์ โฆษิตอนันต 92 หมู 1 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค /
27235 นาย เสริมศักดิ์ ตั้งศิริพัฒนภรณ 459 รังสิต-นครนายก ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / /
27236 นาย เสริมศักดิ์ ศรีเนตร 304/88ม.6 ประชาช่ืน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
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27237 วาที่ ร.ต. เสริมศักย แสงมณี 75/3 12 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
27238 นาง เสริมศิริ ทองธรรมชาติ 134 พรรณนา กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ /
27239 นาง เสริมศิริ เรืองระวีนุกิจ ณ. 60 อูทอง หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
27240 นาย เสริมศิริ สุขมงคล 28 ปรีดีพนมยงค2 สุขุมวิท71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / / / /
27241 นาย เสริมสิทธิ์ อุนแกว 57 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
27242 นาย เสริมสิน สิ่งคงสิน 122/28หมุ3 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
27243 นาง เสริมสุข กังสมุทร 39/4 ตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
27244 นางสาว เสริมสุข ตระกูลโอสถ 368/1 1 กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
27245 นางสาว เสริมสุข มวงชู 160 เทศบาลรังรักษใต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
27246 นางสาว เสริมสุข สอดสี 152 ม.9 ศาลาขาว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
27247 นาง เสริมสุข โอสถเจริญผล 453/18 บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27248 นาย เสรี ขวัญเมือง 86/243 ตรีมิตร พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 / /
27249 นาย เสรี ขุมทองวัฒนา 159 ม.2 ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
27250 นาย เสรี เธียรเงิน 3ม.2 เพ็ชรเกษม ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
27251 นาย เสรี ภานุดุลกิตติ 206-207 ต.ดอนเมือง อ.บางเขน จ.พระนคร /
27252 นาย เสรี มีลือการ 295/3ม.3 พิชัย2 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ / / /
27253 นาย เสรี มูลลิสาร 660/24 จารุรัตน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
27254 นาย เสรี รัตนวราห 1 บางหลวง สรรพยา ชัยนาท / /
27255 นาย เสรี ลอชัยเวช 30 ราชดําริ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
27256 นาย เสรี ศรีบุญเรือง 82ม.6 หนองอิรุณ บานบึง ชลบุรี /
27257 นาย เสรี ศรีโสภา 201/1 1 ทาเสา โพทะเล พิจิตร 66130 / / / /
27258 นาย เสรี สมสอาด วัดศรีทอง อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
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27259 นาย เสรี แสงศรี 49/30 หมู 4 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
27260 นาย เสรี อาจสาลี 1318 คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
27261 นาย เสรีวัชร รัตนสโรช 7/58ม.9 เพชรเกษม68 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
27262 นาย เสลิม ตนเบญจางค 255/1 หลังกลมทหารชาง บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27263 นาย เสวก ชวยณรงค 4 ม.4 บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
27264 สิบตํารวจโท เสวก วงษเจียม 575/18 ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงหบุรี /
27265 นาย เสวก หาญลํายวง - ม.4 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค /
27266 นาย เสวก เอกปจชา 4/18 เหมืองหิต ในเวียง เมืองแพร แพร /
27267 นาย เสวต สโมสร 55ม.8 ดอนสตอ ไสหรา ฉวาง นครศรีธรรมราช 80150 /
27268 นาย เสวตร กุหลาบวงค 3 อินทามาระ 9 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
27269 นาย เสวตร วงษพวง 15 9 ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ ธนบุรี /
27270 นาง เสวนีย สถิรกุล 48/2 ประชาสงเคราะห หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
27271 นาย เสวย แจงไสว 2ม.2 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
27272 นาย เสวย แสงวิจิตร 4 อรรมามล เมือง ชัยนาท /
27273 นาย เสวี ยกยองกุล 580 บํารุงเมือง เทพศิริทร ปอมปราบ กรุงเทพมหานคร / /
27274 นาย เสวียน งามแสง 39/182 ก. ม.3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นนทบุรี /
27275 นาย เสา สุขใจ 119 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร /
27276 นาย เสา อินทรา 1 พรมพิราม พรมพิราม พิษณุโลก /
27277 นาย เสาแกว อินตา 4 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม /
27278 นาย เสาร กระทุมนอก 7-9 รวมจิตต เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
27279 นาย เสาร แกวสี 4 พะเยาว มหาชนะชัย อุบลราชธานี /
27280 นาย เสาร จันตะวงส 4 กลางทุง ชมภู เมือง ลําปาง /
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27281 นาย เสาร ตามรูป 3442 ทาคราวนอย หัวเวียง เมือง ลําปาง /
27282 นาย เสาร ปานมาก 107/1 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี / /
27283 นาย เสาร พรมลี 69 ม.3 หนองแคน ปทุมรัตต รอยเอ็ด / /
27284 นาย เสาร แพนนา ม.10 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคราม /
27285 นาย เสาร มุราษี 52ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
27286 นาย เสาร แสงสุข 168 ขุนทอง บัวใหญ นครราชสีมา /
27287 นาย เสาร หม่ืนตื้อ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
27288 นาย เสาร อุปถัมภ 41 ม.2 เดชอุดม อุบลราชธานี /
27289 รอยตํารวจตรี เสาร วรรณบุบผา 1 ต.แหลมงอม อ.แหลมงอม จ.ตราด /
27290 นาย เสารแกว ไชยศรี 99 9 สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 / /
27291 นางสาว เสาวคนธ ซุนสุวรรณ 49/1 ม.9 มวงงาม สิงหนคร สงขลา /
27292 นาง เสาวคนธ บุญสม 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / / /
27293 นาง เสาวคนธ ภัทระศิขริน 161(71/25) เทศบาลสาย 2 วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
27294 นางสาว เสาวคนธ รัตนวิจิตราศิลป 308/66 เจริญรัถ คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
27295 นางสาว เสาวณัฐ ประธาน 78/3 ม.4 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
27296 นางสาว เสาวณี ทะเจริญ 40/57 วิภาวดีรังสิต 38 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
27297 นาง เสาวณี ธรรมราษฎร 80/1 เรวดี พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
27298 นางสาว เสาวณี บานฤทัย 22/61 เพชรเกษม 69 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
27299 นางสาว เสาวณี วโนทยานชัย 72 สุขุมวิท52 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
27300 นางสาว เสาวณี หม่ืนขันธ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
27301 นางสาว เสาวณีย จาวกิตติวัฒนา 11 18 แมกา เมืองพะเยา พะเยา 56000 / / / /
27302 นางสาว เสาวณีย เจะเหยง 106ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
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27303 นาง เสาวณีย ชาญฐิติเวช 1300/39 สุขุมวิท 50 สุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
27304 นางสาว เสาวณีย ชินรักษา 59ม.3 เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
27305 นาง เสาวณีย ตันจริยานนท 6/59ม8 ลาดปลาเคา จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
27306 นาง เสาวณีย นวลแกว 28/1ม.2 สตูล 91130 /
27307 นาง เสาวณีย วงศสวัสดิ์ 41/5  ม.4 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
27308 นางสาว เสาวณีย วังใน 504 ม.2 ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
27309 นางสาว เสาวณีย สิรสุนทร 1087/27-28 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
27310 นางสาว เสาวนิตย จันทะรัตน 95/265 ม.3 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 /
27311 นาง เสาวนิตย ทฤฆชนม 7/4 ประชาช่ืน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27312 นาง เสาวนีย ตันจริยานนท /
27313 นางสาว เสาวนีย เขียวมาก 144 3 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 93150 / / / /
27314 นาง เสาวนีย เครืออักษร 7 4 แมทอม บางกล่ํา สงขลา 90110 /
27315 นางสาว เสาวนีย แซตั้ง 1/65 กําแพงเพรช 6 (โรคัลโรดสีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
27316 นางสาว เสาวนีย บุญนาค 157/1 1 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 10290 / / /
27317 นางสาว เสาวนีย พงษพานิชอักษร 14/1823ม.13 กาญจนาภิเษก บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
27318 นาง เสาวนีย ลิ้มมานะสถาพร 60/8ม.9 โชคชัย4 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
27319 นาง เสาวนีย ศรีศักดิ์ 302 ตะนาว ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
27320 นางสาว เสาวนีย แสงทอง 94/681 ม.2 ซ. ถ.เทพารักษ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร.085 318 8516 สมุทรปราการ /
27321 นาง เสาวนีย หนูแกว 238 11 โตนดดวน ควนขนุน พัทลุง 93110 /
27322 นางสาว เสาวนีย ออนนอม 36/3 ม.12 ต.คลองกุม อ.บึงกุม จ.กรุงเทพมหานคร 10230 กรุงเทพมหานคร /
27323 นางสาว เสาวนีย อินทรคําแกว 158/19 เจริญบัณฑิต ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 / /
27324 นาง เสาวภา กรรณกิจ 55 สันเหมือง ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
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27325 นางสาว เสาวภา กันยสินธิ์ 34/602 4 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10110 /
27326 นาง เสาวภา กิติสาธร 56/5 1 ตะโละแมะนา ทุงยางแดง ปตตานี /
27327 นางสาว เสาวภา ขวัญกลับ 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
27328 นางสาว เสาวภา ชอไม 81 ม.10 กระบี่นอย เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
27329 นาง เสาวภา ธไนศวรรยางกูร 155/30ม.12 เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
27330 นางสาว เสาวภา มวงยิ้ม 26 ม.6 เพชรบูรณ 67150 / /
27331 นางสาว เสาวภา ยงยิ่งประเสริฐ 226/14 ศุภสารรังสรรค หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
27332 นางสาว เสาวภา ลิ้มพันธอุดม 474 นิพัทธสงเคราะห1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
27333 นาง เสาวภา สโมสร 123/264ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
27334 นางสาว เสาวภา สีมวง 45/51 6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
27335 นาง เสาวภา สุพรรณฝาย 256/1 ม.13 หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม / / /
27336 นางสาว เสาวภาคย สุขสวัสดิ์ 481/28 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
27337 นางสาว เสาวภาคย แสงแกว 74/1 ม.1 คลองใหม ยะรัง ปตตานี /
27338 นางสาว เสาวรจนีย เยาวเรศ 14/2852 ม.1 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 นนทบุรี /
27339 นางสาว เสาวรส ฉันทธรรมสกุล 67 ม.1 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
27340 นางสาว เสาวรส โพธิเศรษฐ 133/15 มิตตคาม วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
27341 นางสาว เสาวรส มีกุศล 66/4 จรัญสนิทวงศ อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
27342 นางสาว เสาวรัก บุรัตน 93ม.6 จันทบุรี 22180 / /
27343 นางสาว เสาวรัตน กองพิมพ 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
27344 นางสาว เสาวลักษณ กันทะเนตร 3 5 ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / / /
27345 นางสาว เสาวลักษณ กิติยามาตย 38/1 3 ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
27346 นางสาว เสาวลักษณ ครุวนารินทร 82/5 ถ.ตาคลีพัฒนา ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค 60140 นครสวรรค /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1243 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

27347 นาง เสาวลักษณ จริยาธรรมกร 182/2 3 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
27348 นางสาว เสาวลักษณ เจียรประวัติ 448/151 ประชาอุทิศ หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
27349 นางสาว เสาวลักษณ ชยันตราคม 72 บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / /
27350 นางสาว เสาวลักษณ ตะยีบุญ 169/402 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
27351 นางสาว เสาวลักษณ ทองวรรณ 2047 ออนนุช 17 แยก 96 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 /
27352 นางสาว เสาวลักษณ ปุณโณฑก 77/205 พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
27353 นาง เสาวลักษณ พกกลาง 35 4 มิตรภาพ-ขอนแกน บานโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310 / / /
27354 นางสาว เสาวลักษณ พัฒโนภาส 75/8 45 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27355 นาง เสาวลักษณ พิทยานุกุล 578/3 แกวฟา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
27356 นางสาว เสาวลักษณ ราชประสิทธิ์ 46/159 รามอินทรา 55/8รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
27357 นางสาว เสาวลักษณ แรงจัดงาน 398 2 พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 21180 /
27358 นางสาว เสาวลักษณ เล็กสูงเนิน 88 1 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 / / / /
27359 นางสาว เสาวลักษณ วัจนะพรสิทธิ์ 1873 พระราม 4 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
27360 นาง เสาวลักษณ วารีชล 102/263ม.5 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี /
27361 นางสาว เสาวลักษณ สงเจริญ 99/158 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /
27362 นางสาว เสาวลักษณ เหลืองทอง 19/3 ม.1 นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก 65140 / /
27363 นางสาว เสาวลี จันทนานนท 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
27364 นางสาว เสาะกี ออเจษฎากุล 171/5-6 ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
27365 นาย เสียง สินภูธรณ 3675/3 ง ตรอกวัดมวง ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
27366 นาย เสียง สีอักษร 141 ม.8 ต.บางเขน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
27367 ด.ต. เสียง สุวรรณกิจ 22/3ม.2 สุขุมวิทย คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี /
27368 นาย เสียงอู แซอ้ือ 73 ม.6 ตลาดลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
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27369 นาง เสียน สายทองมาตย - ม.2 วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ /
27370 นาง เสี่ยมเอ็ง ตัดยานิคม 132 ม.15 นิเวศรัตน บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา /
27371 นาง แส จาดไทย - ม.1 สวรรคโลก สุโขทัย /
27372 นางสาว แส อุทัยผล 345 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27373 นาย แสง จําปาสา 13ม.7 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
27374 นาย แสง เจิมมันดี 49ม.10 สกลนคร /
27375 นาย แสง นามตะ 137 ชัยภูมิ 36230 /
27376 นาย แสง นิ่มพฤทธิ์ 162 2 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี / /
27377 นาย แสง บุญเดช 312 พะวง เมืองสงขลา สงขลา / /
27378 นาย แสง ประสานพันธ 1 ธาตุพนม นครพนม /
27379 นาย แสง ประสานเวช 178/125 ม.7 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
27380 นาย แสง วาสนาเจริญ 154 ม.9 แมสาย เชียงราย /
27381 นาย แสง ศรีวิภาพัฒนา 1888 ต.บางรัก อ.บางรัก จ.พระนคร /
27382 นาย แสง ศิลาวิลัย 4195/5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
27383 นาย แสง สอนแกว 361 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม /
27384 นาย แสง สิทธิไกรบํารุง 368/4ม.20 บานไผ บานไผ ขอนแกน /
27385 นาย แสง อินทจินดา - ม.2 อางทอง เกาะสมุย สุราษฎรธานี /
27386 นาง แสง /
27387 นาย แสงจริน งามวงศเวชกุล 610 เตชะวนิช บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / /
27388 นาง แสงจันทร คอยคํา 509/83 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27389 นาง แสงจันทร คําตาเทพ 249ม.1 เวียงตาล หางฉัตร ลําปาง 52190 /
27390 นาง แสงจันทร นิสยันต 9 ม.10 ประชารังสรรค หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
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27391 นาง แสงจันทร มีสวนนิล 67 5 ถนนใหญ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / / /
27392 นางสาว แสงจันทร หิรัญรุจเรช 19/4 จรัญสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
27393 นางสาว แสงจันทรา เรือนทองดี 100/67 หมู 3 รัตนาธเบศร ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
27394 นาย แสงชัย แซติ้ง 62 ม.10 ละแม ละแม ละแม ชุมพร /
27395 นาย แสงชัย ตันตยานุพนธ 245/27 ริมคลองบางกอกใหญปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
27396 นาย แสงชัย แพรวรุงเรือง 152 ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี /
27397 นาย แสงชัย วัฒนสุภิญโญ 2/117 ม.6 ซ.บางขุนเทียน 16 ถ. ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. กรุงเทพมหานคร /
27398 นาย แสงชัย อัจฉริยสุชา 849 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27399 นางสาว แสงดาว แดนพูนทรัพย 91ม. เทศบาลรังสรรคใต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
27400 นางสาว แสงดาว พรรณาไพร 27/83 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
27401 นางสาว แสงดาว รูปกลม 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก / / /
27402 นาง แสงดาว วงคใยคํา 56 ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี /
27403 นาย แสงดาว วงพระจันทร - ม.1 ตลุก สรรพยา ชัยนาท /
27404 นาง แสงดาว วงษดี 177 ม.1 หัวเมือง สอง แพร 54120 /
27405 นาง แสงเดือน งาวแหลม 5 ม.4 สูงเมน สูงเมน แพร 54130 / / /
27406 นางสาว แสงเดือน พ่ึงพวก 27 ทองหลอ 2 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / / /
27407 นางสาว แสงเดือน เมืองพราม 198 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
27408 นาง แสงเดือน สนองบุญ 179ม.16 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160 /
27409 นาง แสงเดือน สลัดแกว 224/62 2 หมูบานสุขสมบูรณศรีวิชัย มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
27410 นางสาว แสงเดือน แสงเงิน 394 6 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ 77150 / / / /
27411 นางสาว แสงทอง กลาหาญ 68/913 7 มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 /
27412 นางสาว แสงทอง เทพไชย 38 พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
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27413 นางสาว แสงทอง สุวาที 15ม.30 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27414 นาย แสงทอง อารมยช่ืน 203/2 ม.7 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 / /
27415 นาย แสงไทย เคาภูไทย 254/53 3 รามคําแหง 112 รามคําแหง กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
27416 นางสาว แสงนภา จําปาสุริ 72/98 คูบอน 48 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
27417 นาง แสงนภา แซจัง 118 นาทวี นาทวี สงขลา /
27418 นาย แสงเพชร อุตรหงษ 22ม.7 วาใหญ อากาศอํานวย สกลนคร 47170 /
27419 จ.ส.อ. แสงเพ็ชร เพ็ชรเมยุราช 23/1 ในคาย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
27420 นาง แสงเพ็ญ ชวลิตานนท 159/5 จรัญสนิทวงศ บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / / /
27421 นางสาว แสงมณี หอทอง 87 หมู 5 หนองมวง ลพบุรี 15170 /
27422 นาย แสงเมือง อุปาลี 595/2 ม.1 ริมใต แมริม เชียงใหม /
27423 นางสาว แสงยุพิน โฆษิตธราดล 14/449ม.10 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
27424 นาง แสงรวี สัจจโสภณ 11 ศุภราช 1 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
27425 นางสาว แสงระวี ทองแตง 59/158 5 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
27426 นางสาว แสงระวี อุนเรือน 142/1ม.4 พหลโยธิน เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
27427 นางสาว แสงรัชนี ดอนพิลา 142/56 7 บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
27428 นางสาว แสงรัศมี ไชยกุล 138ม.13 ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร / / / /
27429 นาย แสงโรจน ภววงษศักดิ์ 49/350ม.4 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
27430 นางสาว แสงศรี วุกเกียรฮนะ 444 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
27431 นาย แสงสิทธิ์ กฤษฎี 55/88 5 หมูบานสิทธารมยแจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
27432 นางสาว แสงสุรีย จามิกรณ 16/38 ถ.สุขุมวิท 68 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 กรุงเทพมหานคร /
27433 นางสาว แสงสุวรรณ ศิริวรรณ 1033/52 ถ.ศรีนครินทร ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250 กรุงเทพมหานคร /
27434 นาง แสงโสม ริ้วตระกูล 94/37 ม.34 ประชาช่ืน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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27435 นาง แสงอรุณ ธรรมเจริญ 583 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
27436 นางสาว แสงอรุณ บุพนัณชาติ 17 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค /
27437 นางสาว แสงอรุณ เมืองคํา 7 1 บานแซว เชียงแสน เชียงราย 57150 / / / /
27438 นาง แสงอัมพร แสงระฎิ 18 ตากสิน คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
27439 นาย แสงอุทิตย มาศวิชัย 174  ม.1 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 66180 /
27440 นางสาว แสงอุษา แพงสภา 15 สงขลา 90110 / /
27441 นาย แสน ขัตติยะ 13 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก /
27442 นาย แสน ญาติดอน 71ม.5 ลํานางแกว ปกธงชัย นครราชสีมา /
27443 นาย แสน พสุมาตร 451ม.12 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี /
27444 นาย แสน โพธิ์แกว 508 ต.พระสิงห ถ.ศรีดอนไชย อ.เมือง จ.เชียงใหม /
27445 นาย แสน รอดสําราญ /
27446 นาย แสน วงศไทย 4 บานผือ บานผือ อุดรธานี /
27447 นาย แสน วงศวิชัย 30 ชมภู เมือง ลําปาง /
27448 นาย แสน สารสมุท 16 แจหม แจหม ลําปาง /
27449 นาย แสน สํารวมจิต 9/9 รมยบุรี ในเมือง เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 31000 /
27450 นาย แสวง กลัดพันธุ 1578 สุรสงคราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
27451 นาย แสวง กันภัย 19 5 กร่ํา แกลง ระยอง 21110 /
27452 รอยตํารวจตรี แสวง แกวผลึก 211 วัดกัลยา ธนบุรี ธนบุรี / /
27453 นาย แสวง คลายทิม ม.10 ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา /
27454 นาย แสวง คําพันธุ 363-365 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
27455 นาย แสวง คืนคลีบ 55ม.2 ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา /
27456 นาย แสวง แจมเพ็ง 430 ม.1 ปราจีนบุรี /
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27457 นาย แสวง ชางบุญชู 993 คลองสาน คลองสาน ธนบุรี / /
27458 นาย แสวง ชุติวัตร 1056 ต.ปาเกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี /
27459 นาย แสวง ทองสงา 614/1 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
27460 นาย แสวง เทพโยธิน หมู 13 ต.หนองกบ อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
27461 นาย แสวง นิยมเหตุ - ม.21 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
27462 นาย แสวง บุญทองดี 792/1 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
27463 จาสิบเอก แสวง บุญเลิศ - ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
27464 นาย แสวง ปานทอง 14/6 ม.3 สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
27465 นาย แสวง ผะอบเหล็ก 14 บุษษา เทศบาล เมือง พิจิตร /
27466 นาย แสวง พรหมเมือง 175ม.8 โพทะเล พิจิตร /
27467 นาย แสวง พวงพันธ 490 ก. ม.1 ต.ในเมือง ถ.หฤทัย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ / /
27468 นาย แสวง มูญทองดี 792 แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม /
27469 รอยโท แสวง เลาหะพานิช ข297 นครนายก เมือง นครนายก /
27470 นาย แสวง วงคเวียง 1098/68 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27471 นาย แสวง วิเสสพันธุ 6 เตชะวณิช ต.สามเสนใน อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
27472 นาย แสวง ศูนยกลาง 82-ค ซอยตลาดสด โพธาราม โพธาราม ราชบุรี / /
27473 นาย แสวง สายพานิช 103 จันทบุรี / /
27474 นาย แสวง สิทธิทอง 155ม.4 ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค /
27475 นาย แสวง สุนทรช่ืน 774 ต.มหาชัย อ.สมุทราสาคร จ.ธนบุรี /
27476 นาย แสวง แสงอาภา 108/1ม.9 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค 60110 / /
27477 นาย แสวง หิรัณยากาศ -ม.4 เขาแกว สรรพยา ชัยนาท /
27478 นาย แสวง อาริยกุล 8/1 ม.2 ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
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27479 นาย แสวง เงินจันทร หมูที่ 5 ต.เนินกุม  อ. บางกระทุม จ.พิษณุโลก /
27480 นางสาว แสวงศรี เช้ือภักดี 252/3 แสนสุข พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
27481 นาย โส พรบุญ 7 2 ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด 45000 /
27482 นาย โสไกร เอกปจชา 117/3 ม.3 4 สุขาภิบาลหนองคลา ทุงเบญจา ทาใหม จันทบุรี 22170 /
27483 นาย โสตถ ชลเทพ 1 โนนศิลา โนนศิลา สหัสขันธ มหาสารคาม /
27484 นาง โสตร อินทรงาม /
27485 นาย โสตา ธนะวงษ 954 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน /
27486 นางสาว โสธิรา พานิชปรีชา 58/4 ทินกร   4  รัตนาธิเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
27487 นาง โสน เจนวิทยการ ม.4 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท / /
27488 นาย โสบ ราวดี 29 ม.1 ตรัง /
27489 นางสาว โสพล นุนชวย 46/51 4 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / /
27490 ดาบตํารวจ โสพล พูลชาติ 145 1 พิจิตร นาหมอม สงขลา 90310 /
27491 นาย โสพล ศรีวิจิตร 125ม.2 ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
27492 นางสาว โสพิณญา ภาคยธารากุล 183 คลองบางกอกใหญ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
27493 นางสาว โสพิธ ชัยยา 102/4 ม.4 ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ 53130 /
27494 นางสาว โสพิศ อิทธิวจนะ /
27495 นางสาว โสพิศ เจนจัดการ 18/1 หมู2 เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี 22160 / /
27496 นางสาว โสพิศ บัวนาค 56 8 บานปน ดอกคําใต พะเยา 56120 / /
27497 นาง โสพิศ ศิลปสม 9/66ม.7 พุทธบูชา บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร / /
27498 นาย โสพิศ สุวรรณลอยลอง 6 ประชาอุทิศ 69 แยก 17 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
27499 นางสาว โสพิศ วิเศษ 19 3 บานหยวก น้ําโสม อุดรธานี 41210 /
27500 นางสาว โสพูล ม่ิงขวัญ 43ม.1 บางจาก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
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27501 นาย โสภณ ขาวลําใย 29/38 ม.1 หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
27502 นาย โสภณ เงินสวัสดิ์ 29 ม.6 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา / /
27503 นาย โสภณ จันทรศรีสวางวงค 17 เทียนจออุทิศ 1 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
27504 นาย โสภณ เจริญมี 143ม.9 นาคํา อุบลรัตน ขอนแกน /
27505 นาย โสภณ ตระกูลโอสถ 592 ม.1 กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม 73140 /
27506 นาย โสภณ บุญเกื้อ 40 5/3 พัฒนา คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 /
27507 นาย โสภณ บุญเลิศ 197 ม.1 หนองคาย /
27508 นาย โสภณ บุญวิทย 313 กลาง พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
27509 นาย โสภณ พรวิชุลดา 249/1 เยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 / /
27510 นาย โสภณ พลอยดํา 174/1ม.1 สาครมงคล คอหงส หาดใหญ สงขลา / /
27511 นาย โสภณ พลันสังเกตุ 24/7 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27512 นาย โสภณ ภาวะรี 9 ม.8 พรรณานิคม สกลนคร / /
27513 นาย โสภณ ภูเย็น 122 ตรอกวัดเสาวคนธ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27514 นาย โสภณ รอเพชร 127/2ม.1 จันทคาร2 ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
27515 นาย โสภณ เรืองวิทิตสกุล 89/436 หมู 8 ประชาอุทิศ บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
27516 นาย โสภณ สงภักดี 5 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท /
27517 นาย โสภณ สาธิมาพรพงษ(ปรีชาศุทธิ)์ 637/14 สามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27518 นาย โสภณ สิงหสถิตย 319/1 2 ทายดง วังโปง เพชรบูรณ 67240 /
27519 นาย โสภณ สุคนพัฒน 55/37 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / / /
27520 นาย โสภณ โอวสกุล 413 ม.3 ซอย 31 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร / / / /
27521 นาย โสภณภัคจ วัดพุทธญาณวงศ 9/367 หมู5 สมุทรปราการ / /
27522 นาย โสภน ดิลาโน 74 ม.9 เพ็ญ อุดรธานี /
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27523 นาง โสภล เจนจรัสชีวกุล 1/6 สระเกษ บอยาง เมืองสงขลา สงขลา / /
27524 นาง โสภา กาญจนวิเศษชาญ 34/17 บานโนน หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
27525 นางสาว โสภา คํามี 52 ทวีวรรณ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
27526 นางสาว โสภา ชาญโสภณ 222 ม.10 ไทยบุรี ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
27527 นาย โสภา ไชยะเดชะ 115/1ม.6 ศรีสะเกษ /
27528 นางสาว โสภา บุญรัตนกรกิจ 1406/3-1408 พระราม4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
27529 นางสาว โสภา พันสาง 2019/45 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 /
27530 นาง โสภา มหรรทัศนพงศ 334-336 ชมสาร ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
27531 นางสาว โสภา มีช่ืน 13/25 ม.7 บางมัญ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 16000 /
27532 นาง โสภา ศุทธยาลัย 75/10ม.5 ลิปะนอย เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84140 / / /
27533 นางสาว โสภา สวัสดี 6/4 ม.3 ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 จันทบุรี /
27534 นาย โสภา อุดมเสรี 30ม.3 หนองปลิง หนองแค สระบุรี /
27535 นาย โสภา  สุขโรชนี 615/3 ม.6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
27536 นางสาว โสภาพรรณ อินตะเผือก 239 ม.1 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม / / /
27537 นางสาว โสภาพัชร เกตุพูนทอง 114/4 2 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 / / / /
27538 นางสาว โสภาภรณ เลิศพิทักษสิทธิ์ 71/76ม.11 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
27539 นางสาว โสภิฎา ศรีวิลัย 34/602 4 ประชาอุทิศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
27540 นาง โสภิณ พานิช 1631/92 จันทน กรุงเทพมหานคร / / /
27541 นางสาว โสภิดา แกวนาหลวง 209/2 7 ลอมแรด เถิน ลําปาง 52160 / /
27542 นางสาว โสภิดา แกวมาก 72 ทะเลหลวง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
27543 นางสาว โสภิดารัตน พานทอง 14หมู3 ม.พรมาลี ซ.5 เทศบาล11 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
27544 นาง โสภิต เหมืองหมอ 45/2 3 จริม ทาปลา อุตรดิตถ 53150 / / / /
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27545 นางสาว โสภิตา เลิศพิทักษสิทธิ์ 71/76ม.11 ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
27546 นาง โสภี นาระกันทา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
27547 นางสาว โสภี บัวผัน 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
27548 นางสาว โสภี พงษสุนทร 23 อินปจ9 เพรชเกษม69 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
27549 นาย โสม จารุมูล 27 ม.6 อุบลราชธานี /
27550 นาย โสม พันธพรม 47ม.8 นางัว น้ําโสม อุดรธานี / /
27551 นาย โสม ภัญมี 15 เมือง เมือง เลย /
27552 นาย โสม ศรีบัณฑิตย 618 ในเมือง เมือง นครพนม /
27553 นาย โสม หลียั่งยืน 1289 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
27554 นาย โสม เอ่ียมวงค 4 สระพัง เขายอย เพชรบุรี /
27555 นางสาว โสมชยา ธนังกุล 47/25หมู9 บางเลน บางใหญ นนทบุรี / /
27556 นาง โสมนัส มานาม 8/41ม.2 สายไทย คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
27557 นาย โสมนัส ศิริจารุกุล 175/68 มนตรีสุริยวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
27558 นางสาว โสมนัส สุนทรวิภาต 42/1ม.3 สุพรรณ-ชัยนาท โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / / /
27559 นางสาว โสมภา เกตุแกว 210 ศรีสําโรง โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี 15120 / /
27560 นางสาว โสรญา  นามไพโรจน 6/16 4 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
27561 นาง โสรยา บุตรวงษ 29/502ม.16 หทัยราษฏร สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / / /
27562 นางสาว โสรยา พรรณรงค 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
27563 นางสาว โสรยา มาเระ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
27564 นางสาว โสรยา ผลวาวแวว 38/1 ม.3 ต.ขุนศรี อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 /
27565 นาง โสรวีร ไพศาลสกุลวณิช 668/64 พระยาสุเรนทร บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / / /
27566 นาย โสรัจ สารภักดิ์ 57/12ม.2 นครลุง บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
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27567 นาย โสรัจจ วงศสุบรรณ 133/15 ตรอกบางกระบือ ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27568 นาง โสวรรณ ไชยซาววงค 235/1 รอบเมืองใน ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน /
27569 นาย โสฬส ใจพุก 11/15ม.6 บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ /
27570 นาย โสฬส นุตประศาสน 131ม.10 เพชรเกษม บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร / /
27571 นางสาว โสฬส แสงรัชนี 99/485 16 กรุงเทพกรีฑา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 / / /
27572 นาย ใส แกวพระปราบ 7ม.8 ทุงเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี /
27573 นาย ไส อินลี 43 ม.5 บานโคกพระ อุบลราชธานี /
27574 นาย ไสยวิพล ตันติราพันธ 70/66-67 วัฒนวงศ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
27575 นาย ไสว กลองเสียง 29/4 ศรีปทุม มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 / / / /
27576 นาย ไสว แกวนพรัตน 130/1ม.2 นครศรีธรรมราช /
27577 ส.อ. ไสว ขาวทอง - ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
27578 นาย ไสว คําหนา 28ม.9 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี / /
27579 นาย ไสว ใจกุศล 13 ธนสาร ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
27580 นาย ไสว ช่ืนชม 403 ม.2 หางดง ฮอด เชียงใหม /
27581 นาย ไสว ชูไทย 907 ในเมือง เมือง กําแพงเพชร /
27582 นาย ไสว โชติพันธุสิริ 122/165ม11 วัดคลองครุ นวมินทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 /
27583 นาย ไสว แซโตว 763 ต.ปากน้ําโพ ถ.โกสีย อ.เมือง จ.นครสวรรค /
27584 นาย ไสว ดวงมณี 1ในเขต วัดโพธิวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
27585 นาย ไสว ใดกุศล 269351 ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
27586 นาย ไสว ตรีธรรมพินิจ 4 ประพนธบํารุง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
27587 นาย ไสว ทองพันช่ัง 31/1 ม.1 บานแปน เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
27588 นาย ไสว นทกิจ 4 เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
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27589 นาย ไสว นอยเอ่ียม 47ม.2 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค /
27590 นาย ไสว นุทกิจ ม.4 ต.แควใหญ อ.เมือง จ.นครสวรรค /
27591 นาย ไสว บัวจีบ 32 ม.2 เพชรเกษม ไรสม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
27592 นาย ไสว บุตตะโยธี 129 7 พันดอน กุมภวาป อุดรธานี 41000 /
27593 นาย ไสว ปจนา 203 ม.16 เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 /
27594 นาย ไสว พรหมราช 29 ม.12 อุดรธานี / /
27595 นาง ไสว พานิชผล 461 เทิดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
27596 นาย ไสว พุทธิดิลก 86/4 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
27597 นาย ไสว ฟกหอม 125/17 ง.ม.1 ซุปเปอรไฮเวยกรุงเทพ-สระบุรี กรุงเทพมหานคร /
27598 นาย ไสว ยี่สุน 70ม.3 บานแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค /
27599 นางสาว ไสว ลิ้มนวลงาม 67 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
27600 นาย ไสว สุภานันท 83 ต.ในเมืองอ.เมือง จ.ชัยนาท /
27601 นาย ไสว เสมาเงิน ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี /
27602 นาย ไสว หลักเพชร 46ม.7 บานเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ /
27603 นางสาว ไสว หวานเสร็จ 35ม.2 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
27604 นาย ไสว หุตางกูร 61/2 ม.6 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80290 /
27605 ดาบตํารวจ ไสว อรุณเนตร 101/2 ม.3 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
27606 นางสาว ไสว ออกสุข 158 15 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
27607 นาง ไสว อํ่าชาวนา /
27608 นาย ไสว อุปพงษ 161 10 เสรีไทย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
27609 นาย หงวน ไชยะ 3355 ราชดําริห พระปฐม เมือง นครปฐม /
27610 นาย หงวน เหลาตระกูล 423 ถ.บานผุ อ.บางกอกนอย จ.ธนบุรี /
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27611 นาย หงวน ขุนทอง 541 เทอดไทย บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
27612 นาย หงษ สมเสถียร 73 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
27613 นางสาว หงษทอง ปรีชาพรกุล 313/8 จันทน วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
27614 นาง หงษทอง พลอยอํ่าศรี 20 ม.11 บานลองน้ําใส อุดรธานี /
27615 นาย หงส ปะสาทะ 985/1 อรุณอมรินทร บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
27616 นาย หงส แพทยศรีวงษ /
27617 นางสาว หงสรัตน ชูคง 1 พหลโยธิน 87 ซอย 6 แยก 1/7 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
27618 นาย หงักเซง แซลิ้ม 1840 ม.4 ตาคลี นครสวรรค /
27619 นาย หงา แซฉั่ว 1865 ต0วรจักร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
27620 นาย หง่ิม แซลี้ 1 จอมสุดาเสด็จ ในเมือง พิมาย นครราชสีมา / /
27621 นาย หญีต ใสสุชล 2 ตากแดด เมือง ชุมพร /
27622 นาง หทัยกร กิตติมานนท 49 ศิริพงษ สําราญราษฎร พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
27623 นางสาว หทัยกาญจน เจริญรัตน 1058 หมูบานสินธร คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
27624 นางสาว หทัยกานต ฟูคํา 77  ม.24 บานกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220 /
27625 นาง หทัยจรินทร ปญจะ 49/212ม.3 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
27626 นางสาว หทัยชนก อินทรพรหม 31 ภาษีซุง ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 /
27627 นางสาว หทัยทิพย เกรียงไกรวณิช 108ม.8 วัดทาทราย หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา / /
27628 นางสาว หทัยทิพย มหาอุดม 24/442 วิภาวดีรังสิต 37 สนามบิน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
27629 นางสาว หทัยทิพย อินทรสาลี 16/1ม.1 หางดง หางดง เชียงใหม 50230 / /
27630 นาง หทัยพร ชุมมณีกูล 69/12 สุขุมวิท64/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
27631 นางสาว หทัยพัชร นามทอง 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
27632 นางสาว หทัยพัชร ประกอบธรรม 33/83 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
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27633 นาวาอากาศตรีหญิงหทัยพัชร พงษตันกุล 60/42 บานกลวย-ไทรนอย บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
27634 นางสาว หทัยพัชร มหาพิรุณ 5/1808 หมู 10 สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
27635 นางสาว หทัยภรณ กสิกิจนําชัย 22 ลําพูนไชย ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / / /
27636 นางสาว หทัยภัทร ขันธวุธ 459 รัชดานิเวศน สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร 45120 / / /
27637 นาง หทัยรัตน ฉอตระการกิจ 3/3 พระแกว ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
27638 นางสาว หทัยรัตน เตชะจินดารัตน 9/218ม.5 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / / /
27639 นางสาว หทัยรัตน ทาหิน 43 ม.1 คูลําพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี /
27640 นางสาว หทัยรัตน ปทุมานนท 182/22 จรัลสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27641 นาง หทัยรัตน ปญญาวะโร 959 หมูบานเสนาวิลลา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
27642 นาง หทัยรัตน แปนแกว 130/1 เณรแกว ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
27643 นางสาว หทัยรัตน มวงปน 783 สุขาภิบาล 1 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
27644 นางสาว หทัยรัตน สอนดวง 101/376ม.4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
27645 นาง หทัยรัตน สังขแกว 62/ม.8 พระยืน พระยืน ขอนแกน 40320 /
27646 นาย หนม นาคกร หมู 9 ต.กลับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
27647 นาย หนม บํารุงศรี ม.6 ต.ทาฉนวน อ.มโนรมย จ.ชัยนาท /
27648 นาง หนม เสายง /
27649 นาย หนวง เกษา 133/4 ม.2 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
27650 นาย หนอ เมธา 3 แมจะเรา แมระมาศ ตาก /
27651 นาย หนอคํา สุวรรณกุล ม.4 นาแกว เกาะคา ลําปาง /
27652 นาย หนอตะ /
27653 นาย หนอม ทองออน - ม.6 อางทอง /
27654 นาย หนอม ราชแกว 69/1 ม.1 หวังปลือทอง สะพานไมแกน จะนะ สงขลา /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1257 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

27655 นาย หนา บุญสิทธิ์ 124 หนองหาร หนองหาร อุดรธานี /
27656 นาย หนา เปอะกันยา 26ม.10 เพ็ญ อุดรธานี /
27657 นาย หนาย เปรมปราคิน ม.4 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี /
27658 นาย หนิ้ว มูลหลา 2446 เวียง พราว เชียงใหม / /
27659 นาย หนึ่ง พูลศักดิ์ 79/111 พญาไท ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
27660 นาย หนึ่ง สกุลรังสิต 99/10 18 คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
27661 นางสาว หนึ่งน้ําเพชร รัตนพงศจีระ 59ม.8 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
27662 นางสาว หนึ่งนุด ฉัตรเล็ก 646/20 หมู4 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
27663 นางสาว หนึ่งใน มูลสาร 114/5 ม.4 8 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
27664 นาย หนึ่งฤทัย งามวงษ /
27665 นาง หนึ่งฤทัย งามวงษ 50 ม.8 วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม 73140 / /
27666 นางสาว หนึ่งฤทัย รอดกลาง 12/5 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
27667 นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีใจปอ 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
27668 นางสาว หนึ่งฤทัย สุขปาน 60/257/1 ม.4 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
27669 นาย หนู คงวันดี 88/89 ม.4 หนองเรือ ขอนแกน /
27670 นาย หนู ไชยสนิท 3 ทาเรือ นครชัยศรี นครปฐม / /
27671 นาย หนู ดวงสุวรรณ ม.2 ต.พระยาทค อ.เสาไห จ.สระบุรี /
27672 นาย หนู ทับมี - ม.4 วัดโบสถ พนัสนิคม ชลบุรี /
27673 นาย หนู นาคสมบูรณ 21 รอบเมือง เมือง รอยเอ็ด /
27674 นาง หนู ปอมเสน /
27675 นาย หนู เผาเพ็ง 1117 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี / /
27676 นาย หนู พันธนาค 105ม.5 เดชอุดม อุบลราชธานี /
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27677 นางสาว หนู รอดจันทร 38 ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
27678 นาง หนู รอดชีวะ - ม.4 สมุทรสงคราม /
27679 นาย หนู ศรีชาติ 10 ทาขาม ทาแซะ ชุมพร /
27680 นาย หนู ศิริเสาร 1 โนนศิลา สหัสขันธ มหาสารคาม / /
27681 นาย หนู สมตระกูล - ม.3 สมุทรสงคราม /
27682 นาย หนูกร พิลาสันต - ม.1 เดชอุดม อุบลราชธานี /
27683 นาย หนูกาญจน อุปชัย 215ม.4 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
27684 นาง หนูกาศ ชาพรหมมา 144ม.1 ประชาอุทิศ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแกน /
27685 นางสาว หนูกูล ศรีภาพัฒน 10/46 ม.6 ต.ออเงิน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220 โทร.08 5030 5711 กรุงเทพมหานคร /
27686 นาย หนูแกว บุญสุภาพ 10 ม.1 อุบลราชธานี /
27687 นาย หนูคลาย แหวะสอน 106 สวรรคโลก ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27688 นาง หนูจํ่า ทิพยกองลาศ /
27689 นา หนูจํ่า ทิพยกองลาศ 139 นครศรีธรรมราช /
27690 นาง หนูแจว บุญเลิศ 85/2ม.3 นาสาร พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 / / /
27691 นาง หนูแดง เกื้อตะโก - ม.6 สวี สวี ชุมพร /
27692 นาย หนูแดง วิชัยวงค 72/2ในเขต บานโนน หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
27693 นาย หนูทรณ มูลหา 222-223 ม.23 บานเรือ ภูเวียง ขอนแกน /
27694 นาย หนูทา นาระดล 77ม.1 สวาง พรรณานิคม สกลนคร / /
27695 นาย หนูบัง สายสุทธิ์ 84/6,85/6 ม.14 อุบลราชธานี /
27696 นางสาว หนูปน เดชพลมาตย 301 2 โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 41130 / /
27697 นาย หนูฝาก สกุลหนู 152 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
27698 นาย หนูพร แกนลา 89ม.5 ทุงเทิง เดชอุดม อุบลราชธานี /
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27699 นาย หนูพร สุริยมาตย 141 ม.6 ขอนแกน /
27700 นาย หนูพัฒน จันทรเสนา 84 ม.6 อุมจาน ประจักษศิลปาคม อุดรธานี 41000 /
27701 นางสาว หนูพัฒน ศรีพรหม 88ม.13 พันดอน กุมภวาป อุดรธานี /
27702 นาง หนูพับ ทองสง 134ม.5 พัทลุง / /
27703 นาง หนูพินธ จันทกล 1348/23 สมถวิลราษฎร ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 /
27704 นาย หนูพิศ วริวงศ 70 ทวารวดีใต หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม / /
27705 นาย หนูเพียร ผังดี 106 เนินสวาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 /
27706 นาย หนูเพียร พันพิมพ 63/หมู7 บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160 / / /
27707 นาง หนูฟอง ทองแกว 115ม8 ทุงลาน คลองหอยโขง สงขลา /
27708 นาย หนูภักดิ์ พันธุระ 124/8 ศรีสุข หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
27709 นาย หนูภัณฑ ธานิดา 102 อุดรธานี /
27710 นาย หนูยงค สุวรรณ 38ม.13 ขอนแกน /
27711 นาง หนูรัตน เดชพันธ 94/29 ม.3 บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
27712 นาย หนูเรียม เสนารักษ 1/1 ม.9 บัวลาย บัวใหญ นครราชสีมา /
27713 นาย หนูฤทธิ์ ถานหงษ ม.2 ต.หลักทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน /
27714 นางสาว หนูฤทธิ์ ประกอบศรี 166 หมูที่ 4 นครปฐม 73000 /
27715 นาย หนูสิงห สารวิทย 210 ม.4 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี /
27716 นาย หนูสิน เสนงาม 337 ม.1 นาจาน สีชมพู ขอนแกน /
27717 นาง หนูหลอม หอยหน 136ม.7 ปรางหมู เมืองพัทลุง พัทลุง /
27718 นาย หนูออน ตาลพรศรี 128 14 หวยผึ้ง-นาคู นิคมหวยผึ้ง หวยผึ้ง กาฬสินธุ 46240 /
27719 นาย หนูอ่ิม เจริญสมบัติ 122 ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
27720 นาย หมวก คงศรี 304 2 จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 96220 /
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27721 นาง หมอ ทับบัน - ม.4 พิจิตร /
27722 นาย หมอ โยละพัน 146 นากลาง อุดรธานี /
27723 นาง หมอก ปุมกอ - ม.3 เวียงเหนือ ปาย แมฮองสอน /
27724 นาย หม็อก ออนแอน 1 ทุงขวาง แจหม ลําปาง /
27725 นาย หมอง ดวงเผ 7 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม / /
27726 นาย หมองเย สุประดิษฐ 327-329 วัดเกตุ เมือง เชียงใหม /
27727 นาง หมอน พลาพล - ม.3 สวรรคโลก สุโขทัย /
27728 นาง หมอม ทองบาง /
27729 นางสาว หมอรีดา บุญสุข 257 รวมใจชน กระบี่ใหญ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 /
27730 นาย หมะสอและ สาเราะ 109ม.6 บานนา จะนะ สงขลา /
27731 นาย หมัดดีน อันดลหละ 94/2ม.1 สํานักแตว สะเดา สงขลา / /
27732 นาย หมัน หวันเมือง 49/2 บอแสน ทับปุด พังงา /
27733 นาย หม่ัน โสมะตะนัย 369-371 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
27734 นาย หม้ัน ใจเกื้อ 45 2 ฟาหยาด มหาชนะชัย อุบลราชธานี / /
27735 นาย หม่ันซง แซตั้ง 1443 เจริญกรุง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
27736 นาย หมา จันตา 22 เมืองพาน พาน เชียงราย /
27737 นาย หมาด สัญนุจิตต 478 ม.1 นครศรีธรรมราช /
27738 นาย หมาย ชูพิศาล 6 ปากน้ํา หลังสวน ชุมพร /
27739 นาย หมาย ดวงมณี 1095 ชอแฮ ในเวียง เมืองแพร แพร /
27740 นาง หมึก หนอดาสุก /
27741 นาย หม่ืน บุญสราง 18/1ม.2 อุบลราชธานี /
27742 นาย หม่ืน อินโน 3 ฟาฮาม ฟาฮาม เมือง เชียงใหม /
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27743 นาย หมุน สุอินทร 44/40 โพธาวราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
27744 นาง หมุย ศรีลาชัย /
27745 นาย หมู รอดภัย 705 สละชีพ ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ /
27746 นาย หมู อินเทพ 2 ประชาธิปตย เมืองพาน พาน เชียงราย /
27747 นาย หมูด สุวรรณมณี 206ม.7 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
27748 นาย หย มาขุนทด 132 ม.6 ดานขุนทด นครราชสีมา /
27749 นางสาว หยกฟา กาญจนาม่ังศักดิ์ 41 ยิงเปา สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / /
27750 นางสาว หยกวรางค ยาวิชัย 73/138 5 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12120 /
27751 นาย หยกหมง แซลี้ 84 ประชาธิปก วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
27752 นาย หยกหยุน แซโกย 42 หมู 1 ถ.วรคีรี ต.ยานตาขาว อ.ยานตาขาว จ.ตรัง /
27753 นางสาว หยกฮ้ัว แซโลว 217 เสือปา ปอมปราบ ปอมปราม กทม. / /
27754 นาย หยงควง แซแต 90 ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม /
27755 นาย หยด บรรเทาแท - ม.2 ชัยนาท /
27756 นางสาว หยดฝน โรจนคําลือ 165 4 จันจวาใต แมจัน เชียงราย 57270 /
27757 นางสาว หยดพลอย เพทายรําลึก 83/4ม.5 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
27758 นาง หยวก คงเนียม - ม.11 สวรรคโลก สุโขทัย /
27759 นาง หยะ สาบวช - ม.1 เมืองสงขลา สงขลา /
27760 นาย หยัด จันทรแฉง 171 ราชดําเนิน บางขุนพรหม พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
27761 นาย หยัน พินิจภาระ 1 เมือง พิจิตร / /
27762 นางสาว หยาดฝน ปานคง 255/246 พิบูลยอุปถัมภ ลาดพราว สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
27763 นาย หยาหยา พลอยขาว 385/3ม.10 เมืองพังงา พังงา /
27764 นาย หยํา แซแต 284 อรุณอมรินทร ศิริราช บางกอกนอย ธนบุรี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1262 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

27765 นาย หย่ํา โฉมคํา 2 บานดาน เมือง อุตรดิตถ /
27766 นาย หยิม โสภี /
27767 นาย หยี ทวีเกียรติ หมูที่ 8 ต.หอยทราย  อ.หนองแค จ. สระบุรี /
27768 นาง หยี่ แซกก 197 หลังโรงหนังแคปป ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
27769 นาย หยุด บุญรอต 5ม.2 สามโก สามโก อางทอง /
27770 นาย หยุย ปุนปน 6 ศรีพนม ทุงยั้ง ลับแล อุดตรดิตถ /
27771 นาย หยุย ภักดีศิริวงษ หมูที่ 1 ต. โพธิ์กลาง อ.เมือง จ. นครราชศรีมา /
27772 นาย หยู แซตั้น - ม.3 บานบึง ชลบุรี /
27773 นาย หยู แกวพันราย หมูที่ 8 ต.หอยทราย อ.หนองแค จ. สระบุรี /
27774 นาง หรม สังขพุม 597 จรัญสนิทวงศ 65 บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
27775 นาย หรรษธร อากาศฤกษ 50/47 4 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
27776 นางสาว หรรษา กิตติวัฒโนคุณ 104 อนิทรพิทักษ 3 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
27777 นางสาว หรรษา จินาเกตุ 114/16 ม.3 ต.ไทรมา อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 นนทบุรี /
27778 นาง หรรษา ทักราล 577/58 จรัญสนิทวงศ13 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
27779 นาง หรรษา วะน้ําคาง 168/15 ชัยพฤกษ คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
27780 นางสาว หรรษา เวชานนท 146 4 บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
27781 นาง หรรษา ศรีสันติสุข 168/64 ชัยพฤกษ คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
27782 นาง หรอบิอา การเรียบ 14/ม.5 อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่ /
27783 นาย หรั่ง ตูนิ่ม หมู 9 ต.กลับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
27784 นาย หร่ํา แจมเสมอ /
27785 นาย หร่ํา นาคประสม ม.5 ต.คลุง อ.เมือง จ.ลพบุรี /
27786 นางสาว หริจันทน เทพรัตน 67 สันติราษฎร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
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27787 นาย หรี่ เฟองจัน 139 ต.ทํานบ อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค /
27788 นาย หรี่ วิเศษ 5 วังพระโจม เมือง นครนายก /
27789 นาง หรีด ทองเอ้ียว - ม.1 สิเกา ตรัง /
27790 นาย หรุน แกวพันธุพงศ 337 ดํารงรักษ โสมนัส ปอมปราบ กทม. /
27791 นาย หรุน รักษาสุวรรณ 171/308 ม.2 กรมขนสงทหารอากาศ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
27792 นาย หรุน เวชสวรรค 183/38 ในเมือง เมือง พิษณุโลก / /
27793 นางสาว หฤทัย คุตตางกูร 1856 ซ.จรัญสนิทวงศ 75 ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700 กรุงเทพมหานคร /
27794 นางสาว หฤทัย ชัยม่ิงมงคล 747/115 พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
27795 นางสาว หฤทัย สิงหกุล 8/7 อูทองนอก ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27796 นางสาว หฤทัยกาญจน กัลยา 24/603 9 วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 /
27797 นาย หฤษฎ สิริเวชพันธุ 2/198ม.9 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
27798 นาง หลง กลอนโคกสูง /
27799 นาย หลง ขาวละออ 461 ต.เทพศิรินทร ถ.บํารุงเมือง อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
27800 นาย หลง จันทรสมบัติ 589 4 ในเมือง เมือง รอยเอ็ด / /
27801 นาง หลง ทองคํา - ม.4 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี /
27802 นาย หลง ธงภักดี 74 ม. 6 ต. บางเขน อ.เมือง จ. นนทบุรี /
27803 นาย หลวง แกวจันทร 6 ปากบอง ปากบอง ลําพูน /
27804 รอยเอก หลวง หัญรณการ 1 ประชาธิปตย ธัญญบุรี ธัญญบุรี ปทุมธานี /
27805 นาย หลวม เจคษเกษกิจ - ม.3 อุทัยธานี /
27806 นาย หลอ แกวสันเทียะ 6 ม.8 บัลลังก โนนไทย นครราชสีมา /
27807 นาย หลอ นวนอินทร 34 /13 ต. ในเมือง ถ.พระองคดํา  อ.เมือง จ.พิษณุโลก / /
27808 นาย หลอ ลาเลิศ 26ม.9 อุบลราชธานี /
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27809 นาย หลอม ชาญศักดิ์ 1 ไทรนอย บางบาล พระนครศรีอยุธยา /
27810 นาย หลัก พรหมทา 1 3 บึงบูรพ บึงบูรพ ศรีสะเกษ 33220 /
27811 นาย หลักทอง ใบสะอาด 999/73 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
27812 นาย หลักธรรม ตระกูลโอสถ 248 ถ.มาลัยแมน ต.ทุมกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม /
27813 นาง หลั่งเอง แซหลิ่ม 48/30 ประชาราษฎรสาย 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
27814 นาง หลับ เสาแบน - ม.13 สวรรคโลก สุโขทัย /
27815 นาย หลา แหลงหลา 74 8 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 86000 /
27816 นาย หลา ออมจันทร 53 ม.6 นิคมสรางตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี /
27817 นาย หลา แกนลาด 1 แจหม แจหม ลําปาง /
27818 นาย หลา ตะแคน 1 แมระมาศ แมสอด ตาก /
27819 นาย หลา ตะราช 13 หนองตอง หางดง เชียงใหม /
27820 นาย หลา เสนามาตย หมู 8  ต.อ่ึงอาง อ.จตรุพักตรพิมาน จ.รอยเอ็ด /
27821 นาย หลา หอมช่ืน 7 สันทราย พราว เชียงใหม /
27822 นาง หลา /
27823 นาง หลาน วงศคําพิ /
27824 นาย หลาน วงศไชย 7 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม /
27825 นาย หลาม พระประสิทธิ์ 1 บางเลน บางเลน นครปฐม /
27826 นาย หล่ํา ภูวนาถ 22 อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี /
27827 นาย หล่ํา แยมรัสมี หนาเมือง เมือง ราชบุรี /
27828 นาย หลิ่ง วัจจนานนท 1 น้ําปรัก อํานาจเจริญ อุบลราชธานี /
27829 นาง หลิน นอยวัฒน 1483 ก. ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
27830 นาย หลิน ประชุมชน 274 ม.2 พรรณา พรรณานิคม สกลนคร /
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27831 นาย หลิน หินนาค 1108 เขือนธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
27832 นาย หลิ่ม เรืองคุม - ม.1 มโนรมย ชัยนาท /
27833 นาย หลี เจริญสุข - ม.6 คุงพยอม บานโปง ราชบุรี /
27834 นาย หลี ทรัดทรง 19 สามงาม สามงาม พิจิตร /
27835 นาย หลี ทองมา 1 ทาขม้ิน โพทะเล พิจิตร /
27836 นาง หลี นุชพวง /
27837 นาย หลี วัฒนสุข 29/2ม.4 นครสวรรค /
27838 นาย หลี ศริริมงคล 2 เขาแรง เมือง ราชบุรี /
27839 นาย หลี ศิริวัฒน 23/17 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
27840 นาย หลี อยูบานคลอง 30 หมู 4 ต. ในเมือง ถ.สุโขทัย  อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
27841 นางสาว หลีเกียง แซลี้ /
27842 นาย หลีเจ็ง แซเตีย 891-893 ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
27843 นาย หลีแฉะ แซเตียว 234 เมืองเชียงราย เชียงราย /
27844 นาง หลีสี แซตั้ง 1836 ต.กอกมะถั่ว ถ.ตรอกจันทร อ.บางรัก จ.พระนคร /
27845 นาย หลุย บัวสําลี 174ม.6 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค /
27846 นาย หลุย พิสมัย 50 5 ประชาธิปไตย ทาพ่ีเลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี /
27847 นาย หวง สมเผดิม - ม.9 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
27848 นาย หวง สวัสดี 7 ปากพลี ปากพลี นครนายก /
27849 นาย หวง สื่อเฉย 22ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
27850 นางสาว หวง ผึ่งบุรุษ 96 ม.2 ราชดําเนิน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
27851 นาย หวน บุญตัว 72 6 ราชบูรณะ ราชบุรรธ ธนบุรี /
27852 นาง หวน สุตระ - ม.3 ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช /
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27853 นาย หวล กลิ่นสง ทายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
27854 นาย หวล ขําเทศฐา 5 ชองสะแก เมือง เพชรบุรี / /
27855 นาย หวล รอดสุข 431 ม.3 นครศรีธรรมราช /
27856 นาย หวล วินิจสร 95-97 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค /
27857 นาย หวล โสภา 45/20 ม.13 จรัญสนิทวงศ บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / /
27858 นาย หวล หูตาชัย หมูที่ 11ต.ทุงแท อ.มโนสาคร จ.อุบลราชธานี /
27859 นาย หวัง เจณณวาสิน 131 ม.15 พะเยา-วังเหนือ เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
27860 นาย หวังจิตต อัตตสินทอง 317 แสงชูโต ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี /
27861 นาง หวังฮุย แซหลวน 107/197ม.4 สวนสยาม คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร /
27862 นาง หวัญ ใจหาว - ม.4 นครศรีธรรมราช /
27863 นาย หวัน กันทาอินดะ 8 ลี้ ลี้ ลําพูน /
27864 นาย หวัน ขันธวิไชย 114ม.4 อุดรธานี /
27865 นาย หวัน ช่ืนชม 16 ม.7 อุบลราชธานี /
27866 นาย หวัน มณีราม 103 3 สายทาวังตาล ทาวังตาล สารภี เชียงใหม /
27867 นาย หวั่น กงภูธร 3 2 สถลเชียงคาน กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 / /
27868 นาย หวาด ดุงสูงเนิน 1 โปงแดง สูงเนิน นครราชสีมา /
27869 นาย หวาน กิมศรี 57ม.1 สุขุมวิท เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
27870 นาย หวาน คลายสุพรรณ 4 ปากน้ํา เมือง ชุมพร /
27871 นาย หวาน ชาติสุทธิ 16 ม.2 หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค /
27872 นาย หวาน นุชนิยม 8 นาแกว เกาะคา ลําปาง / /
27873 นาย หวาน เพ็งทับ 11 17 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน ธนบุรี /
27874 นาย หวาน โภชนะ - ม.8 มะขาม มะขาม จันทบุรี /
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27875 นาย หวาน สานประสงค 16 ม.8 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.ธนบุรี /
27876 นาย หวาน อินทรปน 39 ต.บานแหลม อ.บางปลามา จ.สุพรรบุรี / /
27877 นาย หวาม้ิง แซเตียว 7 ปอมปราบ ปอมปราบ พระนคร /
27878 นาง หวาย ปาจีนบูรวรรณ 549 ต.บางเมือง ถ.ประโคนชัย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ /
27879 นางสาว หวายแกว นนทสาย 26 ซ.บานบึง-แกลง 5/1 ถ.บานบึง-แกลง ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี 20170 /
27880 นาง หวิน ชุนศิริรักษ 609 ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม /
27881 นาง หวี แกวงาม /
27882 นาย หอ เศิกศิริ 1 สําราญ ยะโสธร อุบลราชธานี /
27883 นางสาว ห็อง สุธรรมมา 148/9ม.8 เมืองชุมพร ชุมพร / /
27884 นาง หอง ณะณรงค - ม.7 หาดใหญ สงขลา /
27885 นาง หอง สุจริต - ม.9 สวรรคโลก สุโขทัย /
27886 นาย หอม จันทรทอง ค.003 ม.3 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี / /
27887 นาย หอม จันทรบุญมา 991 ถนนนครไชยศรี สามเสน ดุสิต พระนคร / /
27888 นาย หอม เฉลยถอย 61 ม.4 โกรกพระ นครสวรรค /
27889 นาง หอม ตรีสารศรี ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา /
27890 นาย หอม เถาวโท 437 สุนทรวิจิตร ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
27891 นาง หอม พงษพูล 103 ต. บางระกํา อ. บางระกํา จ.พิษณุโลก /
27892 นาย หอม ยิ่งเจริญ 1303 ชางมอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
27893 นาย หอม สุนทรา 5-7-9 เขตราญนิพล อุบลราชธานี /
27894 นาย หอม อุดมผล 4 หนองบัว บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา / /
27895 นาง หอม อุยออน - ม.3 พิจิตร /
27896 นาย หอม ฮงเจริญ 1303 ทาแพ เชียงใหม /
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27897 นางสาว หอมปรางค ชาลีกันหา 93ม.12 เกาะกลาง สารภี เชียงใหม 50140 / / /
27898 นาย หอมปรุง งามขํา 376 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27899 นาย หอมหวล แตสกุล 52/6 รณชัยชาญยุทธ ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
27900 นาย หอย ภักดีศิริวงษ ม.1 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
27901 นาง หอย บุญยัง - ม.4 กง กงไกรลาศ สุโขทัย /
27902 นาย หะมะ สะอิ 3 พรอน เมืองยะลา ยะลา /
27903 นาง หะยี แมะหมะ - ม.1 มายอ ปตตานี /
27904 นาย หั่งแช แซนิ้ม 23 พาดสาย สัมพันธวงศ กทม. /
27905 นาย หัด บรรจง 151/1ม.15 เจนจมทิศ โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา /
27906 นาย หัด พรรคพล 42/1ม.1 หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด /
27907 นาย หัด ภูชาดึก 14ม.2 หนองออ หนองวัวซอ อุดรธานี /
27908 นาง หัทยา ไชยสูรยกานด 2013 บรรทัดทอง วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
27909 นาย หัทยา มณีกุล 24/19 ไทรเพชร หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
27910 นาง หัทยา มณีโรจน 231 ม.5 ชุมคา นครราชสีมา /
27911 นาย หัน คําแทง 248/3ม.2 โนนคูณ ยางชุมนอย ศรีสะเกษ /
27912 นาย หัน ศิริโต 1280 สายกลาง หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
27913 นาย หันต ขอสูงเนิน 7ม.1 นครศรีธรรมราช /
27914 นาย หับ ลองทอง 89 เชียรใหญ เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
27915 นาย หัมมะ วงษอนันต 32 นครบาล อุบลราชธานี /
27916 นาย หัสชน วิมุตตินันท 16/36ม.8 จรัญสนิทวงศ13 จรัญสนิทวงศ บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / / /
27917 นาย หัสดินทร จําปาเทศ 2802 1 ลิมิต 33 วัดคาน สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / /
27918 นาง หัสยา ศิลาวิเศษฤทธิ์ 99/2 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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27919 นาย หัสฤทัย บัวโรย 216ม.6 ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ / /
27920 นาย หัสษมา ปญญาคํา 60/264 พระยาสุเรนทร 9 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / / /
27921 นาง หา กาทองทุง 99 เกษมราษฏร ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ / /
27922 นาย หา ศรีชมภู 2 คอเหนือ ยะโสธร อุบลราชธานี /
27923 นาย หาญ จันทรผูก ม.6 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก /
27924 นาย หาญ จันทา 1/7 ม.5 ตลาดสี่แยกสันมะคา หนองแค สระบุรี /
27925 รอยตรี หาญ ลําลึก 130/755 เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
27926 นาย หาญ ศรีศักดิ์ 302 ศาลเจาพอเสือ พระนคร กทม. /
27927 นาย หาญ หริมเทพาธิป 40/579ม.7 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
27928 นาย หาญชัย สงวนให 83/122 ประชาอุทิศ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
27929 นาย หาญศึก ไกยะฝาย 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
27930 นาย หาญศึก ไกยะฝาย 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
27931 นาง หาปอเซาะ ซามะ 9/3ม.3 พรอน เมืองยะลา ยะลา /
27932 นาย หาหมีน หวังสบู 169 5 เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 81000 /
27933 นาย หิ้ม ตันธนวัฒน - ม.1 หนองจิก ปตตานี /
27934 นาย หิรัญ กุยเกง 71/4 ม.1 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
27935 นาย หิรัญ กุหลาบศรี 126ม.13 วัดไทร เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
27936 นาย หิรัญ ดารา 98 ม.18 หมูสี ปากชอง นครราชสีมา 30130 / / / /
27937 นาย หิรัญ วาทกิจ 1809 จอมพล ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
27938 นาย หิรัญ ศรีเหรา 99 สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
27939 นาย หิรัญ ศรีอนันต 88 4 ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง 14110 /
27940 นาย หิรัญ แสงหิรัญ 47/258 5 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
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27941 นาย หิรัญ อิทฮะรงค 5 ไผทาโพธิ์ โพธิ์ทะเล พิจิตร /
27942 นาย หิรัญ อินทรตลาดชุม 173 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก / /
27943 นาย หิรัญ อินธะรงค ม.5 ต.ไผทาโพธิ์ อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร /
27944 นาย หิรัณย บุญปอง 2 เวียงใหม แมสะเรียง แมสะเรียง แมฮองสอน / /
27945 นาง หีด จันประจวบ - ม.9 ชุมพร /
27946 นาง หีด เลงหวัด /
27947 นาย หุย พัฒนากุล 88ม.4 สุระนารายณ นครราชสีมา /
27948 นาย หุย สัทธานนท 955 4 เทศา ในเมือง เมือง กําแพงเพชร / /
27949 นาย หุย คลังเพชร 124-126 ราษฎรเกษมอุทิศ ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร / /
27950 นาย หูนา แซเตีย 67 ต. มหาพุฒาราม อ. บางรัก จ.พระนคร /
27951 นาย เหง มะลิแกว 68/330 ม.7 13 ศรีสุทัศน(ชุมชนการเคหะ) เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / /
27952 นาย เหงียน กลิ่นเจริญ 046 วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
27953 นาย เหม ชิตะปรีชา 2014/47 ม.5 ประชาราษฎร หวยขวาง หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
27954 นาย เหม มีปด 573 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
27955 นาย เหม ไทรเกิดศรี 93/6 หมูที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต. ออมใหญ อ. สามพราน จ. นครปฐม /
27956 นาย เหม็ง พวงชัย 33ม.1 นครสวรรคออก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
27957 นาย เหมราช ราชปองขันธ 349/116 ม. 4 คลองสองตนนุน ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 /
27958 นางสาว เหมวดี เกษตรสินสมบัติ 69 5 ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ 77180 / / / /
27959 นาง เหมวรรณ ทองคง 62/18 ม.3 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
27960 นาง เหมือง ตันปา /
27961 นาย เหมือน คําวันทึก 159-160ม.2 ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา /
27962 นาย เหมือน บุษยะมา 19 ทาชาง ทาชาง นครราชสีมา / /
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27963 นาย เหมือน ราตรี 2 มุกดาหาร มุกดาหาร นครพนม /
27964 นาง เหมือนใจ แกวบุญธรรม 1406ม.6 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
27965 นางสาว เหมือนฝน จงเจริญศิริ 42 ม.7 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / /
27966 นางสาว เหมือนพร อโศกตระกูล 66ม.5 พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม / / /
27967 นาย เหยียน กลิ่นเจริญ 3 พลอยแหวน ทาใหม จันทบุรี /
27968 นาย เหยียน อินตรา 70 ม.2 พนัสนิคม ชลบุรี /
27969 นาย เหรียญ คามบุศย 89/706 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
27970 นาย เหรียญ แซคู 474/33 ต. มะขามหยง อ.เมือง จ. ชลบุรี /
27971 นาง เหรียญ ดอนแรม - ม.19 ศรีราชา ชลบุรี /
27972 นาย เหรียญ โนนทวงษ 43/2ม.14 มิตรภาพ ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
27973 นาย เหรียญ บุญมีทอง ม.2 ตะพานหิน พิจิตร / /
27974 นาย เหรียญ พลไพรินทร 109 ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค /
27975 นาย เหรียญ รังษิโย 1498 3 บานสวน เมือง สุโขทัย / /
27976 นาย เหรียญ รุจาคม 493/1 ผักปง ภูเขียว ชัยภูมิ / /
27977 นาย เหรียญ เวฬุวนารักษ 55 แจงสนิท อุบลราชธานี /
27978 นาย เหรียญ สบายดี 19ม.17 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
27979 นาย เหรียญ อุดมผล 107 บางเตย สามโคก ปทุมธานี / /
27980 นาย เหรียญทอง ไทยวิบูลวงศ 3/144 ม.6 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
27981 นาย เหรียน เอียง 22 ต.ยานนาวา อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
27982 นาย เหล็ก ชาเรืองฤทธิ์ 1ม.2 กุดขอนแกน ภูเวียง ขอนแกน /
27983 นาย เหล็ก ธรรมฤทธิ์ 25 ม.12 เพ็ญ อุดรธานี /
27984 นาย เหล็ง นามจํารัส 149/10 เมืองระยอง ระยอง /
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27985 นาย เหล็ง ศรีวิชัย 87 1 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
27986 นาย เหล็ง ศรีสุข หมูที่ 7 ต.สวาง อ.สวางแดนดิน จ. สกลนคร /
27987 นาย เหลา วิระรุบ /
27988 นาย เหลียงเชง แซหลี 116 พระราม 4 สามแยก สัมพันธวงค พระนคร /
27989 นาย เหลียงอู แซเฮง 446 ปอมปราบ ปอมปราบ พระนคร /
27990 นาย เหลียน นอยนวม 5 บานกลวย เมือง ชัยนาท / /
27991 นาย เหลียม นิยมสุข หมูที่ 3 ต.หนองแพน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
27992 นาย เหลี่ยม แกวบัวดี ม.8 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค /
27993 นาย เหลี่ยม จันทร 8 ม.4 มวงไข พังโคน สกลนคร /
27994 นาย เหลี่ยม จันทรพวง ม.5 อินทรบุรี สิงหบุรี /
27995 นาย เหลี่ยม จันทิโพธิ์ 561ม.1 ชุมแพ ชุมแพ ขอนแกน /
27996 ร.ต.ต. เหลี่ยม จีนชาง 455/29 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
27997 นาย เหลี่ยม ถาดทอง 98 ระนอง ซอย 2 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
27998 นาย เหลี่ยม บุบผาชาติ ม.5 บานกลาง สอง แพร / /
27999 นาย เหลี่ยม ประเสริฐ 6 มณีหัน สีคิ้ว นครราชสีมา /
28000 นาย เหลี่ยม ปทมะสุวรรณ 347 เขาน้ําตก ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ /
28001 นาย เหลี่ยม ศิรินัย 9 ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
28002 รอยตรี เหลี่ยม อินวรานุกูล 34 ต.รองเมือง ถ.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
28003 นาย เหลือ แกวรัตน ม.4 ต.บางกะป อ.บานหม่ี จ.ลพบุรี /
28004 นาย เหลือ คชรินทร 3 ไกจันทร ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
28005 นาย เหลือ ฉิมป 223-224 คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ /
28006 นาย เหลือ ธรรมมะ 7ม.9 ปราจีนบุรี /
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28007 นาย เหลือ ประมวญ 6 ม.4 แหลมสิงห จันทบุรี / /
28008 นาย เหลือ พงษพานิช 652-654 พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
28009 นาย เหลือ พูนวงษ 90 ประชาธิปไตย บุคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
28010 นาย เหลือ เภาดี 28/3ม.2 หวยทราย หนองแค สระบุรี /
28011 นาย เหลือ มณีดานจาก 124 ม.4 กําปง โนนไทย นครราชสีมา /
28012 นาย เหลือ มิลินทสูตร 1281 อิสระภาพ กัลยาณมิตร ธนบุรี กทม. /
28013 นาย เหลือ สรอยทอง หมูที่ 4 ต.บางกระทุม อ. บางกระทุม จ.พิษณุโลก /
28014 นาย เหลือ แสงเลิศ 151 อุดรธานี /
28015 นาย เหลื่อม คลังมนตรี 5 ศิริอํามาตย บุญศิริ ศาลเจาพอเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28016 นาย เหลื่อม ศิริพรหม 305ม.6 ลานสะภา กําแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
28017 นาย เหวา หนูเมือง - ม.6 ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท /
28018 นาย เหวียน โพธิ์แกว 23 ม.4 โคกหลอ โคกหลอ เมืองตรัง ตรัง /
28019 นาย เหิน ทับเถื่อน หมู 1 ต.ทาภพ อ.เมืองจ.ราชบุรี /
28020 นาย เหิมพงศ สังขชวย 217 ม.6 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
28021 นาย แหงม เกษราษฎร 64 ม.4 เพ็ญ อุดรธานี /
28022 นาง แหมม ซาตัน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
28023 นาย แหยง พัฒนา 14 3 คลองภาษี กันตัง กันตัง ตรัง /
28024 นาย แหยม จันทวงษ ม.7 หัวไผ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
28025 นาย แหยม แซมา 308 ม.3 ต.ในเมือง อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี /
28026 นาง แหยม พองยิ้ม - ม.13 สวรรคโลก สุโขทัย /
28027 นาย แหยม พันทอง ม.14 ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก /
28028 นาย แหยม วงษสอาด 48 ม.5 หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี /
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28029 นาย แหยม เหลาประเสริฐ 44ม.2 บานกง หนองเรือ ขอนแกน /
28030 นาย แหยม หมู 5 ต.พันดอนอ.กุมภวาป จ.อุดรธานี /
28031 นาย แหล เชาวัลล 45-46 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา /
28032 นาย แหล เวียงนนท 163ม.7 เมืองเกา เมืองขอนแกน ขอนแกน /
28033 นาย แหลง ศรีจําปา - ม.1 เกาจาว เมืองลําปาง ลําปาง /
28034 นาย แหลม ลายน้ําเงิน 1 หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ /
28035 นาย แหลม ศิวกุล 593 หมูที่ 1ต. แมกลอง อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม /
28036 นางสาว แหลมทอง ปาซิโก 94ม.2 ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี /
28037 นาย แหลมทอง ศรีโนนยาง 75ม.13 น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน /
28038 นาย แหลมทอง หลงชิน 92ม.7 ประชา เดชอุดม อุบลราชธานี /
28039 นาย แหลว พัฒนพันธุ 12 ม.17 คําขวาง วารินชําราบ อุบลราชธานี /
28040 นาง แหว ชุมกลิ่น /
28041 นาง แหวน ปานจักร /
28042 นาย แหวน เหมโส 54 ม.12 ขวาว เสลภูมิ รอยเอ็ด /
28043 นาย แหวว ยิ้มชาง - ม.3 สวรรคโลก สุโขทัย /
28044 นาย โหงกัง แซโชว 1036 นครนายก เมือง นครนายก /
28045 นาย โหงว แซโจว 146 ม.4 ต.นครไชยศรี อ.ดุสิต จ.พระนคร /
28046 นาง โหมด นฤทัย - ม.5 สวรรคโลก สุโขทัย /
28047 นาง โหมด อุตทา - ม.4 แมสรวย แมสรวย เชียงราย /
28048 นาง ใหญ เกิดศิลป 304-305 ต.ชุมคา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
28049 นาย ใหญ ดีมีชัย 5 โพรงอากาศ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา / /
28050 นาย ใหญ ทินกระโทก 1144 นครไชยศรี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
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28051 นาย ใหญ เที่ยงแท 2763 ตรอกสารภี ตรอกสารภี คลองสาน กทม. / /
28052 นาย ใหญ ไพโรจน 29 บางลูกเสือ องครักษ นครนายก /
28053 นาย ใหญ สีตะวาทิน 25/6 ต.เทพศิรินทร ถ.ซอยมะลิ อ.ปอมราบ จ.พระนคร /
28054 นาย ใหญ เอมบัว 37 5 บางไผ ภาษีเจริญ กทม. /
28055 นาง ใหม ปนสาย 29/1 1 เชียงใหม-ฮอด ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม 50160 / /
28056 นาง ใหม สีชาย - ม.3 เมืองกระบี่ กระบี่ /
28057 นาย ใหสุข แซโตว - ม.4 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
28058 นาย ใหเส็ง รัตนานนท 122ม.3 มาลัยแมน ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม / /
28059 นาง ไหมกะลาโสม หัสนีย 6/2 ม.3 พังงา /
28060 นางสาว ไหมกาโสม ลิงาลาห 326/5 พัฒนชาง พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
28061 นาย ไหล กําเขียว 6 หวยทราย สันกําแพง เชียงใหม /
28062 นาง ไหว วันละสี - ม.1 เมืองลําปาง ลําปาง /
28063 นาย ไหเหลียง แซเบ 128 จุฬาซอย 16 พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
28064 นางสาว ฬสฬส จันทนะ 1/5 5 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
28065 นาย อกนิษฐ ศิริทัศน 37/12 โกสุมรวมใจ 35 แยก 12 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
28066 นางสาว องอร คงช่ืน 179/2 บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
28067 นางสาว องอร วัฒนศิรางค 161 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
28068 นาย องอาจ จันทรังษี 2/7 สุขุมวิท บางพระ เมืองตราด ตราด /
28069 นาย องอาจ ชมตันติ 507 หนาเมือง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
28070 นาย องอาจ พงษโนรี 2 2 ทาทอง 1 ศรีชาววัง วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53170 / / / /
28071 นาย องอาจ สินสมบูรณ 76/142 1 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
28072 นางสาว องุน แซเฮง 1/15 แพร 54000 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1276 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28073 นางสาว องุน สมุทรเปาระยะ 626 ม.1 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ /
28074 นาง อจิรภาส บรรจงศิลป 2508/501 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
28075 นางสาว อชิรญา สันตยานนท 2/119 ปอบปูลา 6 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
28076 นางสาว อชิรญาณ รมยศิริไทย 99/1 ม.2 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ชลบุรี /
28077 นางสาว อฐิติญา นามบุญตรี 24/230ม.5 เพชรเกษม79 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
28078 นางสาว อณัญญา บุศยาจินดา 187/107 ภิญโญ สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
28079 นาย อณันยดี ดีสมจรนีย 237/7 อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
28080 นางสาว อณิษฐา ไมตรี 91/41 3 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
28081 นางสาว อณุภา นิลคูหา 70/2 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
28082 นางสาว อโณทัย นิยมเหมาะ 89/1000 หมู 3 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
28083 นางสาว อโณทัย ลิ้นลา 38/1 3 ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
28084 นาง อโณทัย เอมวัฒนา 271/18 พระราม 3 บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
28085 นาย อดิชาต จันทมุณี 679/684ม.1 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
28086 นาย อดิชาติ นิมากร 1035/97 กรุงเทพ-นนท ซ.33 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
28087 นาย อดิเทพ ทิพนี 36/2ม.1 สบเปง แมแตง เชียงใหม 50150 /
28088 นาย อดิเทพ สุเมธิวิทย 1010 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
28089 นาย อดิศร ใจดี 247 สกลนคร-นาแก ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร /
28090 วาที่รอยตรี อดิศร กาญจนโสภา 33 จรัญสนิทวงศ 75/1 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
28091 นาย อดิศร คนุวัฒนา 24/135 สุขาภิบาล2 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
28092 วาที่รอยตรี อดิศร คําภาสันต 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
28093 นาย อดิศร จิระเวชกิจกุล 166-168 ธนสาร ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
28094 นาย อดิศร แจมเพ็ชรรัตน 48/148 เสร4ี สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
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28095 นาย อดิศร ปญญาวุฒิชัย 365/20 เพชรเกษม คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
28096 นาย อดิศักดิ์ แกวอุนเรือน 1/1 ม.1 เมืองสกลนคร สกลนคร /
28097 นาย อดิศักดิ์ เงินกลม 37ม.14 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร /
28098 นาย อดิศักดิ์ จรรยาวัฒนวงศ 2/3-4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
28099 นาย อดิศักดิ์ ฉลองพันธรัตน 65 สุขุมวิท 95/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 /
28100 นาย อดิศักดิ์ ดวงคําจันทร 256ม.4 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
28101 นาย อดิศักดิ์ พุฒพันธ 219 4 กุดน้ําใส คอวัง ยโสธร 35160 / /
28102 นาย อดิศักดิ์ ภิระตา 198ม.4 ฝาง แมสูน ฝาง เชียงใหม /
28103 นาย อดิศักดิ์ วนาทรัพยดํารง 438/1 สุขาภิบาล 5 หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน /
28104 นาย อดิศักดิ์ วังศิริไพศาล 103-105 นิพัทธอุทิศ2 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
28105 นาย อดิศักดิ์ วัฒนนกิจรุงโรจน 137/4ม.2 เพชรเกษม ควนลัง หาดใหญ สงขลา / /
28106 นาย อดิศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ถาวร 3155/8 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
28107 นาย อดิศักดิ์ สุมาลี 65/450ม.7 ผดุงพันธ หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร /
28108 นาย อดิศักดิ์ อริยบูลพงศ 147 หลวง วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
28109 นางสาว อดิศัย ภูมิวิเศษ 2 4 เจริญราษฎร ฟาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
28110 นางสาว อดิศา บูรณประพฤกษ 40/1 9 หมูที่ 9 ลําพยา เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / / /
28111 นางสาว อดิศา สถิรวรกุล สงขลา /
28112 นาย อดิสรณ คงคํา 67/7ม5 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
28113 พันโท อดิสัย เรืองดิลกรัตน 32 วิชาเยนทร ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
28114 นาย อดุล วรรณศร 302/18 ลาดพราว1 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
28115 นาย อดุล หญาปรัง 784/1 ม.1 ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
28116 นาย อดุล เอ่ียมวงษ 1 ทาแฉลม ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
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28117 นาย อดุลย กุลทวีทรัพย 10 17 เสรี หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10250 / /
28118 นาย อดุลย เกียรติสุนทร 31/3 เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
28119 ร.ต. อดุลย โยธี 222 พระราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
28120 นาย อดุลย เรือแกว 67/380 หมู 15 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 /
28121 นาย อดุลย วณิชยาลัย 116-118 สิทธิเกษม สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
28122 นาย อดุลย วังตาล 105/43 บรมราชชนนี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
28123 นาย อดุลย ศรีสวัสดิ์ 149ม.1 สันปาเปา สันทราย เชียงใหม /
28124 จ.ส.อ. อดุลย สิงหนอย 15 ม.1 รังสรรค หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
28125 นางสาว อติกานต สังขทอง 110/36 อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
28126 นาย อติเทพ อมรศักดิ์ 1351 ราชดําเนิน คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
28127 นางสาว อติภา กุลประเสริฐ 101 ม.8 ขุย ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 30270 / /
28128 นาง อติภา โกะสูงเนิน 81/29 11 ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
28129 นางสาว อทิตญาพร ขวัญชัย 360  หม 7 โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
28130 นาง อทิยา ขาวสามรวง 2/28 5 ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 / /
28131 นาย อธิกุล ไลออน 145 ซ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา /
28132 นาย อธิคม ทองน้ําตะโก 71/72 ต.โพธาราม ถ.ทรงประพาศ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
28133 นาย อธิคม สุขสด 12ม.3 บางขาม บานหม่ี ลพบุรี 15180 / /
28134 นาย อธิคม อมรกานต 048 เจริญผลวัฒนา บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
28135 นางสาว อธิดา มณีรัตน 102 ม. ซ.แบริ่ง 33 ถ. ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. กรุงเทพมหานคร /
28136 นาย อธินันท ณ ราชสีมา 4092 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
28137 นาย อธินันท นิลรัตน 4092 ต.ในเมือง ถ.ประจักษ อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
28138 นาย อธิป อรัญเหม วัดออนอย หมู 12 มาลัยแมน หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม /
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28139 นาย อธิปญ การิกาญจน 573/8 ไกรเพชร หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
28140 นาย อธิพัชร ลิขิตวัฒนเศรษฐ 51 เทียมบุญยิง เจริญรัก คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
28141 นาย อธิวัฒน ภูเวียง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
28142 นาย อธิวัฒน แสนหาญ 90 ม.13 ตาดกลอย - วังสะพุง ภูหอ ภูหลวง เลย 42230 /
28143 นาย อธิวัฒน อรสินธ 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
28144 นางสาว อธิษฐาน เกษอาภรณ 35/13 4 ศาลาแดง เมืองอางทอง อางทอง 14000 / / /
28145 นาย อน กันทะสอน 3 นาแกว เกาะคา ลําปาง / /
28146 นาย อน แกวดวงตา ชอแล แมแตง เชียงใหม /
28147 นาย อน จันทรมณี 1814 ในเวียง เมือง แพร /
28148 นาย อน ฉัวสกุล 279 8 ทุงสง นครศรีธรรมราช /
28149 นาย อน นัยยะ 1 ประชาธิปตย แมดาวโอน พาน เชียงราย /
28150 นาย อน มาศรีนวล - ม.13 กระทุมแบน สมุทรสาคร /
28151 นาย อน รัตนสิทธิ์ 689 ต.หัวเวียง ถ.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง /
28152 นาย อน ลักษณวิลาส 4 ม.3 ทาเรือ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
28153 นางสาว อนงค แกวคีรีวรรณ 140/88ม4 เขารูปชาง เมืองสงขลา สงขลา /
28154 นางสาว อนงค แกวผอง 96 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
28155 นางสาว อนงค จันทรพริ้ม 50/499 บางนา พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
28156 นาง อนงค ชมแกว 391 ม.4 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
28157 นางสาว อนงค ดวงหวา 2 ลาดพราว 132 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
28158 นางสาว อนงค ทองสุวรรณ 21/149 การเคหะหลังที่ 21นวมินทร คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
28159 นาง อนงค นีลวัฒนานนท 306 ต.บานบาตร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
28160 นาง อนงค ปานจ๋ิว 397/7 6 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค 60150 / / / /
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28161 นาง อนงค พรหมศร 20 รังสิต-นครนายก ปทุมธาน-ีรังสิต ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
28162 นาง อนงค พันพิมพ 75 หมู 7 นกแกว เมือง เมืองเลย เลย 42000 /
28163 นาย อนงค พิมพวงศ 50 สุขาอุปถัมถ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
28164 นาง อนงค เพชรฤทธิ์ 478/2 1 นครศร-ีทุงสง รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80130 / /
28165 นาง อนงค เพียรหาผล 49/260ม.3 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
28166 นางสาว อนงค ยอดยิ่ง 37/1 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140 เชียงใหม /
28167 นาง อนงค รอดออน 2009 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
28168 นาง อนงค เรืองศาสตร 210 ม.24 ต.สามเสนใน ถ.กองชางกล อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
28169 นาง อนงค วองวิทยา 41 ม.2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
28170 นาง อนงค ศรีประภา 173ม.10 คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร /
28171 นาง อนงค ศรีปญญา 13/3ม5 คลองแห หาดใหญ สงขลา 90110 / /
28172 นาง อนงค ศรีโพธิ์เผือก ม.4 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
28173 นาง อนงค อนัมบุตร 34 ริมแมน้ําเจาพระยา บางออ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
28174 นาย อนงค อบใข - ม.6 บางปูใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
28175 นาง อนงค อินทรสาลี 278/1 ถ.หลวง ต.เทพศิรินทร อ.ปอมปราบ กทม. /
28176 นาง อนงค อุบลขาว 75ม.2 ดํารงพัฒนา บานนา จะนะ สงขลา / /
28177 นาง อนงค เอียดคง 154/14ม.3 ระโนด ระโนด สงขลา /
28178 นางสาว อนงคทิพย บุณยะกมล 239 จักรพรรดิพงษ คลองมหานาค ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
28179 นาง อนงคนาถ ผลแกว 83/1 ม.6 เขาเพ่ิม บานนา นครนายก / / /
28180 นางสาว อนงคนารถ ตั้งสิทธิธรรม 115 เยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
28181 นางสาว อนงคนุช ทุมปด 68 พระรามที่ 2 ซอย 71 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / /
28182 นางสาว อนงคนุช เอมสอาด 135ม.9 ริมน้ําหนองปรัก จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
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28183 นาง อนงครัตน จําปพันธ 48ม.2 โคกกลอย ตะกั่วทุง พังงา 82140 /
28184 นางสาว อนงคลักษณ กุดกุง 31 ทาแฉลบ 2 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
28185 นางสาว อนงนาฎ สิงหคําปน 45/5 7 แมตืน ลี้ ลําพูน 51110 /
28186 นางสาว อนงศนาฏ สุขศรี 13 บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
28187 นาย อนนท เหลาศิริวิจิตร 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
28188 นาง อนนทพร ถิรพัฒนกุล 12 3 เขาแรง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / /
28189 นางสาว อนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ 635 ม.4 สุขาภิบาล2 ในเมือง บานไผ ขอนแกน 40110 /
28190 นาย อนรรฆพร นิศาภากร 100/53 ม.7 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
28191 นางสาว อนัญญา คงสกุล 59/99 1 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
28192 นางสาว อนัญญา นวทัตน 343 บานหมอ วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28193 นางสาว อนัญญา นาคแสงศรี 197 เจริญนคร65 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / / /
28194 นาง อนัญญา ผลธัญญา 199/16 ม.6 ซ. ถ.เสรีไทย ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.089-6890300 นนทบุรี /
28195 นาง อนัญญา วิเศษคุณ 33/7 สมเด็จพระปนเกลา กรุงเทพมหานคร /
28196 นาง อนัญญา เหลืองอรุณ 52 กานตประภา ริมคลองประปา กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
28197 นางสาว อนัญพร กะระมานนท 20 ออนนุช61 ออนนุช ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
28198 นางสาว อนัญลักษณ คลายสอน 35ม.9 บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
28199 นาง อนัน พันธุจินะ 133 5 บางหญาแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
28200 นาย อนันต เทพชุม 18 ม.8 พัทลุง 93110 /
28201 นาย อนันต แกวชะนา 5 9 เขาดิน เขาพนม กระบี่ 81140 /
28202 จ.ส.ต. อนันต แกวผสม 53/1 ม.3 ชะอํา เพชรบุรี / /
28203 นาย อนันต คีรีโรจน 2 หนองบัว หนองบัวลําภู อุดรธานี /
28204 นาย อนันต จรรยาศักดิ์ 184/440  ซอยริมคลองชักพระม. ชักพระ คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / / /
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28205 นาย อนันต จามรวรรณ หมูที่ 4 ต.เสาไห อ.เสาไห จ.สระบุรี /
28206 นาย อนันต จินดาพรหม 94 ม.7 ชุมพร /
28207 นาย อนันต จิรจุฑานนท 68ม.10 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี /
28208 นาย อนันต แจมขํา 19ม.8 บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ / /
28209 นาย อนันต โฉมวิไล 1 ม.5 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา /
28210 นาย อนันต ชมบุญสวัสดิ์ 246 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
28211 นาย อนันต ชินะจิตร 10 ต.สวนมะลิ อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
28212 นาย อนันต โชวติเวชย 414ม.2 ปทุมธานี /
28213 นาย อนันต ไชยเลิศ 103/3ม.1 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 / /
28214 นาย อนันต ไชยเสน 28ม.2 ปาคา ทาวังผา นาน 55140 /
28215 นาย อนันต ทองวัฒน 186ม.6 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
28216 นาย อนันต ทัศนา 44 สุขาภิบาล วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
28217 นาย อนันต เทพเดชา 72ม4 บอตรุ ระโนด สงขลา /
28218 นาย อนันต นิรุตตินันทน 382 ภูเก็ต ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต /
28219 นาย อนันต บํารุงกุล 18ม.4 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
28220 นาย อนันต บุญกนก 98/5ม.8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
28221 นาย อนันต บุญเฉลียว 7/2 ราชเชียงแสน หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
28222 นาย อนันต บุญญดิเรก 272 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
28223 นาย อนันต โปธิตา 21ม.7 เชียงแสน-สันกําแพง ออนใต สันกําแพง เชียงใหม /
28224 นาย อนันต พงศปรีชา 64ม.2 ทาขึ้น ทาศาลา นครศรีธรรมราช 80160 / /
28225 นาง อนันต พรมนี 78/1 ม.1 ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
28226 นาย อนันต พรหมทอง 94/1ม.3 ฟาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
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28227 นาย อนันต พรหมโยธิน 153ม.1 กาญจนวนิช พะตง หาดใหญ สงขลา /
28228 นาย อนันต พันธุพาณิชย 1049-1050 ต.หนาเมือง ถ.หมอชิด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา /
28229 นาย อนันต พันธุสวัสดิ์ 6/9 3 ง้ิวราย นครชัยศรี นครปฐม 73120 / /
28230 นาย อนันต พัวถาวร 874 เทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28231 นาย อนันต พ่ึงนุสนธิ์ 247/6 ม.1 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี /
28232 นาย อนันต มตุริมย 3ม.6 พานิชวิทย กายูบอเกาะ รามัน ยะลา /
28233 นาย อนันต มุลชาภิรมย 817 แกววรวุฒิ ในเมือง เมือง หนองคาย /
28234 นาย อนันต เมธีรัตนโสภณ 131/26-27ม.2 ฟาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
28235 นาย อนันต ยอดสรอย 714 ทางไปเขานอย บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
28236 นาย อนันต รักอริยะพงศ 20/40ม.5 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28237 นาย อนันต รัตนพิภพ 259 ต.เทพศิรินทร ถ.วงจักร อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
28238 นาย อนันต ลาสงยาง 155/8 หนองคาย /
28239 นาย อนันต วิทยศักดิ์พันธุ 670/8 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
28240 นาย อนันต วิโรจนเตชะ 368 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
28241 นาย อนันต วีระวงศ 767/26 พรานนก บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
28242 นาย อนันต ศรีดาคมน 224 ซอยบุณยพรรณ บางขุนพรหม พระนคร พระนคร /
28243 นาย อนันต ศิริพูล 18/ เยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
28244 นาย อนันต ศิริโรจน หมู 2 ต.หนองบัว อ.หนองบัวลําภู จ.อุดรธานี /
28245 นาย อนันต ศุภวันต 121/55 พญาไท พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28246 นาย อนันต สมบูรณวิทย 45 ม.3 ศรีประจันต ศรีประจันต สุพรรณบุรี / /
28247 นาย อนันต สวัสดิ์พาณิชย 12-13 เพลินจิตต ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
28248 รอยตรี อนันต สอนสังข 132/35 พระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
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28249 นาย อนันต สุขแกว 154/17ม1 ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
28250 นาย อนันต สุขดี 56/1 สัมปทาน ทาใหม ทาใหม จันทบุรี 22120 /
28251 นาย อนันต สุขสกุล /
28252 นาย อนันต สุวรรณเวช 2 9 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี / /
28253 นาย อนันต สุวรรณสัญญา 3 ม.4 ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา /
28254 นาย อนันต แสนสะอาด 106 ม.10 หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี /
28255 นาย อนันต หยกสุกล ม.1 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม /
28256 นาย อนันต หอทองคํา 5/684 ม.9 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
28257 นาย อนันต อาจารีย 15/7 4 ออนนุช หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 12170 /
28258 นาย อนันต อุดมสิน 5 ม.7 บางตีนเปด เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
28259 นาย อนันต เอ่ียมศรี หมูที่ 6 ต.บางคลา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา /
28260 นาย อนันตชัย มหาศรีอริยวงศ 125/6ม.3 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
28261 นาง อนันตญา จันทรมณี 64/5 ม.4 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
28262 พันเอก อนันตร บุญรําไพ 70/819ม.7 ประชานิเวศ ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 10400 / /
28263 นาย อนันท ศิริเขตร 648 ม.14 เมืองอุดรธานี อุดรธานี / /
28264 นาย อนิรุตติ์ นามวงศ 26/4หมู5 นนทบุร1ี บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / / /
28265 นาย อนิรุทธ ฤทธิดํารงสกุล 3/2ม.4 ระนอง 85110 / /
28266 นาย อนิล คานธี 481 ประชาธิปก สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / / /
28267 นาง อนิเสริม บัวทอง 137/2ม.6 นครศรีธรรมราช 80170 / /
28268 นาย อนุ ยกทอง 100 3 เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110 /
28269 นาย อนุกูล แซกัง 41/2ม.2 พักทัน บางระจัน สิงหบุรี /
28270 นางสาว อนุชพันธ ขจรผดุงกิตติ 76 สุขุมวิท77 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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28271 นางสาว อนุชมีย สมาแอ 130/1 ม.4 ปทุมธานี 12000 /
28272 นาย อนุชา จิระวัฒนกุล 24 ม.7 มะขุนหวาน สันปาตอง เชียงใหม /
28273 นาย อนุชา ประเสริฐสุข 29/147 ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
28274 นาย อนุชา มหาศรานนท 126/1ม.3 ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ 53000 /
28275 นาย อนุชา ลิขิตธนานันท 4-6 เทศบาล นครปฐม 73000 /
28276 นาย อนุชาติ คุณสุข 110 ม.1 ต.บอเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี จันทบุรี /
28277 นาย อนุชิต เกตุสินรังสรรค 49 สามเสน บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28278 นาย อนุชิต ปลาทอง 526 ม.3 สระยายโสม อูทอง สุพรรณบุรี 72220 /
28279 นาย อนุชิต ปยถาวรอนันต 180 สุขาภิบาล วัดใหม เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
28280 นาย อนุชิต พิทักษทิม 33/109 เพาะนิยม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 / / /
28281 นาย อนุชิต รังสิตเสถียร 1311/21 จําเริญวิถี คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
28282 นาย อนุชิต ลุนทาลา 125/25 ม.1 หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
28283 นาย อนุชิต วิศวศุจิชน 49/2 เรืองราษฎร เขานิเวศน เมืองระนอง ระนอง /
28284 นาย อนุชิต ศิริรักษ 32/59 ม.10 สุขาภิบาล 1 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
28285 นาย อนุชิท ฤทธิพิทักษพงศ 102 พาดสาย สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
28286 นางสาว อนุตตรีย วรจิตต 999/85 ม.4 เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10220 /
28287 นางสาว อนุธิดา นอยพรม 198ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
28288 นางสาว อนุธิดา วารีย 176 10 คําบอ วาริชภูมิ สกลนคร 47150 / / /
28289 นางสาว อนุธิดา สิงหนาค 188 12 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน 40210 /
28290 วาที่รอยตรี อนุพงค สุภารังษี 270/1 9 2/5 โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม 50110 / / / /
28291 นาย อนุพันธ อามีเราะ 62/2 สุริยะประดิษฐ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000 /
28292 นาย อนุภาพ ถิรลาภ 76/160ม.6 ทานสัมฤทธิ์ ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
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28293 นาย อนุภาพ ทองเกลียว 73ม.10 มวง มหาชนะชัย ยโสธร /
28294 นาย อนุภาพ อุนจิตต 1/60 ม. 6 ต. อนุสาวรีย อ. บางเขน จ. กรุงเทพมหานคร /
28295 นาย อนุมัติ ใจช้ืน 33 ม.8 พหลโยธิน ไตรตรึงษ เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร /
28296 นางสาว อนุมาศ บุญลอย 5/14 3 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 /
28297 นาย อนุรักษ จารุวัฒนาศิริ 206/21 ศูนยวิจัย 14 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
28298 นาย อนุรักษ พิพัฒนดําเกิงกุล 1/59 สวรรควิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
28299 นาย อนุรัฐ แดงอุบล 345ม.1 หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม /
28300 นาย อนุรัตน จินดาพรหม 17/1 8 ปาสวิง เลียบคลองนาหมอน คลองขวาง ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
28301 นาย อนุวัชช ถาวรกุล 393 บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
28302 นาย อนุวัชร เหลามีผล 30/156 ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
28303 นาย อนุวัชร สวางเดือน 96/240ม.7 พระราม2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / / /
28304 นาย อนุวัฒน คิดเขม 102 9 ศรีฐาน ปาติ้ว ยโสธร 35750 / / / /
28305 นาย อนุวัฒน จันทะนา 21/151 3 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
28306 นาย อนุวัฒน จําดี 113/3 สุขุมวิท 26 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
28307 นาย อนุวัฒน จีรบุณย 176/15ม.4 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
28308 นาย อนุวัฒน แซหลิม 71/14 วิชิตสงคราม ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
28309 นาย อนุวัฒน เลิศสูงเนิน 509 ริมทางรถไฟ พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
28310 นาย อนุวัฒน ศีตมโนชญ 566/21 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร /
28311 นาย อนุวัฒน ศีตมโนชญ 566/21 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
28312 นาย อนุวัต เงินเจริญดี 67 ม.4 โชคไชโย กระทุมลม สามพราน นครปฐม / /
28313 นาย อนุวัต โสตถิยาภัย 23 ซ.4 เตาหลวง บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
28314 นาย อนุวัตน สงกุมาร 499 นครศรีธรรมราช ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
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28315 นาย อนุวัตร เกียรติพานิชย 13/4-5 ม.4 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
28316 นาย อนุวัตร คงจันทร 653 ม.8 พิษณุโลก-หลมสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก /
28317 นาย อนุวัตร นิลโกศล 22/7 ม.9 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี /
28318 นาย อนุวัตร อุมะวิภาต 1/1 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
28319 ส.อ. อนุศักดิ์ ทิพยรักษ 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28320 นาย อนุศักดิ์ ปญจาบุตร 542/212 รัชดา ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
28321 นาวาตรี อนุสรณ ปนแสง 301/94 ลาดพราว ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / /
28322 นาย อนุสรณ อยูเย็น 210 ม.9 โพธิ์ไทร ปาติ้ว ยโสธร 35150 / /
28323 นาย อนุสรณ อุดมบัวสุวรรณ 211 เจริญกรุง บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
28324 นางสาว อนุสรา นามวงศ 410/75ม4 ประชาอุทิศ33 ประชาอุทิศ บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 /
28325 นางสาว อนุสรา สีหนาท 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / / /
28326 นางสาว อนุสสรณ วงศอริยจิต 140 สบายใจ สุทธิสาร สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
28327 นาย อเนก ยอดสุขา - ม.4 ชนเกษม มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
28328 นาง อโนชา จีนงาม 123/111  ม.8 สุขุมวิท หวยใหญ บางละมุง ชลบุรี 20150 / / /
28329 นางสาว อโนชา เพ่ิมพูน 198/35ม.1 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี /
28330 นางสาว อโนทัย แซเฮง 92 หมู 3 บัวงาม ดําเนินสะดวก ราชบุรี 70130 /
28331 นาย อโนทัย ยนวิเศษ 318/1ม.3 ประชาพัฒนา ทับยาว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10820 / / /
28332 นางสาว อโนทัย ไวสติ 21 4 สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65130 /
28333 นาง อโนทัย สองไชย 59/4 นอกสวน บอยาง เมืองสงขลา สงขลา /
28334 นาง อโนมา บุนนาค 242ม. อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
28335 นาย อบ ศรีทิพย 345 ม.1 พัทลุง /
28336 นาง อบเชย ภาชนะกาญจน 95/1 ม.7 นครศรีธรรมราช / /
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28337 นางสาว อบเชย มณีรัมย 60/305 ม.8 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
28338 นาง อบเชย สกะมณี 32-34ม.6 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี /
28339 นางสาว อพิญญา แสงทอง 95 5 คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 / / / /
28340 นาง อภชญภรณ หม่ืนแกว 104/1 เทศาพัฒนา หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
28341 นาง อภันตรี วงศจําปา 20 1 บานบาก ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด 45000 / / / /
28342 นาย อภัย วินัยแพทย 631/5 ต.วังใหม ถ.พระราม 1 อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
28343 นาย อภัย อินทรสูตร 517/1 โกสีย ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
28344 นาย อภัยมณี จันบุตรดี 107/7 หนองคาย 43180 /
28345 นาย อภิจักษณ สัมปชชลิต 35/36 ถ.พญาไท ต.ถนนพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพมหานคร /
28346 นาง อภิชญาณัฏฐ เสมสวัสดิ์ 51/1136 1 ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
28347 นาง อภิชยา ตันประภัสศร 15/26ม.3 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
28348 นาย อภิชัย โคนพันธ 119/5 เทอดไทย ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
28349 นาย อภิชัย ฉวีกลรัตน 19/2 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
28350 นาย อภิชัย ดําออน 399/395 โชคชัยรวมมิตร จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
28351 นาย อภิชัย ตัณฑสุระ 143/19 กระเทียม สังขะ สุรินทร 32150 /
28352 นาย อภิชัย ทิพกองลาด 17/2 9 สงขลา-ระโนด มวงงาม สิงหนคร สงขลา / / / /
28353 นาย อภิชัย ศักดิ์อาภา 77/112 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร /
28354 นาย อภิชัย อภิวัฒนา 293/10 เจริญนคร คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
28355 วาที่รอยตรี อภิชัย อัจฉริยสุชา 292/1 บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
28356 นาย อภิชัย เอียดผอม 169/423 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 / /
28357 นาย อภิชา กอลาภประเสริฐ 6/10 ม.3 เชียงใหม 50300 /
28358 นาย อภิชา บุญศุภลักษณ 31/24-25 วัดมวง สุรนารี ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
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28359 นาย อภิชา หอมขจร 105/14 สุรินทร /
28360 นางสาว อภิชา เหลาอภิรัตน 155 สาธร 11 แยก 3 ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 /
28361 นาย อภิชา อ่ิมรอด 9/1 ม.5 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
28362 นาย อภิชาต กะมุทา 231ม.2 นครสวรรค /
28363 นาย อภิชาต แยมรุง 198-200 ต.บานบาตร ถ.บริพัตร อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพ /
28364 นาย อภิชาติ เข็มรัตน 126/7ม.14 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
28365 นาย อภิชาติ ชินะโชติ 66 อิสสระภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
28366 นาย อภิชาติ ชูศักดิ์ 51/756 ม.9 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
28367 นาย อภิชาติ ดวงนิล 5/255 5 ออเงิน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
28368 นาย อภิชาติ ถนอมวงษ 256/60 หมู 3 รามคําแหง สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 /
28369 พ.อ.อ. อภิชาติ ทอมชง 46 ม.2 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
28370 นาย อภิชาติ พัฒนะพิชัย 61/1 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี /
28371 นาย อภิชาติ พิกุลเวชช 54 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28372 นาย อภิชาติ เพงเรืองโรจนชัย 169-171 วรเดช หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
28373 นาย อภิชาติ เรืองจิระฤกษ 1195 อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม /
28374 นาย อภิชาติ ลิมติยะโยธิน 48/6 ประชาราษฎร 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / / /
28375 นาย อภิชาติ ศรีเสาวนันท 30 เสรีไทย61 แยก11 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
28376 นาย อภิชาติ อารยะจันทรจิตร 35/65ม.12 พัฒนาการ บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
28377 นาย อภิชาติ เอกวรงคฐิติ 50/49 5 เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
28378 นาย อภิชิต ดวงสุธีธาร /
28379 นาย อภิชิต ฉวีกุลรัตน 19/2 ลาดพราว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
28380 นาย อภิชิต อินโต 347 ม.5 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 / /
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28381 นาย อภิเชฏฐ ลวนแกว 374/25 ซ.ลาดพราว 71 ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร / /
28382 นาย อภิเชษฐ วัชรกิตติธาดา 42 กรุงเกษม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28383 นาย อภิเชษฐ เอ่ียมสงคราม 72ม.7 เมืองชัยนาท ชัยนาท /
28384 นาง อภิญญา กลีบผึ้ง 64/3 ม.12 จันทิมา (11) บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
28385 นาง อภิญญา คัฒทะจันทร 88 ม.4 เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
28386 นางสาว อภิญญา คําเกตุ 936/7 พหลโยธิน เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 /
28387 นาง อภิญญา คุมวงศ 1183/50 ตากสิน คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / / /
28388 นางสาว อภิญญา จิรอภิวัฒนา 78/20 ม.2 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
28389 นางสาว อภิญญา ทับกิม 48/2 1 หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
28390 นาง อภิญญา ปรีชาวงศ 12/286ม.11 นวมินทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / / /
28391 นาย อภิญญา แปงใจ 23/3ม.10 พุทธมณฑลสาย2 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
28392 นาง อภิญญา พยัคฆพงศ 49/462 สุภารวม ประชาราษฎร บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
28393 นาง อภิญญา พราวศรี 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
28394 นาง อภิญญา พันจันทร 70/3 ม.3 ถ.ชุมแสง-นครสวรรค ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค 60250 นครสวรรค /
28395 นางสาว อภิญญา ไพยะกาญจน 282 9 หนองขา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ 37110 / / / /
28396 นางสาว อภิญญา มหารุงเรืองรัตน 131/20 วรจักร บานบาตร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
28397 นางสาว อภิญญา วงคศิริกุล 792 กรุงเทพ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
28398 นางสาว อภิญญา วณิชชานนท 130/262 วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
28399 นางสาว อภิญญา เวชพงศา 145-9 จักรวรรดิ จักรวรรดิ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
28400 นาง อภิญญา ศรัทธาคม 102-104ม. อิสรภาพ สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
28401 นางสาว อภิญญา ศิวสฤษดิ์ 43/3 ม.8 บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 12170 / / / /
28402 นาง อภิญญา สายบัว 34/200ม.4 ทุงมังกร10 ทุงมังกร-ฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
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28403 นาง อภิญญา อยูประจํา 67/1 12 ไรขิง สามพราน นครปฐม 73210 /
28404 นาง อภิญญาณ กาญจนกุล 68/450 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / / /
28405 นาย อภิญญาณ นานิรัติศัย 237/5 รัถการ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
28406 นางสาว อภิณหพร ปริวัฒนนราสิน 1ม.12 สุขุมวิท พลิ้ว แหลมสิงห จันทบุรี 22190 /
28407 นาย อภิณัฐ คลายสถิตย 105/1ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา / / / /
28408 นาย อภิเดช มารยาท ไมตรีจิตต ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
28409 นาย อภิทัย อนันตประยูร 856/8-9 เจตจํานงค บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
28410 นาย อภิธรรม ภูขมร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
28411 นาง อภิธิดา บางโม 447 ม.10 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30000 /
28412 นาย อภิไธย ตั้งพัชรกุล 119/5 เทอดไท ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
28413 นาย อภินัทธ หลงเก 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 /
28414 นางสาว อภินันต มีพลกิจ 12/7 4 ทาวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 / /
28415 นาย อภินันท จําเนียร 119/5 เทอดไท ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
28416 นาย อภินันท บุญญาภิรมย 152/19 จรัลสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
28417 นาย อภินันท พัฒนากูล 90ม.4 สุรนารายณ สายออ โนนไทย นครราชสีมา /
28418 นาย อภินันท มังสาทอง 9/15ม.5 ทุงปรัง มะมวงสองตน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
28419 นาย อภิพล จิตรแกว 43/61 ม.5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 นนทบุรี /
28420 นาง อภิรฉัตร สุจินพรัหม 111/434 10 นาวงประชาพัฒนา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
28421 นางสาว อภิรญาณ จันทรฝาง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
28422 นางสาว อภิรดา ตราชู 87-89-91-93 รื่นรมย ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
28423 นางสาว อภิรดา เอ่ียมอํ่า 139/246ม.5 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
28424 นางสาว อภิรดี เวชกุลธํารง 23 ม.5 โพรงอากาศ บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา / /
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28425 นาย อภิรมย เจริญสุข 537 ต.กัลยาณมิตร อ.ธนุบรี จ.กรุงเทพฯ /
28426 นาง อภิรมย ภูนุช 8/3 7 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
28427 นาย อภิรักษ ชืนอนุสรณ /
28428 นาย อภิรักษ กรมวังกอน 310/1082ม.3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
28429 นาย อภิรักษ ช่ืนอนุสรณ 61/86 ม.2 ทาตลาด สามพราน นครปฐม 73110 / /
28430 นาย อภิรักษ สกุลสัน 61ม.3 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา / / /
28431 นาย อภิรักษ สิงหราช 376 ม.7 ทาขุนราม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 /
28432 นาย อภิรักษ สุจริตจันทร 171/821 หมู2 พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
28433 นาย อภิรักษ อัครเศรณี 1 ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก ราชบุรี / /
28434 นาย อภิรัช ประชาสุภาพ 1035/13 กรุงเทพฯ-นนท35กรุงเทพฯ-นนท บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / / /
28435 นาย อภิรัฐ ตราดุษฏี 273/1 สามเสน พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28436 นาย อภิรัตน วิจิตรสัมพันธ 119 ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ /
28437 นาย อภิรุม ปญญาพล 80/125 5 บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
28438 นางสาว อภิฤดี  หาญณรงค 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / / /
28439 นางสาว อภิลดา นาขันที 236 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 /
28440 นาย อภิวัฒ โมรา 88 ม.1 บานขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
28441 นาย อภิวัฒน ชัฎอนันต 26/13 สุขุมวิท 69 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 / /
28442 นาย อภิวัฒน เดชคูณมาก 498/1ม.1 เชียงใหม-เชียงราย เชียงใหม /
28443 นาย อภิวัฒน ธนะปุระ 206 ม.18 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
28444 นาย อภิวัฒน รัตนรุจิกร 101/9 เจาเคารพ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
28445 นาย อภิวัฒน อํานวยวิเศษโชค 307/37 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
28446 นาย อภิวัฒนฌกรณ ดวงภักดี 105-25 อุดรดุษฎี หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
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28447 นาย อภิวัตร กาญบุตร 51 ม.15 ซ. ถ. ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทร.- สกลนคร / / /
28448 นาย อภิศักดิ์ กองนักวงษ 277/1 สุขุมวิท63 (เอกมัย) ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / /
28449 นาง อภิศุฎา ยาละ 700/54 ม.1 ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
28450 นางสาว อภิษฎา สุวรรณประสม 6ม4 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา /
28451 นาง อภิษฎา อุดมธนภักษ 99/590 1 ลําผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 12000 /
28452 นาง อภิษฐา หมูพยัคฆ 469หมู12 ปาพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 62130 /
28453 นางสาว อภิสตรี สําราญรื่น 653/หมู8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65000 / /
28454 นางสาว อภิสมา สถาพร 132 7 ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรธานี 84150 /
28455 นาง อภิสมา หาญทรงกรณ 812/28 ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / /
28456 นางสาว อภิสรา พัฒนกําชัย 25/108 อินทามระ 2 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
28457 นาย อภิสิทธิ์ กัลยา 58/22 หมู6 สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ / / /
28458 นาย อภิสิทธิ์ ดิลกสินปญญา 278/253 ม. ซ.พ่ึงมี 50 ถ. ต.บางจาก อ.พระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. กรุงเทพมหานคร /
28459 นาย อภิสิทธิ์ เพ็ชรสุวรรณ 84 ซ.พ่ึงมี11 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
28460 นาย อม บุญคุมครอง ทาราม เมือง เพชรบุรี /
28461 พันโท อม แสงปญหา 244/328 ซอยพิพรพงษม.9 วิภาวดีรังสิต สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
28462 นาย อมร กานดา 9/6ม.3 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
28463 นาย อมร การุณ 236 นครสวรรค วัดโสมมนัส ปอมปราบ พระนคร / /
28464 นาย อมร เครือเพชร 660/62 จารุรัตน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
28465 นาย อมร จันตระกูล - ม.8 เมืองสตูล สตูล /
28466 นาย อมร แจมสุวรรณ ต.ไผหริ่ว อ.บานหมอ จ.สระบุรี /
28467 นาย อมร ใจสวาง 1639 เนรมิตร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
28468 นาย อมร โชติเวชการ 4/11 ประชาธิปไตย บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
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28469 นาย อมร ไชยธงรัตน 10 ม.5 ตะพานหิน พิจิตร /
28470 นาง อมร แซลิ่ม 712/2หฒุที1่ หาดใหญ สงขลา 90110 /
28471 นาย อมร ตั้งทรงศักดิ์กุล 78/3 ม.2 บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม 50120 / /
28472 นาย อมร ตันประยูร 28/27 เจิมปญญา ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง /
28473 นาย อมร บุญญาวงค 61 ม.2 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช / /
28474 นางสาว อมร บุญม่ัน 63/262 ม.7 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
28475 นาย อมร ปานอุรัง 234/2ม.3 ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
28476 นาย อมร เปรมกมล 269/4-5/ม.15 กสิกรทุงสราง ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
28477 นาย อมร พฤกษวนานนท 228/2 บาง เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
28478 นาง อมร เมืองโต 151/52 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
28479 พ.จ.อ. อมร สมรสมนตรี 134/33 สุขสวัสดิ์26 กรุงเทพมหานคร /
28480 นาย อมร สิงเสื้อ 93 ม.6 สอยดาว จันทบุรี / /
28481 นาย อมร หรรษกุล 393 ลาซาล46 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10230 /
28482 นาย อมร อมราภินันท - ม.4 สวางแดนดิน สวางแดนดิน สกลนคร /
28483 นาง อมร อรุณวิสุทธิ์ 1/25 จิระนคร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
28484 นางสาว อมร ออนศิริ 147 ราชวิถี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
28485 นาย อมรเทพ พูนทาหวา 419 1 โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 / / /
28486 นาย อมรเทพ สังขสิงห 8 กาวหนา นคร-ปากพนัง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
28487 นางสาว อมรเนตร พันธนาคํา 60 ม.5 ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สกลนคร /
28488 นาย อมรพันธุ สุวรรณวิจิตร 289 7 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / /
28489 นางสาว อมรรัช วงศชนะภัย 82 ม.7 ริมคลองชลประทาน นาอาน เมืองเลย เลย 42000 / /
28490 นางสาว อมรรัตน เกียรติลือไกล 933/48 ลาดพราว101 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / / /
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28491 นางสาว อมรรัตน แกวพวงคํา 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
28492 นางสาว อมรรัตน คลายบุตร 17/244 นวมินทร คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
28493 นางสาว อมรรัตน จะโจ 282 ม.15 แมสาว แมอาย เชียงใหม 50280 / / / /
28494 นางสาว อมรรัตน จันทา 119/7 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
28495 นางสาว อมรรัตน เจียมวงษา 105/424 ม.1 กรุงเทพมหานคร 10240 /
28496 นางสาว อมรรัตน ฉายาวรรณ 378/3 15 บานพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 /
28497 นางสาว อมรรัตน แซเฮง 1427/4 ถนนจันทร ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10420 / /
28498 นาง อมรรัตน ญาณทักษะ 259 บุญวาทย สวนดอก เมืองลําปาง ลําปาง 52100 / /
28499 นางสาว อมรรัตน เดชมนต 78 ม.1 แมใจ แมใจ พะเยา 56130 /
28500 นาง อมรรัตน ทิลาวงค 76/ม.4 ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
28501 นางสาว อมรรัตน เทพพิทักษ 7 ราษฎรอนุสรณ บางพระ เมืองตราด ตราด /
28502 นางสาว อมรรัตน ธานินทราวัฒน 559 วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 18150 /
28503 นาง อมรรัตน นวลแสง 99ม.7 โพนทอง บานหม่ี ลพบุรี 15110 / / / /
28504 นางสาว อมรรัตน ประไพภาคยกุล 216 ม.11 ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ / /
28505 นางสาว อมรรัตน พรหมบุญ 35 ตรอก ภานุมาศ วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28506 นางสาว อมรรัตน โพธิ์คํา 1 8 ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 /
28507 นางสาว อมรรัตน แมนไธสง 94/4 ม.7 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 กรุงเทพมหานคร /
28508 นางสาว อมรรัตน ราชเดิม 58 5 นาวง หวยยอด ตรัง 92210 / / / /
28509 นางสาว อมรรัตน รื่นกลิ่น 2161 ม.8 ศรีบุญเรือง เทพารักษ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
28510 นางสาว อมรรัตน ศรีอริยะกุล 129ม.1 ดําเนินสะดวก ราชบุรี /
28511 นาง อมรรัตน สิทธิศิรประพันธ 42/2 พัฒนาการ-คูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
28512 นาง อมรรัตน สุขธร 20 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
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28513 นาง อมรรัตน เหลายัง 51/56 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
28514 นางสาว อมรรัตน อัศวนนทวิวัฒน 14/6 ลาดพราว111(ทิพยมณ)ี คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
28515 นาง อมรรัตน เอมอาจ 153/48 12 เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
28516 นาย อมรฤทธิ์ ปวุฒิยาพงศ 213-215 พระรามสี่ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
28517 นางสาว อมรวรรณ จรรยา 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
28518 นางสาว อมรศรี ชาญปรีชากุล 8/10ม.4 บางพรม ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / /
28519 นางสาว อมรศรี ลีลาปญญาภรณ 46/158 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
28520 สิบเอก อมรศักดิ์ ขันติคเชนชาติ 75/3 พระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28521 นาย อมรศักดิ์ พันธธง 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28522 นาย อมรศักดิ์ สาสนกุลวงษ 42/182 ซ.นิมิตใหม 20 ต.ทรายกองดิน อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10500 กรุงเทพมหานคร /
28523 นาง อมรา เครือรุงเรือง 20/1 ประยูร 3 เยาวราช ตลาดใหญ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 / /
28524 นาง อมรา ชะตาญาณ 3 ม.4 นครศรีธรรมราช /
28525 นางสาว อมรา แซอ้ึง 1355 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28526 นางสาว อมรา เตชะสีไพฑูรย 99/49 นางลิ้นจ่ี 5 นางลิ้นจ่ี ชองนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 / /
28527 นางสาว อมรา แตงอ้ึง 1355 เทอดไทย กรุงเทพมหานคร /
28528 นาง อมรา ถาวร 41 ม.10 ฝาง-แมสรวย ฝาง เชียงใหม /
28529 นางสาว อมรา ฝกใฝพวก 19ม.4 พิศาลฯ เขาวัว ทาใหม จันทบุรี 22120 /
28530 นาง อมรา ศิริศรี 134 15 แสนสุข วารินชําราบ อุบลราชธานี 34190 / / / /
28531 นางสาว อมรา สุขแสนอุดม 1355 ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28532 นาง อมรา สุทธิรักษ 32ม.2 กรูด กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 84160 /
28533 นางสาว อมรารัตน นรินทร 100 พัฒนาการ20แยก5 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร /
28534 นาย อมรินทร ชะเนติยัง 1/41 6 หวยเหนือ ขุขันธ ศรีสะเกษ 33140 / /
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28535 นาย อมรินทร ศักดิ์คะทัศน 173ม.2 ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
28536 นาย อมเรศ ศิริสวัสดิ์ 214ม.1 แกลง ระยอง /
28537 นางสาว อมเรศ เหลาเรืองเลิศ 18/2 ม.7 วัดนินสุขาราม เอกชัย หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร /
28538 นางสาว อมลญาณ ลือชัยเฉลิมสุข 89 ม. ซ.จันทร 18/7 แยก 8 ถ. ต.ทุงวัดดอน อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. กรุงเทพมหานคร /
28539 นาง อมิตารัตน สุมงคล 124/39 1 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
28540 นาย อมินทรศักดิ์ บุญมี 31/1ม.5 เชียงใหม-ลําพูน ทาสบเสา แมทา ลําพูน 51140 / /
28541 นาย อยุธยา อัมภาวัน 37 6 หนองไขนก มวงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 / / /
28542 นางสาว อยุสณี อูมา 130/19 8 ประเวศ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
28543 นาง อยู เจ้ียมกลิ่น /
28544 ส.อ. อยู เรียงทองหลาง 112 ผาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
28545 นาง อรจิต อดุลยานุภาพ 117/8 อิสรภาพ41 บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / /
28546 นาง อรชดา สิทธิพรหม 29/872 ม.2 คลองหลวง ปทุมธานี / / / / /
28547 นางสาว อรชพร วงคบุญเพ็ง 653ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
28548 นาง อรชร ดวงแกว 1/1 8 มวงสามสิบ มวงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 / / / /
28549 นางสาว อรชร ปฐมโรจนวงศ 38 ม.4 ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / /
28550 นาง อรชร เลิศโกเมนกุล 1/12 ปริยานนท สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
28551 นาง อรชร ศิริพงษ 134-136 เจริญสุข ในเมือง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / /
28552 นางสาว อรชร สุริวงศ 23 ม.5 ต.ทาทองใหม อ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี 84290 สุราษฎรธานี /
28553 นาง อรญา มะประเสริฐ 21/1 3 โคกแฝด หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 /
28554 นางสาว อรณัฐ ทวีสุขเสถียร 35-37 ม.8 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร / / /
28555 นางสาว อรณิช หม่ือโป 39 25 วาวี แมสรวย เชียงราย 57180 / / / /
28556 นางสาว อรณิชา เขียนแกว 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1298 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28557 นางสาว อรณิชา เที้ยเจริญ 999/308 3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
28558 นางสาว อรณี ตันสมบูรณ 35/148ม.12 กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
28559 นางสาว อรดา พรมเรืองเดช 570/336 สรงประภา 7 ดอนเมือง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10120 / /
28560 นาง อรทัย กาปญญา 49ม.2 มะกอก ปาซาง ลําพูน /
28561 นางสาว อรทัย เขียวมณี 48/146 ซ.หทัยราษฎร 37 ต.สามวาตะวันตก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร /
28562 นางสาว อรทัย ชางสาร 78 12 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 / / /
28563 นางสาว อรทัย แซโงว 104/64 5 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
28564 นางสาว อรทัย แตวีระพิชัย 69/2 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28565 นาง อรทัย ไตรวุฒานนท 22/69 ม.3 เศรษฐกิจ คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 /
28566 นางสาว อรทัย ทินกร ณ อยุธยา 25 ต.วังบูรพา ถ.จักรเพ็ชร อ.พระนคร จ.กรุงเทพ /
28567 นางสาว อรทัย เนียมสุวรรณ สงขลา /
28568 นาง อรทัย บานช่ืน 7/17 ม.3 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี 16111 / / /
28569 นางสาว อรทัย พันแดง 38/1 3 ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
28570 นางสาว อรทัย ฟกทอง 51/2 ไผ จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
28571 นาง อรทัย รักกิจการพูล 774 พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
28572 นาง อรทัย วงษสุรกูล 58/3 ม.6 ต.โปงน้ํารอน อ.โปงน้ํารอน จ.จันทบุรี 22140 จันทบุรี /
28573 นางสาว อรทัย ศรีสวัสดิคุโณดม 55/212 6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 /
28574 นาง อรทัย สมรรถวิทยาเวช 400-400/1ม.3 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
28575 นางสาว อรทัย สารกุล 393/1 พระนคร กรุงเทพมหานคร / / / /
28576 นาง อรทัย อุนอนันต 10 ยุคล 1 กรุงเทพมหานคร / /
28577 นางสาว อรไท เจริญนุช 367 2 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 / / /
28578 นาง อรนงค คงเรือง 106/6 บานปากแรต บานโปง บานโปง ราชบุรี 70110 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1299 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28579 นาง อรนาถ อาศนะเสน 80/467 5 บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
28580 นางสาว อรนารถ วงษรัตน 949 ม.9 ประชาสงเคราะห7 อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77210 /
28581 นางสาว อรนารถ อาภรณสุวรรณ 656/303 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
28582 นางสาว อรนิภา โคกรัมย 22/61 เพชรเกษม 69 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10700 /
28583 นางสาว อรนิภา บุญศรี 2367/72 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
28584 นาง อรนุช จักรวาลวิบูลย 95/22-23 วุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28585 นางสาว อรนุช พงศศรีเพียร 41/20 มิตรภาพ19 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา / /
28586 นาง อรนุช ไพรไพศาลกิจ 81 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28587 นางสาว อรนุช มลามนต 294 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
28588 นางสาว อรนุช ละขะไพ 281/1 เจดียชัย ปว นาน 55120 /
28589 นางสาว อรนุช อนันตโสภณกุล 29/205 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
28590 นางสาว อรประภา จิตงาม 85/19ม.1 ทาใหม จันทบุรี / /
28591 นางสาว อรประภา พรมรังฤทธิ์ 37/17 4 ทาตลาด สามพราน นครปฐม 73110 /
28592 นางสาว อรพร โชตยันดร 222/66 ชางอากาศอุทิศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
28593 นาง อรพร ตรีนาทวิทิต 604/202ม.3 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
28594 นาง อรพรรณ ชนะพันธ 16/11ม.9 หมูบานธนินทร16 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
28595 นาง อรพรรณ นิหะ 48/29 5 กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 /
28596 นางสาว อรพรรณ บุญยมณี 165/73 5 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / /
28597 นางสาว อรพรรณ พณิชยางกูร 183/6 สาธรใต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
28598 นาง อรพรรณ พลโทพงศ 59/158 ม.5 หมูบานสุชา ซอย 2 สุพรรณบุรี - ตลิ่งชัน ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
28599 นางสาว อรพรรณ สงคประชา 17 ม.5 ไรขิง สามพราน นครปฐม 73210 /
28600 นาง อรพรรณ เหลืองเรือง 22/66 2 คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1300 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28601 นางสาว อรพรรณ อาญาเมือง 20/274 6 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
28602 นาง อรพิณ ทวีกุล 563 ศรีเทพ ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม /
28603 นางสาว อรพิน กตัญุตาพันธุ 787/3 คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
28604 นาง อรพิน เกษมเสนากุล 17ม.2 เชียงใหม-ลําพูน ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม /
28605 นาง อรพิน ธรรมพรหมกุล 793 ศรีนครินทร สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / / /
28606 นาง อรพิน พิลาสันต 6ม.3 เดชอุดม อุบลราชธานี / /
28607 นางสาว อรพิน แสงลี 38ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
28608 นาง อรพินท ปุกหุต 2466/2 สรรพสิทธิ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
28609 นาง อรพินท วงศแพทย 882 มหาไชย วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28610 นางสาว อรพินท วรวิทยลิขิต 412-414 เยาวราช สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
28611 นางสาว อรพินท ศรีสกุล 62/112 ม. 3 5 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
28612 นาง อรพินท สุขกุล 656/264 จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
28613 นาง อรพินทร ฐานะรุงโรจน /
28614 นางสาว อรพินทร รักษทอง 160/15ม.2 ลาบบุรีราเมศร พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
28615 นาง อรพินธ ดิศวัฒน 77 สุริยวงค หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / /
28616 นางสาว อรพิม ปราณีตพลกรัง 65/88หมู 9 พหลโยธิน พุคําจาน พระพุทธบาท สระบุรี /
28617 นาง อรพิมณฑ พงษประเสริฐ 71/744 ม.4 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11000 /
28618 นางสาว อรเพ็ญ จินดาถาวรสุข 135/159 อาจณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
28619 นาง อรไพร มาลัยกูล 283 11 9 จามเทวี ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
28620 นางสาว อรภามน อุมบางตลาด 36/8 2 สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
28621 นางสาว อรมณี ประจวบจินดา 99/10 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
28622 นาง อรมณี วิเชียรสินธุ 255 พ่ึงมี 11 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1301 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28623 นาง อรยา พ่ีพานิช 66/1 ม.1 หนองขางคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
28624 นาย อรรคเดช ออนสอาด 399/99 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
28625 นาย อรรฆย ไพจิตรกุญชร 106/3ม.1 ทุงยั้ง ลับแล อุตรดิตถ / / /
28626 นาย อรรจน ฉัตรสิทธิสวัสดิ์ 255 พ่ึงมี 11 สุขุมวิท 93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
28627 นาย อรรณ กิริยา ม.24 ต.สามเสนใน อ.ดุสิต จ.พระนคร /
28628 นาย อรรณพ จันทรบุตร 239 ม.2 หางดง หางดง เชียงใหม / /
28629 นาย อรรณพ ชัญญผล 2 มหาไชย พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28630 นาย อรรณพ อยูเย็น 11/3ม.4 พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ / /
28631 นาย อรรถ พยาคภิบาล 510ม.2 ชายน้ํา ปากพนังฝงตะวันออกปากพนัง นครศรีธรรมราช 80142 /
28632 นาย อรรถ พ่ึงโคกสูง 300 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
28633 นาย อรรถกร แกวไพศาล 41/1 ม.10 ต.หนองไขว อ.หลมสัก จ.เพชรบูรณ 67110 เพชรบูรณ /
28634 นาย อรรถโกวิท ศงสนันทน 120 เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
28635 นาย อรรถพงษ เอ่ียมมา 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
28636 นาย อรรถพร เกษราพงศ 1 ศรีบํารุง 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา /
28637 นาย อรรถพร ตระกูลมุกทอง 845/1-3 ไผเงิน กรุงเทพมหานคร / /
28638 นาย อรรถพร พูลสวัสดิ์ 333/105 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
28639 นาย อรรถพล ชินตระกูลเมธา 77/1 ม.5 เลียบคลองรัสสิต บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
28640 นาย อรรถพล ธารทอง 71/2ม.8 ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร /
28641 นาย อรรถวิทย ปลัดพรหม 80(14)/11 5 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
28642 นาย อรรถวิทย เพ็ชรรักษ 44 รามคําแหง44 กรุงเทพมหานคร /
28643 นาย อรรถวุฒิ วิจิตรสัมพันธ 119 ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 สมุทรปราการ /
28644 นาย อรรถวุฒิ สุทธิชัยมงคล 192/1 14 ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1302 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28645 นาย อรรถสิทธิ์ บุญทรง 11 ศิรินธร ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300 /
28646 นางสาว อรรวินท เช้ือสําราญ 399/58 ม.18 สีหมุธานุกิจ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28647 นาย อรรศ มีไพริณ 128 15 บ.หินขาว สาวะถี เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
28648 นางสาว อรวรรณ กังสดาลไพศาลกุล 6/33 ม.3 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
28649 นาง อรวรรณ คชินทร 236/4 ม.5 สามงาม ดอนตูม นครปฐม 73150 / / /
28650 นางสาว อรวรรณ ครูเรืองปญญา 48/9 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
28651 นางสาว อรวรรณ คําหงษา 111/782 1 รามอินทรา ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
28652 นางสาว อรวรรณ จ๊ีตะนันท 17 ม.4 เหมืองจ้ี เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
28653 นาง อรวรรณ ใจสอาด 79/251 4 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
28654 นางสาว อรวรรณ เฉลิมตระกูลชัย 434 เจริญกรุง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100 / /
28655 นาง อรวรรณ ชนินทรชนพงศ 2/4 หมู 6 ไผลอม ลับแล อุตรดิตถ 53210 /
28656 นางสาว อรวรรณ แซตัน 20/507 เลียบคลองสอง27 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร / / /
28657 นาง อรวรรณ ตันตยานุพนธ 17/15 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
28658 นาง อรวรรณ นันทสิริทัศน 53/180 1 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
28659 นาง อรวรรณ บุณยเสนา 1/90 ม.9 พิบูลสงคราม 6 พิบูลสงคราม สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
28660 นางสาว อรวรรณ ประดิษฐ 10/11ม.4 พุทธมณฑลสาย 3 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร / / /
28661 นางสาว อรวรรณ พงษพานิช 56 4 ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี 72150 / / / /
28662 นางสาว อรวรรณ พนิตชัยอนันต 40/1 ม.3 นาวุง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 / /
28663 นาง อรวรรณ ภิรมยฟอง 66/25 หมูที่ 4 วัดแค นครชัยศรี นครปฐม 73120 / / /
28664 นาง อรวรรณ ยี่โหวะ 52 ม.2 บานดอน-ทาขาม มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
28665 นาง อรวรรณ รอย 4/77 7 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 /
28666 นางสาว อรวรรณ รินรัตน 140/15 ม.3 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 นนทบุรี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1303 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28667 นางสาว อรวรรณ ลี่ทองอิน 160/113 ม.2 ชาตะผดุง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
28668 นางสาว อรวรรณ วงษพรมมา 87ม5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
28669 นางสาว อรวรรณ ศรารัชต 535 คลองบางกอกใหญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
28670 นางสาว อรวรรณ ศักดิ์ทวีวงศ 82/723 ซีเมนตไทย ประชาช่ืน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
28671 นาง อรวรรณ สุพร 49/88 ม.3 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
28672 นางสาว อรวรรณ สุวรรณรักษ 73ม.7 วัง ทาชนะ สุราษฎรธานี /
28673 นาง อรวรรณ แสงจันทร 111/13 5 กรุงเทพ-ปทุมธานี บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
28674 นาง อรวรรณ แสนสมบูรณ 334 เจริญราษฎร ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
28675 นางสาว อรวรรณ หวยทองคํา 91 เทศบาล 1 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / /
28676 นาง อรวรรณี เย็นรมย 2/611ม.4 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 1110 / / /
28677 นาง อรวรา ภุมรินทร 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
28678 นางสาว อรศจี กิจกุลพิทักษเทพ 40/377 ม.9 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร / / /
28679 นางสาว อรศจี ทองตระการ 3/876 ปอปปูลา บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
28680 นางสาว อรศรี ถอยคํา 12/3 ม.1 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี /
28681 นางสาว อรศิมา ภักดี 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
28682 นาง อรษา ทองคํา 11/4 หมู13 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
28683 นาง อรษา สัตบุศ 67 ม.4 บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม 75120 / / / /
28684 นาง อรสา ตรีทิพไกวัลพร 15/4 ทาดินแดง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
28685 นางสาว อรสา นามวงศ 65/44 พระราม6 ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / /
28686 นางสาว อรสา เปยะภิรมย 45/1ม.1 บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 70120 / /
28687 นาง อรสา พรหมประสิทธิ์ 100/342 หมู 8 ติวานนท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
28688 นางสาว อรสา โพธิ์ชัยประดิษฐ 28 10 ทาสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1304 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28689 นางสาว อรสา ลีลาสกุลธรรม 207/20 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
28690 นาง อรสา วัดเล็ก 9/367 หมู5 สมุทรปราการ / /
28691 นาง อรสา ศรีอุดม 50ม.4 ตะปอน ขลุง จันทบุรี 22110 / /
28692 นางสาว อรสา อารยพัฒน 78/2 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
28693 นางสาว อรสา อุดมศิลป 150/199 6 สระแกว เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000 / / / /
28694 นาง อรสินี โคตรโยธา 77/113 9 จันทร ดอกไม ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / /
28695 นางสาว อรสุรีย จันทรชูวงศ 2938 เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
28696 นาง อรอนงค กังสดาลอําไพ 100/53 ม.11 พหลโยธิน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
28697 นางสาว อรอนงค จันทรไพบูลยกิจ 122 ม.6 ตลาดลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
28698 นางสาว อรอนงค แซโคว 119 ม.7 พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120 / / /
28699 นาง อรอนงค ผันผอน 100 ม.6 ลานสกา-ไมหลา ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230 /
28700 นาง อรอนงค พิทักษ 327 ต.บูรพาภิรมย ถ.บานหมอ อ.พระนคร จ.พระนคร /
28701 นางสาว อรอนงค ภูพงษ 906/5 วานิช2 กรุงเทพมหานคร /
28702 นาง อรอนงค มะลิมาศ 105/649ม.16 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
28703 นาง อรอนงค รักชาติ 650/277 5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร / / /
28704 นางสาว อรอนงค วิภามณีโรจน 89 ม.1 ต.แมทอ อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทร.055-511300 ตาก /
28705 นางสาว อรอําไพ สนิทวงศ 14 จักรพงส ชนะสงคราม พระนคร พระนคร / /
28706 นางสาว อรอินทร โคตรมนตรี 43ม.2 แจงสนิท ลุมพุก คําเขื่อนแกว ยโสธร /
28707 นางสาว อรอินทร ไทยกลา 26 อารี พระราม6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28708 นางสาว อรอินทุ สกาววัฒนานนท 158/20 วัดประชาระบือธรรม ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / / /
28709 นางสาว อรอุมา จิตอารีย 106 9 เทพดําเนิน หินตก รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80350 /
28710 นางสาว อรอุมา ทรงแสงจันทร 170/1 3 ปาชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย 31250 / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1305 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28711 นางสาว อรอุมา บุตรเริ่ม 35/83 ลาดพราว 124 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / / /
28712 นางสาว อรอุมา บุตรเรืองศักดิ์ 295 ราชสีมา ดุสิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 /
28713 นางสาว อรอุไร กมลคนธ 140/454 ม.9 พุทธมณฑลสาย 2 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / /
28714 นางสาว อรอุษา ทิพวิทยา 891 มหาไชย วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28715 นางสาว อรอุษา ธรรมเสริมสราง 59/34 อรุณอัมรินทรตัดใหม วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
28716 นางสาว อรอุษา อินทพงษ 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
28717 นาย อรัญ จันทรศิริ 415 แมน้ําแคว ทามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 /
28718 นาย อรัญ ชูสวัสดิ์ - ม.1 บานบึง ชลบุรี /
28719 นาย อรัญ สุวรรณรัตน 291/8ม.2 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
28720 นางสาว อรัญกรณ ประมวลทรัพย 201/112 การเคหะแจงวัฒนะ แจงวัฒนะ 14 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
28721 นาง อรัญญา กมลรัตน 39/4 นาพึง นาแหว เลย 42170 / / / /
28722 นางสาว อรัญญา โทรวัฒนา 107/16ม.7 กรุงเทพมหานคร 10140 / / /
28723 นางสาว อรัญญา ธนานันท 1598/2 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
28724 นาง อรัญญา พัวพงษไพโรจน 89/114 ม.5 ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
28725 นางสาว อรัญญา แสงงาม 79 11 หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 /
28726 นาง อรัญญา อินทรโส 32/1 ม.1 ทับยา อินทรบุรี สิงหบุรี /
28727 นางสาว อรัญญา อุทัยแจม 120 รังสิต-นครนายก 4 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / / /
28728 นางสาว อรัฐา อินทารักษ 47/13 ทองหลอ2 จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
28729 นาย อรัณย ปญจมะวัต 59 หมู 2 ลพบุรี /
28730 นาย อรัษฐ แซจึง 30/13-14 3 รักศักดิ์ชมูล ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 / /
28731 นาย อราม วาจีสิทธิ์ 23 ต.บางคอแหลม อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
28732 นาย อราม หอมสุวรรณ 96/6ม.1 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1306 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28733 นาย อราม อนุชปรีดา 335ม.1 เชียงใหม-สันกําแพง ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / /
28734 นาย อราม อรรถเจดีย 89/7ม.2 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
28735 นาง อรามฉาย ตั้งแตง 59 ม.6 อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง /
28736 นาง อรามรัตน ถาวรวันชัย 1501 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
28737 นาง อริญ พิพัฒนิการเสรี 39/1 ม.10 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
28738 นางสาว อริญชยา คํามาเมือง 140/15 3 สุขาประชาสรร 1แจงวัฒนะ ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
28739 นางสาว อริญชยา ชางเหล็ก 11/13 ม.7 วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 /
28740 นางสาว อริญชยา ระวังกิ่ง 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
28741 นาง อรินดา สุขพรอม 145/379ม.7 เพชรเกษม ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
28742 นาง อริยาพร พิมพา 108-110 พญาพาน พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / / / /
28743 นาง อริยาภรณ ธันยาปยวัฒน 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
28744 นาง อริยาภรณ หาญวณิชศักดิ์ 72/293 ม.7 ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 /
28745 นาง อริยาวรรณ วงษวัฒนอมร 201 รามคําแหง 24 แยก รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
28746 นางสาว อริศรา เพชรแกว 48 นวมินทร 24 แยก 2 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
28747 นาย อริษฎ อามีเราะ 62/2 สุริยะประดิษฐ บางนาค เมืองนราธิวาส นราธิวาส /
28748 นางสาว อริสรา สิงหศรี 6/32 พัฒนาการคูขวาง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 /
28749 นางสาว อริสา ขําสาคร 254/14 ม.1 คลองบางกอกใหญ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
28750 นางสาว อริสา บวชชุม 333/105 1 เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
28751 นางสาว อริสา ผองสําราญ 4/250 พัฒนาการ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
28752 นางสาว อริสา ศรีพัฒนกุล 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
28753 นาย อรุช พงษมาลา 112 รามคําแหง 36 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 /
28754 นาง อรุชา ศิลาวารินทร 259/1 ม.2 ชากบก บานคาย ระยอง / / / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1307 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28755 นาย อรุณ กิริยา 145/9 บางซ่ือ ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
28756 นาย อรุณ แกวปานกัน 146ม.5 ไรรถ ดอนเจดีย สุพรรณบุรี /
28757 นาง อรุณ โคเลิศ 212/11 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
28758 นาย อรุณ จารุจารีตร 198 1 ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี / /
28759 นาย อรุณ โฉมศรี 25 ม.2 หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
28760 นาย อรุณ เช้ือบัวขาว 68/35 ม.4 หลังวัดพรหมรังษธีนบุร-ีปากทอ แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร / /
28761 นาย อรุณ ตันติวิกรม 354 ม.4 บานสอง เวียงสระ สุราษฎรธานี /
28762 นาย อรุณ เตชะเมธีกุล 298 สี่พระยา มหาพฤฒาราม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 / / /
28763 นาย อรุณ เตียวประยุสกุล 125 ศาลาแดง ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
28764 นาย อรุณ ไตรกิศยเวช 7 พหลโยธิน34 กรุงเทพมหานคร 10900 /
28765 นาย อรุณ ทรัพยประมูล 1459/25 กรุงเทพ-นนทบุรี บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
28766 นาง อรุณ ทองรักขาว 145 ม.8 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 93110 / /
28767 นาย อรุณ บุณยเกียรติ - ม.1 ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎรธานี /
28768 นาง อรุณ ประสานมิตร 107/1ม.7 นกแกว เมือง เมืองเลย เลย 42000 /
28769 ส.อ. อรุณ แปะทลุง 81ม.11 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
28770 นาย อรุณ พรรณเชษฐี 134/1ม.2 บุษบา โพทะเล โพทะเล พิจิตร /
28771 นาย อรุณ พรหมมุสิก 322/33 พรานนก ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
28772 นางสาว อรุณ พุกหอม 1796 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
28773 นาย อรุณ พูลทองแกว 4/484 4 สุขาภิบาล2 คลองกุม บางกะป กรุงเทพฯ /
28774 นางสาว อรุณ เพชรศิริไพศาล 100 ประจักษ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
28775 นาย อรุณ โพธิ์ศรี 48ม.5 หนองโพ ตาคลี นครสวรรค /
28776 นาย อรุณ มงคลเอ่ียม 1202/51-52 ตากสิน วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
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28777 นาง อรุณ วารีศรี 96/8ม.3 ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 / /
28778 นาง อรุณ วิพุธศิริ 16-18 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย /
28779 นางสาว อรุณ ศรีมณีย 81ม.1 แกง เดชอุดม อุบลราชธานี /
28780 จ.ส.อ. อรุณ ศิรี 3017/7 จอมสุรางคยาตร ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
28781 นาย อรุณ สั่งแสวง 3 ต. ดอนไผ อ. บานแพว จ. สมุทรสาคร /
28782 นาย อรุณ สาลี 105ม.3 สันปายาง แมแตง เชียงใหม /
28783 นาย อรุณ โสตถิกุล 200/7ม.11 พหลโยธิน พิชัย เมืองลําปาง ลําปาง 52000 /
28784 นางสาว อรุณ เหลาวัชรินทร 15 หลังร.พ.พระปนเกลา บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28785 นาย อรุณ อโนมกิติ 64 ทรงสวัสดิ์ สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
28786 นาย อรุณ อัตตสินทอง 159ม.1 ทาเรือ ทามะกา กาญจนบุรี /
28787 นางสาว อรุณ อุตรภาศ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
28788 นาย อรุณ เอ่ียมเอก 55 ม.5 อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง /
28789 นาย อรุณ เฮงสกุล 87/4 สมานมิตรหัวหมากคลองตัน-บางกะป พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
28790 นาง อรุณญา คลองแคลว 218 ม.1 กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุ 46160 /
28791 นาย อรุณเดช แสงภักดี 31/1ม.5 แมมาลัย-ปาย เชียงใหม /
28792 นาง อรุณพร อิฐรัตน 74/257 7 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
28793 นางสาว อรุณรัตน เกกาคํา 244 ม.8 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 พิจิตร /
28794 นางสาว อรุณรัตน จาริทสวัสดิ์ 8 ม.1 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
28795 นางสาว อรุณรัตน เนติวิวัฒน 800/25 ตระกูลสุข อโศกดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
28796 นางสาว อรุณรัตน เนื่องตีบ 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / / /
28797 นางสาว อรุณรัตน บุญคํา 92/3 ม.5 บานโคก บานโคก อุตรดิตถ 53180 /
28798 นาง อรุณรัตน สิริจันทกุล 620/63 สาธุประดิษฐ บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
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28799 นางสาว อรุณรัศมี บุญเกิด 1/16ม.2 เพชรเกษม บางไผ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / / / /
28800 นาง อรุณลักษณ ผลงามโรจน 1 ม.9 ซ. ถ. ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130 โทร. ขอนแกน /
28801 นางสาว อรุณลักษณ ภูมิสันติ 58-60 ม.1 พิทักษนรากร หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม / /
28802 นางสาว อรุณวรรณ จํารูญศรี 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
28803 นาง อรุณวรรณ ศรีคํามูล 148/7  ม.1 เชียงใหม 50300 /
28804 นาง อรุณวรรณ สกุลยืนยง 38/1ม.1 หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค 60230 / /
28805 นาง อรุณวรรณ เฮงตระกูล 2253 พูลสิน พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / /
28806 นาง อรุณศรี ตันตระกูล 106/3 ราษฎรบํารุง ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี 84130 / /
28807 นางสาว อรุณศรี นิศาภากร 100/53ม.7 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
28808 นาง อรุณศรี พรมธร 29/1146 2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
28809 นาง อรุณศรี รอนยุทธ 123/10416ม.16 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40002 /
28810 นาย อรุณศักดิ์ ขันธอารี 18 1 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 /
28811 นางสาว อรุณี กาซัน 62/2 ม. ซ.ทรัพยสาคร ถ. ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. กรุงเทพมหานคร /
28812 นาง อรุณี เช่ียวพิริยะพันธุ 96/2 เวียงกะพัง ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง / /
28813 นางสาว อรุณี แซลิ้ม 479/421 ประชาสงเคราะห4 ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
28814 นาง อรุณี ไตรศรีศิลป 49 ชางหลอ หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
28815 นางสาว อรุณี ทองลอม 222/42ม.6 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
28816 นาง อรุณี นนทพิสิฐ 16 เจริญนคร40 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
28817 นาง อรุณี นันทชัยพันธ 468 ม.6 เจริญราษฏร ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน / / /
28818 นางสาว อรุณี เนียมเงิน 100/9ม.3 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10500 / /
28819 นางสาว อรุณี บุตรหลํา 2 ม.4 อาวลึกนอย อาวลึก กระบี่ /
28820 นางสาว อรุณี ปรีชาวณิชวงศ 1283/105 จันทร ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 / / / /
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28821 นางสาว อรุณี ผิวช่ืน 16 ตากสิน บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28822 นาง อรุณี พรหมชัย 365 ม.5 ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / /
28823 นาง อรุณี พูลทรัพย - ม.3 ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี /
28824 นางสาว อรุณี ภูฉุน 57 หมู 4 สรอยฟา โพธาราม ราชบุรี 70120 / / / /
28825 นางสาว อรุณี มงคลนิตย 351 ยุคล 2 กรุงเทพมหานคร /
28826 นาง อรุณี ลีลานิติกุล 72/158 ม.6 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร /
28827 นาง อรุณี วงษา 58 จอมพล ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
28828 นาง อรุณี วิรัชต 26ม.6 เทพา เทพา สงขลา 90150 / / /
28829 นางสาว อรุณี วิศิษฎพร 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
28830 นาง อรุณี ศิริลิมากุล 106/24 ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
28831 นาง อรุณี เสลานนท 345/98ม.2 ศิลา เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
28832 นางสาว อรุณี เสาวดี 60 ม.12 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแกว จ.สระแกว 27000 โทร.080-6459812 สระแกว /
28833 นางสาว อรุณี หงษสุวงศ 290 หมู 6 ม.6 ต.พิชัย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52000 โทร.0 5433 4727 ลําปาง /
28834 นางสาว อรุณี เหลืองอรามเวช 420 อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
28835 นางสาว อรุโณทัย กันทะเสน 222/3 8 สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 /
28836 นางสาว อรุโณทัย ใจแกว 43 ลาซาล 52 สุขุมวิท 105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / / / /
28837 นางสาว อฤณ เสงนนท 808/144 ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
28838 นาย อลงกต สิงหโต 333/114 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
28839 หมอมหลวง อลงกต สุขสวัสดิ์ 396 1 ตาพระยา ตาพระยา สระแกว 27180 / / /
28840 นาง อลังการ วงษศิริ /
28841 นาง อลังการ วงษศิริ 17/1 ม.6 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
28842 นาง อลิศรา กรรณเกตุ 14/21 วิไลเสนา เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา / / /
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28843 นางสาว อลิษา แสงพุม 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
28844 นางสาว อลิสา จันทะศร 1201/50 เดอะพารคแลนด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 /
28845 นางสาว อลิสา ภัทรรัตน 484/18 เพชรบุรี ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 /
28846 นางสาว อลิสา หอยจ้ิงหรีด 68/1 อินทรคีรี แมสอด แมสอด ตาก 63110 /
28847 นาย อวด แสนสุภา 1 9 2 สุขเกษม ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
28848 นาย อวน ชวยพยุง 2 บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา / /
28849 นาง อวน คําวงษ /
28850 นาย อวน ภูมิผักแวน 56/1 ประชาธรรมรักษ ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
28851 นาย อวน สมลังกา 1 พระบาท เมือง ลําปาง /
28852 นาย อวน สีภักดี ม.3 ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด /
28853 นาย อวบ พานิชการ 295 อัษฎางค ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
28854 นาย อวม เพชรชอ 60 ม.11 พิจิตร /
28855 นาย อวม ขุมพลกรัง พลกรัง เมือง นครราชสีมา /
28856 นาย อวม แสงทอง 149ม.9 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา / /
28857 นาง อวย สีทอง /
28858 นาย อวยชัย กิจการวาณิชย 536/8 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28859 นาย อวยชัย จิรชัยธร 958/6-7 เพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร / /
28860 นาย อวยชัย ชัยทองรัตน 42/7ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
28861 นาวาอากาศเอก อวยชัย เปยมงาม 104/8 สืบศิริ 3 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
28862 นาย อวยชัย ไวทยาวันศิริ 2991/1 จอมสุรางคบาตร ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา /
28863 นาย อวยชัย สุวรรณะ 46/33 5 ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 /
28864 พ.อ. อวยพร ณ สงขลา 364 ซอย 41 สุทธิสาร หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
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28865 นางสาว อวยพร นันไชยกา 9 ม.2 ทรายมูล สันกําแพง เชียงใหม /
28866 นางสาว อวิสดา จันทรแสนตอ 44 ม.1 ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
28867 นาง อสรา ชัยสกุลชัย 170 ลาดพราว 120 ลาดพราว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 / /
28868 นาง ออ พรมดี 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
28869 นาย ออ สอาดเอ่ียม ม.1 มวงหมู เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
28870 นาย ออง ศึกษาศิลษ พาหุรัต วัดบูรพา ปอมปราบ กทม. / /
28871 นาย ออต จันทรมี 187/1 ม.2 ไผลอม ลับแล อุตรดิตถ /
28872 นาง ออน จานาด /
28873 นาย ออน ผลวงษ 48  หมู7 ต. ในเมือง ถ.วังจันทร  อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
28874 นาย ออน พันทุเสน 5/3 เหนือเมือง เมือง รอยเอ็ด /
28875 นาย ออน พันธโนเรส ม.2 ต.นาจิก อ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี /
28876 นาย ออน พิมพสาร 132 ม.1 พังโคนวานรนิวาส พรรณานิคม สกลนคร /
28877 นาย ออน รักคํามี /
28878 นาย ออน สรอยอ้ัว 49 อุปรีสาร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
28879 นาย ออน อํานาพร 28/89 นครนายก เมือง นครนายก / /
28880 นางสาว ออน สุลักษณะ 789/96 พหลโยธิน ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 /
28881 นาง ออนจันทร วิชัยสอน /
28882 นาย ออนตา รัดอัน 68/5ม.2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
28883 นาย ออนตา วิเศษวงษา 70/40 ค ม.1 ประชาสงเคราะห สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28884 นาย ออนสา ทองคําใส 49 ม.8 เตย มวงสามสิบ อุบลราชธานี /
28885 นาย ออนสา โลแพทย 1163 ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
28886 นาย ออนสา แสงออนตา 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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28887 นาย ออนสี เช้ือกลางใหญ 40ม.7 กลางใหญ บานผือ อุดรธานี /
28888 นาย ออนสี พันธุวินากูล 32 ม.1 โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร /
28889 นาง ออนสี เพ็งสา 67 ม.10 อุดรธานี /
28890 นาย ออนสี วองไว 11ม.9 กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี /
28891 นาย ออนสี แสนโคตร สางแปง ต.พันนา อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร /
28892 นาย ออม มูลโชติ 68 6 บอพลอย บอไร ตราด 23140 /
28893 นาง ออม เอ่ียมสะอาด /
28894 นาย ออม ชูรัตน 1 สิ่งห ยโสธร อุบลราชธานี /
28895 นาย ออมจันทร ใจเกง 1 เชียงพิณ เมือง อุดรธานี /
28896 นางสาว ออมใจ เกษวงศ 104/37ม.1 แจงวัฒนะ43 แจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
28897 นางสาว ออมใจ แตเจริญวิริยะกุล 110/1 ม.6 ต.เขวาสินรินทร อ.เขวาสินรินทร จ.สุรินทร 32000 สุรินทร / /
28898 นางสาว ออมเดือน ปยถาวรอนันต 25/35 ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
28899 นาย ออมตา โอฐพิมพ 773/49 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
28900 นาง ออมศรี จิตรไสภี 556 ต.ในเมือง ถ.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
28901 นางสาว ออมสิน ชัยวิชิต 86 ริมคลองบางกอกนอยอรุณอัมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
28902 นาย ออมสิน อภิจิต 52/40 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
28903 นางสาว ออย วิรัชวา 27 สุขุมวิท27 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
28904 นาย ออย อาจหาญ 156 ม.2 สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี /
28905 นางสาว ออยทิพย โสภา 97ม.7 รามอินทรา บางเขน กรุงเทพมหานคร / /
28906 นางสาว ออระ วรโภค 9 พระนคร กรุงเทพมหานคร /
28907 นางสาว อักษรศรี พลหาญ 138/1ม.12 ชยางกูร สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 49130 /
28908 นาง อักษรา พูนสีมา 44 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
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28909 นางสาว อักษราภรณ กอนทอง 91/32 ม. 2 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
28910 นางสาว อักษราภัค ทองทิพย 96 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 สกลนคร /
28911 นางสาว อักษราภัค พุมเจริญ 3 10 เทศบาล 4 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี 18000 / / / /
28912 นาย อัคณี ประเสริฐสม 1399/4 ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28913 นาย อัครชัย อดุลยศิริกุล 1407/8 เจริญกรุง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
28914 นาย อัครเดช ชอบดี 95ม.1 สันโปง แมริม เชียงใหม /
28915 นาย อัครนันท แสงพิชัย 108 ม.6 อมรชัย ศาลาธรรมสพน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
28916 นาย อัครพงษ ขจรกิตติคุณ 33 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
28917 นาย อัครพงษ โชติค้ําวงศ 2929 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
28918 นาย อัครพงษ หงศาลา 134 2 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด 45140 /
28919 นาย อัครพล มุงนิรันดร 260/2 ซ.สายน้ําทิพย ถ.สุขุมวิท22 ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110 กรุงเทพมหานคร /
28920 นาย อัครภูมิ สะเดา 36/5 เทศบาล 1 เทศบาล 1 ชางใหญ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 / /
28921 นาง อัครยา เพชรทอง 134 5 สําราญราษฎร ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 / / / /
28922 นางสาว อัครวรรณ ดีสุข 17/86 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
28923 นาย อัครินทร จิรสิริพิพัฒน 659/55 1 เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย 57130 /
28924 นาย อ๋ัง ผิวเณร - ม.3 สรรพยา ชัยนาท /
28925 นาย อังกร ตรีทิพไกวัลพร 265 ม.1 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
28926 นาย อังกูร เสนาบุตร 1/11 ม.4 บานสินปาเสียง . หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / / /
28927 นางสาว อังกูร เหลามานะเจริญ 10/111ม.3 บุญศิริ สุขุมวิท บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / /
28928 นางสาว อังคณา กิจเจริญเสรี 28/7 6 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000 /
28929 นางสาว อังคณา แกวปทุมรัศมี 946 เทอดไทย บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
28930 นางสาว อังคณา คงวิลาวัณย 72 7 บานนา บานนา นครนายก 26110 /
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ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

28931 นาง อังคณา คําวงศ 12 ริมน้ํา ชมพู เมืองลําปาง ลําปาง 52100 /
28932 นางสาว อังคณา ทองบุญ 8 เพชรเกษม 110 เพชรเกษม หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 /
28933 นางสาว อังคณา ปกปงเมือง 7/1 ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / /
28934 นาง อังคณา ภาอาภรณ 207/21ม.6 งามวงศวาน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
28935 นาง อังคณา ยิ่งยงวัฒนากุล 219 ม.3 ศรีรัมสุข บางเขน กรุงเทพมหานคร /
28936 นางสาว อังคณา รื่นพิทักษ 75ม.3 รางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150 / /
28937 นาง อังคณา เวสสุวรรณ 76/1 ม.4 เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี ราชบุรี /
28938 นางสาว อังคณา หมวกอยู 33 ม.4 วัดสุวรรณ บอทอง ชลบุรี 20270 / /
28939 นางสาว อังคณา หวัง 317/2 ซ.หมูบานแกรนดืวิลเลจ ต.วังทองหลาง อ.วังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310 กรุงเทพมหานคร /
28940 นางสาว อังคณา อนรรฆเวช 286 พหลโยธิน 127 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 /
28941 นางสาว อังคณา อภิชาติวรกิจ 91 ศิริราษฎรศรัทธา ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
28942 นางสาว อังคณี แกวกันหา 38/1 ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี / /
28943 นางสาว อังคนา ศรีใจ 87ม5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /
28944 นางสาว อังควรา อินออน 21 9 โพธิ์ไทร ปาติ้ว ยโสธร 35150 /
28945 นาง อังศุธร สุภาวรรณ 213/6ม.1 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
28946 นางสาว อังศุธร อัศวพลังกูล 346/6 สีลม สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพมหานคร /
28947 นาง อังศุมาลี มูลนอย 16/328 เสือใหญอุทิศ จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110 / /
28948 นาง อังสนา กวยะปาณิก 12 ไผใหญ บานหม่ี ลพบุรี /
28949 นางสาว อังสนา ผองใส 921 วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
28950 นาง อังสนา พิศนุภูมิ 282/182 ม.10 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540 /
28951 นางสาว อังสนา วัฒกวานิช 63รัชดานิเวศน ประชาราษฎรบําเพ็ญสามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
28952 นางสาว อังสนา สนิท 142 9 กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 44130 /
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28953 นางสาว อังสนาภรณ พาณิชอนุเคราะหกุล 113 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 14 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / / / /
28954 นางสาว อังสุมาริน จะเขียว 44/1 4 บานแอน ดอยเตา เชียงใหม 50260 / / /
28955 นาง อังสุมารินทร สนองรัก 109 5 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 / / / /
28956 นางสาว อังสุมาลี แกวปญญา 459 19 ไรนอย เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 / /
28957 นางสาว อัจจิมา พงษพัว 169/417 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
28958 นางสาว อัจจิมา มุงสิน 103 2 อํานาจ ลืออํานาจ อํานาจเจริญ 37000 / / /
28959 นาง อัจจิมา อักษรช่ืน 390/2 ม.5 ขุนทะเล เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
28960 นางสาว อัจฉรัตน จิรนันทศักดิ์ 342 เจริญรัถ คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 / /
28961 นาง อัจฉรา กานตประภา 243/38 ม.11 ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
28962 นาง อัจฉรา กิตติมงคลสุข 63/16 2 ฉิมพลี ฉิมพลี ฉิมพลี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / /
28963 นางสาว อัจฉรา ไกรสร 256/7ม.4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10120 /
28964 นาง อัจฉรา จันทนภุมมะ 45/287 ม.ศรีนคร 1 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / /
28965 นางสาว อัจฉรา จุลหอม 653 หมู 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
28966 นาง อัจฉรา เจริญผล 49/9 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
28967 นางสาว อัจฉรา โชคธํารงนิติ 396/7 หมูบานพิบูลอุปถัมถ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
28968 นาง อัจฉรา ดานสวาง 111 พิบูลอุปถัมภ สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
28969 นางสาว อัจฉรา ทาวสุนทรภักดี 1111 พระราม 4 วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
28970 นางสาว อัจฉรา นาคอ่ิม 56 4 มงคลธรรมนิมิต สามโก อางทอง 14160 / / /
28971 นางสาว อัจฉรา เบ็ญญาสาร 577 ทาดินแดง สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
28972 นางสาว อัจฉรา ปานสุข 99/18 ม.9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / /
28973 นางสาว อัจฉรา พงษสุนทร 716 รัชดาภิเษก7 รัชดา-ทาพระ บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 /
28974 นางสาว อัจฉรา พนัสอัมพร 326 ม.10 เกาะจันทร เกาะจันทร ชลบุรี 20240 /
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28975 นางสาว อัจฉรา พรมโสภา 68/13 ม.10 พหลโยธิน คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
28976 นางสาว อัจฉรา พินิจการ 90 13 ลําพาน เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 46000 /
28977 นางสาว อัจฉรา พิริยะพฤนท 2508/445 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
28978 นางสาว อัจฉรา โพธิ์ศรีวิไล 90/1 4 บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / / / /
28979 นางสาว อัจฉรา รอดฉ่ํา 336/67 10 น้ํารึม เมืองตาก ตาก 63000 /
28980 นางสาว อัจฉรา วัฒนะภูติ 232 4 สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
28981 นางสาว อัจฉรา สิรยายน 120/50 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
28982 นางสาว อัจฉรา สุวรรณจิตต 134 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
28983 นางสาว อัจฉรา แสนนอก 53/36 ม.1 ซ. ถ. ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร.08 5678 6796 ปทุมธานี /
28984 นาง อัจฉรา อนุรัตนบดี 224/15 สุขุมวิท 22 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
28985 นางสาว อัจฉรา ออนอรรถ 513/119ม.6 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
28986 นางสาว อัจฉรา อินตะสุวรรณ 34 ม.3 แมอิง ภูกามยาว พะเยา 56000 /
28987 นางสาว อัจฉรา จิตตสุข 333/103 ม.1 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 /
28988 นางสาว อัจฉราพร เนาวบุตร 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
28989 นางสาว อัจฉราพร อัฒจักร 2032/82  ถ.ประชาสงเคราะห   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  จ.กรุงเทพฯ  10320 /
28990 นางสาว อัจฉราพรรณ พลอยแหวน 30 ม.8 ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
28991 นางสาว อัจฉราภรณ ขุนรัตน 169/434 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
28992 นางสาว อัจฉราภรณ ธนาคุณ 49 8 พรสวรรค เสลภูมิ รอยเอ็ด 45120 / / /
28993 นาง อัจฉราภรณ โลหสุวรรณ 116/99ม.11 กาญจนาภิเษก บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / /
28994 นางสาว อัจฉราภรณ อุตสงควัฒน 21/546ม5 หมูบานสุวรรณนิเวศซอยนวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 / / /
28995 นาง อัจฉราวรรณ กัลยาณสิทธิ์ 481/591 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
28996 นาง อัจฉราวรรณ จันทรเทียน 127/80 สุขุมวิท ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 / / / / /
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28997 นางสาว อัจฉริยา พรหมสวัสดิ์ 351/6 หนาเมือง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / /
28998 นางสาว อัจฉริยา ภิรมย 437/227 4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 /
28999 นางสาว อัจฉริยา สาชิน 23/2 4 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 30180 /
29000 นางสาว อัจฉริยาพร เช้ือหอม 169 สุขุมวิท 62 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10240 /
29001 นางสาว อัฉฏาภรณ ประชัยละ 16/23 1 บรมอาสน ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ /
29002 นางสาว อัฉราภรณ เมคแสน 55/3ม1 เวียงตา ลอง แพร /
29003 นาง อัชฌา วารีย 131 ม.1 เชียงใหมลําพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
29004 นางสาว อัชฌา สมนึก 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
29005 นาง อัชฌาชญา บัวบาน 108/25 จรัญสนิทวงศ จรัญสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
29006 นาย อัชฌาศัย วัฒนวารี 23/2 ม. ซ.4 ถ.ปางลอนิคม ต.จองคํา อ.เมืองแมฮองสอน จ.แมฮองสอน 58000 โทร.- แมฮองสอน /
29007 นางสาว อัชรา สายชู 119 ม.3 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
29008 นางสาว อัชราภรณ รัตนมณีรัศมี 333/103 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย /
29009 นางสาว อัชรีญา ศรีสังข 42/1ม.3 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร /
29010 นางสาว อัญชญา ดุจจานุทัศน 127 ม.9 แมแฝกใหม สันทราย เชียงใหม /
29011 นาง อัญชนา กฤษมานิต 612/5 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
29012 นางสาว อัญชนา แขวงเมฆ 1279/715 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
29013 นางสาว อัญชนา สมอคํา 60 4 ดอนดั่ง หนองสองหอง ขอนแกน 40190 /
29014 นางสาว อัญชนา แสนรุงเมือง 71/50ม11 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
29015 นาง อัญชลิกา นวลมณี 34ม.2 บานทับสอ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
29016 นางสาว อัญชลิกา พลปยะ 22/24 ม.1 ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
29017 นาง อัญชลี เกียรติสมบูรณ 18 ราษฎรดําเนิน ในเวียง เมืองแพร แพร 54000 / /
29018 นางสาว อัญชลี แกนกลาง 210 โนนสูง-มิตรภาพ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 30160 / /
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29019 นาง อัญชลี คงชาตรี 16/3ม.11 นวมิทร คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร / /
29020 นางสาว อัญชลี คูณลาด 222/5 2 บัวบาน ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
29021 นาง อัญชลี โฆษิตชัยวัฒน 214-216 รถไฟ พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 / /
29022 นางสาว อัญชลี จังอินทร 10/67 การเคหะหลังที1่0 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
29023 นางสาว อัญชลี จิตรีเที่ยง 306 ม. ซ. ถ.ประชาช่ืน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.08 7920 8289 กรุงเทพมหานคร /
29024 นาง อัญชลี จูมแพง 59/37 จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
29025 นางสาว อัญชลี แจมเจริญ 14 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29026 นาง อัญชลี ชงเช้ือ 3 กํานันแมน 13 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
29027 นาง อัญชลี ไชยเทพ 423ม.2 ทาง้ิว บรรพตพิสัย นครสวรรค /
29028 นาง อัญชลี ทวิชัย 1402/1 รัชฏภัณฑ ราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
29029 นางสาว อัญชลี เทมะวัฒนชัย 65/1-67 วิวัชนเวียง สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
29030 นางสาว อัญชลี ธาราภูมิ 35/87 จรัญสนิทวงศ62 จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / /
29031 นาง อัญชลี ปญญาภาส 153/9 ม.6 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
29032 นางสาว อัญชลี พอโคตร 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
29033 นางสาว อัญชลี พิบูลย 130 6 อําเภอ รอนพิบูลย (สาขาตําบลหินตก)รอนพิบูลย รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 80130 /
29034 นาง อัญชลี พิมพรัตน 168/27 ดานซาย ดานซาย เลย 42120 / /
29035 นางสาว อัญชลี ไพรณรินทร 60/127 11 บางเมืองใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
29036 นาง อัญชลี วรรณศรี 238 7 ปาไผ สันทราย เชียงใหม 50210 / /
29037 นางสาว อัญชลี ศรีเนตร 59/37 บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
29038 นาง อัญชลี สัตยธรรม 55/1 เพชรบุรี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29039 นาง อัญชลี สุดปฐม 5/107 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
29040 นางสาว อัญชลี เสนากิจ 169/414 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
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29041 นางสาว อัญชลี เสวะกะ 108/10ม.1 เชียงใหม-สันกําแพง ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม 50130 / /
29042 นาง อัญชลี หลอมทอง 68/1 8 คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 93180 / /
29043 นางสาว อัญชลี อนุรักษ 9 รวยลม วงศสวาง บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / / /
29044 นาง อัญชลีพร ปาลี 177 ม.9 ดอนศรีชุม ดอกคําใต พะเยา 56120 / / / /
29045 นางสาว อัญชลีภรณ ช่ืนไกรลาศ 19 ประชานิเวศน 3 ซ.4 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
29046 นางสาว อัญชลีย สงวนพงษ 130/127  หมู 1 สุขสวัสดิ์ สมุทรปราการ 10290 /
29047 นาง อัญชัญ ฉัตราภรณโสภณ 968 พญาไท วังใหม ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
29048 นาง อัญชัญ ธรรมชูเชาวรัตน 2518 บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
29049 นาง อัญชัญ สุเวชวัฒนกุล 211-213 พระราม 9 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
29050 นางสาว อัญชิษฐา สมวัน 105 ม.18 พหลโยธิน เมืองพะเยา พะเยา 56000 / / / /
29051 นาง อัญชุลี หยองอนุกูล 66/19 ลาดพราว 80 แยก 11 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
29052 นางสาว อัญญณา ภัสสขารัตน 304/69ม.6 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
29053 นางสาว อัญญพร พนาวรกิจ 898/15 สุขุมวิท101/1 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร / /
29054 นางสาว อัญญาชุลี กนกพิชญไกร 333/110 ม.1 ต.ทาสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทร. - /
29055 นางสาว อัญญาภิลักษณ รักขิตธรรม 112/24ม.5 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / / /
29056 นางสาว อัญญารัตน แกวเทพ 767 ศูนยบันเทิงการคา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / / / /
29057 นางสาว อัญทิวา อุนไธสง 73 7 รางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150 / /
29058 นางสาว อัญธพัชร ถมคาพาณิชย 21/70 หมู 2 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 / / /
29059 นาง อัญมณี อูไทย 351/4 ม. ซ. ถ.ไชยานุภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร. พิษณุโลก /
29060 นาง อัญยาพร พานิคม 185/10 หมู 5 ศรีนครินทร สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
29061 นางสาว อัญวีณ   เรืองรวีรัตน 81/143 สวนผัก ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 / / /
29062 นาง อัฏฐพร ผลทํามา 98 9 สรางกอ กุดจับ อุดรธานี 41250 /
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29063 นาง อัฐภิญญา กิตติคุณศิริ 12 จรัญสนิทวงศ 40จรัญสนิทวงศ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
29064 นางสาว อัฐริยา บินรินทร 46/79 นิพัทธสงเคราะห 3 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / / /
29065 นาย อัฐวุฒิ สิงหราชสัมฤทธิ์ 196/11 เพชรเกษม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
29066 นาง อัณณกาญจน นวลบุญเรือง 112/45/หมุ 8 ลําปาง 52000 /
29067 นาย อัด ยังพิคุณ 10 ทาขาม ทาแซะ ชุมพร /
29068 นาย อัตถกร โจทยกิ่ง 293 13(สุขุมวิท) สุขุมวิท ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / / / /
29069 นาย อัทธยาศัย คงเดช 54 ม.4 ทางาม วัดโบสถ พิษณุโลก 65160 / /
29070 นาง อัธยา สุขแกว 2900/13 หมู 7 สุขุมวิท สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
29071 นาย อ้ัน เช้ือพันธ 6ม.3 หนองขนาก ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา /
29072 นาย อ้ัน เณรรอด ต.ปาเชา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ /
29073 นาย อ้ัน อ่ีชโรจน 879ม.3 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
29074 นาย อ๋ัน ทองรักษ 213ม.16 ทาโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ 67130 / /
29075 นาย อ๋ัน อิสารโท 80/3 ม.5 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
29076 นาง อัน เชียรพจน 250 อ. กระทุมแบน จ. สมุทรสาคร /
29077 นาย อ้ัน ทวมกมล 318 ต.รองเมือง อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
29078 นาย อันวาตร พิมพประพันธ 141 ม.3 นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / /
29079 นาย อับดุล รอโซยละ 29 ม.7 ทาแพ ทาแพ สตูล /
29080 นาย อับดุล หะหมัด 154 ตทายพ่ีนอง ถ.เสริมสินคา อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
29081 นาย อับดุลบาชีด สาริปา 46ม.4 ควนสตอ ควนโดน สตูล 91160 /
29082 นาย อับดุลรอแซะ ยะโกะ 18/1ม.6 ฆอเลาะ แวง นราธิวาส /
29083 นาย อับดุลเราะมาน มาหะมะ 56 ม.1 ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี /
29084 นาย อับดุลลอฮ แหละหลี 248 เจริญประเทศ ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / /
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29085 นาย อับดุลเลาะฮ มัชชูมาศ 205 ม.6 ซ. ถ. ต.บานนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360 โทร. นครศรีธรรมราช /
29086 นาย อับดุลเหลาะ บินมายา 314ม.4 พะวง เมืองสงขลา สงขลา /
29087 นางสาว อัปสร มีแกว 5030/1 ลาดพราว101 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
29088 นางสาว อัปสร หวานชะเอม 139/258 ม.3 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29089 นางสาว อัมพง นธีวนานันธ 93-94 ง. หนองแค หนองแค สระบุรี /
29090 นางสาว อัมพร กงจักร 51/1ม.6 บุฤาษี เมืองสุรินทร สุรินทร /
29091 นาย อัมพร แกนสมบัติ 417ม.8 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
29092 ส.อ. อัมพร แกวรุงเรือง 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29093 นาง อัมพร เข็มทอง 99/1 ม.9 หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา / / /
29094 นาย อัมพร จันทรกุล 72ม.1 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี /
29095 นาง อัมพร ชนะเทพา 30/122 ม.1 บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 10540 / / /
29096 นางสาว อัมพร ชนะพลกรัง 17/ร 35ม.4 รามอินทรา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29097 นาง อัมพร ชวพงศ 1359/28 ประชาช่ืน บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
29098 นาง อัมพร ชาเทพ 16/87 ซอยเสือใหญอุทิศม. เสือใหญอุทิศ รัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
29099 นาย อัมพร โดมนากุล 1227 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
29100 นาง อัมพร ต.วัฒนผล 26/262 แจงวัฒนะ บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี / /
29101 นางสาว อัมพร ตันสุภาพ 2109/2 เจริญกรุง บางคอแหลม ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
29102 นาย อัมพร ทองเขียว 92 ม.8 มวง มหาชนะชัย ยโสธร /
29103 สิบเอก อัมพร นวารัตน 343 บานหมอ วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
29104 นาย อัมพร บรรเทา 122 ม.7 สกลนคร /
29105 นาง อัมพร บุญญานุวัตร 69/84ม1 คลองแห หาดใหญ สงขลา /
29106 นาย อัมพร ประสมเพชร 168ม.1 หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน /
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29107 นาย อัมพร ปองเรือ 49/64ม.3 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน /
29108 นาง อัมพร ปญญา 88/2 7 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม 50220 / /
29109 นาย อัมพร พจนพิสุทธิ์ 146/10 ต.วชิระพยาบาล ถ.สุโขทัย อ.ดุสิต จ.พระนคร /
29110 นาย อัมพร พลวงศษา 312/84ม.3 สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร /
29111 นางสาว อัมพร ยศลม 125/5ม.3 ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
29112 นาย อัมพร เย็นภิรมย ม.5 บางแพ บางแพ ราชบุรี / /
29113 นาง อัมพร รัตนพิเชฎฐชัย 326 พหลโยธิน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
29114 นาง อัมพร เรืองฤทธิ์ - ม.3 หนาประดู พานทอง ชลบุรี /
29115 นาย อัมพร ลออจันทรเพ็ญ 2 วังยาง ศรีประจันทร สุพรรณบุรี / /
29116 นางสาว อัมพร วงศชัยสุริยะ 40/24ม.3 ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร / /
29117 นาง อัมพร วงษา 50/1 ม.4 ไทรยอย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190 / /
29118 นาง อัมพร วชิระโพธิ์ 128/2 ม.9 ดอนแกว แมริม เชียงใหม 50180 / / /
29119 นาง อัมพร ศรีขวัญแกว 358 ม.1 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช /
29120 นาย อัมพร ศรีรุงโรจน 1218 สุขุมวิท71 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
29121 นาง อัมพร ศรีสุข 473 6 แมสาย แมสาย เชียงราย 57130 / / / /
29122 นาย อัมพร สกุลแกว 261 หลังเทศบาล นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี /
29123 นาย อัมพร สถาพรผล 125/14 วุฒากาศ ตลาดพลุ ธนบุรี ธนบุรี / /
29124 นางสาว อัมพร สระครูพันธ 75/1 7 แมโจ-พราว หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 / /
29125 นางสาว อัมพร สามิภักดิ์ 124/33 ม.3 ประชาอุทิศ76 ประชาอุทิศ ทุงครุ ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / /
29126 นาง อัมพร สุขสมภพ 549/62 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / /
29127 นาย อัมพร สุขสําราญ 29 ต.วชิระ ถ.ราชวิถี อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ / /
29128 นางสาว อัมพร สุยะลังกา 504/8 พหลโยธิน 58 แยก 6 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / / / /
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29129 นาง อัมพร หงไพศาล 9 มหรรณพ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร /
29130 นาง อัมพร หม่ันนิยม 71/2ม.7 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
29131 นางสาว อัมพร เหมปรัชยกุล 150/145ม1 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
29132 นาง อัมพร องคชัย 25/ ม.1 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม 50140 /
29133 นาง อัมพร อินทรเคหา 4/1 16 มหาโชค เชียงใหม 50300 / / /
29134 นาย อัมพร อุดมเวช 234/3 ทรัพยสิน คลองกระแซง เมือง เพชรบุรี / /
29135 นางสาว อัมพร เอกโยคยะ 263ม.1 หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี /
29136 นาง อัมพร เอ่ียมผา 614/60 ริมคลองชักพระ คลองชักพระ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร / / / /
29137 นาง อัมพรชัย บุญวัฒน 86/48ม.4 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
29138 นางสาว อัมพรชัย โสมเกษตรินทร 220 พรหมเทพ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
29139 นาง อัมพวรรณ เก็มเด็น 460/9 14 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
29140 นาง อัมพวัน อภิสริยะกุล 89 2 ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
29141 นาง อัมพันธ ชํานาญโฆษณา ก.48/9ม. เทพนิมิตร ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
29142 นาง อัมพา บุญระยอง 11/1 6 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000 / /
29143 นาย อัมพา ศุนาลัย 25/6 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
29144 นางสาว อัมพาพรรณ พงศพลาดิสัย 21/14 หลักเมือง สุรินทร /
29145 นาง อัมพาพันธ ฉายแสง 67/ก ม.5 บางปลากด ปาโมก อางทอง 14130 /
29146 นาง อัมพิกา รักษวงคณา 21 วิวัฒนะ บางพระ เมืองตราด ตราด / /
29147 นางสาว อัมพิกา สมศรี 222/38 ม.12 ต.บานเปด อ.เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน 40000 ขอนแกน /
29148 นาง อัมพิกา อริยสืบสิริ 31 สุทธิสาร สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร /
29149 นาย อัมพุพณิธฐ ลิโมทัย 412ม.7 หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร / / / /
29150 นาง อัมภา วิบูลยรัตนศรี ด.146 ม.3 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา /
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29151 นาง อัมภา สายสุนทร 45 ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
29152 นาง อัมภาศรี เคหะทัต 1090 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
29153 นาย อัมมาศ ชูเมฆ 412ม.1 เขาชัยสน พัทลุง /
29154 นาง อัมรา วังบุญ 45/1 พะเยา-ปาแดด ทาวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 56000 /
29155 นางสาว อัมราภรณ ผดุงชีพ 70ม.8 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29156 นางสาว อัมริดตา โคตรบุญมี 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
29157 นางสาว อัมรินทร ชวยบาน 29 ม.18 แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / / / /
29158 นางสาว อัมรินทร พ่ึงแสง 6ม.13 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
29159 นาง อ้ัว สีสม 128 ม.7 บ.วังหม่ืนใต หนองบัว เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 39000 / / /
29160 นาย อ่ัวใช แซเลง 1018/7 มุดดโล ธนบุรี ธนบุรี /
29161 นาย อัศย แหงงิ 5/1-2 พญาไท ทุงพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร /
29162 นาย อัศววิสุทธิ(์อาทิตย) เรือนทอง 14 7 รังสิต-นครนายก รังสิต-นครนายก ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / / /
29163 นาย อัศวิน ใชวิวัฒน 67 พัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
29164 นาย อัศวิน ลิ้มฤกษลํารึก 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
29165 นาย อัษฎา ตาฮอ 79 6 แมนาวาง แมอาย เชียงใหม 50280 /
29166 นางสาว อัสมะ สะนิ 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / / /
29167 นาย อัสมัน ดือลง 105/1 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90112 / / /
29168 นางสาว อัสมารา จินดามณี 132/1 6 ทาโพธิ์ พังลา สะเดา สงขลา 90170 / /
29169 นางสาว อัสมาอ อาแซ 13 พัฒนา ผังเมือง 5 สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000 / / /
29170 นาย อัสฮา นิมะ 38/1 ม.3 ต.ขุนศรี อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 /
29171 นาย อาก ศรีอุดม 914 ม.10 พิจิตร /
29172 นาย อากร ไชยโย 63/569ม.7 ราษฎรพัฒนา บึงกุม กรุงเทพมหานคร / /
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29173 นาย อาเขตร ปนสุวรรณ 127 1 นางัว น้ําโสม อุดรธานี 41210 /
29174 ร.ต. อาคม เกื้อกิ้ม 283ม.1 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
29175 นาย อาคม จริยะเวช 219/19 ทองหลอ11 สุขุมวิท ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 /
29176 นาย อาคม จันทรเจริญ 235 ปรมินทรบรรดา ทาตะเภา เมือง ชุมพร / /
29177 นาย อาคม ช่ืนชูจิตต 263ม.3 จอมบึง-ราชบุรี จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150 / /
29178 นาย อาคม ประกอบผล 68 เพลินจิต ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด /
29179 นาย อาคม พงษพานิช 369 พระพันวษา ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 /
29180 นาย อาคม ภาผล 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
29181 นาย อาคม มีประเสริฐ 308 ม.6 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี 16110 /
29182 นาย อาคม รุจนเวชช 399 ม.5 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
29183 นาย อาคม วังชัง 2096/40 รามคําแหง หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร /
29184 นาย อาคม สุวรรณสัญญา 25 สุรพันธ 1 ตลาดหลวง เมืองอางทอง อางทอง 14000 /
29185 นาย อาคม อภิภัทรนันท 72 13 ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 70000 / / /
29186 นาย อาคม อรุณชัยภิรมย 38-39 กรุงศรีใน ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
29187 นาย อาจ กลมกลอม 228 ม.3 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี / /
29188 นาย อาจ ไทยทัน 38 สุริวงษ บางรัก พระนคร / /
29189 นาย อาจ พาราสุข 495 ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร /
29190 นาย อาจ มูลพันธ 300 ในเมือง เมือง ชัยนาท / /
29191 นางสาว อาจรีย สมพะวงศ 653 ม.8 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พิษณุโลก /
29192 นาย อาจิน สวางชีพ 1/2ม.2 ริมน้ํา จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 /
29193 นาง อาจิน อุตสาหกิจ 4/218 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
29194 นาย อาจินต จิตสํารวย 4/5 ม.11 นครศรีธรรมราช 80130 / /
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29195 นาง อาชนระกา ทุมทัน 259/17 11 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
29196 นาย อาชวพล เอ่ียมสด 27 13 ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / / /
29197 นางสาว อาชาน(ศศิธร) อัจฉริยสุชา 290 อิสรภาพ ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / /
29198 นางสาว อาซูรา เจะอูมา 56 ม.1 ซ. ถ. ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 โทร.- นนทบุรี / /
29199 นาย อาญา ทักษิณารักษ 78ม.1 กายูบอเกาะ รามัน ยะลา /
29200 นาย อาณัติ เทียนชัย 200/486 4 ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 12140 / / / /
29201 นาย อาณัติชาติ ทองประวัติ 3/16ม.3 สรณคมณ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / / /
29202 นาย อาณา วัตรสาร 985-987 พระราม6 รองเมือง ปทุมวัน พระนคร / /
29203 นาง อาด ผิวละออง /
29204 นาย อาดามี บีดิง 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
29205 นางสาว อาติยาภรณ ครุธมีชัย 183/5 สรงประภา สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
29206 นางสาว อาตีกะ ยะโกะ 653  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
29207 นาย อาทร สุวรรณบุบผา - ม.4 สาวชะโงก บางคลา ฉะเชิงเทรา /
29208 นาย อาทิตย ทองชวย 97ม.5 ระวะ ระโนด สงขลา 90140 /
29209 นาย อาทิตย บัวระภา 93 ม. 10 โคกขม้ิน วังสะพุง เลย 42120 /
29210 นาย อาทิตย พรหมชาติ 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121 /
29211 นาย อาทิตย พันธุศุภผล 9/1 ม.6 บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 / /
29212 นาย อาทิตย โพธิจันทร 212/41ม.1 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
29213 นาย อาทิตย ลีประโคน 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
29214 นาย อาทิตย วิรุฬหอนันต 150/19 หมู 9 งามวงศวาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
29215 นาย อาทิตย สมใจ 46 ซ.ประชาอุทิศ 33 แยก 8 ต.บางมด อ.ทุงครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 กรุงเทพมหานคร /
29216 นาย อาทิตย สุวรรณรอด 87 หมู 5 ดงดินแดง หนองมวง ลพบุรี 15170 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1328 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29217 นาย อาทิตย เอกเจริญโอสถ 31/19 9 เพชรเกษม ทาตลาด สามพราน นครปฐม 73110 / /
29218 นางสาว อาทิตยา นวมนิ่ม 68 10 หนองหอย หัวหิน-หนองพลับ หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 77110 /
29219 นางสาว อาทิตยา พิพัฒนสุริยะ 22/1 5 นาทวี นาทวี สงขลา 90160 / / / /
29220 นางสาว อาทิตยา มีพจนเพราะ 17 หมูที4่ สามพราน นครปฐม 73110 /
29221 นางสาว อาทิตยา ศรีชาเนตร 13/387 ปอปปูลา บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
29222 นาง อาทิตยา สมพงษ 59/71 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / / /
29223 นางสาว อาทิตยา หีตนุย 169/403 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
29224 นาย อาทิตา ศรีพระประแดง 155/45 4 ประชาราษฏร สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
29225 น.ส. อาทิยา กิติพันธ 101/66 นนทบุรี 11000 /
29226 นาย อาธร บํารุงศักดิ์ 1/17 ม.1 กาญจนวนิช น้ํานอย หาดใหญ สงขลา / / / /
29227 นาย อาธร วิเวกวรณ 20 ม.1 อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
29228 นาย อาธิป ธูปคํา 35 8 เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 65120 / / / /
29229 นาย อานนท จองเฉลิมชัย ลาดหญา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
29230 นาย อานนท เรือศรีจันทร 99/158 ม.5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นนทบุรี /
29231 นาย อานนท ไหมจุย 91 ถ.เทศบาล1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 ยะลา /
29232 นาย อานนท นิทาน 5/3 1 เฉลิมพระเกีรติ ร.9 ทับชาง สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
29233 นาย อานพ โพธิปญญา 346/348 พิชัย ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
29234 นางสาว อานันตยา ชูออน 99/20 9 ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 /
29235 นาย อานันท พุทธรักษา 171/80 รัฐผดุง บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 /
29236 นาย อานันท วิสัย 28 ม.1 สารภี สารภี เชียงใหม /
29237 นางสาว อานันทนา บุญยืน 122/65 หมู 5 กรุงนนท-จงถนอม มหาสวัสดิ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 / / /
29238 นาย อานุภาพ เอ้ืออารี 161/282 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1329 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29239 นาย อาบ เลิศเสนา 8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด /
29240 นาย อาบ สุวรรณเวโช 40 ม.7 บานลาด เพชรบุรี /
29241 นาย อาบ แสงฤทธิ์ 100/12 ม.11 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
29242 นาง อาพร แสวงชอบ 79/16 ม.9 คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 81120 /
29243 นาง อาภรณ ม่ันคง /
29244 นางสาว อาภรณ แกวโบราณ 226 15 น้ําพอง น้ําพอง ขอนแกน 40310 /
29245 นางสาว อาภรณ ชีวะพัฒน 69-71 สมเด็จเจาพระยา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
29246 นาง อาภรณ โชติเมืองปก 246/1  ม.7 หนองคาย / / /
29247 นาง อาภรณ ประจง 58/144 ม.4 ชาตะผดุง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
29248 นาง อาภรณ ม่ันคง 40 ม. 7 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี 15150 /
29249 นาย อาภรณ มีเจริญ 603 มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
29250 นางสาว อาภรณ ลักษณะวิมล 3/18 ชายทุง นคร-ปากพนัง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / / / /
29251 นางสาว อาภรณ ลิขิตสถาพร 47 สุขุมวิท บางพระ เมืองตราด ตราด /
29252 นาง อาภรณ วิชัยดิษฐ 65/40ม.5 นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
29253 นาย อาภรณ สวัสดิ์กิจ 40 ต.2 ม.10 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
29254 นาง อาภรณ สูไชย 95 ม.17 แกงหางแมว แกงหางแมว จันทบุรี /
29255 นาง อาภรณ โสตะระ 343/5 เพชรเกษม วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
29256 นางสาว อาภรณรัตน ยิ่งอรุณธรรม 22 รามคําแหง91/1 รามคําแหง(สุขุมวิท71หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
29257 นาย อาภรรณ วิเวก 3 ม.6 แจงสนิท ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร /
29258 นางสาว อาภัสรา ฝกใฝพวก 19 ม.4 เขาวัว ทาใหม จันทบุรี / /
29259 นางสาว อาภา บุญวิรัตน 255/55ม.6 เพชรเกษม หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร /
29260 นางสาว อาภา สุวรรณวสุ 87 สมเด็จเจาพระยา คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1330 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29261 พันตรี อาภา อินทนนท 121/5ม.11 อินใจมี ชัยจุมพล ลับแล อุตรดิตถ 53130 / /
29262 นาง อาภากร วรรณะ 207ม4 เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
29263 นาง อาภากร เฮงตระกูลสิน 29ม.4 สุขุมวิท101/2 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
29264 นางสาว อาภาชินี มารอด 25/90 หทัยราษฎร 34/1 สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 /
29265 นางสาว อาภาปพิช ทองดี 7/389 9 บางกรวย - ไทรนอย ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
29266 นางสาว อาภาพร จุฑาธิปไตย 202/29 1 สํานักทอน บานฉาง ระยอง 21130 /
29267 นางสาว อาภาภรณ แกวปญญา 29 ออนนุขแยก19 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10250 /
29268 นางสาว อาภาภรณ ปยะปราโมทย 43/9 วัดลาดปลาเคา ลาดปลาเคา อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29269 นางสาว อาภาภรณ ภูสุวรรณ 143/89 3 เอกชัย 127 เอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 /
29270 นางสาว อาภาภรณ สิงหปอง 3/2549 ม.8 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร / / /
29271 นางสาว อาภาภรณ หาญชัยทวีกิจ 394/103ม.4 กรุงเทพมหานคร / / /
29272 นางสาว อาภาวรรณ ดุลยไพศาล 40/2734ม.1 ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
29273 นางสาว อาภาศรี ถวัลยวิโรจน 59/257 ม.1 เพชรเกษม 92/3 เพชรเกษม บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
29274 นางสาว อามร แสงสุพรรณ 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี /
29275 นาย อาเมง แซแต 13 ทรงวาด สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
29276 นาย อาย กันทาแดง 113 4 เหมืองแกว แมริม เชียงใหม 50180 /
29277 นาย อาย กุนะบุญมา 8 ขะเนจ้ือ แมสอด ตาก /
29278 นาย อาย ธาตุอินจันทร 120/1ม.3 ปาปอง ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
29279 นาย อาย ปราศรัย 1 บานเสา แจหม ลําปาง /
29280 นาย อาย ปาสํารี 12 เมืองพาน พาน เชียงราย /
29281 นาง อารญา ปนจันตา 369 ม.11 ซ. ถ.มิตรภาพ ต.คํามวง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกน 40280 โทร. ขอนแกน /
29282 นาย อารมญ เจริญคํา 573 ราชดําเนิน ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1331 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29283 นางสาว อารมณ ไตรโรจน 200 ประชาธิปก วัดกัลยาณ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
29284 นาง อารมณ ปลันธนดิลก 406 พ่ึงมี 16 สุขุมวิท93 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
29285 นางสาว อารมณ โพธิ์ชู 41/2 ม.1 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
29286 นาง อารมณ สิทธิชัย 239/8 วังสิงหคํา เชียงใหม 50300 / /
29287 นางสาว อารมณ สุขจ่ัน 2 ม.9 ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี /
29288 นาง อารมย ขวางเสน 127/2 ม.1 อิปน พระแสง สุราษฎรธานี 84210 /
29289 นาง อารมย จันมิตร 173 หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง 92000 /
29290 วาที่รอยตรี อารมย ชูทรัพย 22หมู8 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 12160 /
29291 นาง อารมย ทองฤกษ 334/1ม.2 กาญจนวณิชย พะวง เมืองสงขลา สงขลา 91000 /
29292 นาง อารมย ทิมอน 79 มหาราช พระนคร กรุงเทพมหานคร /
29293 นาย อารยะ อินทรพันธุ 577 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
29294 นาย อารยันต รัมมะรัตน 19/215ม.13 บางนา-ตราด บางแกว บางพลี สมุทรปราการ /
29295 นาง อารยา กองพานิชกุล 434/2 ชางคลาน ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 / /
29296 นางสาว อารยา งามวงศเวชกุล 50/55ม.1 ประชาช่ืน ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
29297 นาง อารยา ชนาธินาถ 18/46 พหลโยธิน 48 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
29298 นางสาว อารยา ชวนะพานิช 851 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / / /
29299 นาง อารยา ธนวุฒิ 534 นครเขื่อนขันธ ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
29300 นางสาว อารยา นิลนพรัตน 51/227 ม.2 บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
29301 นางสาว อารยา ประชาชนะชัย 113 กรุงเทพฯ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
29302 นางสาว อารยา พูลทรัพย 65/71ม.8 หมูบานเขตเดิม บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร / / /
29303 นางสาว อารยา มงคลนิตย 352 ยุคล 2 กรุงเทพมหานคร /
29304 นางสาว อารยา ลาเกิด 999 5 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 /
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29305 นางสาว อารยา สารคํา 7/20 จันทบุรี / /
29306 นางสาว อารยา อายุบเคน 576 วงศสวาง บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10210 / /
29307 นางสาว อารยา เอ่ียมไพศาล 99/100 หู 5 พะราม 2 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
29308 นาย อารัญ อินทารักษ 191-193 ทาแพ ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
29309 นาย อารัด จําเนียร 6/24ม.1 ทับปุด ทับปุด พังงา / / /
29310 นาง อารี กลิ่นสุคนธ 22/59 การเคหะหลังที่ 22 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 / /
29311 นาย อารี ทองนพเนื้อ 523-525 ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี /
29312 นาง อารี ทาวุฒิ 302/182 ลาดพราว87 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 /
29313 นาง อารี ผรณจินดา 15ม.6 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 /
29314 นาย อารี เพ็ชรสวัสดิ์ 68 ม.8 บอน้ํารอน กันตัง ตรัง /
29315 นาง อารี วิสุทธิชาติ 55/1 จิระนคร หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / / /
29316 นาง อารี เวชสกล 143 ศรีดอนไชย ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
29317 นางสาว อารี สหัสานันท 270 พระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29318 นาย อารี สุวรรณจินดา 57/2 ลาดพราว 30 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
29319 นาย อารี อารีเวชศรีมงคล 2/18 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร / /
29320 นางสาว อารีญา อดุลยรัตนนุกุล 67/42ม.1 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / /
29321 นางสาว อารีนา ดาราบากอ 56/5 2 นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี 94180 / / / /
29322 นางสาว อารีพร พงศธรคุณวุฒิ 5 8 เมืองปอน ขุนยวม แมฮองสอน 58140 / / / /
29323 นางสาว อารีย กกสันเทียะ 38 25 หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา 30130 / / /
29324 นาย อารีย เก็บไว 75 คลองภาษีเจริญ ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
29325 นางสาว อารีย เกลียวทองสกุล 71ม.8 ทาวุง ทาวุง ลพบุรี /
29326 นาง อารีย แกวคํา 58 ลาดพราว 97 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1333 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29327 นางสาว อารีย คงแจม 130/20 ม.1 วัดโพธิ์ - บางใหญ มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
29328 นาง อารีย คําสุข 227ม.12 นครสวรรค /
29329 นางสาว อารีย จาบถนอม 8 คลองดาน ปากคลองภาษีเจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
29330 นาย อารีย จิตตปราณี 36/8ม.12 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
29331 นางสาว อารีย ฉัตรแกวมรกต 181 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29332 นางสาว อารีย ชางเจรจา 20/24ม.7 หนาฟารมจระเข ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 / /
29333 นางสาว อารีย ไชยศรี 140 5 ฟาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 / / /
29334 นาง อารีย ซู 286/2 วัดพระยาไกร บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร /
29335 นาง อารีย ตั้งศุภวัฒนกิจ 3 สุขุมวิท พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
29336 นาง อารีย ทวมลี้ 77/140 หมูบานดวงแกว 1 ติวานนท บานใหม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / /
29337 นาง อารีย นํามา 51/57 บานทุง แมสอด แมสอด ตาก 63110 / /
29338 นางสาว อารีย ปลอดชูแกว 559 ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
29339 นาง อารีย พวงเงิน 51/16 3 พหลโยธิน 1 พหลโยธิน ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา 13170 / / /
29340 นาย อารีย พูลศักดิ์ 7 พระเจาตากสิน คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
29341 นาง อารีย เมืองโคตร 56  ม.1 ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
29342 นาง อารีย เลิศไพชัยยนต 656/432 พัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
29343 นางสาว อารีย วงศเจริญชูสาสน 112ม.9 เทศบาล2 กรับใหญ บานโปง ราชบุรี 70190 / /
29344 นาง อารีย ศรีจินดา 51 ม.4 หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 /
29345 นางสาว อารีย สถิตธรรมโชติ 190/260 ริมคลองไผสิงหโต คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร / / / /
29346 นางสาว อารีย สมุทรกาญจนเมธี 100/410ม.4 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / / /
29347 นาย อารีย สุชาโต 339 ต.พระนคร ถ.พระสุเมรุ อ.พระนคร จ.กรุงเทพฯ /
29348 นาง อารีย หมอนทอง 62 ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี /
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29349 นาง อารีย หอมวิเศษ 48 พระรามเกา41 เสร9ี สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / /
29350 นาง อารีย อุดมทรัพย 122/81ม.13 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29351 นาย อารีย อุทัยผล 350 ทาใหม ทาใหม จันทบุรี / /
29352 นาง อารียรัตน แกนจันทร 15/1ม2 ง้ิวราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 /
29353 นาง อารียรัตน ทรายมูล 139/95ม.4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
29354 นางสาว อารียรัตน เนตินิยม 139/95ม.4 พหลโยธิน52 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
29355 นางสาว อารียา ตีระดิเรก 48/12 ม.13 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
29356 นางสาว อารียา ทับบุญ 43 4 กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140 / / / /
29357 นางสาว อารียา พรหมผัด 27/83 อินใจมี ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
29358 นาง อารียา ฤชุโฆษิตสวัสดิ์ 19 ศรีเทพ 2 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค /
29359 นางสาว อารียา สิทธิโกมล 35/4 ธานินทร ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / / /
29360 นาง อารียา หมัดอะดั้ม 38/2 4 คลองอูตะเภา หาดใหญ สงขลา 90110 /
29361 นางสาว อารียา หวังดี 15/1 สันติราษฎร 4 ชลเจริญ บอยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 / / / /
29362 นางสาว อารียา อนุเถกิงกุล 99/10 18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
29363 นาง อารีรัตน ครุฑปรีชาวรรณ 31/80 บางนา พระโขนง กทม. /
29364 นางสาว อารีรัตน ใจเอ้ือ 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
29365 นาง อารีรัตน ตุงคเศรวงศ 299/24ม.4 แจงวัฒนะ บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29366 นาง อารีรัตน นวลแยม 139/36 4 คลองแห หาดใหญ สงขลา /
29367 นางสาว อารีรัตน บุญแรง 166/3ม.5 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร / / /
29368 นางสาว อารีรัตน ประเมิน 7/45 สมเด็จพระปนเกลา อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
29369 นางสาว อารีรัตน พิริยอภินันท 844/39 วัดจันทรใน เจริญกรุง 107 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
29370 นางสาว อารีรัตน พูลปาล 96 ม.4 ซ. ถ. ต.เขาวงกต อ.แกงหางแมว จ.จันทบุรี 22160 โทร. จันทบุรี /
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29371 นางสาว อารีรัตน รุงเรือง 1/78 ม.5 ซ. ถ. ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 โทร. ภูเก็ต /
29372 นาง อารีรัตน ลออปกษา 6/87 6 ลาดปลาเคา จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 / /
29373 นางสาว อารีรัตน ไวยัง 51 สมเด็จพระปนเกลา อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 73120 /
29374 นาง อารีรัตน สิริสุขะ 805 ดินแดง พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29375 นางสาว อารีรัตน แสงมงคล 17/112 ม.6 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.02-9011144 ปทุมธานี /
29376 นางสาว อารีรัตน หวังสวางวงศ 2194 ถ.พหลโยธิน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900 กรุงเทพมหานคร /
29377 นางสาว อารีรัตน อินทะโส 82 2 พรหมสวัสดิ์ พยุห ศรีสะเกษ 33230 /
29378 นางสาว อารีวรรณ ตนทัพไทย 169/433 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 / /
29379 นาย อาลัก ทัศนปริชญานนท 10/28 จันทร ทุงวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร / / /
29380 นาย อาลักษณ กําเนิดเสนา 101/9 ลาดพราว1 ลาดพราว จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / / /
29381 นาง อาลัย เปรมกระสิน 13/3 3 รอบเมือง มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / / /
29382 นางสาว อาลัย ฟอรด 367 ลาดหญา สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
29383 นางสาว อาลิวรรณ พลายละหาร 51/17ม.6 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / / / /
29384 นางสาว อาลี แซเจียว 172/5 2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 / / / /
29385 นาง อาวรณ ศิลาคุปต 558/54 วัดลาดบัวขาว บางคอแหลม บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร / /
29386 นาย อาแว เจะโกะ 26/1ม.7 สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา /
29387 นางสาว อาษา รามาน 146/23 ม.4 ถ.ประชาอุทิศ ต.ทุงครุ อ.ทุงครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140 กรุงเทพมหานคร /
29388 นาย อาสี่ แซแต หมูที่ 1 ต. ลําพยา อ.เมือง จ. นครปฐม /
29389 นาย อาหมัด หีมหมัน 4 4 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา 90130 / / /
29390 นาย อาหรีด เมฆบุตร 29/1 เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา /
29391 นาย อาเหตุ กุลโรจนสิริ 210 หมู 4 ละงู ละงู สตูล /
29392 นาย อํา โพธิ์คําพก 117 ม.15 สกลนคร /
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29393 นาย อํ่า เกิดเพ่ิมพูน 12ม.4 เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา /
29394 นาย อํ่า แพเพชร 108 ม.4 สุราษฎรธานี /
29395 นาย อําคา พันจําปา 325 สรรพสิทธิ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
29396 นาย อําดา ลวงสวาท 21 ดํารงครักษ กรุงเทพมหานคร /
29397 นาย อํานวย เกียงวรางกูร /
29398 นาย อํานวย กลิ่นอุบล 24 ม.7 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
29399 นาย อํานวย กาวีวงศ 84/56 โชตนา ชางเผือก เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
29400 นาย อํานวย กุลวรวานิชพงษ 42 ม.6 จันอัด โนนสูง นครราชสีมา /
29401 นาย อํานวย เกียงวรากูร 42/1 บานโปง บานโปง ราชบุรี /
29402 นาย อํานวย ขันธวงค 44/40 วัดโพธิ์วราราม หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
29403 นาย อํานวย คงเจริญ - ม.2 สุราษฎรธานี /
29404 นาย อํานวย ควรผดุง 672 ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร /
29405 นาย อํานวย งามเจริญ 299 ชยางกูร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
29406 นางสาว อํานวย ชมช่ืนใจ 33 พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
29407 นาย อํานวย ชุมมณี 285 ถ.โพธิ์ศรี ต.หมากแข็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี /
29408 นาย อํานวย โชติรัตน 1245-46 สายกลาง หัวเวียง เมืองลําปาง ลําปาง /
29409 นาย อํานวย เดชโยธิน 41-42ม.1 มหาสารคาม /
29410 นาย อํานวย ตันตระวาณิชย 45 เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย /
29411 สิบเอก อํานวย ทวีสมบูรณ 106/464 พหลโยธิน อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29412 นาย อํานวย ทองชู 156/3 ตะเครียะ ระโนด สงขลา /
29413 นาย อํานวย เทียนสวาง 33 1 เจดียยุทธหัตถี หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 63000 /
29414 นาย อํานวย เทียมเมือง 83/1ม.1 สายบางกรวย บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
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29415 นาย อํานวย นกอักษร 200ม.3 ปากนคร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช / /
29416 นาย อํานวย บัวคอม 10ม.2 เพ็ญ อุดรธานี /
29417 นาย อํานวย บัวแยม 148/36ม.31 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
29418 นาง อํานวย บุญเฉลียว 191 ม.14 หวยขยุงสมมัคคี อุบลราชธานี /
29419 รอยเอก อํานวย บุญตา - ม.7 พหลโยธิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
29420 นาย อํานวย บุญเทียม 105ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
29421 นาย อํานวย บุญเนตร 288/157 ม.9 อุบลราชธานี /
29422 นาง อํานวย บุญภักดี 151 ม.5 บิง โนนสูง นครราชสีมา 30160 / / /
29423 นาย อํานวย พงษหนู 193 6 ศาลา เกาะคา ลําปาง 52130 /
29424 นาย อํานวย พยุงพงษ 32/291 แจงวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี /
29425 นาย อํานวย พรหมอินทร 56 ม.1 วังจันทร แกงกระจาน เพชรบุรี 76170 /
29426 นาย อํานวย พลสอนดา 5/1 สุขสงคราม ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
29427 นาย อํานวย พวงขวัญ 5/2ม.4 บางใหญ บางใหญ นนทบุรี /
29428 นาย อํานวย พานิชกุล 242 อรุณอัมรินทร ศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
29429 นาย อํานวย พิพิธกุล หมูที่ 1 ต.ดานขุนทด อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา /
29430 นาง อํานวย เพชรชูพงศ 52/55ม.7 ถาวร นวมินทร คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 / / /
29431 นาย อํานวย ฟุงเฟอง 195/1 พัฒนาการทุงปรัง ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 / /
29432 นาย อํานวย เฟองฟูกิจการ 56/10 ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
29433 นาย อํานวย ภักดีสุวรรณ 154ม.10 นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260 /
29434 นางสาว อํานวย ภูทองเงิน 59/14 ม.2 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
29435 นาย อํานวย ม่ันฤทัย 44/4ม.4 รามอินทรา บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
29436 นาย อํานวย มีสวัสดิ์ 6 คงคอน สรรคบุรี ชัยนาท / /
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29437 นาย อํานวย ลาภานันตรัตน 51 ม.5 บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
29438 นาย อํานวย วรรณพุฒ 512/369 2 รังสิต-ปทุมธานี ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / /
29439 นาย อํานวย เวชคุมต 259 ต.โสมนัส  ถ.นครสวรรค อ.ปอมปราบ จ.กรุงเทพฯ /
29440 นาง อํานวย ศรีเกิดคลืน 14/4 ริมคลองบางกอกนอยศิริราช บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
29441 นาย อํานวย ศรีคช 2131 มนตรีสุริวงศ หนาเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี /
29442 นาย อํานวย ศรีเงิน 49/5 สิรินธร บางบําหรุ บางพลัด กรุงเทพมหานคร /
29443 นาย อํานวย สมัยสงค 412/4 ปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง 93110 /
29444 ร.ท. อํานวย สันทัดการ 33 ม.7 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
29445 นาย อํานวย สืบจากดี 4 สิงห บางระจัน สิงหบุรี / /
29446 นาย อํานวย สุขสมจิตร 205/6ม.3 พรอน ตากใบ นราธิวาส /
29447 นาย อํานวย สุวประดับ 222 มรุพงษ หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา /
29448 นาย อํานวย สุวรรณตัด 50 ม.5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
29449 นาย อํานวย สุวรรณรังสิกุล 20 จันทน 43 แยก 18-6 บางโคล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 /
29450 นาย อํานวย เสมือนใจ 816 6 ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง 93140 / / / /
29451 นาย อํานวย โสภา 58ม.6 บุณฑริก อุบลราชธานี /
29452 นาย อํานวย หงษยิ้ม 147 ม.4 หัวถนน ทาตะโก นครสวรรค / /
29453 นาง อํานวย อภิรมยานนท 118 7 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 / / / /
29454 นาย อํานวย อํานวยสุขวงศ 67/5 ทาดินแดง สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร / / /
29455 นาย อํานวย อ่ิมมาก 463 ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
29456 นาย อํานวย อิศราบาล 55 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา / /
29457 นาย อํานวย                   แกวประดิษฐ 96 ม9 ปาบอน ปาบอน พัทลุง 93170 /
29458 นางสาว อํานวยพร จิตรเจือวงศ 648/15ม.1 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร / / /
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29459 นางสาว อํานวยพร ดวงจินดา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
29460 นางสาว อํานวยพร ฤกษวิจิตรนันท 5/92 1 พุทธบูชา2 พระราม2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / / /
29461 นาย อํานวยพร เลิศไธสง 2ม.14 คูเมือง บุรีรัมย /
29462 นาง อํานวยพร ศรีเจริญ 275ม.3 ดอนคา อูทอง สุพรรณบุรี 72160 / /
29463 นาย อํานาจ จรบุรี 566/2 หมู 7 ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค 60160 /
29464 นาย อํานาจ จันทรมณี 52/8ม.8 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร /
29465 นาย อํานาจ จิตตคงไทย 20/1 วัดดงมูลเหล็ก อิสรภาพ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
29466 นาย อํานาจ ชัยชลทรัพย 92/7 ม.1 บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี / / /
29467 นาย อํานาจ นวพรชัย 35 ศูนยการคาสาย1สุขุมวิท ทาประดู เมืองระยอง ระยอง 21000 / /
29468 นาย อํานาจ บุญมี 34/1 หมู 8 ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบุรี 11140 /
29469 พ.ต. อํานาจ ปานะรัตน 89/148ม.9 พหลโยธิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
29470 นาย อํานาจ เพ็งมณี 96/160ม.1 จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
29471 นาย อํานาจ ศรีทอง 89 ไผทาโพ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร 66190 /
29472 นาย อํานาจ ศิริอรุณพร 177/2 ม.1 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ปะตง สอยดาว จันทบุรี /
29473 นาย อํานาจ สุโรจน 82/21 เอกมัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
29474 นาย อํานาจ อุดมทรัพย 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
29475 นาย อํานาจ อุนอนันต 22/1 วัดอภัยนายารามราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29476 นาง อํานายพร ศรีเจริญ /
29477 นาย อําพน คัมภิรานนท 19/1ม.3 สุขุมวิทย แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี /
29478 นาย อําพน จงเลิศวณิชกุล 56 ลาดพราว 101 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
29479 นางสาว อําพร ปนภู 29 ม.3 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี /
29480 นาง อําพร ผลวิจิตร 43/330 6 กองการภาพ พหลโยธิน 49/2 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
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29481 นาง อําพร ผาแกว 55/27 10 บางขุนเทียน จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
29482 นาง อําพร ภาณุอําไพ 77/2 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
29483 นาย อําพร ภูอาพิศ 102/12 หนองคาย 43220 /
29484 นาย อําพร ศรศรี 509 ริมทางรถไฟ พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29485 นาย อําพร สุขสําราญ 129 หมู 1 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี /
29486 นาย อําพรรณ สุขแกว 154 ม.4 นครศรีธรรมราช /
29487 นาง อําพรรณ เช่ือมสุข 24/28/2 บางน้ําจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 /
29488 นาง อําพรสวรรณ ปุนประเสริฐ 89ม.4 ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก 26000 /
29489 นาย อําพล กะวัง 142ม.1 ลําพูน-เชียงใหม อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน 51150 / /
29490 นาย อําพล บุญเปลง 90/ม.3 อินทประมูล โพธิ์ทอง อางทอง 14120 / / /
29491 นาย อําพล บุญเพียร 29 4 วชิรปราการ บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / / /
29492 นาย อําพล บุญสง 63 หมู 7 บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160 /
29493 สิบตรี อําพล เรืองเดช 686/6 ม.1 พงสวาย เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 / / /
29494 นาย อําพล อัครจันทโชติ 279 ม.8 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 / /
29495 นาย อําพัน กิตติขจร 461 สรีภูม์ิ เมือง เชียงใหม /
29496 นาย อําพัน เจริญ 489/15 เจริญกรุง ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
29497 นาย อําพัน เจริญรูป 104 คริสตอุดม ขลุง ขลุง จันทบุรี /
29498 นาย อําพัน ชัยเฉลิมศักดิ์ 934/1 ต.คลองชักพระ อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพฯ /
29499 นาย อําพัน เพ็ญโรจน 110ม.3 เพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
29500 นางสาว อําพัน วิวัลชัย 21/28 สุวรรณประสิทธิ์ นวมินทร 42 กรุงเทพมหานคร 10240 /
29501 นาง อําพัน อนุเผา 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
29502 นาย อําพันธ คําสาลี 118/10 ม.9 บางกรวย บางกรวย นนทบุรี /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29503 นาย อําพันธ เจริญศรี 200/4 สรรพสิทธิ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 84180 /
29504 นางสาว อําพันธ เจริญสุข 116/18 จรัลสนิทวงศ บานชางหลอ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
29505 นาง อําพันธ ตั้งศรีวิมล พระราม4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
29506 นางสาว อําพันธ วัดกิ่ง 334 ม.2 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 / /
29507 นาย อําไพ แกวภู 096 ม.8 นครศรีธรรมราช /
29508 นาง อําไพ คอนเอม 23 ม.6 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม 50140 โทร.0840409614 เชียงใหม /
29509 นาง อําไพ คําประกอบ 75/1ม.2 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร /
29510 นางสาว อําไพ เจียระไนภรณ 77/624ม.7 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร / / /
29511 นาง อําไพ ชัยชลทรัพย 92/7 1 รังสิต-ปทุม บานกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / / / /
29512 นาง อําไพ แซซ่ิน 12 สุคนธาภิรมย ระโนด ระโนด สงขลา /
29513 นาย อําไพ นามแสน 2ม.5 พังโคน สกลนคร /
29514 นาง อําไพ ปนทอง 1946 ต.สพานทอง อ.บางกอกใหญ จ.ธนบุรี /
29515 นาง อําไพ พิพัฒนพวงทอง 478 มิตรพันธ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
29516 นางสาว อําไพ ไมม่ิงเมือง 95ม.2 ศิวะบูรณ ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี /
29517 นาง อําไพ ไรวา 32/14 นนทบุร1ี ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 /
29518 นาง อําไพ วันดี 193/1 ทุงควายกิน แกลง ระยอง / /
29519 นางสาว อําไพ สุนทรา 42 7 นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร 49130 / / /
29520 นางสาว อําไพ เสกสุวงศ 404ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
29521 นางสาว อําไพ อรุณโรจนวุฒิ 75 ตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
29522 นางสาว อําไพวรรณ โชติพนัง 16/23 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
29523 นาง อําภา กุลศิริ 31/1 ม.2 บานดอ-พุนพิน มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
29524 นางสาว อําภา คนซ่ือ 68/13 ม.10 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / /
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29525 นางสาว อําภา จอยจําปา 75 4 แมต๋ํา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 / /
29526 นาง อําภา ตันติสิระ 94 งามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / /
29527 นางสาว อําภา ทาเอย 100 ม.10 เจริญเมือง พาน เชียงราย /
29528 นางสาว อําภา ปะจุระเน 653  ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 /
29529 นาง อําภา ศรีสวาง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / / /
29530 นาย อําภา สมบัติกําไร 255 ประจักษ หมากแขง เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
29531 นาง อําภา สุพัฒน 20/1ม.13 ศรีสัชนาลัย ปากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย /
29532 นาย อําภา หม่ืนเจ 99ม.6 ทุงขวาง กําแพงแสน นครปฐม /
29533 นางสาว อําภา อยูญาติมาก 38 ม.1 นครปฐม 73000 / / /
29534 นาง อําภา เอกภพ 3/14 ตากสิน 1 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
29535 นางสาว อําภาพร สิงหกฤตพิศาล 38 5 ประชายินดี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
29536 นาย อํามวย สุขใจ 51 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
29537 นาย อิกซิม แซโงว 115-3 พระราม4 ปอมปราบ ปอมปราบ พระนคร /
29538 นาย อิกซิว แซลี้ 367อ เย็นอากาศ ทุงมหาเมฆ ยานนาวา พระนคร /
29539 นาย อิกม้ิน แซฉอ 3 พลับพลับไชย เทพสิรินทร ปอมปราบ พระนคร / /
29540 นาย อิกฮวด แซเลา 543 บางรัก กรุงเทพมหานคร /
29541 นาง อ่ิง - ม.5 เวียงใต ปาย แมฮองสอน /
29542 นาย อ้ิง ปานเคลือบ 366 ตรอกศาลเจาพอเสือ เสาชิงชา พระนคร พระนคร /
29543 นาย อิงคยุทธ ณ รังสี พระนครศรีอยุธยา /
29544 นางสาว อิงอร วัฒนศิรางค 161 ลาดพราว 64 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
29545 นางสาว อิงอร อังศุภานิช 349/38 ม. ซ. ถ.พุทธมณฑลสาย 2 ต.บางไผ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. กรุงเทพมหานคร /
29546 นาย อิชณนคณินทร รัตนบรรณกิจ 194 ประจักษ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
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29547 จาสิบเอก อิญศรวย วรรณา 94ม.7 รอบเวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 / /
29548 นาย อิฐ ภูทอง 29/261 ม.9 พุทธมณฑลสาย 2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร / /
29549 นาย อิด ควรคํารง 72/18 ทหาร เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
29550 นาย อิดเจียว แซเตียว แมสาย แมสาย เชียงราย /
29551 นาย อ๊ิดชง แซโอว 154 ม.4 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ /
29552 นาย อิดชิม แซโงว 2 ก หมู 2 ต.บางแค ถ.บางแค อ.ภาษีเจริญ จ.พระนคร /
29553 นาย อ้ิดบิ้น แซงุย 220 ต.จักรวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.กรุงเทพฯ /
29554 นาย อิดริส หมัดอะหิน 46 43 เพชรเกษม หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / / /
29555 นาย อิทธิ คุณศรีรักษสกุล 17/2 วุฒากาศ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
29556 นาย อิทธิ ชาวกันหา 20 ต. หนองแสง อ.ปากพลี จ . นครนายก /
29557 จ.ส.อ. อิทธิ บูรณะกิจ 76 พิชิตรังสรรค ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
29558 นาย อิทธิกร ธรรมสัตย 367/1 กรุงธนบุรี 6 กรุงธนบุรี บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 /
29559 นาย อิทธิพล ชลสิทธิ์ 1/8ม.2 ประชาสงเคราะห ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130 /
29560 นาย อิทธิพล ในเมือง 199/1 6 พลา บานฉาง ระยอง 21130 / /
29561 นาย อิทธิพัฒน เนตรทิพวัลย 65 ม.5 สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 / /
29562 นาย อิทธิพัทธ จําญาติ 10/172 4 บางไผ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 /
29563 นาง อิน กลิ่นขจร - ม.4 สวรรคโลก สุโขทัย /
29564 นาง อิน คงพิรอต /
29565 นาย อิน คชสีห - ม.1 สวรรคโลก สุโขทัย /
29566 นาย อิน จันแกวปง 1 แมจะเรา แมระมาศ ตาก /
29567 นาย อิน ผาสุข 549 จักพรรดิ์พงษ มหานาค ปอมปราบ กทม. /
29568 นาง อิน พัตรา /
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29569 นาง อิน พุมกุหลาบ /
29570 นาย อิน เพ็ญโรจน 581 ข. ต.ตึกขาว ถ.ตรอกชางนาค อ.กิ่งคลองสาน จ.ธนบุรี /
29571 นาย อิน ภัททิยพัน 5 สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา / /
29572 นาง อิน ศรีจําปา /
29573 นาย อิน ใหไทย หมู 9 ต.บานหมอ  อ.บานหมอ จ.สระบุรี /
29574 นาย อิน อ่ิมแกว 8 หนองน้ําใส กิ่งภาชี พระนครศรีอยุธยา /
29575 นาย อิน อุนสุวรรณ /
29576 นาย อ่ิน คําปน 1 ปาไหม พราว เชียงใหม /
29577 นาย อ่ิน มวงคํา - ม.9 ในเวียง เมืองแพร แพร /
29578 นาง อ่ินแกว โอโนเดระ 92 ปลอง เทิง เชียงราย 57230 / / /
29579 นาย อินเขียน นอยทะวงค 22 ม.11 อุบลราชธานี /
29580 นาย อินคํา นันตาแกว 5 ทุงงาม เกาะคา ลําปาง /
29581 นาย อ่ินคํา กันทะใจ 120 ม.1 มะขามหลวง สันปาตอง เชียงใหม /
29582 นาย อินตา มูลกัน 7/2 6 บานไผ บานไผ ขอนแกน 40110 /
29583 นาย อินตา วะธะยาม หมู 4 ตชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม /
29584 นาย อินตา สุจันศรี 352 ม. 11 ชัยพฤกษ เมืองเลย เลย 42000 / /
29585 นาย อินตา อินตาเทพ 8 ลี้ ลี้ ลําพูน /
29586 นาย อินถา สุจริต 3 เวียง พราว เชียงใหม /
29587 นาย อินถา อ่ินคํา 5 ขี้เหล็ก แมแตง เชียงใหม /
29588 นาย อินทร กิจสงวน 28 ม.6 ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร /
29589 นาย อินทร ครบุรี 2 วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก /
29590 นาย อินทร งาผักแวน 31 ม.1 โคกไทย ปกธงชัย นครราชสีมา /
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29591 นาย อินทร จันครุธ - ม.8 ทาฉนวน มโนรมย ชัยนาท /
29592 นาย อินทร จันสายทอง 369 ช. ระแหง เมือง ตาก / /
29593 นาย อินทร ญาติวันถึก 85 6 บานหัน สีคิ้ว นครราชสีมา /
29594 นาย อินทร เดือนตะคุ 1 ตะคุ ปกธงไชย นครราชสีมา /
29595 นาง อินทร นวมปนคง /
29596 นาย อินทร เนติกุล 6 บานนา บานนา นครนายก /
29597 นาย อินทร ปยะวงศ 39 ม.5 โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา /
29598 นาย อินทร แปลกระโทก 2504 ต.ในเมือง ถ.ไชยณรงค อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
29599 นาย อินทร เผาเพ็ง 14 ทรายมูล ยะโสธร อุบลราชธานี /
29600 นาย อินทร มัยกลาง 100 โนนแดง ประทาย นครราชสีมา /
29601 นาย อินทร สันติวีระพันธ 52ม.12 กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา /
29602 นาย อินทร สําเริงเวทย 683 สามเสน ดุสิต ดุสิต กทม. / /
29603 รอยตํารวจเอก อินทร กับเปง 60ม.1 สันกําแพง เชียงใหม 50180 /
29604 นาย อินทร แกวพรหม 9 นันทาราม หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
29605 นาย อินทร ไชยคําเมา 2 ม.4 มูลเมือง ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
29606 นาย อินทร พนาสถิตย 3 ทาแซะ ทาแซะ ชุมพร /
29607 นาย อินทรถา กามทอง 62 ม.6 ทาวังตาล สารภี เชียงใหม /
29608 นาย อินทรเทพ อุทัยธวัช 1033 ต. ในเวียง ถ.สุมนเทวราช อ. เมือง จ. นาน /
29609 นาย อินทรศร ตามวัน 709 ม.16 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
29610 นาง อินทรา วัชรวิทยสุนทร 3/14-15 พาณิชยเจริญ ขอนแกน /
29611 นาย อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ 105/1ม3 คอหงส หาดใหญ สงขลา /
29612 นาง อินทิรา พรมโสภา 95 10 ยางใหญ จังหาร รอยเอ็ด 45000 / / / /
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29613 นาง อินทิรา ภิสัชเพ็ญ 113-115 ดินสอ เสาชิงชา พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
29614 นาง อินทิรา ยิ้มแยม 36/160 หมู 6 บางบัวทอง-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 /
29615 นาง อินทิรา สังขสิงข 53ม.5 สุราษฎรธานี /
29616 นางสาว อินทิรา สัตยมาภากร 1407 เจริญกรุง สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร /
29617 นาง อินทิรา สุขขี 1 ม.5 ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260 /
29618 นางสาว อินทิรา กองแกว 197 รังสิต-นครนายก 16 ประชาธิปตย ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 / / /
29619 นางสาว อินทุกานต ศรีธานิยโสธร 3/64ม.1 เชียงคํา3 แจงวัฒนะ14 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
29620 นาย อินปน ทาคําสม 170 3 ดูใต เมืองนาน นาน 55000 /
29621 นาย อินผล รุงเรืองศรี 220ม.4 ยุหวา สันปาตอง เชียงใหม /
29622 นาย อินภา กันธวงศ 45ม.2 สันปายาง แมแตง เชียงใหม /
29623 นาย อินศวร ชินอุปกิจ 118ม.8 เชียงใหม /
29624 นาย อินสม สิทธิตัน 52ม.3 บานฝาปวย บานโฮง บานโฮง ลําพูน 51130 /
29625 นาย อินสม อินธิยศ 5 บานเปา เมือง ลําปาง /
29626 นาย อินแสง ปญญากดแกว /
29627 นาย อินเหลา ธนาคํา - ม.3 แมพริก แมสรวย เชียงราย /
29628 นาย อินเหลียว สายวงศมวล 498 ก. ม.2 วิเศษเชียงราย เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย /
29629 นางสาว อิม แซซึง 99/1 เจริญเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
29630 นาง อิม เมตตานี /
29631 นาย อ่ิม ฐาโอษฐ 15 3 โนนสมบูรณ บานแฮด ขอนแกน 40110 / /
29632 นาย อ่ิม บัวเล็ก 48/3 ม.2 สุขุมวิท วังกระแจะ เมืองตราด ตราด / /
29633 นาย อ่ิม พรมหงษ 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29634 นาย อ่ิม พลอยปลื้ม 254 ต.คลองกระแชง ถ.ดําเนินเกษม อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
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29635 นาย อ่ิม สุวรรณ 348 5 สุขเดือนหา ทันคา ชัยนาท /
29636 นาย อ่ิม (เสียชีวิต) จันอุทา 89/2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29637 นางสาว อ่ิมจิตร นิโรภาส 203 จิรวงศรังสฤษดิ์ ขลุง ขลุง จันทบุรี / /
29638 นาง อ่ิมจิตร ประสระบาล 5/1ม.3 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี /
29639 นาง อ่ิมพร เธียรธนวาณิชย 21 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
29640 นาย อ่ิมศักดิ์ จีนดานุช 82 ผาแดง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
29641 นางสาว อ่ิมอารี ชลัษเฐียร 767 ศูนยบันเทิงการคา คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
29642 นางสาว อิรยา ลาวัณยวิสุทธิ์ 99 ม.10 สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม 73180 / / /
29643 นาย อ้ิวชัว แซลิ้ม 51 1 ในเมือง เมือง รอยเอ็ด /
29644 นาย อ้ิวเต็ก ลิมชาวสวน 25 5 คลองหลวง ภาษีเจริญ ธนบุรี /
29645 นาย อ้ิวบวย แซเอง 21-23 ถ.ตลาดเฉลิมโลก ต.มักกะสัน อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
29646 นาย อ้ิวเมง แซโคง 478 บานตะนาว เสาชิงชา ปอมปราบ กทม. /
29647 นาย อ้ิวเยง แซอ้ึง 315 ม.3 สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29648 นาง อิศยาภรณ ใจดี 81/178 ม.5 บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /
29649 นางสาว อิศรา ดาศรี 177ม.6 อนุสาวรีย บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 /
29650 นางสาว อิศรารัตน พุมทอง 333/108 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 / /
29651 นางสาว อิศรินทร วิรุฬหศรี 63 เจษฎาบดินทร อุตรดิตถ 53000 /
29652 นางสาว อิศวรา เกียรติสี่สกุล 99/6 ม.3 ทายบาน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 /
29653 นาย อิสกร เภาพานวงศ 373/198 หมู2 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ / /
29654 นางสาว อิสกัญดารียะห สะแลมัน 50/58 ม.10 ทรายกองดินใต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร /
29655 นางสาว อิสยาภรณ จริยะเวช 2018 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
29656 จาสิบเอก อิสระ ใจม่ัน 102ม.5 บานคอ คําชะอี มุกดาหาร 49110 /
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29657 นาย อิสระ ศิลปอนันต 1079 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
29658 นางสาว อิสรา ลิ่มอรุณ 423/8-9 ม.10 ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 /
29659 นาง อิสรา วัฒนาการกิติกุล 81 ม.8 หัวไผ เมืองอางทอง อางทอง / / /
29660 นางสาว อิสราวดี วิสุทธิชาติ 23/21 ม.6 เพชรเกษม คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 / /
29661 นาง อิสริยา ปนนาค 28/18 6 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 / / /
29662 นางสาว อิสริยา ศิลปธนู 11 เพชรเกษม 60/3 บางดวน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / / /
29663 นางสาว อิสรีค ระวงษพันธ 25/1683 ม. ซ.ลาดพราว 101 ถ. ต.คลองจ่ัน อ.บางกะป จ.กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. กรุงเทพมหานคร / / /
29664 นางสาว อิสรีย จันทร 67 เจริญรัถ คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
29665 นาง อิสรีย จิตตสมนึก 50 ม.5 ซ.สะแกงาม 1 ถ.พระราม 2 ต.แสมดํา อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. กรุงเทพมหานคร /
29666 นางสาว อิสรีย ตรีไตรรัตนกูล 363-369 มิตรภาพ ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา 30130 / / /
29667 นาย อิสสระ เอกอํานวย 31ม.1 ธัญบุรี ปทุมธานี /
29668 นาย อีซา ซันลัง 37/2 ม.9 หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 / / /
29669 นาย อ๋ีนั้ง แซจัง 812 ทรงวาด ศาลเจาเกา สัมพันธวงศ พระนคร /
29670 นาย อีบรอเฮ็ง หะยีดอเลาะ 51ม.1 ยะตะ รามัน ยะลา 95140 /
29671 นางสาว อ้ีเฮียง แซเอ้ียว 595 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
29672 นาย อ้ึงมง แซจัน 255 หมู 11 สุขุมวิท 77 อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ /
29673 นาย อึม คะอองศรี 16 ม.3 ชลบุรี /
29674 นาง อืด ตันเสา /
29675 นาย อ่ืนแกว เพ็ชรชนะ 283 พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
29676 นาง อือสี แซเอีย 724 ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
29677 นาง อุ ศรีโศถ /
29678 นาย อุกกฤษฏ ติยานนท 447/45 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
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29679 นาย อุกฤษฎ นารายณประทาน 41-43-45 ประชาเนรมิต บางคลา บางคลา ฉะเชิงเทรา 24110 /
29680 นาย อุกฤษฏ นาเมืองรักษ 7/29 พุทธบูชา 36 บางมด ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140 / / / / /
29681 นาย อุกฤษฏ สุขเกษม 67/4 สุริยวงค เชียงใหม 50100 /
29682 ร.อ. อุกฤษฐ ทรัพยนิรันดร 24ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
29683 นาย อุโฆษ กองวัฒนา 99/114-115 ดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29684 นาง อุง จันคณา /
29685 นาง อุชุกร ดวงศาลเจา 47/1 7 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 / / /
29686 นาง อุดม รอดเกษม /
29687 นาง อุดม กงภูธร 3 สถลเชียงคาน กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 / /
29688 นาย อุดม กวีวงศประเสริฐ 3 เชิงสะพานหิน วังบูรพา พระนคร พระนคร /
29689 นาย อุดม กันภัย 79 สามพราว เมือง อุดรธานี /
29690 นาย อุดม กาญจนสถิตย 126 เจริญกรุง วังบูรพา พระนคร กรุงเทพมหานคร / /
29691 นาย อุดม แกวเขียว 14ม.7 กุมภวาป อุดรธานี /
29692 นาย อุดม แกวประภัสสร 273 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
29693 นาย อุดม โกสัยสุก 67 รัชดาภิเษก บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
29694 นาย อุดม คงกลา 441/1 กําแพงเพชร /
29695 นาย อุดม คงวัฒนาพงศ 9/356 ม.8 เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
29696 นาย อุดม คําเกลี้ยง อิสรภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
29697 นาย อุดม คุณสุข 150/14 1 มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150 / /
29698 นาย อุดม คุมชาติ 7ม.4 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค /
29699 นาย อุดม เจริญประวัติ 775/1 ต. บางพลัด อ. บางกอกนอย จ. กรุงเทพมหานคร / /
29700 นาย อุดม เจียมกิจวัฒนา 3/2ม.4 ฟาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1350 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29701 นาย อุดม ชนะโรค 44ม.4 บานสราง บานสราง ปราจีนบุรี /
29702 นาย อุดม ชัยวาลี 1159 นารายณ ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี /
29703 นาย อุดม ชูวงษวัฒนะ 3/2ม.2 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
29704 นาย อุดม ไชยอุป 115ม.5 สรรพสิทธ ปทุม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
29705 นาย อุดม ฐานานันนุกุล 2 ศักดิ์เทศ บางมูลนาก พิจิตร 66120 /
29706 นาย อุดม เดวีเลาะ 313/1 4 เกาะโพธิ-์สามแยก ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี 20140 /
29707 นาย อุดม ตุวพลางกูร 18ม.4 โชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม / /
29708 นาย อุดม ทองคําสุก 134 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร / /
29709 นาง อุดม เทวาพิทักษพร 31ม.6 ทาชาง สิงหบุรี /
29710 นาย อุดม ธานีรัตน 247 เมืองพิจิตร พิจิตร /
29711 นาย อุดม นราดิศร 297 เจริญเมือง ในเวียง เมืองแพร แพร /
29712 นาย อุดม นิยมเวชรุงเรือง 2360 เพชรบุรีตัดใหม บางกะป หวยขวาง กรุงเทพมหานคร / /
29713 นาย อุดม นุมูล 4 ศรีษะเกษ นานอย นาน /
29714 นาย อุดม บกสุวรรณ 62ม.2 หลังสวน ชุมพร /
29715 นาย อุดม บุญยรักโยธิน 34 ม3. ต.สวนหลวง อ.พระโขนง จ.กรุงเทพ /
29716 นาย อุดม ปทุมเทา 6005/178 ประชาสงเคราะห ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / /
29717 จาสิบเอก อุดม ประกอบไวทอกิจ 168ม.2 นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
29718 นาย อุดม ปญญา 2 เมืองพาน พาน เชียงราย /
29719 นาย อุดม พลายมณี 293-298ง ประชาธิปไตย ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี /
29720 นาง อุดม แพทาไม 554 ถ.ศรีสุริยวงค ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี /
29721 นาย อุดม ไพศาลเวชกรรม 20/521ม.6 ม.เมืองทองนิเวศษพัฒนาการ พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
29722 นาย อุดม ภูเจริญ 188 ดําเนินกลางใน พระนคร กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1351 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29723 นาย อุดม มหาวัน 19 เมืองพาน พาน เชียงราย /
29724 นาย อุดม รงคหริรักษ 524/43ม.5 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
29725 นาย อุดม รอดเช้ือ - ม.3 บางแพ ราชบุรี /
29726 นาย อุดม เรืองอยู 62ม.8 ไรออย พิชัย อุตรดิตถ /
29727 นาย อุดม ลดหวั่น 122/77 ม.4 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 20180 /
29728 นาย อุดม วองประสพสุข 47 ม.1 บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ /
29729 นาย อุดม วัฒนสมบูรณ 4 ปงแสนทอง เมือง ลําปาง /
29730 พันโท อุดม วิบูลยเช้ือ 68/472 8 รัตนาธเบศร บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / / /
29731 นาย อุดม วิสิทธิกรณ 36/29ม.2 บานคลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค /
29732 นาย อุดม ศรีวาที 57ม.2 คําบง บานผือ อุดรธานี 41160 / /
29733 นาย อุดม ศรีสถาน 53ม.8 แวง สวางแดนดิน สกลนคร /
29734 นาย อุดม ศิลปเทศ 12 ม. 1 ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี / /
29735 นาย อุดม สุขพานิช ม.1 จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม / /
29736 นาย อุดม สุขวงศ 24ม.6 นาพู เพ็ญ อุดรธานี /
29737 นาย อุดม สุขสวางโรจน 91 ม.3 มนตร2ี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา /
29738 นาย อุดม สุคนธาภิรมย 59 นาวาสน คูหาสวรรค เมืองพัทลุง พัทลุง /
29739 รอยโท อุดม สุดมะโนกุล 894 ม.6 มังกร เทพารักษ สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ / / /
29740 นาย อุดม สุทธิรัตน - ม.6 พานทอง พานทอง ชลบุรี /
29741 นาย อุดม สุระเวช 119ม.2 ต.ในเมือง ถ.ศรีสุนทรอ.ยะสธร จ.อุบลราชธานี /
29742 พันตรี อุดม เสงนนท 85/2 ม.7 รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา / /
29743 นาย อุดม แสงจันทรภักดี หมู 2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี /
29744 นาย อุดม หงสะเดช 754 ต.สี่พระยา อ.บางรัก จ.พระนคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1352 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29745 นาย อุดม อมรจักร 003 ม.9 สายแจหม ทุงฝาย เมืองลําปาง ลําปาง / /
29746 นาย อุดม อรวรรณหโณทัย 484-486 สาธรใต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
29747 นาง อุดม อาจศิริ 25 เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 / /
29748 นาย อุดม อานีรัตน 87 เมืองพิจิตร พิจิตร /
29749 นาย อุดม อ่ิมอวม 127/3 ม.1 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29750 นาย อุดม อุดมวนิช 2 ปรีดา อาเนาะรู เมืองปตตานี ปตตานี /
29751 นาย อุดม โลหะอุดม 47-49 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฮะเชิงเทรา /
29752 นางสาว อุดมพร คําล้ําเลิศ 39 ม.9 สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร 74110 /
29753 นาง อุดมพร ประชุมพันธ 308 5 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
29754 นาง อุดมพร รอตเกษม 4/3 เทศบาล 11 โพสะ เมืองอางทอง อางทอง 14000 / / /
29755 นาง อุดมพร รุงโรจนวุฒิกุล 44/3 พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร / /
29756 นาง อุดมพร ออถิตย 568 วงษสวาง บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร /
29757 นาง อุดมรักษ ทองโสภา 61/14 โชคชัยรวมมิตร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร /
29758 นาย อุดมรัตน เช้ือสุวรรณชัย 223/116  ม.4 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / / / /
29759 นางสาว อุดมรัตน เรือนจันทร 243 ประมินทรมรรค ทาตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร /
29760 นางสาว อุดมรัตน ไวชะนะ 205ม.7 สุขสวัสดิ์ บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
29761 นางสาว อุดมรัตน เหลืองเจริญ 65 3 หนองสองหอง บานแพว สมุทรสาคร 74120 /
29762 นาง อุดมลักษณ ไชยแสงคํา 110/200 อินทวโรรส ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / /
29763 นาง อุดมลักษณ หลอวิริยะกุล 653 ม.8 ซ. ถ. ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทร.- พิษณุโลก /
29764 นาย อุดมศักดิ์ วงศพันธุ 236/1 เวียงเหนือ เมืองลําปาง ลําปาง /
29765 นางสาว อุดมสิน ขํานาค 89/12 ม.4 พหลโยธิน จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
29766 นาย อุดมสิน คชฤทธิ์ 98/1หมู4 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1353 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29767 นาย อุดร โฉมยา 404ม.6 อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี /
29768 นาย อุดร ไชยนุมาตร 79/340 หมู 6 ประชาราษฎร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / / /
29769 นาย อุดร แดงบุญเรือง 11/32ม.12 เพชรเกษม 77 หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
29770 นาย อุดร บุตรสิงห 148/2 ประดูยืน ลานสัก อุทัยธานี /
29771 นาย อุดร เปลงรัศมี หมูที่ 6 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี /
29772 นาย อุดร เพชรออน 358ม.1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง /
29773 นาย อุดร สิงหสาย 11ม.11 นาคําใหญ เขื่องใน อุบลราชธานี /
29774 นาย อุดร สุทธกุล 44 เวียง เชียงแสน เชียงราย /
29775 นาย อุดร เสงนนท 76/1ม4 น้ํานอย หาดใหญ สงขลา /
29776 นาย อุตมา สุวรรณลัย 51 ยันตรกิจโกศล ในเวียง เมืองแพร แพร /
29777 นาย อุตสาห วรรณรัตน 37 ม.1 พหลโยธิน เมืองลําปาง ลําปาง /
29778 นาย อุทธรณ ผูกพันธ ม.9 ศรีสะเกษ /
29779 นาย อุทธา ใจใส 9 ม.2 อุบลราชธานี /
29780 นาง อุทมพิศ เขียวสด 25/25 บางกอกนอย-ตลิ่งชัน บางขุนนนท บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
29781 นาย อุทร มนัสดิลก 53ม.12 เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย /
29782 นาง อุทร รัตนคถิกานนท 261 กําจัดภัย ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร /
29783 นางสาว อุทร ศรีบัว 73ม.9 คูหาใต รัตภูมิ สงขลา 90180 / / / /
29784 นาย อุทร แสนอุบล 84ม.1 เรืองสวัสดิ์ สกลนคร /
29785 นางสาว อุทรทิพย พลราชม 235 ม.1 เหลาโพนคอ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร /
29786 นาง อุทัชชา คลายคลึง 31 1 ปาบอน ปาบอน พัทลุง 93170 /
29787 นาย อุทัย กุลแกว 13 ม.4 ต.บางประกอก อ.ราชบูรณะ จ.ธนบุรี /
29788 นาย อุทัย เกตุวงค 32/24 ม.10 คลองกุม บึงกุม กรุงเทพมหานคร /
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ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29789 นาย อุทัย ชาติวงศ 237/542 ม.2 ติวานนท ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
29790 นาง อุทัย ชูกําเนิด 48/83 ผดุงภักดี หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / / /
29791 นาย อุทัย ตองออน 7ม.7 บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร /
29792 นาย อุทัย โตทาโรง 699/1 บรมไตรโลกนารถ2 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 / / / /
29793 นาย อุทัย ทวลกาพย 4 ม.6 สารภี เชียงใหม /
29794 นาย อุทัย ทองขํา - ม.2 บานนาสาร สุราษฎรธานี /
29795 นาย อุทัย ทิพยประเสริฐ 95ม.1 มิตรภาพ นาขา เมืองอุดรธานี อุดรธานี /
29796 นาย อุทัย ธรรมสุนทร 99ม.7 สุขุมวิท สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี /
29797 นาย อุทัย นมัสดิลา 100ม.7 พุทไธสง บุรีรัมย /
29798 นาย อุทัย พงศพรหม 35 3 ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230 /
29799 นาย อุทัย มงคลนิดย 16 สุขุมวิท 103 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
29800 นาย อุทัย มะโนมัย 144 11 บานเขือง เชียงขวัญ รอยเอ็ด 65130 / / /
29801 นาย อุทัย มาไว 2241 เจริญกรุง บางคอแหลม ยานนาวา กทม. / /
29802 พ.อ.ต. อุทัย มีโชคสม 2 ม.2 ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา /
29803 นาย อุทัย เมตตาจิตร 162 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร / /
29804 นาย อุทัย เย็นสําเภา - ม.3 คุงสําเภา มโนรมย ชัยนาท /
29805 นาง อุทัย ฤทธิ์เดช 99/1 1 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค /
29806 นาย อุทัย วรวุฒิทวีกุล 41 ม.7 เทพยสถิตย บางแอก คลองขวาง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 / /
29807 นาย อุทัย วันทนา 96/9 3 ฟาฮาม เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50000 /
29808 นาย อุทัย ศรีแกว 424 ม.9 อุบลราชธานี /
29809 นาย อุทัย ศิริไพบูลย 80/5 ทาแฉลบ ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี /
29810 นาง อุทัย สงวนดีกุล 87/4 ราชวิถ2ี ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 / /
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29811 นาย อุทัย สุขสง 101 ม.1 ตระการพืชผล อุบลราชธานี /
29812 นาง อุทัย สุนทรานุรักษ 330/15 ม.1 นครศรีธรรมราช /
29813 รอยตรีหญิง อุทัย เสกสุวงศ 41/4 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
29814 นางสาว อุทัย แสงเพชร 62 ม.6 อุบลราชธานี /
29815 นาย อุทัย อินทารักษ 191 ทาแพ ชางคลาน เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
29816 นาง อุทัย อุทยานสุทธิ์ 71/41 ม.5 เพชรเกษม บางหวา ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
29817 นาง อุทัยทิพย บุษบงทอง 47/13 รอบเมือง ในเวียง เมืองแพร แพร 54000 /
29818 นางสาว อุทัยรัตน เอกทัตตานันท 305/108 พิชัย ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
29819 นางสาว อุทัยวรรณ ใจกวาง 388/4-8 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29820 นางสาว อุทัยวรรณ ชัยชํานาญ 199/235 สายไหม สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร /
29821 นางสาว อุทัยวรรณ ชัยมงคล 18 1 บานเปด เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 /
29822 นาง อุทัยวรรณ ปญญารักษ 103/1 ม.3 อางหิน ปากทอ ราชบุรี 70140 / /
29823 นาง อุทัยวรรณ ปานะดิษฐ 444/172 ม.11 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 / /
29824 นาง อุทัยวรรณ ไพทีกุล 536 นครสวรรค สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
29825 นาง อุทัยวรรณ ภูติวณิชย 11/9 2 หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม 73120 /
29826 นางสาว อุทัยวรรณ โลหะสุวรรณวิทย 249/33 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
29827 นาง อุทัยวรรณ สหวรพันธุ 102 ม.7 ทาบอน ระโนด สงขลา 90140 / /
29828 นาง อุทัยวรรณ หริศพรรณ 128/2 จรัญสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
29829 นาง อุทัยวรรณ หีบโอสถ 67/771 บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
29830 นางสาว อุทัยวรรณ เอกพินิจพิทยา 54/43 บางใหญ บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
29831 ร.ต.ท. อุทิตย ลาชัย 409/16 สุขาวดี ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 /
29832 นาย อุทิศ กันเขตต 8 ม.4 เชียงใหม-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม /
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29833 นาย อุทิศ เกื้อทาน 36/1ม.3 ขามเฒา เมืองนครพนม นครพนม /
29834 นาย อุทิศ งอนลาด 2508/93 ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร /
29835 นาย อุทิศ เชาวลิต 21/530ม.12 บางนา-ตราด พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 / /
29836 นาย อุทิศ รัตนไทรแกว 115/3 ม.14 สวัสดี ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / /
29837 นางสาว อุทุมพร แกลวกลา 333/104 1 ทาสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 /
29838 นางสาว อุทุมพร ทินสุวรรณ 312ม1 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา / / / /
29839 นาง อุทุมพร พัชรารัตน 13 ประชานิเวศน 3 ซอย 1 ทาทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
29840 นาง อุทุมพร หวังโซะ 3/22 ม.4 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี /
29841 นางสาว อุทุมพร อินวัน 5/6 ม.2 บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ 53180 /
29842 นาย อุเทน ตรีทิพไกวัลพร 265ม.1 สุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
29843 นาย อุเทน ตรุณีธีรกุล 61 กรุงธนบุรี คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
29844 นาย อุเทน นันตา 11 ม.2 บานโพธิ์ทอง คือเวียง ดอกคําใต พะเยา 56120 / /
29845 นาย อุเทน นิมมานสมบูรณ 13/14 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
29846 นาย อุเทน มณีโชติ 559/2ม.2 เทศบาล รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220 /
29847 นาย อุเทน มุกเย 27 12 แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 66130 / / / /
29848 นาย อุเทน สวางนพ 265 ตรอกสวนมะลิ วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร / /
29849 นางสาว อุเทนี เตชะภักดีวงศ 1818 ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
29850 นางสาว อุธารัตน บุญฤทธิ์ 145/1 ม.2 เพชรเกษม เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ 77000 / / /
29851 นาย อุน แกวกระจาง หมูที่ 10  ต.กระดังงา อ.บางคณฑี จ. สมุทรสงคราม /
29852 นาย อุน เมืองชาง 114/2 อาจณรงค พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
29853 นาย อุน แกวมรกฎ 137 ค. ดําเนินเกษม คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
29854 นาย อุน จิตตแกลว 12 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา / /
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29855 นาย อุน เทพวงค 5 บานหลวง จอมทอง เชียงใหม /
29856 นาย อุน โทสูงเนิน โนนนา ม.4 ต.ลาดบัวหลวง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา /
29857 นาย อุน เนาวราช 131ม.4 บานตูม บานจันทน บานดุง อุดรธานี /
29858 นาย อุน ภาพยนตร 49 ม.12 นางรอง นางรอง บุรีรัมย /
29859 นาย อุน ยนตสันเทียะ บรบือ บรบือ มหาสารคาม /
29860 นาย อุน รมแกว 784  ต.ในเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด /
29861 นาย อุน สัมพันธ 74ม.2 แมคือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม /
29862 นาย อุน สุวรรณลมัย 69 ม.4 สุขุมวิทย ตะพง เมืองระยอง ระยอง /
29863 นาย อุน อินทูศิริ 129 ตลาดแขก ธนบุรี กทม. / /
29864 นาย อุนคํา วรพิส 763 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. หนองคาย /
29865 นาง อุนจิต แสงมณี 1985 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
29866 นาง อุนจิตต เอ่ียมศิริ 81/62ม.9 ลาดพราว บางกะป กรุงเทพมหานคร /
29867 นาง อุนเรือน ชยานันท 1231 ชนเกษม ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี /
29868 นางสาว อุนเรือน เนียมลิ้ม 3 อิสรภาพ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร / / /
29869 นาง อุนเรือน ประจําสุข 95 ม.1 ต.ทากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทร.086-0394566 นครปฐม / /
29870 พ.ท.หญิง อุนเรือน ศุภประเสริฐ 33/148ม.10 โชคชัย4 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
29871 นาย อุนเรือน อุนแกว 60ม.4 หนองชางคืน เมืองลําพูน ลําพูน /
29872 นางสาว อุนเอ้ือ สิงหคํา 904ม.10 แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี / /
29873 นาง อุนิสา เช่ียวสมบูรณ 100/110 เทศบาลนิมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร / / / /
29874 นาย อุบล คงกะพันธ 170 ในเมือง เมืองชัยนาท ชัยนาท /
29875 นาง อุบล งามศรีทัศน 192/8 ทหารบก พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม นครปฐม /
29876 นางสาว อุบล จริตงาม 57/323 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร /
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29877 นาง อุบล จันทรชีวะ 19/11 ม.7 ต.หลักสอง อ.หนองแซม ถ.อินทาปจ จ.กรุงเทพ /
29878 นาย อุบล จิตรชระ 1 จันทึก สีคิ้ว นครราชสีมา / /
29879 นาง อุบล ไชยศรีหา 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
29880 นาย อุบล ทวีศักดิ์ 115 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี /
29881 นาง อุบล ทิพยศ 18 ม.4 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง /
29882 นางสาว อุบล นันทบัณฑิต 27 ยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม / / /
29883 นาง อุบล นาคพวง 29 ม.1 สรรพยา สรรพยา ชัยนาท / /
29884 นางสาว อุบล บริสุทธินฤตม 6 4 บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 / /
29885 นาง อุบล บุญรอด 71/475 ม.4 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 / /
29886 นาย อุบล ประมวล 343/2ม.4 พนัสนิคม ชลบุรี /
29887 นาง อุบล ปยะเวชวิรัตน 74/6 ม.8 พหลโยธิน จรเขบัว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร /
29888 นางสาว อุบล เปรมสุต 358 ตรอกวัดตรี บางลําภู พระนคร กทม. /
29889 นางสาว อุบล พัวพิมลรัตน 91-94ม.5 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร / /
29890 นางสาว อุบล รัตนานุพงศ 1031/1 อิสรภาพ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
29891 นาย อุบล รามัญอุดม 156/3 ม.3 บอพลอย บอไร ตราด 23140 / /
29892 นาง อุบล เรือนทอง 129/2 ม.4 อุตรดิตถ 53000 /
29893 นาย อุบล ลิมปพัทธ 637 พระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี ธนบุรี / /
29894 นางสาว อุบล ศรีนุต ร.น.140 ราชดําเนิน ทับเที่ยง เมือง ตรัง / /
29895 นางสาว อุบล สกุลหลิม 16/45 วิภาวดี บางเขน กรุงเทพมหานคร /
29896 นางสาว อุบล สมบูรณ 235 1 บานแดง พิบูลยรักษ อุดรธานี 41160 / / /
29897 นาง อุบล สีทะวารี 892/24 พันเรือง เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
29898 นาง อุบล สุวรรณจิตต 2-4 เกาะแกว พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1359 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29899 นางสาว อุบล เสริมประเสริฐ 1643 ก ต.เกาะทาพระ อ.บางกอกใหญ จ.ธนบุรี /
29900 นางสาว อุบลกาญจน ทัศนาวิวัฒน 402-404 หนาเมือง ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน 40000 / / /
29901 นางสาว อุบลกาญน ยอดตอ 70/17 ม .4 ทับปุด ทับปุด พังงา 82180 /
29902 นางสาว อุบลทิพย กัญจนะกาญจน 244/30ม2 ควนลัง หาดใหญ สงขลา /
29903 นางสาว อุบลทิพย ตีระศิริไพศาล 95/5 วุฒากาส ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 / / /
29904 นาง อุบลรัตน กาญจนากร 21/1 2 ราชบรรดา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
29905 นางสาว อุบลรัตน คําสุทธิ์ 84 5 อาวลึก-พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่ 81160 / /
29906 นางสาว อุบลรัตน ไชยแกว 324 ดอนประดู ปากพะยูน พัทลุง 93120 /
29907 นาง อุบลรัตน ตรีคันธา 48/50 เฉลิมเขตร2 วัดเทพศิรินทร ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
29908 นางสาว อุบลรัตน นวมตุน 99 หมู 5 หนองมวง ลพบุรี 15170 /
29909 นางสาว อุบลรัตน บุญเสวก 18ม.6 หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี 72170 /
29910 นางสาว อุบลรัตน พงษประสาทสุข 25/62 5 เพชรเกษม หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร /
29911 นางสาว อุบลรัตน พูลศิลป 213/31 ซ.สามัคคี 28 ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.024486662 0832771756 นนทบุรี /
29912 นาง อุบลรัตน มณีแดง 12 คันธุลี ทาชนะ สุราษฎรธานี 84170 /
29913 นาง อุบลรัตน มโนศิลป 631/3 พหลโยธิน บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร / /
29914 นาง อุบลรัตน สุฤทธิ์ 195/1 ม. 7 ภูเรือ-ดานซาย หนองบัว ภูเรือ เลย 42160 / /
29915 นาง อุบลรัตน หาวิธี 1 ประดิพัทธ 2 ประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 /
29916 นาง อุบลลักษณ สถาผล 155/1 ม.6 วังสะพุง วังสะพุง เลย /
29917 นาง อุบลวรรณ คําวงษา 38/ม.3 หนองคาย 43000 /
29918 นาง อุบลวรรณ ขอประเสริฐ 312-314 หนาเมือง ตลาด เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 84000 /
29919 นางสาว อุบลวรรณ จิระวัฒนะภัณฑ 75 เชิดวุฒากาศ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
29920 นางสาว อุบลวรรณ บุญเชิดชู 44/4 ม.2 บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10310 /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1360 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29921 นางสาว อุบลวรรณ ม่ิงแกว 260หมู1 เลย-ดานซาย โคกงาม ดานซาย เลย 42120 /
29922 นางสาว อุบลวรรณ เมธาดุษฎีสถิต 69 จัดสรรสุนทที8่ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / / / /
29923 นางสาว อุบลวัลย ศรีวัฒนพงศ 258/790 ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 / / / /
29924 นาง อุบลสิริ วงษายะ 94/1 ม.12 เมืองเชียงใหม เชียงใหม / /
29925 นาย อุบัยดีลเลาะ วาแวนิ 88 พัฒนาการ 40 สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร / /
29926 พระครู อุปการพัฒนกิจ (สมัย  จันทรประจักษ) 45 ม.5 หนองไผแบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี /
29927 นาง อุพร พันธอุดม 1536/28 จันทร ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
29928 นางสาว อุไพวัลย ธงธนู 176ม.1 ปะตง สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
29929 นางสาว อุมมาภรณ ชาคริตฐากูร 58/994ม.10 พระราม 2 บางมด จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 / /
29930 นาง อุมล สมิตติพัฒน 14 ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
29931 นางสาว อุมาพร นิยมผาติ 616 สมเด็จ 9 คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
29932 นางสาว อุมาพร มหาศิวะกุล 2328/82 รามคําแหง52/2 หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / /
29933 นาง อุมาพร วุฒิปรียานันท 100/799 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 /
29934 นาง อุมาพร สองรอบ 160/3 ม.2 สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม 50130 / / /
29935 นางสาว อุมาภรณ ไทยสุริยะ 169/402 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
29936 นางสาว อุมาภรณ เรืองภักดี 29/3 5 หนองละลอก บานคาย ระยอง 21120 / /
29937 นาย อุมาร หมันหลี 15 6 คลองเปยะ จะนะ สงขลา 90130 / /
29938 นางสาว อุมารินทร อินทรนวน 230/1106 2 ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
29939 นาย อุย ชัยภูมินทร 181/61 ต. วังโพธิ์ อ.คง จ. นครราชสีมา /
29940 นาย อุย ภาระพล 4 เดิค ยะโสธร อุบลราชธานี /
29941 นาย อุย สีดี /
29942 สิบตรี อุย อินเทา 99 ปากเพรียว เมือง สระบุรี /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1361 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29943 นาย อุยชิน แซอ้ือ 8-9 ม.8 ต.ตลาดปากลัด ถ.ทาหิน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ /
29944 นาย อุยน้ํา แซเอ้ีย 107-108 ทาหิน ตลาดทาหิน พระประแดง กทม. /
29945 นาย อุยเอง แซคู 102/7 คลองตัน พระโขนง กทม. /
29946 ส.อ. อุรักษ ภาคบุตร 63/2 ปทุมเทพภักดี วารินชําราบ วารินชําราบ อุบลราชธานี /
29947 นาย อุรา หอมออน 56ม.5 อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 / / /
29948 นางสาว อุรารัตน แกวเนตร 258 16 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34170 /
29949 นางสาว อุรารัตน ชยุติ 63/2382 หมูบานเคหะนครม.7 ราษฏรพัฒนา สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / /
29950 นางสาว อุราวรรณ มนตนารายณ 67/1291 15 บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี 11140 / /
29951 นางสาว อุราวรรณ สรรพโส 1909/177 จรัลสนิทวงศ บางพลัด บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / / / /
29952 นางสาว อุราสี ทองยัง 27/22 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร / /
29953 นาง อุไร กมุทะรัตน - ม.19 ประชาธิปตย เกาะคา เกาะคา ลําปาง /
29954 นางสาว อุไร คงแกว 91/62/ ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
29955 นาง อุไร โคตรเพชร 235/9 ม.3 กระนวน ซําสูง ขอนแกน 40170 / / / /
29956 นาง อุไร จิรพัฒนพงศ 2/35ม.1 บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
29957 นางสาว อุไร ไชยมงคล 135/162 อาคาร 5 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
29958 นาย อุไร ตรงตอกิจ มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก /
29959 นางสาว อุไร นฤสาร 58/10ม.7 บางสน ปะทิว ชุมพร /
29960 นาง อุไร นิลผาย 315 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร /
29961 นาง อุไร บานใบ 470 ม.1 ชอแล แมแตง เชียงใหม 50150 / /
29962 นาง อุไร บุญไชยสุริยา 119ม1 พิจิตร นาหมอม สงขลา /
29963 นางสาว อุไร บุตรนาม 161/4 5 บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 20180 /
29964 นาง อุไร พูลสวัสดิ์ 4/4 สวนหลวง พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1362 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29965 นาง อุไร เพียงพานิช 7 ม.1 ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท /
29966 นาง อุไร รบไว 93/1 ม.1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
29967 นาง อุไร วีระสู 20/13ม.9 ประชาราษฎร ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี /
29968 นางสาว อุไร ศันสนียเกษม 7/30 สะบารัง เมืองปตตานี ปตตานี /
29969 นาง อุไร แสนจันทร 29/63ม.4 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี /
29970 นางสาว อุไร แสนสุวรรณ 161/38 1 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / / /
29971 นางสาว อุไร หนูขาว - ม.4 บางบอ บางบอ สมุทรปราการ /
29972 นาง อุไร หอมจันทร 20/2ม.6 วันยาว ขลุง จันทบุรี /
29973 นาง อุไร อายุวัฒนชัย 265/5 พระราม1 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
29974 นาง อุไร ม่ิงขุนทด 17/70/31 1 ติวานนท ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 / /
29975 นางสาว อุไรนา สมหวัง 13/6 ม.3 กําพวน สุขสําราญ ระนอง 85120 /
29976 นาง อุไรรัตน สิงหนาท 10 แยกสวนสยาม 2 แยก 1 คันนายาว คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 / / / /
29977 นางสาว อุไรลักษณ ผิวใบคํา 193 12 โคกสี สวางแดนดิน สกลนคร 47110 /
29978 นางสาว อุไรวรรณ ไชยสุข 93ม.6 สะตอน สอยดาว จันทบุรี 22180 / /
29979 นางสาว อุไรวรรณ กิจมงคลชัย 1/28ม.8 สองคุณวา สุขาภิบาล1 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร /
29980 นางสาว อุไรวรรณ แกวยะยศ 89/15ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
29981 นาง อุไรวรรณ แกววิเชียร 3/17 วิภาวดี 36 วิภาวดี 36 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 /
29982 นางสาว อุไรวรรณ คุณกฤตยากร 207/10 ม.11 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
29983 นางสาว อุไรวรรณ จอดนอก 79/3 ปนทอง หมู 4 ชางอากาศอุทิศ สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 / / / /
29984 นาง อุไรวรรณ จันทรชุม 145/4 ม.9 บานคาย ระยอง 21120 /
29985 นาง อุไรวรรณ จันทรสวาง ต.วิทยุ อ.บางรัก จ.พระนคร /
29986 นางสาว อุไรวรรณ จันทราศิลป 445 ศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1363 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

29987 นาง อุไรวรรณ ชัยเพชระกุล 100/97 ม.2 แจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
29988 นางสาว อุไรวรรณ แซโตว 30 ชุมช่ืน ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร / /
29989 นางสาว อุไรวรรณ ญาณพันธ 304/42 ชุมชนเคหะบางบัวพหลโยธิน ตลาดบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานคร /
29990 นาง อุไรวรรณ ตติพงศไพบูลย 389/1 ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ /
29991 นาง อุไรวรรณ ธนะทรัพยจินดา 161/782 จรัญสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 / / / /
29992 นางสาว อุไรวรรณ บรรดาศักดิ์ 51/1 4 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 30260 /
29993 นางสาว อุไรวรรณ บัวแกว 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 / /
29994 นางสาว อุไรวรรณ บุญธรรม 45 7 โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180 / / / /
29995 นางสาว อุไรวรรณ บุญสาลี 377/66ม.12 สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร /
29996 นาง อุไรวรรณ พวงกลิ่น 118/7 1 บางเสร สัตหีบ ชลบุรี 20260 / / / /
29997 นางสาว อุไรวรรณ มวงบานยาง 109/22547 ม.8 สําราญรื่น ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
29998 นาง อุไรวรรณ มุพิลา 109 ม.5 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี / / / /
29999 นางสาว อุไรวรรณ ยอดทอง 653 8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / /
30000 นางสาว อุไรวรรณ โรจนกังวาล 1437 เจริญนคร บางลําภูลาง คลองสาน กรุงเทพมหานคร / /
30001 นางสาว อุไรวรรณ เลิศบรรณพงษ 121/65 ม.2 ลาดพราว คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
30002 นาง อุไรวรรณ วงษจงรัก 73/59 หมู 5 บางกรวย-ไทรนอย บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 / / /
30003 นางสาว อุไรวรรณ สวรรควัฒนกุล 368/1 พญาไท สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
30004 นางสาว อุไรวรรณ สุรีรานนท 339 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
30005 นางสาว อุไรวรรณ สุวรรณจิตต 134 วชิรปราการ บางปลาสรอย เมืองชลบุรี ชลบุรี /
30006 นาง อุไรวรรณ อมรนิมิตร 100/401 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
30007 นาง อุไรวรรณ เอ่ียมไพศาล 1332/17 บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
30008 นาง อุไรวัลย สืบคลาย 160 9 หนองจอม สันทราย เชียงใหม 50210 / /
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30009 นาง อุไรศรี รัตนสุวรรณ 125 วิสุทธิกษัตริย บานพานถม พระนคร กรุงเทพมหานคร /
30010 นาง อุลัยวรรณ วรรณอมรกุล 44 ม.12 ต.บานเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี อุดรธานี /
30011 นางสาว อุลาลัย มาศรี 47-49 สุนทรโภษา พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
30012 นาง อุษณีย คัชมาตย 262/62 จรัญสนิทวงศ บางออ บางพลัด กรุงเทพมหานคร / /
30013 นางสาว อุษณีย จิตเลิศศรีสุข 36/15 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร /
30014 นางสาว อุษณีย จิรจารุภัทร 88 สมเด็จ 10 สมเด็จ กรุงเทพมหานคร 10600 / /
30015 นางสาว อุษณีย ปานขาว 3/431ม.1 ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร / /
30016 นาง อุษณีย ผดุงบุตร 15 หมู 9 เพชรหึง บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 /
30017 นางสาว อุษณีย แยมกลีบ 495 กรุงเทพ-นนทบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
30018 นางสาว อุษณีย หมัดอะด้ํา 144/1 ม.13 ทาชาง บางกล่ํา สงขลา /
30019 นาง อุษนี ใจออน 32 ม.1 ซ.ประชานิเวศน 3 ซอย 14/3 ถ. ต.ทาทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. นนทบุรี / /
30020 นางสาว อุษา เก็จวลีวรรณ 136/47 ประชาราษฎร 1 บางซ่ือ บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 / / /
30021 นางสาว อุษา ชมภูนิตย 1/16 เจษฏาบดินทร ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 53000 /
30022 นางสาว อุษา ชูวรรธนะปกรณ 46/22ม.7 ลาดพราว ลาดพราว ลาดพราว กรุงเทพมหานคร / /
30023 นางสาว อุษา บัวศิริ 95ม.8 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
30024 นาง อุษา มหารัตนวงศ 139/3ม.10 ลาดยาว ลาดยาว บางเขน กรุงเทพมหานคร /
30025 นางสาว อุษา ราศรีชัย 2 ม.5 สะเดาะพง เขาคอ เพชรบูรณ 67270 / / / /
30026 นางสาว อุษา ฤกษวัลย 4 มุณีสิทธิ์ ศุภสารรังสรรค หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 / /
30027 นาง อุษา ฤทธิ์ปยม 3/3ม.- หนาพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 / /
30028 นาง อุษา ศรีทิน 2191 พระราม4 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร / /
30029 นาง อุษา ศิริชวัลรัตน 113/194 ม.11 รามอินทรา117 รามอินทรา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 / / /
30030 นางสาว อุษา สังขศิริ 804/191 ม.8 พหลโยธิน คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
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30031 นางสาว อุษา สายพิรุณเพชร 1/8 4 เพชรเกษม เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 77120 / / / /
30032 นางสาว อุษา เสียงเสนาะ 56/14ม.10 ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร / /
30033 นางสาว อุษา โสดามุข 36/255 ม.10 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 12120 /
30034 นางสาว อุษา ออมนะภา 56 1 ราษฎรนิยม ไทรนอย นนทบุรี 11150 /
30035 นางสาว อุษา เอกรัตนวงศ 1998/11 ริมทางรถไฟสายปากน้ําเดิม พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
30036 นางสาว อุษาวิตรี วงศเจริญวิวัฒน 60/2 11 บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160 /
30037 นาง อุสา โพธิ์เหล็ก 38/65 สันติสุข ในเมือง เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด 45000 / / /
30038 นางสาว อุสา สุวรรณศิลา 18/2 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
30039 นาง อุสาห คําปน 289 ม.4 ซ. ถ. ต.เวียง อ.พราว จ.เชียงใหม 50190 โทร.- เชียงใหม / /
30040 นางสาว อุสาห เจียมจันทร 6/109 ม.3 บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 / /
30041 นาง อุสาห เช่ือม่ัน 289 ม.4 เวียง พราว เชียงใหม /
30042 นาย อุสาห นุมไทยสงค 21ม.1 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 60220 / /
30043 นางสาว อุสาห แววคุม 78/4ม.2 หลักสอง บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 / /
30044 นาย อุเส็น วงคนิรัตน 23/5 1 หัวเขา สิงหนคร สงขลา 90280 / /
30045 นาย อู กิจสมบูรณ 196 ศรีภูม์ิ เมือง เชียงใหม /
30046 นาย อู ตั้งประดิษฐ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี /
30047 นาย อู นาคศิริ 4 ทาชาง พรมพิราม พิษณุโลก /
30048 นาง อู โสตะระ 124 ต.เสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
30049 นาย อูฐ สีปาน /
30050 นาย อูด ณ ลําปาง 4 ปาขาม พระบาท เมือง ลําปาง /
30051 นาย อูด ประไพจิต ม.3 ต.ดอนไผ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี /
30052 นาย อูบุน แซเซียว 193 ต.ตลาดนางเลิ่ง อ.ดุสิต จ.พระนคร / /
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30053 นาย เอก จันทรศิริ 35/1ม.2 กําแพงเพชร /
30054 ส.ท. เอก พูลเพ่ิม 283ม.1 ราชดําเนิน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
30055 นาย เอก วงษธัญญะ 230ม.4 กําแพงเพชร /
30056 นาย เอก แสงสวาง 148 ธรรมวิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
30057 ดาบตํารวจ เอกกมล ทิลาวงค 76 ม.4 ลําปาง 52100 /
30058 นาย เอกชัย ณ ปอมเพ็ชร 101 ม.4 ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา /
30059 นาย เอกชัย บุญมรกต 170ม.2 แดนสงวน ระโนด สงขลา /
30060 นาย เอกชัย ปานสุทธิ์ 1583 วัดบางสะแกใน ริมทางรถไฟ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
30061 นาย เอกชัย รุงเลิศเทียนทอง 169/408 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 /
30062 นาย เอกชัย เหมพันธ 101 1 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220 /
30063 นาย เอกณัฎฐ ฤทธิไชยทรัพย 80/61 6 ทาแรง บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 / /
30064 นาย เอกณัฏฐ กิตติพิทยา 352 สุขุมวิท 93 สุขุมวิท บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
30065 นาย เอกดนัย ทองมูล 306/1 ม.2 ต.ผักปง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 /
30066 นาย เอกเดช ตัถยาธิคม 171 เทศบาล 1 บัวใหญ บัวใหญ นครราชสีมา / /
30067 นาย เอ็กทิ้ว แซเตียว 722 ถ.สามเสน อ.ดุสิต จ.กรุงเทพฯ /
30068 นาย เอกพงศ วรพงศพิเชษฐ 397/7 สามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
30069 นาย เอกพงษ เอกเศวตอนันต 96/3ม.3 ปูเจาสมิงพราย สําโรงกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 / /
30070 นาย เอกพจน นิลจันทร 169/19ม.2 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 11130 / /
30071 นาย เอกพล สุขภิบาล /
30072 นาย เอกพล เรืองโสภิษฐ 99 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121 /
30073 นาย เอกพล สุธีรวุฒิ 362 จรัญสนิทวงศ 66จรัญสนิทวงศ บางพลัด บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 /
30074 นาย เอกพล หนุยศรี 43/65ม.5 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี / /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1367 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

30075 ร.ท. เอกพล อนุเดช ร.พ.อานันท ม.6 พิชัยดาบหัก เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี /
30076 นาย เอกพล หม่ันพลศรี 23 4 หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 /
30077 นาย เอกพันธ นครขวาง 99/1120 ม.2 สะเดียง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ 67000 / /
30078 นาย เอกภพ ดวงช่ืน 11/1ม.4 บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค 60180 /
30079 นาย เอกภพ เอกเจริญโอสถ 100ม.2 ทาตลาด สามพราน นครปฐม 73110 / /
30080 นาย เอกภาพ เครือคําไหล 334 4 บานแยง นครไทย พิษณุโลก /
30081 นางสาว เอกรัฏฐา ชงเช้ือ 21/36 ม.8 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร /
30082 วาที่ ร.ต. เอกรัฐ กาญจนโสภณ 8 มหาราชซอย8(ศรีวัสดิป์ากน้ํา เมืองกระบี่ กระบี่ 81000 / / / /
30083 นาย เอกรัฐ เหมรา 106 6 ปากน้ํา ละงู สตูล 91130 / /
30084 นาย เอกรัตน สาคํา 41 12 ปาตุม พราว เชียงใหม 50190 /
30085 นาย เอกราช เงาสองแสงศรี 100ม.9 หนองหาร สันทราย เชียงใหม /
30086 นาย เอกราช พิสุทธิวัชรวงศ 336/4 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
30087 นาย เอกรินทร พรอุดมสุข 130/4 พระปกเกลา พระสิงห เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50200 / /
30088 นาย เอกฤทธิ์ กองนักวงษ 277/1 สุขุมวิท63 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10250 /
30089 นาย เอกลักษณ มิตศิลปน 1/2 ม.1 สิงโตทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 / /
30090 นาย เอกลักษณ โยทัยเที่ยง 64 ลาดพราว  57 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร /
30091 นาย เอกลักษณ สุรักษา 61 ม.10 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90000 สงขลา /
30092 นาย เอกวัฒน บุญชูสกุลยิ่ง 163/9 สุขุมวิท42 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร /
30093 นาย เอกศักดิ์ สังขกุล 1004 รัถการ หาดใหญ หาดใหญ สงขลา 90110 /
30094 นาย เอกศิษฏ เสถียรศุภรัตน 4/1 9 คลองวังมะขาม หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 /
30095 นาย เอกสิทธิ์ รินณรงค /
30096 นาย เอกสิทธิ์ กลอมเกลี้ยง 180 อินทามระ 10 สุทธิสาร สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
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30097 นาย เอกสิทธิ์ ทิพยหิรัญ 203/1 หมู 18 ปาสัก เมืองลําพูน ลําพูน 51000 /
30098 นาย เอกสิทธิ์ บืองาฉา 10/1ม.2 ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 96180 /
30099 นาย เอกสิทธิ์ สุปญญเดชา 24 สันติ มนัส ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 /
30100 นางสาว เอกสุดา ศุกรศิริ 51/26 ม.1 สะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร / / /
30101 นาย เอ็กสุย แซตั้ง 39-41ม.1 ปทุมธานี /
30102 ร.ต.อ. เอกอธิป เกิดแกว 31/1 3 น้ําพุ เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 /
30103 นาย เอกอธึก รัตนอารี 113ม.11 บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 86000 / /
30104 นางสาว เอกอนงค ธารีรัตนาวิบูลย 442ม.3 ปากน้ํา เมืองชุมพร ชุมพร 86120 /
30105 นางสาว เอกอนงค สุขหวาน 56 ม.1 ต.ไทรนอย อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150 นนทบุรี / /
30106 นาย เอ็ง แซฉั่ว 642 บํารุงเมือง วัดเทพศฯรินทร ปอมปราม กทม. /
30107 นาง เอ็ง ธรรมธีโรวัฒน 375 พระราม4 พระโขนง กรุงเทพมหานคร /
30108 นาง เอง ยอดขํา 92ม.2 อางทอง /
30109 นาย เองก่ํา แซฉั่ว 46 แปลงนาม สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร / /
30110 นาย เองกิม แซอ้ึง 218 จุฬาซอย 3 รอบเมือง ปทุมวัน กทม. /
30111 นาย เอ็งเขียว ชินทรศรีวงศ 211ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี /
30112 นาย เอ็งไข แซเฮง 900 ต.สมเด็จ อ.คลองสาน จ.กรุงเทพ /
30113 นาย เองควง แซลี้ 270 ต.ปอมปราบ ถ.ไมตรีจิตต อ.ปอมปราบ จ.พระนคร / /
30114 นาย เองจัว แชเตียว 599 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน /
30115 นาย เอ็งติ้ด แซฉัว หมูที่ 2 ต. โพธิ์กลาง อ.เมือง จ. นครราชศรีมา /
30116 นาย เอนก คํานุช 1791-1794 โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี /
30117 นาย เอนก จํานงคนารถ 2 ม.2 เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี /
30118 นาย เอนก จิตรขันธี 60/3 ม.6 ประชาราษฎร ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
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30119 นาย เอนก ทูตังคมดี 656/305 จรัลสนิทวงศ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
30120 นาย เอนก ธงกรามคทอง 253 ม.5 อางแกว โพธิ์ทอง อางทอง /
30121 จาสิบเอก เอนก พันธพูล 3 ม. 4 พหลโยธิน หนองแขม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / / /
30122 นาย เอนก เพ็งดี 23/5-6 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
30123 นาย เอนก มาชู 327ม.12 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร / / /
30124 นาย เอนก วังเกล็ดแกว 130 ประชาสงเคราะห สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร /
30125 นาย เอนก วัฒโน 22/23ม.4 ศรีจันทร ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / /
30126 นาย เอนก วิริยาลัย 48/3 4 ทาเสา ทามะกา กาญจนบุรี 71120 / /
30127 นาย เอนก ศิริโหราชัย 260 ม.10 เชียงใหม-พราว หนองหาร สันทราย เชียงใหม /
30128 นาย เอนก สุขสุวรรณ 60 ทาประดู เมืองระยอง ระยอง /
30129 นางสาว เอ็นดู ชนวัฒน 69ม.5 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี / /
30130 นางสาว เอ็นดู ชอบช่ืน 826/59 ริมคลองบางกอกนอย อรุณอมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 /
30131 นางสาว เอ็นดู ธรรมวงษการณ 165 3 หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 /
30132 นาง เอ็นดู ภักดีจอหอ 88 ม.2 ต.หนองตะไก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 / /
30133 นาย เอม กัณฑมณี 1446 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี / /
30134 นาย เอม เถาสันเทียะ 3317 หนองจะบก ในเมือง เมือง นครราชสีมา / /
30135 นาง เอ็ม แซโคว /
30136 นาง เอมพิกา พงษพานิช 269 นางพิม ทาพ่ีเลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72000 / /
30137 นางสาว เอมมิกา ลัดดาวงศ 20/1 8 ลอ จุน พะเยา 56150 / / /
30138 นางสาว เอมฤทับย ชาญกําโชค 73/48 6 พงษดําริ 1 งามวงศวาน ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 / / /
30139 นางสาว เอมวดี แตงกวารัมย 42/1 รามคําแหง52(สหกรณ2) หัวหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร / / / /
30140 นาง เอมอร จันทอง /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1370 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

30141 นางสาว เอมอร กนกกังวาน 100 ม.5 บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี 76110 / / /
30142 นางสาว เอมอร คํายา 119/43 ม.6 คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี 12130 / / /
30143 นาง เอมอร ปาสาทัง 123/808 ในเมือง เมืองขอนแกน ขอนแกน / / /
30144 นาง เอมอร ปนโอฬารรัตนกุล 52-54 พระราม 4 ตลาดนอย สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
30145 นางสาว เอมอร พิตาราม 67 เพชรเจริญ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ /
30146 นางสาว เอมอร วัฒนยมนาพร 15 หาดใหญ หาดใหญ สงขลา / /
30147 นาง เอมอร สงวนดี 91ม.4 สุรินทร-กระสัง คอโค เมืองสุรินทร สุรินทร /
30148 นาง เอมอร สุริยวัช 152 ม.19 สําโรงใต พระประแดง สมุทรปราการ /
30149 นางสาว เอมอร สุวรรณราช 29/1 2 ตาลเดี่ยว หลมสัก เพชรบูรณ 67110 / /
30150 นางสาว เอมอร อินทศร 88/1653 ม.6 บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
30151 นางสาว เอมอร เอ่ียมสําอางค 99/161 ม.1 ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 / /
30152 นาง เอรวรรณ มีสุก 204 2 เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 / / / /
30153 นางสาว เอษา คงสุทธิ์ 49 สุขุมวิท101/1 บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
30154 นาย เอิกสรวง ปาลวัฒน 60ม. วัดพระธาตู ทาหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 / /
30155 นาย เอิน มหาปริญญาเวช 235ม.3 โคกสําโรง ลพบุรี /
30156 นางสาว เอินสิริ คุณวิศาล 707/709 จักรเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
30157 นาย เอิบ บุญญาภาพ 56 ในเมือง เมือง ชัยนาท / /
30158 นาง เอิบ สุวรรณอัมพร 255 ขันเงิน-บางยี่โร หลังสวน หลังสวน ชุมพร / /
30159 นาง เอ๊ีย แซกัง 19 ไมตรีจิต ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
30160 นาย เอียกเจ็ง แซฉั่ว 227/30ม.1 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร /
30161 นาย เอียง พิณใหมเมือง 187 ต.บางขุนพรหม อ.พระนคร จ.พระนคร / /
30162 นาย เอ้ียง เจริญพร 480/4 วชิรปราการ มะขามหยง เมืองชลบุรี ชลบุรี /
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30163 นาย เอ้ียง แซโงว 622 เจริญกรุง สามแยก สัมพันธวงศ กทม. / /
30164 นาย เอ้ียง แวอ๊ึง 8 ต.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
30165 นาย เอียงกก แซตั้ง 527 คลองจ่ัน บางกะป กรุงเทพมหานคร /
30166 นาย เอียงเซีย แซอ้ึง 1251/25 ต.ตรอกจันทร อ.ยานนาวา จ.พระนคร /
30167 นาย เอียด แกนแกว 73/1 7 ทาเรือ โคกโพธิ์ ปตตานี 94000 /
30168 นาย เอ้ียน สุงจําเริญ 130/2 ม.5 ศาลเจา เพชรเกษม รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ / /
30169 นาย เอ่ียม กกศรี 37 ม.1 วัดสิงห ชัยนาท /
30170 นาง เอ่ียม จันทรา /
30171 นาย เอ่ียม ชุมทอง 115 เขาพระบาท เชียรใหญ นครศรีธรรมราช /
30172 นาย เอ่ียม แซลิ้ม /
30173 นาย เอ่ียม ประคองทรัพย 4 บานกลวย บานหม่ี ลพบุรี / /
30174 นาย เอ่ียม มณีสุขเกษม 30/3 สวรรควิถี ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค นครสวรรค /
30175 นาย เอ่ียม โยฮารักษ 24 ค. 14 ม.8 ประชาราษฎร 1 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
30176 นาย เอ่ียม วารีสระ 70ม.7 สกลนคร /
30177 นาย เอ่ียม ศรชัย 1 หนองหิน ยโสธร อุบลราชธานี /
30178 นาย เอ่ียม เห็นพรอม 1097 ก. ยมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช /
30179 นาย เอียมกอง แซโงว 137/4-5 ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
30180 นาย เอียมเจง แซตั้ง 18 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก /
30181 นาย เอ้ียมชอ แซจิว 11 199/12 บุคคโล ธนบุรี กทม. /
30182 นาย เอ้ียว ดังตราชู 75/2ม.5 โคกพระเจดีย นครชัยศรี นครปฐม /
30183 นาย เอ๋ียว จึงสงา 73-74 ม. 10 ต. บางคลา อ. บางคลา จ. ฉะเชิงเทรา /
30184 นาง เอ่ียวเกียง แซเอ่ียว 19/33ม.5 พิบูลยสงคราม สวนใหญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี / /
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30185 นาย เอียวคุน แซเหลียว 53-55 ม.2 นาคธวัช บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี /
30186 นาย เอ้ียวจุน แซลิ้ม 329 ต.สวนจิตรลดา ถ.สุโขทัย อ.ดุสิต จ.กรุงเทพ /
30187 นาง เอ้ียวเจ็ง แซเลา 132-133 วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท /
30188 นาย เอ่ียวเจียวง่ี แซเอ่ียว 67 ม.2 วัดโพธิ์ คลองตาล ศรีสําโรง สุโขทัย / /
30189 นาง เอ้ียวหอง แซตั้ง 83 ม.1 กาญจนวนิช หาดใหญ สงขลา /
30190 นาย เอ้ียวฮ้ัว แซกวย 165-167 ต. ในเมือง อ. เมือง จ.พิจิตร /
30191 นาย เอียะ สายกระสุน 61 2 บักได พนมดงรัก สุรินทร 32140 /
30192 นาย เอ้ียะยง แซโงว 35 บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
30193 นาย เอ๊ียะอัน พิภพลาภอนันต 22/20 ม.6 แสมดํา บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
30194 นาย เอ้ือ จอกาหลง 576 กบินทรบุรี ปราจีนบุรี /
30195 นาย เอ้ือ บุษปะเทศ  หงสกุล 3973 อมราช ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
30196 นาง เอ้ือกานต วรไพฑูรย 24/4ม.3 หวยกะป เมืองชลบุรี ชลบุรี / /
30197 นาย เอ้ือง พิมาน 61 ม.3 นาโพธิ์ สวี ชุมพร /
30198 นาง เอ้ืองฟา ทับงาม 33/3 ม.6 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000 โทร.036-422796 ลพบุรี /
30199 นาง เอ้ืองฟา สุขยา 6 4 ก ศรีวิชัย สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม 50100 /
30200 นางสาว เอ้ืองฟา สามาอาพัฒน 26/897 10 ลาดสวาย ลําลูกกา ปทุมธานี 12150 / /
30201 นาย เอ้ือน คะหะวงศ 73ม.4 กะเปยด ฉวาง นครศรีธรรมราช /
30202 นาย เอ้ือน พุมทองคํา 367 บานหมอ วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพมหานคร /
30203 นาย เอ้ือน ยอดจันทร 543 จรัลสนิทวงศ บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร /
30204 นาย เอ้ือน รอดศรีสมุทร 87 ม.3 หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค /
30205 นาย เอ้ือน รัตนปญญา - ม.3 สุพรรณบุรี /
30206 นาง เอ้ือน สุขใจ 2653 ต.บางคอแหลม อ.ยานนาวา จ.พระนคร /

กุมภาพันธ 2556 หนาท่ี 1373 จาก 1381



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล บานเลขท่ี หมูท่ี ซอย ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย ว ภ ผ น บป

ใบประกอบโรคศิลปะขอมูลบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน

ทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

30207 นาย เอ้ือน อุปเทห 66 ข. ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทรบุรี /
30208 นาย เอ้ือบุษปะเกศ หงสกุล 3973 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา /
30209 นาง เอ้ือเฟอ ศรีสมปอง 17 ม.2 ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี /
30210 นาย เอ้ือม จิตดาสง 121ม.2 พัทลุง /
30211 ร.ต. เอ้ือม บุญสง 26/1 ม.6 หนองแขม กรุงเทพมหานคร / /
30212 นาย เอ้ือม ภักดี 1 หนองกะขะ พานทอง ชลบุรี / /
30213 นางสาว เอ้ือมพร คนฉลาด 61/7 มลิวรรณ กุดปอง เมืองเลย เลย 42000 /
30214 นาง เอ้ือมพร ภูริดาพงศ 101 ม.9 บึงออ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 30280 /
30215 นางสาว เอ้ือมพร สุวรรณไตรย 46/220ม.1 ริมทางรถไฟสายเกาปากน้ํา พระโขนง กรุงเทพมหานคร / / / /
30216 นางสาว เอ้ือมพร มุลโส 29/15 ม.16 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน 40130 /
30217 นางสาว เอ้ือรไพร จันทรชิต 266 ภักดีชุมพล ในเมือง เมืองสุรินทร สุรินทร /
30218 นางสาว เอ้ือวิจิตรา อารีเอ้ือ 653 ม.8 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 / / /
30219 นางสาว เอ้ืออารี ชาติชํานิ 26/1 ม.1 แร พังโคน สกลนคร /
30220 นาง เอ้ืออารี โมกขะสมิต 491 ประชาราษฎร 2 ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
30221 นาย แอด วิเศษ 5 ปาฝา เมือง รอยเอ็ด /
30222 นาย แอนโทนี่ ชัยกุล 80/31 3 คอหงส หาดใหญ สงขลา 90110 /
30223 นางสาว แอนนา บํารุงศิริ 233 ม.4 คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร /
30224 นางสาว แอนนา สุรเชษฐพาณิช 300 มิตตพันธ ปอมปราบ ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
30225 นาง แอม หมายกลิ่น /
30226 นาย แอม ปานชาติ - ม.4 คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร /
30227 นาย แอว ขํารอด 61ม.4 พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก /
30228 นาย แอว แยมบุญ 28 4 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี /
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30229 นาง แอว อุตทอง 60 ม.3 นากวาง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 /
30230 นาง แอเสาะ เจะเงาะ 88ม.2 มายอ ปตตานี /
30231 นาย โอ ผิวเฉียง 4 หาดทาเสว เมือง ชัยนาท /
30232 นาย โอก หึงเคียว หมูที่ 1 อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม /
30233 นาย โอกาศ การทรัพยเวชกิจ 3 ทหาร ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร /
30234 นาย โอง สาสุขุม 6 ริมใต แมริม เชียงใหม /
30235 นาย โอบนิธิ มงคลสมบัติ 9 3 แมสูน ฝาง เชียงใหม 50110 /
30236 นาย โอบะ ลาสุด 172 8 หนองลาดใต หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร 47220 /
30237 นาย โอภาส เขมธร 103/2 พระเจาตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
30238 นาย โอภาส ทาแกว 204/7 ม.3 จามเทวี ในเมือง เมืองลําพูน ลําพูน 51000 / / / /
30239 นาง โอภาส ทุมภา 161ม.3 พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด /
30240 นาย โอภาส บริภารักษ 111/255 ลาซาล32 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 / /
30241 นาย โอภาส ประมูลผล 236 นครนายก เมือง นครนายก / /
30242 นาย โอภาส ไมเกตุ 14 ซอย 1 ราชเชียงแสน หายยา เมืองเชียงใหม เชียงใหม /
30243 จาสิบเอก โอภาส ยวดยิ่ง 65ม.5 แมน้ํา เกาะสมุย สุราษฎรธานี 84330 / /
30244 นาย โอภาส เวชวิสุทธิคุณ 102-103ม.2 บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา /
30245 นาย โอภาส แสงอุทัย 99/10 ม.18 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12121 /
30246 นาย โอภาส อําพนพรรณ 197 4 ทาชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย / /
30247 นาย โอม ประพัทธศร 1725/1 ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี /
30248 นาย โอม สุมน 102ม.4 ฉวาง นครศรีธรรมราช /
30249 นาย โอว แซตัน 815 ต.ตลาดพลู ถ.เทอดไท อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
30250 นาย โอว แซเตียว 786 มังกร สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
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30251 นาย โอวฮุง แซเอ้ีย 93 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน พระนคร /
30252 นาย โอฬาร จรัสพงศพิสุทธิ์ 599 รื่นรมย ในเมือง เมือง ของแกน /
30253 นาย ไอ รักสัตย 138 ต. อุทัยใหม อ. เมือง จ. อุทัยธานี /
30254 นางสาว ไอรญา วันทนาพิทักษ 24 สุราษฎร-นาสาร ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรธานี 84120 / / /
30255 นาย ไอเหรียง แซฉั่ว 12 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี /
30256 นาย ฮกแซ แซอ๊ัง 270 นครนายก /
30257 นาย ฮกญช แซอ๋ึอ 518 สําเพ็งตอน 1 สัมพันธวงศ สัมพันธวงศ กทม. /
30258 นาย ฮกเลี้ยง แซฮู 583 ต.ตลาดพลู ถ.เทอดไทย อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
30259 นาย ฮง แซช้ิน 304 ต.ดุสิต ถ.หลานหลวง อ.ดุสิต จ.พระนคร /
30260 นาย ฮงกัง แซเบ 1398 หมูที่ 8 ถ.รถไฟ  อ.เมือง จ. นครปฐม /
30261 นาย ฮงกิต แซลิ้ม .6/67 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร /
30262 นาย ฮงดี แซกัว 11 ฌ 4 บางเขน บางเขน กรุงเทพมหานคร /
30263 นาย ฮงหยง เช่ียวชาญชนกิจ 82 ปยะบุตร บานหม่ี บานหม่ี ลพบุรี /
30264 นาย ฮวง แซตั๊น 600 ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
30265 นาย ฮวงปง แซเตียว 1349 ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
30266 นาย ฮวงฮี แซอ้ือ 15-16/2 ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ /
30267 นาย ฮวด โคตรสูงเนิน 5006/1933 /
30268 นาย ฮวด แซตั้ง 1943 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา /
30269 นาย ฮวด แซเตียว หมูที่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา /
30270 นาย ฮวด ทองโรจน 119 6 นครสวรรค ตลาด เมือง มหาสารคาม / /
30271 นาย ฮวดเซียง แซโลว 908 เพชรบุรี เพชรบุรี ดุสิต กรุงเทพมหานคร / /
30272 นาย ฮวบ เจียมศิริ ค.7 ม.9 ต.บางคลา อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา /
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30273 นาย ฮวยซิก แซฉั่ว 752 ซอยวานิช2 ตลาดนอย สัมพันธวงศ พระนคร /
30274 นาย ฮวยเถา แซแต 630 ต.มหาชัย ถ.มหาชัย อ.สมุทรสาคร จ.ธนบุรี /
30275 นาย ฮวยอิม แซเฮง 67 เทศบาลสาย2 กัลยา ธนบุรี ธนบุรี /
30276 นาย ฮะ แซตั้ง 1080 ก ต.ตลาดพลู อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
30277 นาย ฮะ ซิน แซจึง พรมเทพ ในเมือง เมือง อุบลราชธานี /
30278 นาย ฮักเซ้ียง แซตั้ง 135 ต.วัดเกต ถ.เจริญราษฎร อ.เมือง จ.เชียงใหม /
30279 นาย ฮักยู แซปง 159 ต.เสาชิงชา ถ.บํารุงเมือง อ.พระนคร จ.พระนคร /
30280 นาย ฮ้ังกวาง แซเอ้ียว 309 บางรัก บางรัก พระนคร /
30281 นาย ฮ่ังจิว แซโงว 344 พานิชเจริญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี /
30282 นาย ฮังเจง วิสูตร 526 ต.สัมพันธวงค จ.พระนคร /
30283 นาย ฮังเทียง แซเลา 31/2-3 ชมสินธุ หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ /
30284 นาย ฮ่ังมี แซกวย 2391 ต.บุคคโล อ.บุคคโล จ.ธนบุรี /
30285 นาย ฮังยง แซตั้ง 1391 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร / /
30286 นาย ฮังลิ้ม แซอือ หมูที่ 1 ต.สูงเนิน อ.สูลเนิน จ.นครราชสีมา /
30287 นาย ฮ่ันตง แซเตี่ย 115 เยาวราช จักรวรรดิ์ สัมพันธวงศ พระนคร /
30288 นาย ฮับ สุขสมบัติ 373 ต. บางระกํา อ. บางระกํา จ.พิษณุโลก /
30289 นาย ฮัว แซฮึง /
30290 นาย ฮ้ัว แซจึง 76/14 กัปตันนุช บางรัก บางรัก กรุงเทพมหานคร /
30291 นาย ฮ้ัว แซลอ ต.พิปูน อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช /
30292 นาย ฮ้ัว แซเลา 717 ต.บางกะป อ.บางกะป จ.กรุงเทพฯ /
30293 นาย ฮ้ัว เวชตระกูล 85 หมูที่ 3 ต. บึงสนั่น อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี /
30294 นาย ฮ้ัวซวง แซกวย 36 ในเขตเทศบาล ตะพานหิน พิจิตร /
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30295 นาย ฮ่ัวปุน แซอ๊ึง 708 ถ.เจริญกรุง ต.สัมพันธวงศ อ.สัมพันธวงศ  จ.พระนคร /
30296 นาง ฮัวมวย แซอุย 5/1 จักรพรรดิพงษ วัดโสมนัส ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร /
30297 นาย ฮ้ัวม้ิน แซจัง 262 ต.ปอมปราบ ถ.ไมตรีจิตต อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
30298 นาย ฮากกวาง แซลิ้ม 17 เจาคํารพ ปอมปราบ กทม. /
30299 นางสาว ฮาญา บินซอและฮ 169/405 ลงหาดบางแสน แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี 20131 /
30300 นาย ฮาดซิน แซตั้น 27 ซอยตอกรด โพธาราม โพธาราม ราชบุรี /
30301 นาย ฮาดา จุลเจิม 713/18 วัดไผ จันทรสมาน 3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร /
30302 นางสาว ฮานี ปานทอง 54 ม.10 ต.ทาอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.082-2091065 นนทบุรี /
30303 นาง ฮามิดะ อิฐตาธิคม 100 ม.5 สงขลา / /
30304 นาย ฮามี อุนลา 811 เจริญประเทศ ชางคลาย เมือง เชียงใหม /
30305 นาย ฮารูน สาดหลี 127/1 ม.3 ต.ทาชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 สงขลา /
30306 นางสาว ฮาลาห บิลสุลตาน 9/32 พหลโยธิน21 จตุจักร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 / /
30307 นาย ฮําเจียง แซหลิม พะเยา พะเยา เชียงราย /
30308 นาย ฮํารง พูลสุข 42/2 ม.2 ประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร /
30309 นาย ฮิกง้ัง แซจิว 813 ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.พระนคร /
30310 นาย ฮ้ิน เงินดี 60ม.11 หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี / /
30311 นาย ฮ้ี แซช้ัน 134 ต.เสาชิงชา อ.พระนคร จ.พระนคร /
30312 นาย ฮึงยง แซโงว หมู 1 ต.ทาตะโก อ.ทาตะโก จ.นครสวรรค /
30313 นาย ฮุง ศรีสารคาม /
30314 นาย ฮุงเคี้ยว แซตั้ง 1636 สําเพ็ง สัมพันธวงค สัมพันธวงค กทม. /
30315 นาย ฮุน มีศรี 27 ม.1 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี /
30316 นาย ฮุนล้ํา แซตัง 558/12 ในเมือง เมือง นครราชสีมา /
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30317 นาย ฮุนเลง แซลิ้ม 589 ม.4 ต.บานไผ อ.บานไผ จ.ขอนแกน /
30318 นาย ฮุย แซโงว 104/106 รองเมือง รองเมือง ปทุมวัน พระนคร /
30319 นาย ฮุย แซซิม 5 2 บางชัน มีนบุรี พระนคร / /
30320 นาย ฮุย แซเอ้ือ 277 ต.จักรวรรดิ์ ถ.จักรวรรดิ์ อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
30321 นาย ฮุย วานิชสาระ 643 ต.ในเมือง ถ.สุริยะเดชบํารุง อ.เมือง จ.รอยเอ็ด /
30322 นาย ฮุยซอง แซฮอ 527 ต.ปอมปราบ ถ.พลับพลาไชย อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
30323 นาง ฮุยตวง แซเตีย 16 ปทุมธาน-ีลาดหลุมแกว เมืองปทุมธานี ปทุมธานี /
30324 นาย ฮุยเทียม แซตัน 88/1 เดโช สุริวงศ บางรัก กทม. /
30325 นาง ฮุยลั้ง แซแต 1/107ม.5 เฉลิมพระเกียตริ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10260 / / /
30326 นางสาว ฮุยอิม แซลิ้ม 40/8 จรดวิถีถอง ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย /
30327 นางสาว ฮุยฮวง แซจึง 623 สมเด็จ สมเด็จเจาพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
30328 นางสาว ฮุสนา มณีหยัน 13 8 ควนสตอ ควนโดน สตูล 91160 / / / /
30329 นาย ฮุสนี นุชอารีย 71ม.7 บานกลวไทรนอย พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี /
30330 นาย เฮง ชุมมิ 1 คุโสงเภา มโนรมย ชัยนาท /
30331 นาย เฮง แซโงว 398ต.วังบูรพา อ.พระนคร จ.พระนคร /
30332 นาย เฮง ธัญญพานิช 2 วัดโคก มโนรมย ชัยนาท / /
30333 นาง เฮง ยิ้มแสง - ม.2 บางระกํา พิษณุโลก /
30334 นาย เฮง สีน้ําเงิน /
30335 นาย เฮง เหติสุต 1210 อิสระภาพ วัดกัลยาณา ธนบุรี กรุงเทพมหานคร / /
30336 นาย เฮ็ง นาทชัยโย 47-48ม.11 กุดกวาง หนองเรือ ขอนแกน /
30337 นาย เฮงกวางเส็ง แซเฮง 255 ต.ตลาดนอย อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
30338 นาย เฮม คงอานนท 41/1  ริมคลองวัดนางชี บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร /
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30339 นาย เฮา แซโคว 104 จักวรรศ จักวรรศ สัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร /
30340 นาย เฮา แซลิ้ม /
30341 นาย เฮา แซฮุน 715 ต.บางน้ําชน อ.ธนบุรี จ.ธนบุรี /
30342 นาย เฮียกเมง แซอ้ึง 295 ต.รองเมือง ถ.จุฬาซอย 7 อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพ /
30343 นาย เฮียกเสง แซจิว 1427 ต.สีลม ถ.เจริญกรุง อ.บางรัก จ.กรุงเทพ /
30344 นาย เฮียง จําเริญเทาว 51/4 ม.1 เจาเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา / /
30345 นาง เฮียง วัฒกวณิชย 233/1 ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ /
30346 นาย เฮ่ียง อุดมเดชาภักดี 79 ม.1 ปากน้ํา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี /
30347 นาย เฮ้ียง แซโลว 469 ต.เสือปา อ.ปอมปราบ จ.พระนคร /
30348 นาย เฮ้ียง สะระสมบูรณ ม.2 ต.คุงสําเภา อ.มโนรมย จ.ชัยนาท /
30349 นาย เฮ้ียง เหียสุรีย 13(50) ม.1 ตลุก สรรพยา ชัยนาท /
30350 นาย เฮียงกก แซลิ้ม 0421 ต.ทาหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี /
30351 นาย เฮ้ียงม้ิง แซจึง 817 รถไฟ มหาชัย เมือง สมุทรสาคร /
30352 นาย เฮียดดั่ง แซโงว 414 ต.สําเพ็ง อ.สัมพันธวงศ จ.พระนคร /
30353 นาย เฮ่ียน มีชัย ม.6 ต.บานทุม อ.เมือง จ.เพชรบุรี /
30354 นาย เฮียนเซีย แซซ่ึง 48 ต.ในเขตตเทศบาล จ.บางมูลนาค จ.พิจิตร /
30355 นาย เฮียบ วิรัชพันทุ 70 ม.5 เมืองพิจิตร พิจิตร /
30356 นาย เฮียม คันธมาลา 74 4 มะตอง พรหมพิราม พิษณุโลก /
30357 นาย เฮียร นาควุฒิ 2 ม.4 ต.บางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ /
30358 นางสาว เฮ๊ียะ แรมไพร 73/2 1 ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค 60220 / / / /
30359 นาง เฮือน บรรณศาสตร /
30360 นาย แฮเซ็ง แซโงว 318 จุฬาฯซอย7 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร /
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30361 นาย โฮ พบสุข 22 ม.2 บางเขน กรุงเทพมหานคร /
30362 นาย โฮม ขวัญยืน 556 สุขุมวิทตรงขามซอย33 พระโขนง กรุงเทพมหานคร / /
30363 นาย โฮม สุขบันเทิง 4/9 จรัลสนิทวงศ วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร /
30364 นาย โฮม หงษคํา 1 ม.5 อุบลราชธานี /
30365 นาย ใฮ ไพรดี 49/1ม.3 บานเหลา บานฝาง ขอนแกน /
30366 นาย ใฮกก แซโคว 147 3 ตลาดราษฎรบูรณะ ราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร /
30367 นาย ไฮ แซเตีย 247/11 คลองตนไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร /
30368 นาย ไฮ  คําเปด 8 เลิงนกทา อุบลราชธานี /
30369 นาย ไฮชวง แซแต 4170ซ ตรอกจันทร ทุงวัดดอน ยานนาวา พระนคร / /
30370 นาย ไฮทิว แซโคว 180 เยาวราช วัดตึก สัมพันธวงศ พระนคร /
30371 นาย ไฮหลี เกียรติชูศักดิ์ 40 ม.8 จันเสน ตาคลี นครสวรรค /
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