คําสั่งกรุงเทพมหานคร
ที่
/๒๕๕9
เรื่อง ให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมสร้างแกนนําผู้ดูแลผู้ป่วยและผูส้ ูงอายุที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
ด้ ว ยสํ า นั ก อนามั ย โดยกองการพยาบาลสาธารณสุ ข ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ดํ า เนิ น การอบรม
สร้ า งแกนนํ า ผู้ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยและผู้ สู ง อายุ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลต่ อ เนื่ อ งที่ บ้ า น ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
จํานวน 1,200 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 10 รุ่นๆละ 120 คน ในจํานวนนี้ประกอบด้วย ข้าราชการ
ของศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา สังกัดสํานักอนามัย จํานวน 67 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พียงพอต่อการให้บริการพื้นฐานทางด้าน การช่วยเหลืองานพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ร่ว มกั บ เครื อข่ า ยประชาชนในพื้ นที่ ที่ห่ า งไกลสถานพยาบาล เป็ น การอบรมแบบไป-กลั บ ระยะเวลาการ
อบรม 8 วั น ในวั น ที่ 14 – 18 และวั น ที่ 21 – 23 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้การดําเนินการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่กําหนดไว้ อาศัยอํานาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2541
ข้อ 7 (2) จึงให้ข้าราชการผู้มีรายชื่อแนบท้ายคําสั่งนี้เข้ารับการอบรมสร้างแกนนําผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยให้ถือเป็นการปฏิบัติราชการ
ตามปกติ และให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ
สั่ง ณ วันที่

-2บัญชีรายชื่อแนบท้ายคําสั่งกรุงเทพมหานครที่
ลงวันที่
โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทตี่ ้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
กิจกรรม 7.1 การอบรมสร้างแกนนําผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
รุ่นที่ 5 วันที่ 14 – 18 และวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
1. นางสาวสุกานดา สุธรรมกิตติวุฒิ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

2. นางสาวศรัณย์ภัค วรรณศิป์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

3. นางสาวยูรดารัตน์ ปิ่นกุมภีร์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

4. จ่าเอกรณกร อังกินันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

5. นางสาวอภิญญา เหงาลิ้ม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

6. นางชญานิศวร์ ศิริจารุวัชร์ธาดา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

7. นายบุญชู ทองบุญส่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

8. นางสาวปิยะวรรณ จันตรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

9. นางรัสดา อยู่สุข

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

10. นางชวนพิศ โอษฐวิไล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

11. นางวิญญา เถาว์หมอ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

12. นางสมพิศ เขียวน้อย

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

13. นายประยูร ละภักดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

14. นายสุวิจักขณ์ แก้ววิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

15. นายธนาคาร แถมเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

16. นายณรงค์เดช เกษโกวิท

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

17. นายคงศักดิ์ ฤกษ์งาม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 8
สาขาบางนา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21
สาขาพระโขนง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24
สาขาวัดไตรรัตนาราม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29
สาขาบางมด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29
สาขาวัดไทร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29
สาขาศาลาครืน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาวิจิตราอนามัย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาแย้ม (เหย็ม) หนู เสเกกุล
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาบางแคเหนือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
แย้ม (เหย็ม) หนู เสเกกุล
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาบางไผ่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
สาขาหนู-ไล้ จีน ประสาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาสุขปาน-จันทร์สว่าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาบางกระดี่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาเมฆสุวรรณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขางามเจริญ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาพิทยาลงกรณ์

-3บัญชีรายชื่อแนบท้ายคําสั่งกรุงเทพมหานครที่
ลงวันที่
โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทตี่ ้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
กิจกรรม 7.1 การอบรมสร้างแกนนําผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
รุ่นที่ 5 วันที่ 14 – 18 และวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
18. นายคํารณ หล่ําสีลี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

19. นายนิรัติศัย พลายยงค์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญการ

20. นายนิพนธ์ โพธินาม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

21. นายณรงค์ พิมพ์ศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

22. นางกรรณิกา พยอมหอม

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

23. นายสุนทร ตาดทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

24. นายสมหมาย สอดสี

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

25. นายวันชัย รุ้งศรีวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

26. นายสิทธิพร โตเอี่ยม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

27. นายวิรัตน์ เพ็ชรสมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

28. นางวลัยพรรณ แปลกสกุลสมบัติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

29. นายสมพล พลขันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

30. นายถวัลย์ อุษาจันทรากุล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

31. นางสาวจริยา ใจห้าว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

32. นางสาวศรีวรรณ์ พูลมงคล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

33. นางสาลูมา ศรีขวัญเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

34. นางกุมารี หวังแจ่ม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 42
สาขาท่าข้าม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 43
สาขาแสนแสบ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 43
สาขาคลองสี่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาวัดใหม่เจริญราษฎร์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาลําแบนใหญ่
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาลําพะอง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาลําแบนชะโด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขากระทุ่มราย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาบรรจบ-ปิยะพันธ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาวัดใหม่กระทุ่มล้ม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาลําต้อยติ่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาคู้ฝั่งเหนือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
สาขาคลองสิบสอง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 45
สาขาคลองสามประเวศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46
สาขาทับยาว
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46
สาขาขุมทอง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 46
สาขาลําปลาทิว

-4บัญชีรายชื่อแนบท้ายคําสั่งกรุงเทพมหานครที่
ลงวันที่
โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทตี่ ้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
กิจกรรม 7.1 การอบรมสร้างแกนนําผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
รุ่นที่ 5 วันที่ 14 – 18 และวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
35. นางเสาวณี วรรธนะประธีป

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

36. นางสายทอง โตประสี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

37. นางปริณดา มงคลพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

38. นางสาคร แขขุนทด

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

39. นางสาวสาวิตรี พระเขียนทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

40. นางสาวรจนา สุวรรณเพ็ชร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

41. นายจักรพันธ์ มรพรบูชา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

42. นางสาววันสิสาข์ ขันคํา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

43. นางสุดาวิลาวัณย์ โสประทุม

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

44. นางมนปพร เหล็กกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

45. นางสาวรัชยา นิ่มทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

46. นางณัฐติยา บุญศรีบาดาล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ าร

47. นายฤทธิไกร เวชสุธารมณ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

48. นางสาวชยาภรณ์ เชียงษา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

49. นางสาวกิตติยา พุ่มเปี่ยม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

50. นางดนยา บุตร์แก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

51. นางสาวทองใบ ศรีโช้ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 48
สาขาหนองแขม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48
สาขาปิติวรรณ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาเกตุแว่น
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาโพธิสาร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาบางเชือกหนัง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาบ้านคลองสะพานผัก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาตลิ่งชัน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาวัดสะพาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 49
สาขาจันทคุณาภรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 53
สาขาท่าทราย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 53
สาขาตลาดบางเขน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 57
สาขาดอกไม้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 59
สาขาทุ่งครุ2
ศูนย์บริการสาธารณสุข 59
สาขาสามัคคีบาํ รุง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 59
สาขาวัดบัวผัน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 60
สาขาวัดดอนเมือง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 60
สาขาสีกัน

-5บัญชีรายชื่อแนบท้ายคําสั่งกรุงเทพมหานครที่
ลงวันที่
โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทตี่ ้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
กิจกรรม 7.1 การอบรมสร้างแกนนําผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
รุ่นที่ 5 วันที่ 14 – 18 และวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
52. นายทวีคูณ ผลาผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

53. นางสาวดวงดาว อาจศิลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

54. นางทัศนีย์ ขยันไร่

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

55. นางณัฎฐากุญช์ ประยงค์กลิน่

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

56. นายสมชาย กระต่ายเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

57. นางสาวนิตยา ศิริไพฑูรย์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

58. นางสาววิลาสินี ปรักมาศ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

59. นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวร

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

60. นางสาววิมล อั๋นฉิม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

61. นางณราภรณ์ หาญยิ่ง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

62. นางสาวพนิดา ใจกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

63. นางจิดาภา มิตรานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

64. นางภคพร ศรีบุญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

65. นางสาวกชมน ภูมิเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

66. นางกุลธิดา ฉายประดับ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

67. นางประภาศรี พลยุทธิ์ตรา

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61
สาขาออเงิน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 62
สาขานางโกย เอี่ยมสะอาด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขาบางชัน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขาสามวาตะวันตก
ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขาวัดบัวแก้ว
ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขาทรายกองดินใต้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 64
สาขาคู้บอน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 65
สาขาม่วงศิริ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 65
สาขาล้อมสุขา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 66
สาขาจันทร์-ทองอิน ดวงเด่น
ศูนย์บริการสาธารณสุข 66
สาขาจรเข้
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาพล.ต.บุษย์ ประดับโกมุท
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาแจ่ม-ดํา ควรชม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาตั้งพิรุณห์ธรรม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาพันธ์-วงศ์ สาทิม
ศูนย์บริการสาธารณสุข 67
สาขาศาลาธรรมสพน์
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ลงวันที่
โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุทตี่ ้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
กิจกรรม 7.1 การอบรมสร้างแกนนําผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม, วันที่ 1 – 4 และวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8
1. นางอุไร
สุขจิตร
24-26 แขวงบางนา เขตบางนา
2. นางทองหยิบ
กระต่ายทอง
87 แขวงบางนา เขตบางนา
3. นางสาวอิงอร
รัศมีดารา
77 แขวงบางนา เขตบางนา
สุปาลรักษ์
178 แขวงบางนา เขตบางนา
4. นางมนัสชื่น
5. นางสาวอาภรณ์
ยืนยง
37 แขวงบางนา เขตบางนา
6. นางนิตยา
แซ่เอ็ง
34 แขวงบางนา เขตบางนา
7. นางสาวณัฐธนัญ
อินทรศักดิ์
777/71 แขวงบางนา เขตบางนา
8. นางจําปา
วงษ์จันทร์
9 แขวงบางนา เขตบางนา
9. นางศิริมาศ
สงวนเกียรติ
178 แขวงบางนา เขตบางนา
ปราณีกิจ
120/470 แขวงบางนา เขตบางนา
10. นางพวงทอง
11. นางปราณี
กินาภัย
130 แขวงบางนา เขตบางนา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 10
12. นางสาวชัชนันท์
นาคคล้าย
89 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
13. นางสาวลี่ฮั้ว
คงมั่นสถิตย์กุล
91 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
14. นางรุ่งฤดี
ฝุ่งผลงาม
55 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
อมรประดับกุล
1807 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
15. นางสาวสุนันท์
กีรติญาณนนท์
2063 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
16. นางสาวสุภาพ
17. นางสุนีย์
ยิ่งยง
1932/11 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
สมุทรเปาระยะ
1150/5 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
18. นางสิริมา
46/3 แขวงพระโขนง เตคลองเตย
19. นางบุญมา
เชื้อวงษ์
46/75 แขวงพระโขนง เตคลองเตย
20. นางสาวคํามูล
เทียบศรี
46/6 แขวงพระโขนง เตคลองเตย
21. นางสุภาวดี
ภู่เรือง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21
22. นางสาวพนิตา
ขํานกดี
365/27 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
23. นางสาววรัญญู
บัวทอง
365/18 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
24. ร.ต.ท.สุรัตน์
สิกขากุล
535 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
25. นางสุจิรา
วงศ์ธารทิพย์
838/7 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
เดชะชีพ
7/10 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
26. นางสุวัณนี
27. นางสาวคอตีเยาะ
มะหะหมัด
325 แขวงคลองตันเหนื เขตวัฒนา
28. นางณัฐณิชา
หนูรักษ์
319/16 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
29. นางสาววนิดา
นามาเรีย
444/4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
30. นางสาวอารยา
เดชะชีพ
772/4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

-731. นางบัวลา
32. นางสาวราณี
33. นางสาวศิริสุชา
34. นางมาลี
35. นางชลธิชา
36. นางบําเพ็ญ
37. นางยุเพ็ญศรี
38. นางเรียม
39. นางจีรภาพร
40. นางวัชรี
41. นางสาวสุกันยา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 22
42. นางปัทมพร
43. นางอามีล๊ะ
44. นาวมาเรียม
45. นางสมนึก
46. นางสมนึก
47. นางเบญจมาศ
48. นางกัลยา
49. นางสุณี
50. นางละมุน
51. นางมะลิ
52. นางกรติมา
53. นางชรินทร์
54. นางดารุณี
55. นางวัชรี
56. นายชัยพงศ์
57. นาวงกุลธิดา
58. นางสุพรรณี
59. นางพรเพ็ญ
60. นางสมใจ
61. นางนิ่มนวล
62. นางรัตติกาล
63. นางกอยะ
64. นางวีณา
65. นางสุนีย์

แพงวงษ์
นิ่มละออ
อิศวพรชัย
สันประเสริฐ
มะนอ
พรมน้อย
ตั้งเจริญ
ศรีสมัย
คุ้มพันธ์
ทับทอง
หมื่นแผงวารี

92/66 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
772/14 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
7 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
133 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
6/7 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
179 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
315 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
29/2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
560/2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
572/2 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
772/15 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา

แพน้อย
กาขาว
สาลี
ยามันสะบีดีน
เสาธงใหญ่
มะสูงเนิน
ขุนเณร
ผ่องโสภา
ปิยจิตศรันย์
สะนิเล๊าะ
ทองอุ่น
สุขเกษม
ประกอบผล
สืบวงษ์
คงศิริ
พุ่มพวง
เด็ดดวง
คุ่มเคี่ยม
หวังเจริญ
มาลีพันธุ์
ผ่องอําไพ
รอมลี
มูหมัดอาลี
จิ๊เมฆ

40 ซ.อ่อนนุช 80 แยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ
24 ซ.อ่อนนุช 70/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ
31/15 แขวงประเวศ เขตประเวศ
46/1 ม.3 อ่อนนุช 67 แขวงประเวศ เขตประเวศ
8 ม.5 ชุมชนสุเหร่าทางควาย แขวงประเวศ เขตประเวศ
44/2 ม.5 แขวงประเวศ เขตประเวศ
67 อ่อนนุช 66 แขวงประเวศ เขตประเวศ
31/64 ม.6 แขวงประเวศ เขตประเวศ
293 ซ.อ่อนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ
77/1 ม.3 แขวงประเวศ เขตประเวศ
217/12 ม.11 แขวงประเวศ เขตประเวศ
7 อ่อนนุช 66 แขวงประเวศ เขตประเวศ
128 ม.8 ซ. 01 แขวงประเวศ เขตประเวศ
127/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ
21 ม.11 อ่อนนุช 66 แขวงประเวศ เขตประเวศ
63 ชุมชนอ่อนนุช 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ
22 ซ.อ่อนนุช 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ
61/1 อ่อนนุช 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ
18 ซ.อ่อนนุช 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ
258 ซ.ศรีสุข ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ
7 ม. 6 แขวงประเวศ เขตประเวศ
1/1 ม.5 ชุมชนสุเหร่าควาย แขวงประเวศ เขตประเวศ
61/2 ซ.อ่อนนุช 63 แขวงประเวศ เขตประเวศ
90/4 ซ.8 พีน่ ้อง แขวงประเวศ เขตประเวศ
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66. นางอารีย์
67. นางอรุณี
68. นางไฉไล
69. นางวรรณา
70. นางนิตยา
71. นางเลียง
72. นางสุจิตรา
73. นางสอิ้ง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 34
74. นางปรานอมจิตร์
75. นางพรพรหม
76. นางไพรวรรณ
77. นางภนิตา
78. นายกระจ่าง
79. นางสาวปรียาพร
80. นางมลฑา
81. นางเฮียง
ศูนย์บริการสาธารณสุข 35
82. นายสมพล
83. นายสุพจน์
84. นางประทุมพร
85. นางสมจิตร
86. นายกรณ์
87. นางเบิกบาน
88. นางอารีรัตน์
89. นางสาวอรัชพร
90. นางสาวปริศนา
91. นางสาวณภาศรี
92. นางกุหลาบ
93. นายธนพล
94. นายนิด
95. นางบุญทัย
96. นางวีราวัลย์
97. นางสาวอุมารินทร์
98. นางสุวดี
99. นางธัญวรินทร์

สดมีสี
ปิยะสกุลแก้ว
ชังสี
อารยะธนิตกุล
อดออม
แดงใส
อ่อนชื่น
แจ่มใส

283 ชุมชนหลังบ้านมุฑิตา แขวงคลองอจั่น เขตบางกะปิ
307/1 ชุมชนหลังบ้านมุฑิตา แขวงคลองอจั่น เขตบางกะปิ
100 ชุมชนร่วมพัฒนา แขวงคลองอจั่น เขตบางกะปิ
73 ชุมชนกุศลศิลป์ แขวงคลองอจั่น เขตบางกะปิ
30 ชุมชนพูนสวัสดิ์ แขวงคลองอจั่น เขตบางกะปิ
210 หมู่บ้านชวนชม แขวงคลองอจั่น เขตบางกะปิ
121 ชุมชนหลังวัดบางนาใน แขวงคลองอจั่น เขตบางกะปิ
123 ชุมชนหลังวัดบางนาใน แขวงคลองอจั่น เขตบางกะปิ

สาหร่ายทองคํา
บัวแฉ่ง
อิ๊งภากรณ์
ตรงคงสิน
อินทวรรณรัตน์
คําแท้
บุญประเสริฐ
จงกลาง

19/1 ซอยพึ่งมี 28 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
150 ซอยอุดมสุข 45 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
170 ซอยอุดมสุข 45 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
1293/105 ม.ศรัณจิต 4 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
1042/89 ม.ทับแก้ว แขวงบางจาก เขตพระโขนง
1/2144 เอื้ออมรคอนโด แขวงบางจาก เขตพระโขนง
121 ซอยอุดมสุข 45 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
33 ซอยวชิรธรรม 13 แขวงบางจาก เขตพระโขนง

ชัยเฉลิมพงศ์
คนซื่อ
อ่อนขํา
สังฆพรหม
คุ้มศิริ
โคตรคํา
ศรีถนอมวงศ์
สาเทศ
บัวจูม
ประสงค์
ปานนพภา
เพ็ชรมะลิ
ม่วงคํา
เฉลิมพันธุ์
วุฒินันทภัทร
วงษ์ศรีรักษา
รุ่งเรืองศรี
เจตสุภาวงศ์

9 ชุมชนอยู่สบาย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
71 ซ.ลาดพร้าว 136 หัวหมาก บางกะปิ
11 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
145 ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 13 คลองจั่น บางกะปิ
11/3 แฟลตเอื้ออาทรหัวหมาก หัวหมาก บางกะปิ
54 ซ.ลาดพร้าว 101 ซอย 40 คลองจั่น บางกะปิ
16/219 แฟลตคลองจั่น 16 คลองจั่น บางกะปิ
23/49 แฟลตคลองจั่น 23 คลองจั่น บางกะปิ
11/1 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 2 หัวหมาก บางกะปิ
19/129 โพธิ์แก้ว 4 หัวหมาก คลองจั่น บางกะปิ
121 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แยก 1 หัวหมาก บางกะปิ
2182 ซ.ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ
21 ซ.รามคําแหง 4/1 หัวหมาก บางกะปิ
141 ซ.ลาดพร้าว 101 ซอย 40 คลองจัน่ บางกะปิ
321 ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ
21 ซ.รามคําแหง 4/1 หัวหมาก บางกะปิ
27/78 ตรอกการเคหะหลังที่ 27 คลองจั่น บางกะปิ
11 รามคําแหง 58/3แยก 6 หัวหมาก บางกะปิ กทม.

-9100. นางนิตยาพร
101. นางพรพิศ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 37
102. นางแจ่มจันทร์
103. นางสาวฟาตีม๊ะ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41
104. นางสาวสายันต์
105. นางดวงจันทร์
106. นางอรุณรัตน์
107. นางชลอ
108. นางสาวกรวรรณ
109. นางประพันธ์
110. นางสาวสมนึก
111. นางศิริพร
112. นางทัศนีย์
113. นายเจนกิจ
114. นางนิตยา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 57
115. นางสาวสุวรรณา
116. นางสุกัญชรัตน์
117. นางยุพิน
118. นางศรีพิมล
119. นางประภาวดี
120. นางดิษฐี

แขวงเมฆ
เนียมทรัพย์

726 ถ.แฮปปี้แลนด์ คลองจัน่ บางกะปิ กทม.
185 ถนนแฮปปี้แลนด์ คลองจั่น บางกะปิ

สุดาดวง
อุ่นอําไพ

36 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
3355/3 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง

เหมพนม
ดาวไธสง
ศิลปะธรรมธาดา
สนั่นไพร
เกตุพลอย
แซ่ตั๋น
ห่านตระกูล
สวัสดี
พรมบุตร
วงษ์สุทิน
แย้มขุนทอง

509/21ชช.พัฒนาใหม่ ถ.สุนทรโกษา คลองเตย
509 ชช.พัฒนาใหม่ ถ.สุนทรโกษา คลองเตย
2/66 ถ.ดํารงลัทธพิพัฒน์ คลองเตย
4/54 ถ.อาจณรงค์ ชช.หมู่บ้านมั่นคง คลองเตย
340 ริมทางรถไฟสายเก่า คลองเตย
50 ซ.คลองเตยใน 1 ณ ระนอง คลองเตย
5/34 ล็อค 1 ถ.ดํารงลัทธพิพัฒน์ คลองเตย
1116/2ถ. ริมทางรถไฟสายเก่า คลองเตย
6/18 ชช.ริมคลองไผ่สิงโต ถ.พระราม 4 คลองเตย
17/151 แฟลต17 ชั้น 5 ถ.อาจณรงค์
2/51 ล็อค 4-5-6 ถ.อาจณรงค์ คลองเตย

สิทธิพล
สุนทรสรณ์
ผ่องใส
อัศวพรวิครุฑ
วิทยะปรีชากุล
ชูติธร

20 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 14 แยก 26 หนองบอน ประเวศ
364ก, 90 ม แขวง หนองบอน เขตประเวศ
144 ม.10 ชุมชนมหาดไทย 3 ดอกไม้ ประเวศ
4 แยก 7 ชุมชนสาธร 11 แขวงยานนาวา เขตสาธร
4 แยก 7 ชุมชนสาธร 11 แขวงยานนาวา เขตสาธร
15/151 แฟลต17 ชั้น 5 ถ.อาจณรงค์

รุ่นที่ 2 วันที่ 31 ตุลาคม, วันที่ 1 – 4 และวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4
1. นางทองพูน
ใชยทิพย์
158 ซ.แสนสุข ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง
ตันติวิภาวิน
122 ซ.แสนสุข ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง
2. นางสาวจรัญญา
3. นางจิราภรณ์
เดชาติวัฒนา
797/112 ซอยมารวย 2 เขตดินแดง แขวงดินแดง
จิระรัตน์วงศ์
105/45 แฟลต 6 ถ.ดินแดง เขตดินแดง
4. นางสาวณัฐกาล
5. นางพัชรินทร์
พุกพูน
281/18 ชุมชนบุญมาก แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง
6. นางสังวาล
หินราชา
5003/24 แฟลต ช.9 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง
7. นางดวงพร
ธรรมสุขีโย
18/3 แฟลต ค2. เขตดินแดง แขวงดินแดง
จันทรพรชัย
1626/13 ซ.ตึกคู่ฟ้า ถ.ดินแดง เขตดินแดง
8. นางสุวรรณี
9. นางสมปอง
ศรีทิพย์
25259 ถ.ประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง

-1010. นางวิมลนันท์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15
11. นางสาววรรณี
12. นางพจนา
13. นายสมบัติ
14. นางประจวบ
15. นางสาวพรรณพัชร
16. นางสาวสํารวย
17. นางฉลวย
18. นางมาเรียม
19. นางสมจิตร์
20. นางสาววาสนา
21. นางเจริญ
22. นางสาวรัตนา
23. นางมยุรี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 25
24. นางเยาพร
25. นางพูลศรี
26. นางตะล่อม
27. นายพล
28. นายทวีศักดิ์
29. นางมาลินี
30. นางสังวาลย์
31. นางพรพนา
32. นางนิสา
33. นางพิสมัย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 43
34. นางจินตนา
35. นางสาวสุภาพ
36. นางลําดวน
37. นางวันวิสา
38. นางสาวอมาวศรี
39. นางสาวภรณ์ทิพย์
40. นางสาวนิภาภรณ์
41. นางลัดดา
42. นางทองสุข
43. นางนงพงา

เมษะไพบูลย์

281/18 ชุมชนบุญมาก แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง

กองแก้ว
เนตรนุช
คุ้มได้อยู่
วงษ์ราศ
สุขตา
สิทธิการ
เสือสะอาด
สิงห์งาม
ด้วงสุวรรณ
เถื่อนพิทักษ์
สีราพัฒน์
แสงสี
อินสม

509/11 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
46 ซ.ลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
476/30 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
565/66 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
465/23 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
465/3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
23 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
59 ซ.ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
332/1 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
86 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
185/5 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
50 ซ.ลาดพร้าว 114 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
48/41 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

เทียนถวาย
เจริญสุข
เจริญสุข
เมืองหมิ้น
พลอยประเสริฐ
พรสิทธิ์ประเสริฐ
พรสิทธิ์ประเสริฐ
เจริญยิ่ง
สารศิริวงศ์
เทือกเพีย

93 ประชาราษฏร์บําเพ็ญ 6 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
91 ประชาราษฏร์บําเพ็ญ 6 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
406/78 ทับแก้ว แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
407 ริมคลองบางชื่อรัชดา แขวงสามเสนนอก เขตห้วยชวาง
2622 ซ. เพชรบุรี 40 แขวงบางกะปิ เขตห้วยชวาง
2638/1 ซ.เพชรบุรี 40 แขวงบางกะปิ เขตห้วยชวาง
159 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
159 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
159 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง
159 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง

ฉันทกุลสถาพร
รื่นพากเพียร
โซ๊ะมณี
อโนมา
อิ๊สมาแอล
คุณช่างทอง
ผลเจริญ
มนัสวรกิจ
ผดุงฮะ
หมัดมูชอ

448/417-419 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
2/2 แยก4 รามอินทรา115 เขตมีนบุรี
5/1 ช.คูคตพัฒนา แยก17 เขตมีนบุรี
56 ช.เอื้ออาทรมีนบุรี เขตมีนบุรี
20 ม.8 ซ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ มีนบุรี
41 ช.แก้วสวัสดิ์-ใจบุญ ซ.หทัยราษฎร์3 เขตมีนบุรี
38 ช.โรงช้อน ซ.หทัยราษฎร์15 เขตมีนบุรี
293/584 ซ.1/1 ช.สินธานี2 เขตมีนบุรี
68 ม.4 ช.อันนูรอยด์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
6 ช.ม.6พัฒนา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี

-11ศูนย์บริการสาธารณสุข 44
44. นางจํารัส
45. นางสาวกัญณิกา
46. นางสําราญ
47. นางบุญมี
48. นางกิ่งกนก
49. นายศรีศักดิ์
50. นางภัทร์ธนนัญท์
51. นายลออ
52. นางสาวปัณยตา
53. นางวิไล
54. นางสุมาลี
55. นางชลธิชา
56. นางวนิดา
57. นางวัชลีย์
58. นางอัมพร
59. นางสาวสุวรรณี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 45
60. นางวัลภา
61. นางดรุณี
62. นางสุภาณี
63. นางกุหลาบ
64. นางสาววรรณา
65. นางอมรรัตน์
66. นายสุรสิทธิ์
67. นางนงลักษณ์
68. นางณัฐดา
69. นางฉวีวรรณ
70. นางหนูมาศ
71. นางชูพิศ
72. นางวรนาถ
73. นางรุ่งศิริ
74. นางอารุดา
75. นางสมใจ
76. นางหนูคล้าย
77. นายสมพร

วงศ์ยังอยู่
ธะนีเจริญ
พึ่งผูก
เถาแตง
เจ๊ะมิน
แสงสุข
นทีพิทักษ์
ทับทอง
ลอยฟ้า
ขยันกิจดํารง
โพธิ์ทอง
ฟ้าบัง
โชคชนะ
เพ็ชบุรี
แฮนเกตุ
พรมศร

96/5 ถนน สุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนน สุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนน สุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนน สุวินทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก
96/5 ถนนสุวนิ ทวงศ์ แขวงลําผักชี เขตหนองจอก

คุณจันทร์มี
โพธิ์แดง
หนูปลอด
เสน่หา
หมกทอง
เพียรเสมอ
ผาบชมภู
เจนจบ
เครือแก้ว
พึ่งสุยะ
แช่มช้อย
เอี่ยมสกุล
ชีวสาสน์
จงบริบูรณ์
อักษรไทย
ดอกไม้หอม
สุโพธิ์
แดงประเสริฐ

103/448 เขตคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
39 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
105/242 ม.4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
228 ซ.30 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
106/346 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
253/371 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
102/564 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
105/476 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
1146/14 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
253/95 ซ.64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
1208/3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
105/433 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
202/139 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
1106/30 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
1153/2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
1109/3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
108/455 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
40/2 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง

-12ศูนย์บริการสาธารณสุข 46
78. นางสาวอําไพ
79. นางจันจิรา
80. นางสาวฟารี
81. นางศิริพร
82. นายศิริลักษณ์
83. นางกัลยา
84. นางสาวสายสุณี
85. นายบุญชอบ
86. นายปิยะ
87. นางบานชื่น
88. นางสัญญา
89. นายประทิน
90. นางถนอมจิตร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 50
91. นางสุพัตรา
92. นางเขมจิรา
93. นางชุติมา
94. นางดารา
95. นายต้นกล้า
96. นางตุลยดา
97. นางสาวทัศนีย์
98. นางบัวพันธ์
99. นางประพิณ
100. นางเรวดี
101. นางวารุณีย์
102. นายวิทยา
103. นายศักดิ์สิทธิ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 52
104. นางสาวนฤมล
105. นางสาวสิริพร
106. นางสายทอง
107. นางกาญจนา
108. นางสาวอรนุช
ศูนย์บริการสาธารณสุข 56
109. นางสิชณท์
110. นางกมลพร

กุลนาค
ทับพลี
ขําวิไล
พุ่มเพ็ชร
เล็กไม่น้อย
คดบัว
มีเง้า
เปรมปรี
คงศิลป์
แช่มเชื้อ
คุ้ยสมบัติ
บัววิเศษ
คงคล้าย

567 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
567 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
567 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
533 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
48 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
54/1ม.6 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
21/285 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
26 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
125/27 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
78 ม.9 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
156 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
6 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
20 ม.3 แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง

อมรรังสิมันต์
เตชัษณาวุธ
อาจไธสง
บุญมาเลิศ
แสนคํา
เณรพงษ์
พิทยกิตติวงศ์
รักสุจริต
ถ้ําสุวรรณ
พงษ์พิทักษ์
ซอเสียงดี
ศรีสองเมือง
อมรรังสิมันต์

13/268 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
40/156 ซ.นวลจันทร์ 20 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
650/690 ซ.นวมินทร์ 26 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
21/3 ซ.เสรีไทย 21 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
121/46 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
18/7 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
77/356 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
77/47 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
77/331 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
23/357 ม.เสริมมิตร แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
20/6 ซ.เสรีไทย 21 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
1/702 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
13/268 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม

ชูแผน
วงษาสืบ
ทับทิมเล็ก
สร้อยเงิน
โก๋กลิ่น

แฟลต 2004/8 ถ.ประชาสงเคราะห์
แฟลต 2014/79 ถ.ประชาสงเคราะห์
แฟลต 2009/72 ถ.ประชาสงเคราะห์
775 ซ.อินทามระ 41 ดินแดง
40 ซ.ประชาสงเคราะห์ 28 ดินแดง

สุดสวาท
ปั้นบํารุงสุข

35 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
37 ม.9 รามอินทรา89 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

-13111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

นางรัชนี
นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวเกษร
นางเกศราวลี
นางณัฐยา
นางไหมทอง
นางนันท์นภัส
นางมาลี
นางสาวดาวิกา
นางสุภร

วงษ์อนันต์
สารบูรณ์
พรมมิสา
เสนี
มาลัยทอง
พุ่มแพรพันธ์
ศิลปชัย
นิตยวัน
ทองชาว
หมัสแหล๊ะ

รุ่นที่ 3 วันที่ 31 ตุลาคม, วันที่ 1 – 4 และวันที่ 7 – 9
ณ โรงแรมอลิซาเบธ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
1. นางสาวภัทรา
จิรเมธากุล
วรานุกูลวัฒน์
2. นางกมลพร
3. นางสาวสุรางค์
โลเกศกุล
ศูนย์บริการสาธารณสุข 5
4. นางกฤษณา
คลาเวช
5. นางสาวกฤตยา
ลายประเสริฐ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 7
สุขแสวง
6. นางรัตนาภรณ์
7. นายวชิรพงศ์
หนูสกุลเขมวัฒน์
เจริญสุข
8. นางสาวรัตนา
9. นางสาวนารี
วันมาน
10. นางสาวสุพรรณี
แซ่กี้
11. นางสาวกฤชวรรณ
ปานแก้ว
ธนนวนพรัตน์
12. นางสาวกมลทิพย์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9
13. นางสาวมาริษา
อินทรวัฒนา
14. นายกัณธพิชญ์
ชัยสุภา
15. นางเรณู
อับดุลลา
16. นางสาวสุวรรณา
ธนบุญสมบัติ
ปราโมช
17. นางสุวรินทร์
18. นางนงลักษณ์
ถึงแสง
วงษ์วิกย์กิจ
19. นางสุธาทิพย์
20. นางสาวสุภาพ
กุลอนุญญาภิสิทธิ์

31 รามอินทรา 89-91 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
35 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
29/195 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
29/359 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
58/401 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
50 เลิศอุบล5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
53 นวมินทร์ 74 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
58/585 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
15 เสรีไทย83 แยก5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
15 เสรีไทย83 แยก5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
1/19 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
1/19 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
1/19 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
36/19 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
36/19 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
427/53 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
897 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
186/1 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
240 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
265/15 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
493/1 เขตบางคอแหลม
629/621 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
55 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
44/281 ม.4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
40 แขวงจักรพงษ์ เขตพระนคร
158/6 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
289 แขวงบ้านพานถมเขตพระนคร
328/3 แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
127 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
170 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

-1421. นางสาวอัญชลี
ศูนย์บริการสาธารณสุข 12
22. นางพิมพิไล
23. นางประนอม
24. นางประไพศรี
25. นางอรพิณ
26. นางทํานอง
27. นางไพเราะ
28. นายกิตติ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 13
29. นายสมบัติ
30. นางวรินทร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14
31. นางกาญจนา
32. นางสาวสุรีรัตน์
33. นางสาวยิมบีลา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 16
34. นางกิตติมาศ
35. นางสุนทรี
36. นางสาวเยือนนภา
37. นางใบ
38. นางอนุสรณ์
39. นางอุบล
40. นายสุทธี
41. นางสาวสายพิน
42. นางสมพงษ์
43. นางแสงจันทร์
44. นางรุ่งทิพย์
45. นางนฤมล
46. นางอุไร
47. นางนฤมล
48. นายชาญชัย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18
49. นางหวอง
50. นางรวยพร
51. นางยุพิน
52. นางสุวรรณา

ตุละวรพันธ์

160 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

ปานเฟือง
จุสกรณ์
ดุษณีธรรม
ศรีดาชาติ
ปึงวัฒนกุล
พุฒตาล
ลิมปกาญจน์เวช

59/17 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
660/28 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
58/7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
558/37 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
59/17 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
166/3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
263 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

รุ้งแพรวพรรณ
โพธิ์ศรี

527 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
527 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์

นันทวิจิตราภรณ์
ม่วงศรี
นรินทรางกูร

803 แขวงยานนาวา เขตสาธร
24 แขวงยานนาวา เขตสาธร
112/1 แขวงยานนาวา เขตสาธร

รถณรังษี
สมประยูร
บัวแก้ว
กงแหลม
ไหลสุวรรณา
ชาน
วัฒสาร
ขาวสําอางค์
อุชชิน
ห่วงโห้
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
อรอินทร์
จันทร์หอม
แดงประดับ
สีดงบับ

16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ชุมชนพระเจน พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุม
16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ชุมชนพระเจน พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ชุมชนพระเจน พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ชุมชนพระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ชุมชนพระเจน พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
16/15 ซ.พระเจน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

ราษี
พงษ์สุวิริยสกุล
เทียนทอง
ชาลีงาม

454/46 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
552/190 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
126 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
28/5 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

-1553. นางยุพิน
54. นางสาวยุพา
55. นางอัญชลี
56. นางสาวปาลบุญญา
57. นางชุ่ม
58. นางพรทิพย์
59. นางธิษาพร
60. นางนภาพร
61. นางวาสนา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 20
62. นายวุฒิชัย
63. นางสาวกนกพร
64. นางสาวสมใจ
65. นายประเสริฐ
66. นางสาวจุไร
67. นางสาวดวงใจ
68. นางสุนิภา
69. นายสนั่น
70. นางสาวชวนี
71. นางยุพา
72. นางมยุรี
73. นางรัตนา
74. นางสร้อย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 23
75. นางสาวอําไพ
76. นางณัฎฐ์พัสสา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 55
77. นางพรศิริ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 63
78. นายวิทชัย
79. นายวินัย
80. นายสมชาย
81. นางสมศรี
82. นางบังอร
83. นางวันทนี
84. นางบุญชู
85. นางสุดา

ชวลิตานนท์
อรวีระนนท์
ตัฒฑกิจวัฒนะ
ชวลิตานนท์
ทองประภัย
แก้วแสง
สุทธิ
ภัทรธนาภิรมย์
วารีศรี

454/231 ซ.จันทน์43 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
552/302 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
552/241 ถ.จันทน์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
3765/19 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
930 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
34 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
448/17 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
552/298 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
8/6 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

วงษ์จินดา
กมลภัทรากูล
นพวงศ์
แสงจันทร์
มานิตย์
หาญจิตตระการ
มาดารี
เจริญสิทธิ์
ทิตอร่าม
อารยะธรรม
กิจชัยวิทย์
อาจหาญ
วงศ์เสงี่ยม

35/1 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
18 แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
14 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
22/4 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
20 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
33 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
22 /1 แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
67 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
261 แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
25 แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
341 แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
14/2 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
9 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ตั้งตราสิทธิ์
เอี่ยมอุดมโชค

๓๖ ซอยสมบูรณ์ปัญญา แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
195/5 ซอยสะพานยาว แขวงสี่พระยา เขตบางรัก

ศุภกาแก้ว

117/181 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

วงศ์พนัสศักดิ์
สุริยะเมธาพร
นภาผ่องกุล
แซ่อุ้ย
ภู่ใจเพียง
วัฒนโชติวงษ์
วัฒนโชติวงษ์
สุวัณณะศรี

1/2 ทุ่งวัดดอน แขวงสาธร เขตสาธร
1/2 ทุ่งวัดดอน แขวงสาธร เขตสาธร
1/2 ทุ่งวัดดอน แขวงสาธร เขตสาธร
1/2 ทุ่งวัดดอน แขวงสาธร เขตสาธร
1/2 ทุ่งวัดดอน แขวงสาธร เขตสาธร
1/2 ทุ่งวัดดอน แขวงสาธร เขตสาธร
1/2 ทุ่งวัดดอน แขวงสาธร เขตสาธร
40/1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทย

-1686.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

นางอัญชัญ
นางสาวสุคนทิพย์
นางสาวอภิชญา
นางวสันต์
นางอําไพ
นางสาวดาราพร
นางสาวรัตติกาล
นางบัวลา
นางอังคณา
นางวิภาดา
นางกาญจนา
นางอําไพ
นางสาวศรีพร
นางสาวกิติญาดา
นางสาวเกษรินทร์
นางสาวณัฐิกา
นางนฤมล
นายบพิตร
นายชัยญา
นายสํารวย
นางนารี
นายอภิชาติ
นายสุชาติ
นายอนุสร
นางสาวจันทร์จิรา
นายทวี
นายสรายุทธ
นายนรุตฆ์
นางสาวกาญจนา
นางสาวทิพวรรณ
นางสาวพรพรรณ
นางสาวนุจรีย์
นางสาวธิดารัตน์
นางสาวอัญชลี
นางสาวกนิษฐา

ชาญพิทยจิตร
สมบัติพิบูรย์
บํารุงผดุงกิจ
สุวรรณดี
ชัยวิเชียร
ยอดดําเนิน
จันทร์อิ่ม
เหลาคม
พรหมชัย
วงศ์ยะรา
เอี่ยมกระสินธุ์
สุวรรณสินธุ์
พรรณนารุโณทัย
เลาหะพิพัฒน์ชัย
เจริญสุข
แก้วกระจ่าง
ริดถาวร
พาทีทิน
นพคุณวิจัย
พาทีทิน
บัววิชัย
โนนวังชัย
โนนวังชัย
แสงสุกวาว
แสนสุข
บัววิชัย
ชังชั่ว
ดุสดี
สมพงษ์
ทองไพศาล
ชมพูพื้น
อินเถื่อน
ตามประหัตถ์
วารีศรี
โพธิอุดมสกุล

12 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
12 สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
1/2 ทุ่งวัดดอน แขวงสาธร เขตสาธร
1/2 ทุ่งวัดดอน แขวงสาธร เขตสาธร
8/443 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
44,46 ถ.สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
44,46 ถ.สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
44,46 ถ.สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
44,46 ถ.สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
44,46 ถ.สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
44,46 ถ.สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
44,46 ถ.สตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
233/174 ถ.สรณคมน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
1744 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
29 ถ.ประชาสงค์เคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
30/3 แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
101/30 แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง
12 ถนนนวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม
9/264 ถนนนวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม เขตคลองกุ่ม
12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
54 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
597/29 แขวงดินแดง เขตดินแดง
597/29 แขวงดินแดง เขตดินแดง
102/55 ถ.คูบ้ อน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
102/55 ถ.คูบ้ อน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
54 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
นวลจิตแมนชั่น เอกมัย 30 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา
168/221 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
168/228 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
168/224 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
168/220 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
168/118 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
168/229 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
8/6 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.
300/101 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง

-17รุ่นที่ 4 วันที่ 31 ตุลาคม, วันที่ 1 – 4 และวันที่ 7 – 9
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26
1. นางจารี
รอดพงษ์
หล่อชนานันท์
2. นายวิชัย
3. นางสาวณูรี
อารีวโรดม
สิริจินา
4. นางจันทภรณ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 27
ทับทอง
5. นางวลี
6. นางมัณทนา
ท้วมสกนธ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 30
ธรรมมิกะ
7. นางชนัฐพร
8. นางอุมากร
เรียบสําเร็จ
9. นางสาวอัญชัญ
ดีชัยยะ
10. นางเปรมสิริ
อยู่เจริญ
11. นางสาวฐิติกานต์
สังวรินทะ
12. นางละออง
ทองคําสุก
จําเนียร
13. นางเครือวัลย์
14. นางอัญชลินทร์
เอี่ยมอิ่มสุข
15. นางสาวสิริรัตน์
ระฆังทอง
15. นางสาววันทนีย์
ไหมพิมพ์
16. นางสาวจําเริญ
วิบูลย์เชื้อ
17. นายรักษ์
แถวกระต่าย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 31
ลาภขจร
18. นายสํารวย
19. นางปราณี
ท้าวลา
20. นายสัจจวัฒน์
พิมลพันธุ์
21. นายสุรพล
นําผล
22. นางอาภา
ดวงมุสิทธิ์
หาญสงคราม
23. นางสมใจ
นําผล
24. นางเรณู
ริมดุสิต
25. นางกอบกุล
ศรีอมร
26. นางนิตยา
27. นางนัยนา
คุณวงศ์
สุภาผล
28. นางอุ่นศรี
สกุลไทย
29. นางรุ่งทิพย์
30. นายสุวิน
พิกุล

พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.
210/15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
146/2 ชช.ประสานมิตร แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
97 ตรอกหิรัญรูจี 2 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
483 ถ.เทศบาลสาย 2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
๓๐๕ ถ.ตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
๔๖๙ ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ๔ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
258/31 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
49/2 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
12/2 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
305 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
157/48 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
11/1 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
91/2 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
423/10 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
53/53 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
65 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
411/42 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
189/191 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
1130 ซ.จรัญฯ 79 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
1106/1 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
21 ซ.จรัญฯ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
752/2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
568 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
411/89 ซ.จรัญฯ 83 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
448/1 ซ.จรัญฯ 57 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
752/2 ซ.จรัญฯ 79 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
10 ซ.จรัญฯ 66 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
108 ซ.จรัญฯ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
289 ซ.จรัญฯ 64 แยก 5 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
499 ซ.จรัญฯ 74 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
125 ซ.จรัญฯ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด

-1831. นายอภิชาติ
32. นางอมรรัตน์
33. นางระมุล
34. นายจําเนียน
35. นายสมุทร
36. นางอุบล
ศูนย์บริการสาธารณสุข 33
37. นางชื่นชีวัน
38. นายมงคลสวัสดิ์
39. นางสาวนภา
40. นางสุภาพร
41. นางสาววันทนา
42. นางอารมณ์
43. นางสุมิตรา
44. นางสุธีรา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36
45. นางจรินทิพย์
46. นางธัญวรัตน์
47. นางวัลลภา
48. นางสาวสวาท
49. นางจิตรา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40
50. นางวันทนา
51. นางธัญญลักษณ์
52. นางสาวสุกัญญา
53. นายศิลป์
54. นางนันทนา
55. นางมาลี
56. นางสาวรัชนี
57. นางอุไร
58. นางรชาดา
60. นางสุพิน
61. นายโชติ
62. นางชญานิศา
63. นางสาวศรีหนาท
64. นางสาวจงกล
65. นางคําปุ๋ย

สิทธิกรณ์ไกร
เถี่ยมภอด
พัชนะพานิช
ปินะถา
สิงหาพันธ์
ชูคล้าย

109 ซ.จรัญฯ 72 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
883 ซ.จรัญฯ 46 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
2045/1 ซ.จรัญฯ 75 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
599 ซ.จรัญฯ 79 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
135 ซ.จรัญฯ 57 แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
552 ซ.จรัญฯ 85 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด

พฤทธิพันธ์
จันทร์แก้ว
สุวิทยะศิริ
เลิศสินธนากร
เรือนทอง
จันทร์แย้ม
สาริกานนท์
โดมดอกฟ้า

205/23 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
152/56 จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ บางกอกใหญ่
156 จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
19 ซ.จําเนียรสุข 3 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
185/7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
127 จรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
80/10 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
205/23 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

คงขวัญ
สุขใจธรรม
ทรัพย์เพลง
ดาวังปา
ดีใหญ่

145/21 ซ.ตากสิน 22 ถ.ตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
23 ซ.เจริญนคร 66 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
21 ซ.เจริญนคร 66 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี
700/1 ซ.กัลปพฤกษ์6 แยก1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
30 ซ.ตากสิน 23 ถ.ตากสิน แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี

ศรีสว่าง
โรจน์รุ่งทวี
ก๋ํานารายณ์
จันทะโร
สุจริต
ศิริพันธ์
รังสิมันตุ์วงศ์
โทระ
รอดจากภัย
ไพโรจน์
หอยจับ
จันทิมา
อยู่สําราญ
รังสิมันตุ์วงศ์
ภูกิ่งเพชร

78 ศิริเกษม 21 แขวงบางไผ่ เขต บางแค
18 ซอยเศรษฐกิจ 43 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
129/211 ซอยบาง3ซอย 14 แขวงหลักสอง เขตบางแค
191 เพชรเกษม 76 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
23/27 ซอยแสงพลอย แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
239/32 พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
692/1 แขวงหลักสอง เขตบางแค
174 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
12 ศิริเกษม 13 แขวงบางไผ่ เขต บางแค
149 เพชรเกษม 65 แขวงหลักสอง เขตบางแค
121 เพชรเกษม 63 แขวงหลักสอง เขตบางแค
147 ซอย บางแค4 แขวงบางแค เขตบางแค
546 พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
6 นครลุง4 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
45 นครลุง 15 แขวงบางไผ่ เขตบางแค

-1966. นายสุรชัย
67. นางวิภาวี
68. นางสาวสว่างศรี
69. นายบุญเลิศ
70. นายอนพัทย์
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71. นางมะลิวรรณ
72. นางสาววราภรณ์
73. นางพยุง
74. นางสาวสุวรางคณา
75. นางดารณี
76. นางสะสม
77. นางนุสรา
78. นายประทีป
79. นางอรัญญา
80. นางจิรัฏฐ์
81. นางณัทพัช
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82. นางบุญยพร
83. นายไพรัช
84. นางสายพิณ
85. นางวัฒนา
86. นางมณี
87. นางสุธาสิณี
88. นางนงลักษณ์
89. นางสาวสิริรักษ์
90. นางวรัญญา
91. นางทัศวรรณ
92. นางยุพิน
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93. นางสาวสุรีย์
94. นางชุติมา
95. นางแจ่มจันทร์
96. นางจินตนา
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97. นางสาวณัทรุจิรางค์

พึ่งธรรม
โกฏค้างพลู
อุทัย
ฤกษ์ประกอบ
สินวรพันธุ์

5 เพชรเกษม 45 แขวงบางแค เขตบางแค
240 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
94 กาญจนาภิเษก 008 แขวง/เขต บางแค
2 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 39 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
2 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 39 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค

แก่นขุนทด
กระจ่างวุฒิชัย
จุ้ยเสงี่ยม
เรียบร้อย
หงษ์คําดี
โอภาสสุริยัน
เรืองดิลกรัตน์
ชื่นอารมย์
สะระสุ
ฟักประดิษฐ์ศร
แก้วจรัส

186 บางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
113 บางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
23/27 ซอยแสงพลอย แขวงหลักสอง เขตบางแค
2-127 เพชรเกษม 48 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
71 หมู่ 4 บางแวก 116 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
143 ชุมชนศรีประดู่ แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
109 หมู่4 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
7/2 หมู่ 15 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
50/15 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
28 ซอยบางแวก2 แขวงคลองขวาง
28 ซอยบางแวก2 แขวงคลองขวาง

ศุภสิทธิ์โสภาค
ดีศรีเกตุ
เหลืองอ่อน
เงินสมบัติ
วงษ์ขวัญเมือง
รัตนอัศวินวงศ์
พิชยภิญโญ
ณรงค์แสงอรุณ
ตันเจริญ
แก้วสว่าง
อยู่ยืนสุข

46 ซ.เพชรเกษม 81/3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
108 ซ.เพชรเกษม 108 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
342 หมู่บ้านพุดตาน แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
6 มาเจริญ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม.
70 เพชรเกษม 108 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
25/1 ซอยเพชรเกษม 71 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
14 ซอยเลียบฯเหนือ 8/3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
5 แยก 8 ซอยจัดสรร 2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
182 หมู่บ้านพุทธชาด แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
79/409 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
43/152 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

กุลฑล
กาญจนสมบัติ
ศิริพุทธ
เตียงตระกูล

6/5 ม.22 ถ.อินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
433 ม.2 หมูบ่ ้านมหาดไทย 2 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
13 ม.2 หมู่บา้ นมหาดไทย 2 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
82/24 ม.7 ซ.สวนผัก 45 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

กิจเจริญคณินท์

5/6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
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98. นางไก่ฟ้า
99. นางจินตนา
100. นางจิรภร
101. นางดอกจันทร์
102. นางสาวธัญญารักษ์
103. นางธัญวรรณ
104. นางเพ็ญพร
105. นางสาวภัคจิรา
106. นายล้วน
107. นางวรรณี
108. นางวิมล
109. นางสมคิด
110. นางสาวสมใจ
111. นางสมรด
112. นางสอาด
113. นางสุจิตรา
114. นางอนงค์
115. นางสาวเรนุกา
116. นางสาววิชุดา
117. นางสาวอรพรรณ
118. นางสาวจีราพร
119. นางสาวปริศนา
120. นางสาวชลิดา

จันทร์สวาท
แก้วเนตร
เกตุจํานงค์
ไชยจางวาง
ด่านพิพัฒน์
อมฤกษ์
ม่วงแก้ว
วรเมธากร
ไตรวิชา
โพธิ์คํา
ผดุงวิทย์
หฤทัยงาม
ฉ่อนเจริญ
ทองดี
มีชูกิจ
วิสาวะโท
อยู่เอี่ยม
ปรึกษา
อินเพ็ง
ธรรมาวุฒิกุล
โนนวังชัย
มากผ่อง
ใจหลวง

359 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
7 ซ.เพชรเกษม40 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
106 ซ.เพชรเกษม29/1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
59 ซ.กัลปพฤกษ์4 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
48/15-16 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
15 ซ.กัลปพฤกษ์6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
39/28 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ
78 ซ.เพชรเกษม39/1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
9 เพชรเกษม40 แยก5 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
328 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
69 ซ.เพชรเกษม39/1 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
309 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
62 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
6 ซ.ศาลธนบุร1ี 7 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
80 ซ.เทอดไท59 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
12 ซ.ศาลธนบุรี17 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
27 ซ.เทอดไท75 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
9/215 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
359 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
7 ซ.เพชรเกษม40 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
102/55 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
168/222 ถนนเสรีไทยแขวง คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
หอพักดวงเพิ่ม แขวงวังทองหลวง เขตวังทองหลาง

