
ช่ือ - สกุล เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ที่อยู่ หน่วยงำน หมำยเหตุ
นายภัคชัย ชื่นโกสุม 19 ก.ค. 60 เช้า
นายเอกลักษณ์ กาลคลอด 3-8099-00535-83-6 82 ม.3 ต.ปา่ระก า อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 เช้า
นายกิตติศักด์ิ เล็กเซ้ง 3-7098-00048-98-5 153 ม.10 ต.สวนกล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 เช้า
นายถนอมศักด์ิ แก้วสามัคคี 3-1901-00015-72-1 88 ม.5 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 เช้า
นางทองเพียร แก้วสามัคคี 3-5212-00219-40-6 88 ม.5 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ศิรดา แก้วสามัคคี 1-7099-01247-31-6 88 ม.5 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 เช้า
นายบญุประคอง  โครตพัฒน์ 3-4605-00004-24-3 112 ม.4 ต.หลุ่มดิน  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ สพป.รบ.1 19 ก.ค. 60 เช้า
นางอ าไพ  มาศริริทรัพย์ 5-7099-90000-74-8 344 ม.2  ต.พงสวาย  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ สพป.รบ.1 19 ก.ค. 60 เช้า
นางทพิยรัตน์  ไชยลังกา 3-7008-00387-86-2 9/34 เพชรเกษมซอย 1 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ สพป.รบ.1 19 ก.ค. 60 เช้า
นางนิสา  น้อยเจริญ 3 7598 00065 49 9 88/12 ม.4 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวรรณี  สมัครเขตการ 3 6199 00099 77 9 449/4 ม.3 ซ.ร่วมมิตร2,000 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวจิตรวรรณ มั่นยืน 1 4108 00014 69 8 10/150 ม.บ้านสมบูรณ์กลู ถ.สมบูรณ์กลู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวกมลชนก ทองแย้ม 1 7099 00785 09 8 215/6 ม.4 ต.ดอนกรวย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางนฤมล เปล่ียนแพ 3 5509 00035 57 9 676/45 ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสุวิชญา สรุปราษฎร์ 5 7099 00016 98 4 1/476 ม.14 ซ.12 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวันวิสาข์ ไพศาลนันทน์ 1 7099 00135 25 5 12/3 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายเอกพล ไพศาลนันทน์ 5 7099 00017 32 8 12/3 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
เด็กหญิงวรัญญา ไพศาลนันทน์ 1 7099 01859 74 5 12/3 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางพรทพิย์ จิรวัฒนานุกูล 3 7099 00345 74 4 12/3 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวภาวรินทร์ รัศมีกอบกุล 1 7099 00315 07 5 9/81 ม.1 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายวันธวัฒน์ รัศมีกอบกุล 1 7099 00446 12 9 9/81 ม.1 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวกรกช วุฒิวัฒนานุกูล 1 7099 00582 83 9 9/81 ม.1 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า

ล ำดับกำรเข้ำรบับรกิำรท ำหนังสือเดินทำง
กำรออกหน่วยบรกิำรท ำหนังสือเดินทำงเคลื่อนที่

ระหว่ำงวันที่ 19 - 21 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อำคำรรำชบุรเีกมส์ ศำลำกลำงจังหวัดรำชบุรี



นางไลวรรณ รัศมีกอบกุล 3 5404 00178 32 0 9/81 ม.1 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายโกวิทย์ รัศมีกอบกุล 3 7099 00115 62 5 9/81 ม.1 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
เด็กหญิงชยณัฐ รัศมีกอบกุล 1 7099 01888 75 3 9/81 ม.1 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางดวงพร ปญัติภาณุวัฒน์ 3 7001 00240 72 9 58/2  ม.4  ต.บา้นไร่  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสัมพันธ์ สมประสงค์ 3 7502 00411 22 3 126  ม.7  ต.คุ้งน  าวน  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวรัตนา ศรีวิลัย 3 7001 00959 80 4 28  ม. 5  ต.หนิกอง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาววาสนา เกิดมงคล 1 3015 00099 10 0 244  ม.13  ต.เกาะพลับพลา  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางอานนท ์หวนระลึก 3 7001 00706 39 6 7/3 ม.8  ต.เจดีย์หกั  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวพจวรรณ์ หนูนารถ 3 7502 00029 80 9 24  ม.1  ต.บางกุ้ง  อ.บางคนท ี จ.สมุทรสงคราม  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางเพ็ญจันทร์ พรหมมา 3 7706 00960 41 1 44/6  ถ.เสือปา่  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวเสาวลักษณ์ นานคงแนบ 1 7099 00156 64 3 9  ม.2  ต.วัดยางงาม  อ.ปากทอ่  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวณัฐสิริ นานคงแนบ 1 7099 00529 71 7 9  ม.2  ต.วัดยางงาม  อ.ปากทอ่  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวกัญญ์ณณัฐ นากร 3 3612 00188 73 1 11/1  ม.5  ต.ช าแระ  อ.โพธาราม  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวภัทรมน ประชาญสิทธ์ิ 1 7099 00617 55 1 49  ม.9  ต.บางคนท ี อ.บางคนท ี จ.สมุทรสงคราม  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
สิบตรี ประภาส เปล่งเติม 3 7007 00754 01 4 33/2  ถ.ทา่เสา  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางพูนศรี เปล่งเติม 3 7001 00668 74 5 33/2  ถ.ทา่เสา  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายปกปอ้ง เปล่งเติม 1 7002 00085 76 1 33/2  ถ.ทา่เสา  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวผุสดี ร่มโพธ์ิทอง 3 7099 00249 20 6 399/54  ม.3  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
ร้อยตรี อเนก เครือพีระครุฑ 5 7005 90014 77 8 88/22  ม.4  ต.บา้นไร่  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวนิโลบล เครือพีระครุฑ 1 7099 01297 11 9 88/22  ม.4  ต.บา้นไร่  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวธัญจิรา เครือพีระครุฑ 1 7099 01297 11 9 88/22  ม.4  ต.บา้นไร่  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางเพ็ญแข นิกรศิริ 3 7003 00031 95 3 82  ม.9  ต.วัดเพลง  อ.วัดเพลง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวัชรีวรรณ วงศ์ทองดี 3 7601 00590 34 1 98  ถ.เสือปา่  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางพัชรี อินทนิล 3 7008 00414 61 4 124/51 ถ.มนตรีสุริยวงค์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางอ าพร พงษ์ทอง 3 7001 00215 79 1 99/81  ม.1  ต.บา้นไร่  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางเย็นตา กาญจะนะ 3 7099 00266 26 7 44/5  ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจนะวสิต 3 7099 00038 44 2 52  ถ.แม้นร าลึก  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางนิภา บญุมีพิพิธ 3 4710 00339 38 7 128  ม.4  ต.หลุมดิน  อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า



นางสาวจินตนา ชาวเกาะ 3 7006 00339 34 1 145/1  ม.3  ต.โพหกั  อ.บางแพ  จ.ราชบรีุ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายสงคราม ดอกกุหลาบ 3 7001 00338 56 7 328/124 ถ.เพชรเกษม ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวสมพร ท าประเสริฐ 3 1501 00204 63 9 87/1 ม.3 ซอยเพชรเกษม 8 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายกิตติศักด์ิ จันทร์แก้ว 3 7001 00879 32 1 45  ม.1  ต.หว้ยไผ่  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางปรียาภรณ์ ภักดี 3 1606 00643 29 1 9/150  ม.1  ต.คูบวั  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางบญุเตือน  แผ้วสมบญุ 3 7099 00229 52 3 9/100  ม. 1  ต.คูบวั  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวเกศวลี ลักษณเลิศวงศ์ 1 7099 00038 05 5 42/4  ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
เด็กหญิงนัปณ์ทอง ดีเหลือ 1 7099 01498 51 3 42/4  ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนอนุบาลราชบรีุ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางธนวรรณ พลายรักษา 3-7306-00433-09-7 96/91 ม.2 ต. บา้นไร่ อ. เมือง จ. ราชบรีุ โรงเรียนวัดดอนตะโก (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวรรณา  นาคทบั 3-7607-00406-74-1 9/52 ม.1 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดดอนตะโก (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางย่ิงพิศ เฟื่องฟู 3-7705-00141-62-1 220/17 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดดอนตะโก (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายธีรชัย   พลายรักษา 3-7306-00433-05-4 96/91 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดดอนแจง (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางฐิญาภัณณ์  คชาชัยพลลภัตม์ 3-7001-00902-86-1 45/4 ม.4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดดอนแจง (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางพันธ์ทพิย์   พิบลูแถว 3-7001-00177-70-9 433/108 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดดอนแจง (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางโสภี   สุขเจริญ 3-7001-01143-05-1 48 ม.5 ต.หนองกลางนา  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดดอนตลุง (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายราตรี  แออ่วม โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายชัชวาลย์  เบญจมานุกูล โรงเรียนทุ่งหญ้าคมบาง (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวันดี  อ่อนละมูล โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี (อ.เมืองเราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายมีศักด์ิ  สุภานิล โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี (อ.เมืองเราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายโชติวิทย์  วุฒิภาพ โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี (อ.เมืองเราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายรวม  สีสม โรงเรียนวัดเขาถ  ากุญชร (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางโสภา  อินทร์ช านาญ โรงเรียนวัดเขาถ  ากุญชร (อ.เมืองราชบรีุ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสุนันทา สุขเสาร์ 3-7001-00989-23-1 21/1 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ร.ร.วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา (อ.เมืองราชบุรี) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางมณฑาทพิย์ รักขุมแก้ว 3-7001-00258-84-9 30 ม.2 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ ร.ร.วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา (อ.เมืองราชบุรี) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางกัญหา  อะดุงเดชจรูญ 3-7001-01000-74-8 59 ม.2 ต.ทา่ราบ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ร.ร.วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา (อ.เมืองราชบุรี) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางนันทนา    อยู่โชติพัฒนา 3 7005 00270 94 3 26/3  หมู่ 2 ต.ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนอุดมวิทยา (อ.บา้นโปง่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางอาจรีย์     แปงการิยา 3 7098 00023 86 9 143/1 ถ.ค่ายหลวง ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนอุดมวิทยา (อ.บา้นโปง่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวชุลีพร  วงค์นุกูล 3 7099 00063 39 1 40/1 ถ.เขางู  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ โรงเรียนอุดมวิทยา (อ.บา้นโปง่) 19 ก.ค. 60 เช้า



นางศศิสิริกร    เฉลิมธนาสกุล 3 7005 00588 57 9 408/33 หมู่ 4 ต.ปากแรต  อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรีุ โรงเรียนอุดมวิทยา (อ.บา้นโปง่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายชัชวาล     จินรอด 3 7098 00065 55 3 35/213 ถ.บา้นปากแรต  ต.บา้นโปง่  อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรีุ โรงเรียนอุดมวิทยา (อ.บา้นโปง่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวชุรีพร  พึ่งพิงพัก 3 7001 00955 20 5 36 หมู่ 3 ต.หนิกอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนอุดมวิทยา (อ.บา้นโปง่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสุภาพร     เจริญสิทธ์ิพรชัย 3 7002 00262 78 3 229 หมู่ 5 ต.สวนกล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนอุดมวิทยา (อ.บา้นโปง่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางเพ็ญวลัยภรณ์  นาธานซอน โรงเรียนวัดหนองบวั อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนอุดมวิทยา (อ.บา้นโปง่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายฉลอง  เกาสังข์ 3-7007-01118-76-6 ๑๒๔ ม.๘ ต.เตาปนู อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดหนองมะค่า (อ.โพธาราม) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางตะวันฉาย  ปาอ่อน 3-3314-00135-61-5 ๓๒/๑๓ ม.๓ ต.ทา่เสา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โรงเรียนวัดหนองมะค่า (อ.โพธาราม) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวโสภาพรรณ  ภู่เพชร 3-7001-00983-29-2 ๖๙๓/๖ ม.๑ ต. พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดหนองมะค่า (อ.โพธาราม) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายณรงค์ฤทธ์ิ  อ่างสมบรูณ์ 3-7001-00616-14-1  ๙๘ ม.๗ ต.หลุมดิน จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดหนองมะค่า (อ.โพธาราม) 19 ก.ค. 60 เช้า

นางสาวปรรณพัชร์  มุกดาเกษม โรงเรียนอนุบาลปากทอ่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายสัญญา เหมรังคะ 3-3021-00824-50-5 24/1 ม.3 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดพิบลูวนาราม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

นางอารีย์  วิบลูย์นัติพงษ์ 3-7501-00007-73-1 94 ม.4 ต.ทา้ยหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดพิบลูวนาราม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

นางรสสุคนธ์ ไตรภูมิ 5-7008-90009-96-6 124 ม.2 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิบลูวนาราม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

นางอุบล  ประถมยา 3-7008-00495-09-6 38 ม.7 บา้นรางโบสถ์ ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิบลูวนาราม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

น.ส.รัชนี  อร่ามเรือง 1-7099-00017-60-1 15 ม.3 ต.ปา่ไก่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิบลูวนาราม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

นายธนชัย   ศักด์ินภาพรชัย 2-7008-00002-76-8 164 ม.2 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิบลูวนาราม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

น.ส.สุมาภรณ์  เมฆกระจ่าง 3-7503-00215-95-7 127 ม.2 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิบลูวนาราม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

นายพงศ์เดช  แก้วสุจริต 1-7099-00285-09-5 121/1 ม.3 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิบลูวนาราม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

น.ส.ประนอม มรนนท์ ๓-๗๖๐๒-๐๐๓๗๐-๔๓-๘ ๗๔/๑ ม.๔ ต.หว้ยโรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

น.ส.จริยา โปร่งอากาศ ๓-๑๖๐๖-๐๐๖๓๘-๒๔-๗ ๘๘/๒๕ ม.๕ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า

นายมัยรัตน์  กระกรกุล โรงเรียนวัดพิบลูวนาราม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายกฤษฎา สุพงศ์ 3-7099-00355-46-4 127 ม.3 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดปา่ไก่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวัฒนานันท ์อินทร 3-7001-00601-09-8 27 ม.2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดปา่ไก่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.วิมลวรรณ ยอดย่ิง 3-7001-00645-06-1 51 ม.8  ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดปา่ไก่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.อนันทพร สมัครจิตร์ 3-7502-00063-20-9 37/1 ม.1 ต.บา้นปราโมทย์ อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม โรงเรียนวัดปา่ไก่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.สุภาวดี จันทร์แดง 1-7099-00622-72-5 172 ม.7 ต.ยางหกั อ.ปากทอ่  จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดปา่ไก่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.อนุโลม สุระ 8-7003-76035-01-2 90/2 ม.3 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดปา่ไก่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า



น.ส.ปยิมณฑ์ เสือช้าง 3-7009-00006-33-0 131 ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดปา่ไก่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.พิมานมาศ ยอดพฤกษา 1-1014-00764-10-3 89 ม.4 ต.เขาแร้ง อ.เมืองจ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดปา่ไก่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวกรรณิการ์   กล่ินหอม 3760500348306 41/3 หมู่ 8 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ โรงเรียนบา้นยางคู่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวจิตติมา   ปลีฟัก 3700300084151 91/4 หมู่ 2 ต.เขาแดง อ.กุยบรีุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบา้นยางคู่ (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายสาธิต  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดยางงาม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวาสนา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดยางงาม (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายชัยนาท  หมื่นศรี โรงเรียนบา้นเขาพระเอก (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางพัชรี  หมื่นศรี โรงเรียนบา้นเขาพระเอก (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายสุรินทร์  ไพบรูณ์ โรงเรียนบา้นมณีลอย (อ.ปากทอ่) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายเขมภูมิ  ประพันธ์พจน์ 3-7502-00307-95-7 134/69 ม.8 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นวังปลา (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
ว่าที่ ร.ต.หญิงเกศรา  จันทร์ดี 1-7105-00218-33-3 16 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี ย จ.กาญจนบรีุ โรงเรียนบา้นวังปลา (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายสุวิทย์  ข้อร่วมคิด 3-7002-00052-96-7 408 ม.3 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นตลาดควาย (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวณิชา  ข้อร่วมคิด 3-7002-00047-22-0 408 ม.3 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นตลาดควาย (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.นภัสวรรณ  จงสอน 3-7003-00132-57-1 39/88 ม.3 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นตลาดควาย (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางจันทร์ฉาย  เกิดทรัพย์ 3-7006-00030-97-9 39 ม.4 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นตลาดควาย (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสุกัญญา  นิลดวง 3-1015-00826-74-3 124/3 ม.1 ซ.เทศบาล 11 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นตลาดควาย (อ.จอมบงึ) 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ปาริชาติ   โชติช่วง 3-7001-01098-65-9 34/2 ม.12 ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นเบกิไพร (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.อรอนงค์   มัยรัตน์ 3-7002-00038-88-3 239 ม.3 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นเบกิไพร (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายนริศน์  อนวัชชสุข 3-7301-00286-96-6 2 ม.18 ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดด่านทบัตะโก (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางศศิมา  เขาบาง 3-7002-00058-77-9 92/2 ม.4 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดด่านทบัตะโก (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสุรภี  อุปโท 3-7002-00191-38-0 33/1 ม.10 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึจ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดด่านทบัตะโก (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางกรรณิการ์  พรสุขสว่าง โรงเรียนบา้นพุแค (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายประสิทธ์ิ  พรสุขสว่าง โรงเรียนบา้นพุแค (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางศุภลักษณ์  เศรษฐกีรติกุล โรงเรียนบา้นหว้ยทา่ช้าง (อ.จอมบงึ) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวปราณี  ส ารวมจิตต์ โรงเรียนวัดนาขุนแสน (อ.สวนผึ ง) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวศศิธร  คเชนเทวา โรงเรียนวัดนาขุนแสน (อ.สวนผึ ง) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายเปลว ปริุสาร 5-3308-00026-41-0 14 ม.6 ต.สิ  อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) (อ.สวนผึ ง) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางนันทน์ภัส ไชยภักดี 3-4608-00067-59-3 215/1 ม.4  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) (อ.สวนผึ ง) 19 ก.ค. 60 เช้า



นายภูวดล  พันแสนแก้ว 1-3415-00134-69-0 22/2 ถ.ช านาญ ต.พบิลู อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) (อ.สวนผึ ง) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางทศันีย์  พันแสนแก้ว 1-3413-00072-18-6 22/2 ถ.ช านาญ ต.พบิลู อ.พบิลูมังสาหาร จ.อุบลราชธาน ี โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) (อ.สวนผึ ง) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวฉัตรมณี  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลบา้นคา (อ.บา้นคา) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวรรณวรางค์  ศรีนวลจันทร์ 3-3309-00706-28-9 99/1 ม.7 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นโปง่กระทงิล่าง (อ.บา้นคา) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวกานต์ชนก ศรีนวลจันทร์ โรงเรียนบา้นโปง่กระทงิล่าง (อ.บา้นคา) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางพิณใจ  เกษณีย์บตุร ๓-๑๖๐๓-๐๐๕๙๗-๐๐-๖ ๒๗ ม.๑ ต.ทา่ราบ อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นล าพระ (อ.บา้นคา) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางเนตรทราย  บญุเรือง ๓-๔๐๑๗-๐๐๔๙๑-๗๔-๒ ๑๐/๑ ม.๔ ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นล าพระ (อ.บา้นคา) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.กนกวรรณ  ทองเปลว ๓-๗๐๐๓-๐๐๑๔๖-๑๒-๒ ๘ ม.๔ ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นล าพระ (อ.บา้นคา) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.จิตติมา  จงสอน ๓-๗๐๐๓-๐๐๑๗๘-๔๘-๒ ๑๑๑/๑ ม.๔ ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นล าพระ (อ.บา้นคา) 19 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.นิตยา  อุ่นทา ๓-๗๐๐๒-๐๐๑๑๐-๐๑-๑ ๑๐๐/๒ ม.๔ ต.ปากช่อง อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นล าพระ (อ.บา้นคา) 19 ก.ค. 60 เช้า
นายวุฒิชัย  กล่ินบ ารุง ๑-๑๐๐๗-๐๑๔๘๓-๖๙-๒ ๒๘/๒ ม.๔ ต.วิหารขาว  อ.ทา่ช้าง  จ.สิงหบ์รีุ  โรงเรียนบา้นล าพระ (อ.บา้นคา) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางวรรณา วิจิตรโชติ 3-7001-00249-30-1 15 ม.9 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานกุูล (อ.วัดเพลง) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางนงเยาว์ หมอทรัพย์ 3-7009-00115-03-1 27/1 ม.10 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานกุูล (อ.วัดเพลง) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางอัมพร วรรณประภา 3-7099-00010-95-5 311 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานกุูล (อ.วัดเพลง) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางชุติมา จันทร์ทพิย์ 3-7008-00447-15-6 11 ม.4 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานกุูล (อ.วัดเพลง) 19 ก.ค. 60 เช้า
นางนภา   เกาสังข์ 3750100631469 124 หมู่ 8 ต.เตาปนู อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ 19 ก.ค. 60 เช้า
ส.ต.อ.ไพรฑูรย์  เฉลิมดิษฐ 19 ก.ค. 60 เช้า
นางจริยา  จันทร์สุข 19 ก.ค. 60 เช้า
นายวงษ์สัน  คูหามณีโชติ 19 ก.ค. 60 เช้า
นายภูธเรศวร์ ไม้ทองงาม 1-8401-00366-85-7 99/150 ม.1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ไอรดา นาคศิริ 1-7399-00332-42-5 608/5 ถ.ทางรถไฟตะวันตก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายทวีศักด์ิ กฤษณพิพัฒน์ 3-7399-00133-10-1 49/173 ม.10 ต.ทา่ตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายปวเรศน์ ปญัญายงค์ 3-5707-00160-88-4 146 ม.4 ต.ปา่แดด อ.ปา่แดด จ.เชียงราย ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายธีรเทพ ศรีทองช่วย 1-9399-00025-77-6 217/5 ซ.มนตรีสุริยวงศื 15 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ชุติมา ชาโรจน์ 1-7099-00142-32-4 10 ม.6 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสมภพรฐนนท ์อยู่ยง 3-7008-00261-08-7 4 ม.5 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุวรรณี เชียงอารีย์ 5-1201-00008-43-7 256/147 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.วรรณพร ส าราญมาก 2-7002-00017-17-9 133/1 ม.3 ต.ปา่หวาย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย



น.ส.พรพิมล ธนวัฒนากุล 1-7099-00703-00-8 63 ม.6 ต.บา้นฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.อัญชลี หลอดทอง 3-7602-00021-09-3 51 ม.3 ต.ทบัคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.จันจิรา ยลพัฒนศักด์ิ 3-7105-00381-53-2 4/30 ม.3 ต.ทา่มะกา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางวาสนา ชาโรจน์ 3-7001-00450-75-8 10 ม.6 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายอดุลย์ ถาวรกุล 3-2510-00166-37-9 126 ม.6 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางอรพินท ์ถาวรกุล 3-7007-00504-39-5 21/3 ม.7 ต.ทา่ชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายอิงครัต ถาวรกุล 1-1020-03347-22-1 126 ม.6 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ญ.อริสา ถาวรกุล 1-1020-03569-08-9 126 ม.6 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ธิติมา  ทองสุกใส 3-7001-00913-44-8 145/701 ม.7 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.พิกุล เพชรมะโน 3-9402-00503-87-8 57 ม.4 ต.ทา่เรือ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปตัตานี ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสมพงษ์ พจนประทมุ 3-1405-00329-08-1 8/2 ม.1 ต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสุธีร์ ครื นจิตต์ 3-7601-00388-03-3 27 ม.8 ต.หวัสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.กรรณิการ์ นิ่มนวล 1-7099-00444-40-1 54 ม.1 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ญ.ปานรพีกานดา ภูแช่มโชติ 1-7099-01610-70-4 39/1 ม.5 ต.บา้นไร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ช.ภูดิศ ภูแช่มโชติ 1-7099-01769-35-5 39/1 ม.5 ต.บา้นไร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายมนตรี คณารักษ์สันติ 3-7099-00141-65-1 489/47 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.วิภาวรรณ จินดา 3-7001-00554-80-4 489/47 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายปริยวิศว์ คณารักษ์สันติ 1-7099-00915-29-3 489/47 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายชัยพร อินละมุล 3-7001-00120-80-4 25 ม.4 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางจารนัย วิภาตกนก 3-7099-00159-71-1 121 ถ.วรเดช ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.อรวรรณ วชิรศรีสุนทรา 5-7099-00017-61-1 187/14 ถ.ราษฎรยินดี ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสุวรรณา วชิรศรีสุนทรา 3-7099-00413-67-7 187/14 ถ.ราษฎรยินดี ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายจิตรภาณุ ชมภูนุช 1-7099-00690-05-4 187/14 ถ.ราษฎรยินดี ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ณัฐกานต์ วชิรศรีสุนทรา 3-7099-00244-04-2 23 ถ.สัจจาภิรมย์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ปญัจรัตน์ เชิงทวี 3-7007-00733-08-4 18/8 ม.6 ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ศรินยา ลิ มสุวรรณ 3-7706-00676-37-2 90/11 ม.3 ต.บา้นกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางบญุมา ชะลอย 3-7099-00016-85-6 124/28 ถ.เสือปา่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายทศพล ชะลอย 1-7099-00297-55-7 124/28 ถ.เสือปา่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย



น.ส.จรรยวรรธ จิตตเรืองโรจน์ 3 7009 00121 68 6 108 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.จันทมาส  รุ่งเรือง 1 7009 00021 27 8 82 ม.3 ต.บา้นปราโมทย์ อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม โรงพยาบาลวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางอัมพร  นานคงแนบ 3 4099 00487 93 2 9/4 ม.2 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายวินิจ  นานคงแนบ 3 4099 00487 92 4 9/2 ม. 2 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสาเรศร์   พุฒทอง 3-7001-00097-36-5 98 ม.1  ต าบลโคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายพงศ์ศักด์ิ   หตุะจิตต์ 5-7001-00020-91-1 3/1 ม.4  ต.คุ้งน  าวน อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายอดุลย์   ตรีสุวรรณ์ 3-7001-00348-25-2 28 ม.12  ต.คูบวั อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายนคร   ตรีสุวรรณ์ 3-7001-00348-26-1 28 ม.12  ต.คูบวั อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางบญุยา   ตรีสุวรรณ์ 3-8013-00415-57-3 28 ม.12  ต.คูบวั อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายดนัย   ตรีสุวรรณ์ 1-7099-00879-89-1 28 ม.12  ต.คูบวั อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ธมนวรรณ   ตรีสุวรรณ์ 1-7099-01418-94-3 28 ม.12  ต.คูบวั อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายปรีชา   พรหมจันทร์ 3-7001-00526-85-1 49 ม.12  ต.คูบวั อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางบญุตา   พรหมจันทร์ 3-7001-00349-66-6 49 ม.12  ต.คูบวั อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.อัมพาพันธ์   พรหมจันทร์ 1-7099-01233-46-3 49 ม.12  ต.คูบวั อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สายรุ้ง   รัตนมุง 3-7007-00475-60-3 48/2 ม.6  ต.บา้นสิงห์ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายชยพัทธ์   นภวรภูมิ 1-7199-00104-59-7 348/611 ม.8  ต.เจดีย์หกั อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายณรงค์ชัย   จิตร์ดี 3-7001-00650-72-2 15 ม.9  ต.อ่างทอง อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.รัตนาภรณ์ จันทรจรูญ 1-7099-00413-01-8 489/48 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายกฤศ จันทรจรูญ 3-7007-00404-32-3 489/48 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ญ.ปณุณดา จันทรจรูญ 1-7099-02107-11-9 256/256 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ศิริพร จันทรจรูญ 1-7099-00667-37-1 256/256 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.จิรา ธรรมชาติ 5-7001-90007-41-3 376 ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.รัญชิดา วิศิษฏ์ศักดาเดช 1-7099-01395-58-7 377 ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ช.โศจิรัตน์ วิศิษฏ์ศักดาเดช 1-7099-01592-71-4 378 ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ช.รุจิภาส วิศิษฏ์ศักดาเดช 1-7099-01783-15-3 379 ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายปราโมทย์ อุทยันา อ าเภอเมืองราชบรีุ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสมบติั  เสียมทอง 3-7005-00898-24-1 18/269 ม. 2 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบรีุ อ าเภอบา้นโปง่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางรัญชิดา  เมธาบวรนันท์ 3-1206-00390-81-4 85 ม.4 ต.สวนกล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นโปง่ 19 ก.ค. 60 บา่ย



น.ส.เบญญภัส  ขันติกาล 3-7005-00155-80-0 97 ม.1 ต.เบกิไพร อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นโปง่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.เตชินี  ทองดี

3-7005-01090-78-7 24/2 ม.1 ต.ทา่เสา อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ อ าเภอบา้นโปง่ 19 ก.ค. 60 บา่ย

นางวันเพ็ญ  จินดาเพ็ง

3-6007-00884-57-1 20 ม.12 ต.ทา่ผา  อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นโปง่ 19 ก.ค. 60 บา่ย

น.ส.ธนกฤตา  วุฒาพาณิชย์ 3-7302-00550-18-5 70/37 ม.2 ต.เบกิไพร อ.บา้นโปง่  จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นโปง่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.รัชนี  หุ้นเอี่ยม 3-7005-00711-52-4 26/1 ม.7 ต.ปากแรต อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นโปง่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสมพงษ์  อ านาจเจริญพร 3-7005-00609-37-1 40/1 ม.5 ต.หนองกบ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นโปง่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.พนิดา  เสนอแก้ว  3-7005-00102-05-6 62 หมู่ 2 ต.ช าแระ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.วิไลพร รัตนธรรม 1-7097-00126-37-6 70 ม.1 ต.ช าแระ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.พัชนีญา พระเดโช 1-7097-00122-85-1 5/1 ม.9 ต.ทา่ชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย

น.ส.ณัฏฐณิชา อุระวัฒน์ 1-7099-00439-69-6 441 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.วณิชชา อุระวัฒน์ 1-7099-00957-05-1 441 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายกรวิทย์ สุธรรมฤทธ์ิ 1-3699-00087-72-6 467/2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางอัมพร ปนัยารชุน 3-1015-01026-73-2 92 ซ.เสือปา่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสุดาวัลย์ บญุนิยม 3-7399-00481-91-5 440/71 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.รินทล์ภัส เพ็ญธนัชญ์โชติ 1-1004-00459-41-5 45 ม.5 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายนนทพัทธ์ กิมพิทกัษ์ 1-7099-00527-10-2 144/30 ม.12 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอโพธาราม 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางนวลวรรณ  อิ่มทรัพย์ อ าเภอด าเนินสะดวก 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวจุฬา  พิศนาท อ าเภอด าเนินสะดวก 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาววราพันธ์  ชัยเจริญ อ าเภอด าเนินสะดวก 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายภาคิน  อภิโชครุ่งเรือง อ าเภอด าเนินสะดวก 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายมนูญ  น้อยนุ่ม 3 7605 00508 67 2 159/1 ม.5 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางวรินทร  บษุษะ 3 7008 00259 16 3 14 ม.6 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสุกัญญา  จิตอารีวงค์ 3 1005 01193 72 7 76 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางวิภาดา โอภาภิรัตน์ 3 7008 00399 39 9 23/1 ม.8 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวนพมณี  หลอดทองแดง 5 7008 00022 87 6 6 ม.3 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวสกุนี ปญัญธรรมาภรณ์ 3 7008 00049 54 1 376/2 หมู่ 1 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวนภาวรรณ  น่วมด้วง 3 7008 00110 89 5 29 หมู่ 5 ต.วัดยางงาม  อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายทนิกร  เกตุแก้ว 3 7008 00103 20 1 63 ม.3 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย



นางญาณี  นานคงแนบ 3 7008 00048 51 1 9/1 ม.2 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางนฤมล ฉลองขวัญ 3 7008 00093 48 6 100 ม.1 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวมานิต ล่ิมฮง 3 7503 00396 70 6 74 ม.1 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวทองสุก ล่ิมฮง 3 7503 00396 71 4 74 ม.1 ต.วัดยางงาม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอปากทอ่ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นัยนา  ศิริคุณ 3-3418-00451-75-1 24 ม.12 ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ อ าเภอจอมบงึ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายพัลลภ จันที 3-7002-00224-03-2 24 ม.12 ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ อ าเภอจอมบงึ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายนิรุธ ชุ่มประเสริฐ 1-7099-00815-32-9 191 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ อ าเภอจอมบงึ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.กัญจน์ณัฏฐ์ ชาตะวิทยากูล 1-7099-00247-76-2 143/6 ม. 3 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ อ าเภอจอมบงึ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายพิเชฐ ศรีประเสริฐ 3-7002-00460-61-5 7 ม.11 ต.เบกิไพร อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ อ าเภอจอมบงึ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายนิพล สีลาเนียม 3-7002-00001-40-8 11/1 ม.1 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ อ าเภอจอมบงึ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายภาณุพันธ์ หอเจริญ 3-1101-01970-44-1 1/5 ม.1 ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ อ าเภอสวนผึ ง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายเพทาย ทองพันชั่ง 4-7302-00002-02-0 1/3 ม.1 ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ อ าเภอสวนผึ ง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายมนัสพงศ์  บญุทพิย์ 5-7399-90001-10-8 22/1 ม.6 ต.สระกระเทยีม อ.เมือง จ.นครปฐม อ าเภอบา้นคา 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายเสนาะ  เพ็งนาเรนทร์ 3-7306-00593-00-1 62/2 ม.13 ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นคา 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายระวีวรรณ์  เพ็งนาเรนทร์ 3-7306-00593-02-7 62/2 ม.13 ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นคา 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสมศรี  แม้นจันทร์ 3-6599-00001-81-7 29 ม.13 ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นคา 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายกมล  แม้นจันทร์ 3-6599-00001-85-0 56/2 ม.13 ต.บา้นคา  อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ อ าเภอบา้นคา 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ศุภานนั   อมศิริ 3-1104-01075-26-9 68/4 ม.4 ต. มหาสริสต์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางราตรี  เสริมสิน 3-7006-00151-05-9 69 ม.1 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายบญุยัง  เสริมสิน 3-7005-00859-35-1 69 ม.1 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.กมลพร  แซ่กอ 3-7006-00151-13-0 80 ม.1 ต. วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายบญุเพ็ง  ประโลม 3-6607-00006-05-1 36/1 ม.5 ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสมศรี  บญุเพ็ง 3-7006-00153-40-0 56/1 ม.1 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางเย็นฤดี ศรีดี 3-7006-00071-01-2 31/3 ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางอรนชุ มากนอ้ยแถม 3-7006-00071-02-1 102/2 ม.3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางสารณีย์  เครืออยู่ 3-7006-00070-98-9 31 ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางปราณี  ทบัปลา 3-7006-00071-03-9 31 ม.2 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายบญุปลูก  เที่ยงนว่ม 5-7006-00001-78-9 2/4 ม.3 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย



จ.อ.บญุเปรม  เที่ยงนว่ม 3-7006-00014-10-8 2 ม.3 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสุรจิต  รักติประกร 3-7006-00005-73-7 160/1 ม.3 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายบญุช่วย กล่ินหอม 3-7006-00013-35-7 109/1 ม.4 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสุรศักด์ิ แสงนุม่ 3-7006-00006-07-5 91 ม.1 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ณัฏฐณิชา แสงนุม่ 1-7097-00234-18-7 36 ถ.ทรงประพาส ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ อ าเภอบางแพ 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางวาสนา  ปอ้มปราณี 3-7008-00052-16-0 193/2 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางจันทรา  เรือนทองดี 3-7007-00919-62-5 60 ม.10 ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางจินตนา  มณีวรรณ 3-7001-01071-57-2 109 ม.4 ต.หว้ยไผ่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางไพจิตร์  ศรีมงคล 3-7502-00065-26-1 30/1 ม.10 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางฑิฆัมพร  วทญัญุตางกูร 3-2005-00415-88-1 162/38 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางเยาวภา  สุขเกลอ 3-7699-00172-13-1 71/25 ถ.คฑาธร ต.หนา้เมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสมเกียรติ  ประพฤติกิจ 3-7009-00064-29-1 55 ม.10 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางพันธิภา  คงประไพ 3-7503-00450-59-4 37/1 ม.2 ต.จอมประทดั อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายบญุส่ง  คงประไพ 3-7001-00476-28-5 37/1 ม.2 ต.จอมประทดั อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางบญุเร่ิม  สุจริยานุรักษ์ 3-7009-00112-12-1 40/9 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายค านวณ  กรสุวรรณเลิศ 3-7007-00320-50-2 157 ม.6 ต.นางแก้ว อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายสุพจน์  รัศมีโชติ 3-7099-00285-36-9 64/1 ม.2 ต.จอมประทดั อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางศรีสมบรูณ์  รัศมีโชติ 3-7502-00083-80-3 64/1 ม.2 ต.จอมประทดั อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.วาสนา  อิ่มอุทร 3-7009-00042-82-4 51/1 ม.2 ต.จอมประทดั อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางเรณู  ทองชูแสง 3-7009-00042-81-6 51/2 ม.2 ต.จอมประทดั อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.พิจิตรา ทองชูแสง 1-7099-00629-74-6 51/2 ม.2 ต.จอมประทดั อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายชัยภัทร มาคะสิระ 3-7503-00371-91-6 40/4 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นางอัญชลีย์ มาคะสิระ 3-7099-00016-47-3 40/4 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ช.กฤป มาคะสิระ  1-7099-01934-59-3 40/4 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ญ.กัญจน์วรา มาคะสิระ 1-7099-02110-08-0 40/4 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายประหยัด  ปอ้มปราณี 3-7602-00252-44-3 193/2 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ อ าเภอวัดเพลง 19 ก.ค. 60 บา่ย
นายชาติชาย ไชยพิมล 3-8001-00189-39-1 199 ม.1  ต.ทา่พญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายนิพัฒน์  ศรียวง 3-9498-00049-20-3 174/55 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า



นายวิทยา   ภูทตัโต 3-1199-00378-30-3 20 ม.8 ต. ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบรีุ จ.กาญจนบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางนวพรรษ นุชเจริญ 3-7007-00729-84-2 233/7 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางธนวรรณ  หนุนภักดี 3-7099-00214-86-1 89/13 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.พรจรัส พรมกลัดพระเนาว์ 1-3499-00216-04-6 45 พิชิตรังสรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ปทัมา  เสนาธรรม 1-7099-00799-68-4 50 ม.1 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางธัญลักษณ์  เจริญพร 3-7005-00483-08-4 29/1 ม.7 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.อัญชลี  รัตนาภรณ์ 3-8601-00525-45-5 143/28 ม.11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.จุฑามาศ นกดี 3-7099-00091-17-3 515/6 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสุจิตรา  ไข่มุก 5-7099-00511-83-4 61 ม.1 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายกฤษณะ  ไข่มุก 1-7099-00205-34-2 61 ม.1 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายธนายุส  ไข่มุก 1-7099-00511-83-4 61 ม.1 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
พ.อ.หญิง นติยา เลาหป์ระเสริฐสิทธ์ิ 3101403050299 154 ม.4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ กอ.รมน.จว.รบ. 20 ก.ค. 60 เช้า
พล.ต.ต.สุพัฒน์   เชยชิด 3-7099-00228-01-2 177/80 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางเยาวลักษณ์   เชยชิด 3-7005-01086-61-5 177/80 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
พ.ต.อ.พงศธร  ศรีเปล่ียนจันทร์ 3-7306-00724-56-3 25/999 หมู่บา้นมหาชัยเมืองทอง ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
พ.ต.อ.ธนรัชน์  สอนกล้า 3-3201-01585-07-3 20/328 ม.9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ร.ต.ท.ตวัน  ชมบา้นแพ้ว 3-7403-00713-64-7 67/31 ม.1 ต.หลักสาม อ.บา้นแพ้ว จ.สมุทรสาคร ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายอาวะชน  ลุ้ยประเสริฐ 3-7008-00038-95-7 75 ม.5 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
พ.ต.อ.ณัฐธพงษ์  ทองนาค 5-1012-00034-44-9 99/208 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
พ.ต.ท.อัฑฒาสิษฎฐ์  พุ่มเกตุแก้ว 4-2199-00004-41-9 164/58 ถ.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ร.ต.ท.อภิชาติ  ดาวเรือง 3-7199-00118-18-7 31/1 ม.1 ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ด.ต.สุคนธ์  แจ่มสุวรรณ 3-7001-00096-68-7 109 ม.12 ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ด.ต.ไพรรัตน์   ทองใบ 3-7702-00318-79-7 457/49 ม.1 ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ร.ต.ท.ทวีศักด์ิ  อรรถวิรัตน์ 3-7008-00042-75-0 562/3 ม.1 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ส.ต.ต.พิริยพงศ์  ศรีวิลัย 1-7009-00705-23-0 32/4 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางกรรณิการ์ แสนสระน้อย 3-7008-00020-24-1 82 ม.11 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ร.ต.อ.พงษ์เทพ  วัจนามัย 3-4507-00222-26-1 72/1 ม.3 ต.สวนกล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ร.ต.ท.ชาญ  กุฎี 3-7098-00145-50-6 73/6 ถ.บา้นดอนตูม อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า



ร.ต.ต.แสวง  ตุ๊สังข์ 5-7005-90014-45-0 212 ม.6 ต.ดอนกระเบื อง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ด.ต.ธนากร มีสอน 3-7005-00515-43-1 183/26 ม.11 ต.ปากแรต อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ด.ต.ฐาปนนท ์ พงษ์นิล 3-1504-00094-55-3 16 ม.2 ต.ลาดบวัขาว อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางราตรี กุฏี 3-7098-00171-63-9 73/6 ถ.บา้นดอนตูม อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ร.ต.ท.ประทปี หมื่นสังข์ 3-7007-00560-25-2 54 ม.1 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ด.ต.วสันต์  หอมช่วงทรัพย์ 3-7303-00753-91-6 153/12 ซ.5 ถ.ประชายินดี อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ต ารวจภูธรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ปาริชาติ เนตรสว่าง 3-7001-00063-61-4 97 ม.7 ต.พงสวาย อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.กิตติยา ค าเอก 3-7001-00208-57-4 5 ม.9 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวสุกัญญา ทรัพย์ประเสริฐ 3700400652038 1/6 ถ.ทา้วอู่ทอง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางเพ็ญพร พลายแก้ว 3700600324948 144/2 ม.4 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวจิตติมา พักเพียง 3700200170358 150/16 ม.13 ต.เจดีย์หกั อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.นลินกาญจน์ ส้มเขียวหวาน 4800900007236 220/40 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวพุ่มพฤกษ์ บญุศิริ 3779900102779 271 ม.14 ต.เจดีย์หกั อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายสุเมธ รัตนากร 3709900038388 46/9 ซ.แม้นร าลึก 6 ถ.แม้นร าลึก ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวรักษิณา สุ่นสุข 3700100310514 26 ม.2 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายจรัล ศิริฤกษ์ 3709900056459 214/3 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายเฉลิมพล ชาวปลายนา 1720800006757 5/1 ม.7 ต.วังน  าซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางกัญญ์รินท ์วุฒิศยานันท์ 3700100524441 328/147  ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวศิริวรรณ จันทรค า 1709901243973 60 ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายศิวกร ตู้นิ่ม 1709700108831 36 ม.6 ต.บา้นฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวล าดวน ใจบาน 3510100752128 1/4 ม.2 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายจิรวัฒน์ จันทรค า 1709900606053 60 ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวชลียา ทงึข า 3700500174588 18/1 ม.4 ต.เบกิไพร อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางณภัทร ฉายแก้ว 3700700985016 1/11 ม.2 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวนัฏฐิรา เนียมรักษา 3700700813606 74/2 ม.6 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวพรรณวิภา ครุฑด า 3141500015044 59/3 ม.8 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวอภิสมา สุขหอม 1709900285435 6 ม.8 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวพิราภรณ์ สุขเนตร 1730200007523 96/2 ม.5 ต.น  าพุ อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า



นางสาวกันธิมา จันทนะโสตถิ์ 1700200044551 109 ม.20 ต.ด่านทบัตะโก อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายจักรกฤษณ์ ศรีชัย 3709700013519 17 ถ.กสิกร ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
เด็กชายเตชสิทธ์ิ เกรอด 1709901884952 74/2 ม.6 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ร.ต.อ. ฉกาจ เกรอด 3700700475981 74/2 ม.6 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวธิติมา อธิการวงศ์เลิศ 1700400233144 103 ม.7 ต.บา้นไร่ อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวพิชญาภา ประกอบกิจ 1709900518502 154 ม.15 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวกรวรา สิริไพโรจน์ 1709901247987 36/3-4 ม.8 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาววรรณพร พระสุพรรณ 3350500112969 32/64 ม.4 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวธีรวรรณ ชื่นจับจิตร 3750200072887 120/68 ม.3 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวจุไรวรรณ ไตรสรณะกุล 3709700071811 9 ซ.ขนานทางรถไฟ 1 ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวสุภัตรา มณีโชติ 3700100317659 84 ม.3 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวนภัสสร์ภร นามสุข 3709900294091 533/1 ม.1 ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางบงกชรัตน์ วิธุรวานิชย์ 3709900056483 12/1 ถ.ทา้วอู่ทอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางเหมรัตน์ ศิริฤกษ์ 3709900056467 138/5 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
เด็กชายดุลย์ธร วิธุรวานิชย์ 1709901811548 138/5 ถ.คฑาธร อ.เมือง จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายทวีศักด์ิ วิธุรวานิชย์ 3100502641111 23/3 ม.4 ต.ดอนกระเบื อง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวเพ็ญศิริ เตี ยเนตร 3700700819078 55/3 ม.8 ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางบงัอร  ศิริประสพ 3770200240879 49/14 ม.6 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวธนวันต์  ง้อแขก 3700701076460 สนง.ทีดิ่นจังหงัดราชบรีุ สาขาบา้นโปง่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางนภาดา  ทองอ าพัน 3101500062701 ๓๒ ซ.อัสสัมชัญ ๑ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวธัญวรัตน์  ใจหวัง 3739900208429 238 ถ.นาสร้าง ต.นครปฐม  อ.เมือง  จ.นครปฐม ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางทองเพียร  ชัยประกิจ 3659900485822 113/4  ม.3  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวขวัญใจ  ดอกพฤกศรี 3700600272395 97/1  ม.6  ต.วังเย็น  อ.บางแพ  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางมนธิชา  แอ่นดอย 3700600345571 182  ม.6  ต.โพหกั  อ.บางแพ  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางปนัดดา  ปยิจันทร์ 3710500396181 3/88  ม.3  ต.ทา่มะกา  อ.ทา่มะกา  จ.กาญจนบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวภัทรภร  ยอดผะกา 3102001050716 39/19 ซ.81/6 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางทพิวรรณ  สว่างโยธิน 3700101090631 73 ม.8 ต.หว้ยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางปณิชา  เรือนใจใน 3720100003565 144 ม.1 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า



นางสาวสุดารัตน์  ไพบลูย์ 1709900554053 45/1  ต.หว้ยยางโทน  อ.ปากทอ่  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวชนกนันท ์ โลลุวิวัฒน์ 1103300100400 147  ม.5  ต.โพรงมะเด่ือ  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ร้อยตรีพชร  พงษ์ทวี 3760200282075 70/111  ม.5  ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางยุพดี  พงษ์ทวี 3901101012231 70/111  ม.5  ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวกุลปริยา  พงษ์ทวี 1709901383830 70/111  ม.5  ต.อ่างทอง  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางคณภร  ดาจันทร์ 3709900245715 256/189 ซ.วาสนาดี ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวประไพ  แฮพฤกษ์ 3750200044301 35  ม.4  ต.กระดังงา  อ.บางคนท ี จ.สมุทรสงคราม ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวพัชรี  ทพิย์พิมพ์วงศ์ 3520200155906 220/57  ม.10  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวอัมพร  พิธุพันธ์ 3709800047962 81/11-12  ม.9  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาววชิราภรณ์  สงคราม 3709900212078 439  ม.3  ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายอุดมพงษ์  โกศลธนทรัพย์ 1709900103051 439  ม.3  ต.โคกหม้อ  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายสุทธิรักษ์  หงสะมัต 3-7001-00441-21-0  25 ม.6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.นิภา  ทองก้อน 3-7008-00177-81-7  45 ม.8 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสัมฤทธ์ิ  รัฐปตัย์ 3-7001-00390-25-9  59 ม.10 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายส ารวญ พรหมแก้ว 3 8003 00089 52 7 60/2 ม.4 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวฝนทพิย์  พรหมแก้ว 1 1007 01352 83 1 60/2 ม.4 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวสุกัญญา  อินทรัพย์ 1 7602 00035 87 0 1/3 ม.4 ต.ทบัคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายปรีชา  ด่านปาน 3 7302 00398 12 0 114 ม.8 ต.กล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางเบญจมาศ  ประเสริฐโชคประชา 3 7005 01045 62 5 20/1 ท.11 ต.เบกิไพร อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายเอกรัตน์  ครุฑชา 1 7098 00032 54 3 1 ม.14 ต.เขาขลุง อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายพนม  วารี 3760100165921 132 ม.1 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.สุภาณี  พลประเสริฐ 1500390000888 92 ม.1 ต.ทา่ราบ อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายประยงค์ยุทธ  เกตุจรุง 3200900597642 35 ซ.นภาลัย แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายมนัสชัย  ต้ังวิทย์โมไนย 3740300281585 30 ม.2 ต.หนองบวั อ.บา้นแพ้ว จ.สมุทรสาคร สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายวรวุฒิ  สุดตา 3349800078756 59/5 ม.5 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายทวี  เดชมาก 3760600366322 1 ม.1 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ทพิย์วรรณ  คงทิ้ง 5700790001645 33/2 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางเสาวภา  มณีนิล  3840600335701 418 ม.1 ต.สวนผ้ึง อ.สวนผ้ึง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า



น.ส.ธัญวลัย  คุณฮวย 1709900010509 183 ม.7 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางสุภางค์  อ่อนแช่ม 3100503899708 59 ม.1 ต.เบกิไพร อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางฐาน์ชญาณ์  อภินันทกิตต์ิ 3700100986135 297/9 ม.1 ต.หนิกอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.วนิดา  คงถาวร 1769900126841 68 ม.2 ต.โพพระ อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.วาสนา กล่ินโอชา 3700101151029 22 ม.4 ต.สามเรือน อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางแก้วใจ  เร้าเลิศฤทธ์ิ 3709900004394 121/25 ม.10 ซ.วิศวะ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.น้้าผ้ึง  มะเอียง 1709800069846 26/5 ม.9 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.พลอยนภัส  เร้าเลิศฤทธ์ิ 1710500312763 121/25 ม.10 ซ.วิศวะ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ปิ่นรัก  ประสาทศรี 3700100845973 85/2 ม.3 ต.จอมประทดั อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางรักใจ  จงเจริญ 3719900287906 50/9 ถ.แสงชูโต 22 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางอ้าพัน  บตุรภานุรักษ์ 3700800418296 210/2 ม.8 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.วารุณี  เกตุแก้ว 3700100755249 223 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางฐานิตา  พิณทพิย์ 3139900093422 327 ม.3 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ขนส่งจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายนพศักด์ิ ยุติธรรม 3-7699-00330-26-7 65/39 ม.2 ต.ทา่ต้าหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม แขวงทางหลวงชนบทราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ชูจิตต์ สมานมิตร 1-7099-00010-19-3 20/1 ถ.ทา่แจ่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ แขวงทางหลวงชนบทราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายพิสุทธ์ิ  คงข า 3700700025675 84 ม.3 ต.บา้นสิงห ์ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางนิศาชล  ศรีหร่ิง 3449900143630 676/56 ม.1 ต.พงสวาย  อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายณัฐกิจ  คงเดช 3760200082661 50 ม.2 ต.ทบัคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ศลาฆนันท ์หงษ์สวัสด์ิ 3700100918075 4/19 ม.5 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายทรงวุฒิ บญุงาม 1779900058447 101/2 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.อรประภา  แดงเจริญ 1719900278790 61 ม.5 ต.พังตรุ อ.พนมทวน จ.กาญจนบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายกัมปนาท แก้วคง 1709900315105 499/17 ม.2 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางพีรยา  ชมภูไร่ 3700100984591 138 ม.5 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายจรัญ  เทยีนไชย 3700100060895 14 ม.7 ต.คุ้งกระถิน  อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ลลดา  ลาภอุดมเลิศ 1709900220643 222/7 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางลาวัลย์ ข าเลิศ 3840100671541 19 ม.6 ต.หว้ยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางชนันดา  จันทร์หอม ๓-๗๐๐๗-๐๐๔๐๒-๗๕-๔ ๒ ม.๖ ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางศรีไพร  รอดจิตต์ ๓-๗๐๐๑-๐๑๐๐๕-๘๑-๒ ๑๐๕ ม.๔ ต.ดอนตะโก อ.เมืองฯ จ.ราชบรีุ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า



นายสหพัฒน์ กัลยาดี ๓-๗๓๐๔-๐๐๑๖๐-๙๖-๘ ๘๗ ม.๒ ต.หว้ยด้าน อ.ดอนตูม จ.นครปฐม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นายกิตติพัศ  แก่นไร่ ๑-๗๐๐๔-๐๐๐๑๘-๘๔-๗ ๓๒๓ ม.๕ ต.ดอนกรวย อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางวรนุช  ทองล่ิม ๓-๗๐๐๗-๐๐๓๗๐-๒๔-๑ ๓๙/๓ ม.๔ ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ธัญญรัตน์ กอสูงเนิน 3-3019-00045-18-6 สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบุรี 2/13 ถ.อดุมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ทศันีย์ พูลผล 3-3104-00098-97-2 สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบุรี 2/13 ถ.อดุมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ด.ช.กฤชณัท วงศ์วัฒนากิจ 1-7099-01937-82-7 สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบุรี 2/13 ถ.อดุมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
ด.ญ.นัทญา วงศ์วัฒนากิจ 1-7099-01995-71-1 สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบุรี 2/13 ถ.อดุมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.วรรณกร อัชวากุล 1-7099-00648-19-8 สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบุรี 2/13 ถ.อดุมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ณิชาทพิย์ ภู่ข า 1-7099-00709-38-3 สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบุรี 2/13 ถ.อดุมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.วันเพ็ญ กาบทอง 3-7301-00355-08-9 136 ม.2 ต.ล าพยา อ.เมือง จ.นครปฐม สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.วรัญญา แก้วศรีพิน 1-7399-01769-57-6 15/33 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม สนง.ธนารักษ์พื นที่ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 เช้า
นางรัตนา แก้วเกียรติยศ 3-7299-00123-57-1 177/34 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.กัลยา หลิวประเสริฐ 3-7098-00154-30-1 81/108 ม.2 ซ.เพชรเกษม 116 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายพินิจ  เจริญเร็ว 3760700079449 6/7 ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ สนง.เกษตรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายจิระศักด์ิ วิเศษสมบติั 3-7706-00381-79-8 385/7 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ สนง.เกษตรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางบญุสม งามเนตร 3-1413-00122-04-1 79/3 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ สนง.เกษตรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สชนิศา ค าสีแก้ว 3-7001-00200-49-2 119 ม.7 ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ สนง.เกษตรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุพิชฌาย์ ภักดีกูล 3-6012-00374-45-1 28/4 ม.13 ต.คูบวั อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ สนง.เกษตรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.หทยัชนก สุขเปี่ยม 3-7403-00574-41-8 144 ม.3 ต.โรงเข้ อ.บา้นแพ้ว จ.สมุทรสาคร สนง.เกษตรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุภาพรรณ  แขวงผุด 3-7007-00530-34-5 115/1 ม.1 ต.ดอนกระเบื อง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สนง.เกษตรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางนันทวัน  ศรีค าหู้ 3-7099-00177-62-1 6/5  ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ สนง.เกษตรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางอ าไพ  มีเนียม 3-7006-00132-77-1 78/5 ม.2 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบรีุ สนง.เกษตรจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายกฤษฎา  จันทน์แดง 3-1017-00026-73-2 50/32 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ดวงหทยั  จันทน์แดง  1-7099-01280-02-0 50/32 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายอาณัติ  บญุน้อม 3-7104-00031-37-8 126/88 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ญ.ณัฐวรรณ  บญุน้อม 1-7099-02110-66-7 126/88 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางณัฐธยาน์  บญุน้อม 3-7104-00031-35-1 683/50 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.วีรยา  มาลา 3-7001-00908-95-9 70/1 ถ.เพชรเกษม ซอยพร้อมพัฒนา 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย



นางกรรณิการ์ อนันตศิริ 3-7605-00972-06-9 55 ม.6 ต.ทา่ยาง อ.ทา่ยาง จ.เพชรบรีุ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายนพดล เชี่ยววิทย์ 3-1020-01329-29-0 33 ม.4 ต.ยางหกั อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายอารยะ เนตวงษ์ 3-4699-00337-99-0 253/480 ซ.เคหะร่มเกล้า 64 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบงั กทม. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.อินทริา ยิ มละมัย 1-7399-00007-17-6 16/105 ถ.ถวิลราษฎร์บูรณะ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายกิตติ วะชุม 3-4809-00039-50-8 49 ม.6 ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นัยน์ปพร พงศกรปรัญชัย 3-7099-00277-89-7 120/1 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ธารารัตน์ ทพิย์วรรณ 1-7099-00963-54-9 59/1 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายวิฑูร  สุขพูล 3-7301-00587-80-0 6 ซ.เพชรเกษม 79 แยก 14 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม. สนง.พาณิชย์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางจิรนันท ์บวัส าลี 3-6201-01202-12-1 997/209 ม.4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สนง.พาณิชย์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.กฤตยา บริรักษ์ 3-7001-01080-91-1 210/2 ถ.เขางู ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ สนง.พาณิชย์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางอัตถจินดา อินทรทตั 5-1015-00018-35-0 49/7 ถ.ประชาสัมพนัธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางรัชดาภรณ์ พิสิฐปริวรรต 3-7008-00414-31-2 177/81 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวเจนนิภา  จงดี 3-7001-00832-98-7 86 ม.4 ต.หลุมดิน  อ.เมือง จ.ราชบรีุ 70000 สนง.ประกันสังคมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายพฤทธ์ิ  ฉิมทพั 3-9403-00069-18-5 118 ม.2 ต.ตุลง อ.หนองจิก จ.ปตัตานี  94170 สนง.ประกันสังคมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
สิบโทอภิสิทธ์ิ  จอมเผือก 1709900467231 64 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ สนง.ยุติธรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางเสาวณี  จอมเผือก 1930100106862 64 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ สนง.ยุติธรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
เด็กหญิงปพิชญ์ชฎาพร จอมเผือก 1939900868129 64 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ สนง.ยุติธรรมจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางปฐมา เอียดบวั 3-9002-00277-56-8 120/9 ม.3 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายปญัญา  เนาโนนทอง 3-3604-00076-00-6 88/79 ม.4 ต.บา้นไร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวมัณยากร ทองจ ารัส 1-7099-00131-07-1 154/39 ม.12  ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวสุอาภา พรหมสุรินทร์ 1-7004-00129-91-6 115/88 ม.1 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสุดารัตน์ เปรมปรี 3-9499-00026-45-1 36/1 ม.7 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางจริยา ปานเนียม 3-7300-00125-73-7 38/2 ม.8 ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางวรรณี วัฒนพงศ์ชาติ 3-7399-00445-72-2 196/9 ถ.รไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายสุวัฒน์ มลิจารย์ 3-2501-00714-21-1 256/525 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุรีย์มญช์ พรหมน้อย 5-7007-00002-26-4 21/1 ม.8 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางมาลี ชัยมงคล 3-4614-00210-59-4 220/27 ม.10 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุมณฑา ทพิย์สัน 3-7006-00252-37-8 88 ม.9 ต.โพหกั อ.บางแพ จ.ราชบรีุ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย



น.ส.วรพร แฮ้พฤกษ์ 3-700700843-28-9 24/1 ม.2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ปยิวรรณ โคกสุนนัท์ 3-4614-00210-59-4 35 ซ.เสือปา่ 4 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสมศรี ปราบวงศา 3-7001-01114-36-1 27 ม.5 ต.เขาแร้ง อ.เมือง จ.รแชบรีุ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางจ าเริญศรี เอมวรรธน 3-7099-00237-88-7 153/72 ม.12 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.ประมงจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายมารุต นุตตะโร 3-7007-00520-37-4 38/12 ม.9 ต.ทา่ชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สนง.ประมงจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางรุ่งฟ้า  จิตตกรด ารงค์ 3-7004-00028-16-4 121 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ  สนง.กกต.จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.พัทยา  ราชแผ่นดิน 3-7001-00523-63-1 31 ม.6 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ  สนง.กกต.จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางขนิษฐา  พลับพลา 5-7008-90001-91-4 19/1 ม.5 ต.บา้นยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม  สนง.กกต.จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายดุสิต  ชุณหวิ์จิตรา 3-7099-00048-91-0 124/177 ซ.มนตรีสุริยวงศ์ 3 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  สนง.กกต.จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางนิตยา  รามัญ 3-7007-00308-34-1 158 ม.2 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สนง.กกต.จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.มนัสนันท ์ เสาทอง 3-7099-00426-10-8 211/16 ซ.มนตรีสุริยวงศ์ 12 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  สนง.กกต.จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางเกษสินี  โชติกเสถียร 3-7098-00147-69-0 91/100 ม.1 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ  สนง.กกต.จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายกุลกวิน  โหมาศวิน 3-2599-00147-31-9 165/5 ม.3 ต.บา้นหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบรีุ  สนง.กกต.จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายภีมพันธ์  พิกุลทอง 3-2201-00434-59-5 394/3 ม.19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย สนง.กกต.จังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นพวรรณ  จรัสดี 3-7606-00206-03-1 31 ม.2 ต.ทา่เสน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรีุ ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 7 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ธัญญกร  ไทยแท้ 1-7099-00645-98-9 120 ม.4 ต.รางบวั อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ ส านักงานทรัพยากรน  าภาค 7 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุภลักษณ์ ภาระ 3-2006-00286-31-5 34/3 ซ.1 ถ.สันติเกษม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบรีุ บา้นพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.อาภาพร มุระญาติ 1-7097-00102-04-3 66 ถ.หนองกลางแตง ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.วัฒราภร  ผิวงาม 3-7005-00879-47-6 19/8 ม.4 ต.น  าพุ อ.เมือง จ.ราชบรีุ สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารจังหวัดราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นฤตยา ภูฆัง 3-4099-00572-48-4 158 ม.10 ถ.เขาวัง-บ้านน  าพุ ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดราชบุรี 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางเกสร รอดผล 3-7207-00802-18-3 427 ม.3 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดราชบุรี 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.จันทร์  ฮันเฮ 3-7008-00161-40-6 51 ม.9 ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 20 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ช.ณรงค์เดช กล่ันเนียม 1-7097-00315-21-7 51 ม.9 ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางอัจฉรา เราจุติธรรม 3-7099-00187-67-7 75 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางธัญญนันท ์  วรภัทรทรัพย์ 3700700679306 83/25 ม.10  ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต ๗ ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางรัชดาวรรณ   น้องพานิช 3709900212612 106/6 ม.10  ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต ๗ ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางพิมพ์ลภัทร    จันทะระ 3520300168438 95/1 ม.2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ล าปาง ศูนย์ความปลอดภัยในการท างานเขต ๗ ราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายปญัญพล  เผือกสวัสด์ิ 1-8406-00059-94-5 38 ม. 6 ต.เสวียด อ.ทา่ฉาง จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 20 ก.ค. 60 บา่ย



นายณพล องควิทยา 3-7098-00091-41-4 37/1 ม.7 ต.ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายช่วงวุฒิ เจริญกล่ิน 1-7099-00292-89-0 88/1 ม.10 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายสุพจน์ อุ่นเรือน 3-7001-00413-12-7 127 ม.6 ต.คุ้งน  าวน อ.เมือง จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางชลีภรณ์ กุญชรชัย 3-7099-00408-75-4 124/9 ถ.เสือปา่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางกนกอร ประคองจิตมั่น 3-7099-00373-58-6 26 ซ.2 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางเยาวภา สังข์ทอง 3-7099-00278-41-9 122 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.พรศิริ เพชรพวงผู้ 1-7099-00534-47-8 11 ม.3 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางจันทพิย์ ธนวินทรั์ตน์ 3-7006-00285-06-3 585/33 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
จ.ส.อ.สิริชัย ญาณชาญปรีชา 3-7001-00736-24-4 50/1 ม.10 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองราชบรีุ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสมหมาย  ศักด์ิศรยุทธ 3700500594320 126 หมู่ที่ 9 ต.ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองทา่ผา 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวอนนัตยา วรรณวงศ์วัฒนา 3700500436272 59/30 หมูที่ 9 ต.ทา่ผา อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองทา่ผา 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายสมชัย  ศักด์ิศรยุทธ 3700500855437 80/2 หมู่ที่ 11 ต.สวนกล้วย  อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ เทศบาลเมืองทา่ผา 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.อารียา   พิทกัษ์ภากร ๓-๗๐๙๘-๐๐๐๓๙-๒๙-๓ ๑๔๒/๗ ม.๓ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม เทศบาลต าบลกระจับ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางธัญภัส   ก าเหนิดแจ้ง ๓-๗๐๐๒-๐๐๐๐๗-๗๔-๑ ๗๐/๗๙ ม.๒ ต.เบกิไพร อ.บา้นโปง่ จ.ราชุบรี เทศบาลต าบลกระจับ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สมศรี   แซ่เจ็ง ๓-๗๐๙๙-๐๐๓๓๙-๗๘-๗ ๔๑/๔ ม.๙ ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชุบรี  เทศบาลต าบลกระจับ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางนภัสชญา   ช้างทอง ๓-๗๔๐๒-๐๐๒๐๖-๔๔-๑ ๔๑/๓ ม.๙ ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชุบรี  เทศบาลต าบลกระจับ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายสมโภช   รัตนภูมิ ๓-๗๐๐๔-๐๐๓๐๔-๙๐-๑ ๗๒ ม.๒ ต.ด าเนินสะดวก อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ  เทศบาลต าบลกระจับ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวรุ่งระวี    พุกคุ่ย 1709800051599 19 ม.3 ต.กรับใหญ่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ  ทต.กรับใหญ่ (อ.บา้นโปง่) 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวสริตา     นิลรอด 3710500354411 48/1 ม.3 ต.โคกตะบอง อ.ทา่ทะกา จ.กาญจนบรีุ ทต.กรับใหญ่ (อ.บา้นโปง่) 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายประธาน      พวงจาก 3110101580936 49/6  ม.3  ต.ทุ่งทอง  อ.ทา่ม่วง  จ.กาญจนบรีุ ทต.กรับใหญ่ (อ.บา้นโปง่) 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวปทมุมาศ  จุเฉย 1710500165493 10/19 ม.9 ต.พังตรุ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ อบต.เขาขลุง (อ.บา้นโปง่) 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวดาวเรือง   บาลบรีุ 3 7001 01103 77 6 59/42 หมูบ่้านซีเควิลล่า ม.3 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี อบต.นครชุมน์ (อ.บา้นโปง่) 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางศศิรดา  วรัทยลรดี 3-7004-00667-00-1 44/39 ม.5 ต.ประสาทสิทธ์ิ อ.ด าเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ เทศบาลต าบลศรีดอนไผ่ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางศรีรัตน ์   กล่ินทอง 3-7601-00400-99-8 57 หมูท่ี่ 4 ต.วังเย็น  อ.บางแพ  จ.ราชบรีุ เทศบาลต าบลบางแพ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.พรนภัส เรืองวงค์ 1-7097-00179-40-2 121 หมูท่ี่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ เทศบาลต าบลบางแพ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายจิระเดช คงเสือ 3-7006-00297-51-7 186  หมูท่ี่  5  ต.บางแพ  อ.บางแพ  จ.ราชบรีุ เทศบาลต าบลบางแพ 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุรภา   มันทจิตร 3-7607-00539-83-1 108  หมูท่ี่  5  ต.บางแพ  อ.บางแพ  จ.ราชบรีุ เทศบาลต าบลบางแพ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายสุดใจ  หลวงภักดี 3700100972720 2 ถ.รุ่งโรจน์ ต.บา้นโปง่ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลบา้นโปง่ 20 ก.ค. 60 บา่ย



นางสาวพัชลิตา  สงเคราะห์ 1710500131033 103/5 ม.10 ต.ทา่ไม้ อ.ทา่มะกา จ.กาญจนบรีุ โรงพยาบาลบา้นโปง่ 20 ก.ค. 60 บา่ย
พ.จ.อ.วีรพันธ์  ใจธรรม ธกส.โพธาราม 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางพรทพิย์  สวนสุวรรณ ธกส.โพธาราม 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นวพร  จิระเลิศพงศ์ชัย ธกส.โพธาราม 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางอุบลวรรณ คงทมิ 3700600078858 109/2 ม.3 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลโพธาราม 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นุชนารถ คงข า 3700700025683 84 ม.3 ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลโพธาราม 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุกัลยา มณีรัตนพงศ์ 3709700074470 112/1 ถ.เลิศพาณิชย์ ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลโพธาราม 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางจันทร์จิรา เปรมปรี 3949900026477 36/1 ม.7 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลโพธาราม 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางบวัทอง   กรสุวรรณเลิศ 3-6703-00322-50-9 157 ม.6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ รพ.สต.เขาชะงุ้ม (อ.โพธาราม) 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางพนัสวัน  ภู่ระหงษ์ 3700600114307 82/1 ม.2 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบรีุ รพ.สต.หนองโพ (อ.บางแพ) 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางอัมพร เครือเอม 3700700569942 66/2 ม.7 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ รพ.สต.หนองโพ (อ.บางแพ) 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายบญุทรง วงเวียน 1 5799 00075 696 ร.พ.ปากทอ่ 201/10 ม.8 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลปากทอ่ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายสิทธิชัย พิมเกิด 3 7599 00108 467 124/66 ซ.มนตรีสุริยวงศ์ 3 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โรงพยาบาลปากทอ่ 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางดารณี  ทองสัมฤทธ์ิ 3 4508 00009 01 1 158/12 ม.12 หมู่บา้นชิตชัยนิเวศน์ ถ.เพชรเกษม ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.กนกวรรณ บริสุทธ์ิ 3 7099 00279 02 4 123/50 ถ.เพชรเกษม ซ.1 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายภัทรมุณี ประภัสสิริ 3 7009 00021 91 6 22 หมู่ 6 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางปยิะดา ด้วงพิบลูย์ 3 7001 00223 12 3 55/1 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
ศุภลักษณ์  วงศ์ระร่ืน 3 7009 00083 13 0 55/3 ม.5 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ โรงพยาบาลวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางฤชุตา กังอนันต์กาญจน 3 7002 00193 27 7 95/1 ม.12 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ ธนาคารออมสิน สาขาวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายจิตบณุย์ กังอนันต์กาญจน 1 7099 01427 52 7 95/1 ม.12 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ ธนาคารออมสิน สาขาวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
ด.ช.กฤต กังอนันต์กาญจน 1 7099 01618 73 0 95/1 ม.12 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ ธนาคารออมสิน สาขาวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุทธภา สรวงสรรเพชญ 1 7099 00750 62 6 87/57 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ ธนาคารออมสิน สาขาวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.จารุวรรณ นุ่มสุคนธ์ 1 7799 00132 21 3 16 ม.15 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบรีุ ธนาคารออมสิน สาขาวัดเพลง 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายชัยศิริ จิรอนันต์อนวัช 3-7099-00205-54-3 345 ม.3 ต.เจดีย์หกั อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ กศน.อ.บา้นคา 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ธนพร อยู่เย็น 3-7003-00048-43-1 345 ม.3 ต.เจดีย์หกั อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ กศน.อ.บา้นคา 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายปรีชา โพธ์ิศรีทอง 3-7002-00036-43-1 203 ม.10 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ กศน.อ.บา้นคา 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุวรรณา พิริยะพล 1-7003-00005-09-3 142 ม.13 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ กศน.อ.บา้นคา 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นิสา เมืองอู่มงคล 1-7099-00243-32-5 55/1 ม.13 ต.บา้นคา อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ กศน.อ.บา้นคา 20 ก.ค. 60 บา่ย



น.ส.นารีลักษณ์ แดงรักษา 1-1008-00779-13-1 1/2 ซ.สะแกงาม 9 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทยีน กทม. กศน.อ.บา้นคา 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ชนิตา อาวรณ์จิตร 1-7003-00045-06-1 2 ม.1 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ กศน.อ.บา้นคา 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวกฤตยา  จ าปาจันทร์ 3700700167585 28/2 หมู่ 3 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายวิรัตน์   มะโนวัฒนา  3700700065057 ๘๙ หมู่ ๑ ต.ทา่ชุมพล  อ.โพธาราม  จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายกิตติพงศ์  เงินราง 1709900537680 100 หมู่ 2 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวมาลี  เกาสังข์ 3700701118774 64 หมู่ 8 ต.เตาปนู อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายกิตติศักด์ิ  สาระขันธ์ุ 3461400224366 31/7 หมู่ 1 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสุคนธา  สาระขันธ์ุ 3700700555615 31/7 หมู่ 1 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายศิริวัฒน์  สาระขันธ์ุ 1709901408182 31/7 หมู่ 1 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
เด็กหญิงแพรวา  สาระขันธ์ุ 1709901594911 31/7 หมู่ 1 ต.บา้นเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวทรงศิริ  นวลจันทร์ 1709900229551 72/1 หมู่ 8 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายสุกิจ   สุภาพงศ์ 3700700209687 2/2 หมู่ 7 ต.เตาปนู อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์ 3700700312305 2/2 หมู่ 7 ต.เตาปนู อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวสุดารัตน์   ทบัสาย 3700600295999 172 หมู่ 5 ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวพูนศรี  อาภรณ์รัตน์ 3700500854333 38/1 หมู่ 4 ต.สวนกล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางพริ มเพรา  กุลฐิติกิจ 3100200658615 199 หมู่ 13 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นายวีรวัฒน์  จันทร์ค า 3700700445062 58 หมู่ 2 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสุรีย์  จีนค า 3700700458407 58 หมู่ 4 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางอุษา   ศศิธร 3700700866645 8/1 หมู่ 3 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางอัมพวรรณ  ไตรสิทธิวัฒน์ 3730101173413 53 หมู่ 4 ต.หนองดินแดง  อ.เมือง จ.นครปฐม สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาววาสนา  ใยยะธรรม 3700700751384 102/1 หมู่ 8 ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวสุนิสา  หลีล้วน 1 7097 00091 78 5 45/6 ม.5 ต.ดอนกระเบื อง อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ สพป.รบ.2 20 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ชุติมา น่วมทนงค์ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.กรแก้ว ยุวนากร ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ชุลีธร โสภาพันธ์ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.สิธิณี โสภาพันธ์ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสุปราณี โสภาพันธ์ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.เฉลิมพรรณ วรพิทย์พงศ์ 158/9 ม.4 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบรีุ 21 ก.ค. 60 เช้า



นางอ้อยทพิย์  เกตุสวัสด์ิสมคร 3-7005-00955-66-1 113/2 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดบางกระ (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายฉวี  ประสานค า 3-3404-00574-13-8 32/1 ม.2 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดบางกระ (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางดวงแข  ตันหลง 3-7001-00845-42-6 105/2 ม.3 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดบางกระ (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายล าพอง ตันหลง 3 7001 00162 50 7 105/2 ม.3 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดบางกระ (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวนวลอนงค์  สมศิลป์ 3-7001-00595-87-0 301 ม.1 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดทา้ยเมือง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางนุชนารถ  ศรีสุขใส 3-1201-01446-37-7 83 ม.9 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดทา้ยเมือง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาววัลภา  อังกุรวิโรจน์ 3-7099-00297-21-9 43/13 ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดทา้ยเมือง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางกอบเกื อ  ทองจีน 3-7001-00105-52-0 54/1 ม.3 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดทา้ยเมือง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวกัลยา  ภู่ทอง 1-7099-00237-28-7 455  ม.3 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเจติยาราม (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวนภัสนันท ์ พุทธชาด 1-7502-00046-42-1 157/4 ม.4  ต.ทา่นัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเจติยาราม (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางอรรัชตา  เอี่ยมพุฒ 3-7001-00264-65-2 8/1 ม.3 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเจติยาราม (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสิริรัชฎ์ แจ้งใจ 3-8501-00002-85-1 206/41 ม. 1 ต.หนิกอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเจติยาราม (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางอาจารีย์ งามสุขสวัสด์ิ 3-7001-00595-44-6 154/226 ซ.ศิริชัย ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเจติยาราม (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายสุชาติ เกตุสวัสด์ิสมคร 3-7003-00085-37-9 113/2 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเจติยาราม (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายวิทยา  ทศัน์พิทกัษ์ ๓ ๗๕๐๓ ๐๐๓๒๒ ๕๒ ๔ 100 หมู่ 9 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนชุมชนวัดคูบวั (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางอ าไพ  นิลเกิดเย็น ๑ ๓๒๐๓ ๐๐๐๒๓ ๓๖ ๒ 52 หมู่ 1 ต.โพนครก อ.ทา่ตูม จ.สุรินทร์ โรงเรียนชุมชนวัดคูบวั (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายอนันต์   ทา้วเวสสุวรรณ์ ๓ ๗๐๐๑ ๐๐๑๗๔ ๘๖ ๖ 103 หมู่ 6 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนชุมชนวัดคูบวั (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวญาธิดา  คูสินธ์ุ 3101501595575 55 หมู่ 2 ต.หนองกลางนา อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิกุลทอง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวชุติมา  แสงทอง 1709900511346 124/217 ซ.มนตรีสุริยวงศ์ 3 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โรงเรียนวัดพิกุลทอง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางเพ็ญจันทร์  พิณพงษ์ 3700100433608 30/4 หมู่ที่4 ซอยเพชรเกษม12 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี โรงเรียนวัดพิกุลทอง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางจรุงจิต ชูพงศ์ 3860400084641 65/274 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิกุลทอง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวรุจิรัตน์  สวัสด์ิรักษา 1709800172043 72/1 หมู่ 8 ต.สวนกล้วย อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิกุลทอง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางมัทนีย์  ทศัน์พิทกัษ์ 3100600919211 100 หมู่ 9 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิกุลทอง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวศิริพร  เจริญเนตรสว่าง 3709900115404 7/2 ถ.ราษฎรยินดี ซอย 1 ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดพิกุลทอง (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางศันสนีย์  สกุลวรกานต์ 1700900103866 82/1 ม.3 ต.บอ่กระดาน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดหว้ยหมู (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวปยิะณัฏฐ์  เลิบไธสง 1100700187267 65 ม.13 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บรีุรัมย์ โรงเรียนวัดหว้ยหมู (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางวรษา  ชวนอยู่ 3860100057559 30 ม.9 ต.หนองอ้อ อ.บา้นโปง่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดหว้ยหมู (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวบปุผา  สระทองมอญ 3700300151851 239 ม.14 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดหว้ยหมู (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า



นางณัฐมณฑน์  โคตรพัฒน์ 3700100436968 112 ม.4 ต.หลุมดิน อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดหว้ยหมู (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายสาโรช  สัมฤทธิกุล 3-6199-00012-64-9 145/470 ม.8 ต. ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางศุกลรัตน์  ทองน้อย 3-7099-00295-29-1 328/85 ถ. เพชรเกษม ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส. วนัสญา  พิศาลปญัญา 3-7001-00254-00-2 79/2 ม.9 ต. คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางยุพา  เคนดา 3-7705-00240-50-5 145/354 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส. อาภาพร  แสงประสิทธ์ิ 3-4110-00100-91-1 145/749 ม.9 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายกฤษดา  ปญัญาสัทโท 3700100561096 196  หมู่ 1  ต.พงสวาย  อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดบางล่ี (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวธราพัชร์  โชติศิริคุณวัฒน์ 3709900087290 13 ถนนเขางู ซอย 2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ  โรงเรียนวัดบางล่ี (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางผุสดี  สุขเสริม 3700100995002 30/1  หมู่ 4  ต.ดอนตะโก  อ.เมือง  จ.ราชบรีุ  โรงเรียนวัดบางล่ี (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางชาสุตา ศรีจันทรนิตย์ 1709900187620 214 ถ.เสือปา่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ 70000โรงเรียนบา้นชัฏเจริญ (อ.เมืองราชบรีุ) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวปยิะฉัตร ณ รังษี 1-3021-00022-72-1 30/1 ม.1 ต.ทบัยา อ.อินทร์บรีุ จ.สิงหบ์รีุ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพที่ 12) (อ.เมืองราชบุรี) 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.จิตราวดี  บญุรอด 3-7007-00922-71-5 102 ม.6 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดหนองกบ (อ.บา้นโปง่) 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.พรทพิย์  ฝอยทอง 1-7099-00724-42-1 90 ม.2 ต.สวนปา่น อ.เมือง จ.นครปฐม โรงเรียนวัดหนองกบ (อ.บา้นโปง่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายรัตน์  มากเมือง 3-7008-00497-25-1 86 ม.7 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางโสพิศ  มากเมือง 3-7699-00273-59-0 394/4 ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.สาวิตรี ยอดย่ิง 1-7099-00211-22-9 55 ม.7 ต.หนองกระทุ่ม อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายณรงค์  กล่ินฟุ้ง 3-7008-00139-51-6 174 ม.3 ต.ปา่ไก่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายระยะ จับจัด 3-7702-00211-80-1 183/1 ม.7 ต.ยางหกั อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสมพิศ จับจัด 3-7602-00355-53-6 56 ม.7 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ชนิกานต์  จับจัด 1-7099-00755-41-5 183/1 ม.7 ต.ยางหกั อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางจริยา  แสงมีศรี 3-7099-00125-90-6 348 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ถนอมวรรณ พันธ์ุบา้นแหลม 3-3606-00657-29-1 133/1 ม.6 ต.บา้นแหลม อ.บา้นแหลม จ.เพชรบรีุ โรงเรียนบา้นหว้ยศาลา (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายวิเชียร  ทองน้อย 3-7502-00015-01-8 328/85 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหนองน  าใส (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
น.ส.ภวิกา ปวินธาดา 1-7099-00768-52-5 184 ม.6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหนองน  าใส (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางสาวปริญา  ศิริโต 1-7099-00257-03-2 106 ม.8 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ 70140 โรงเรียนบา้นเขาถ่าน (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางเพชรรัตน์   ช้อยเครือ 3-7005-00481-25-1 24/1 ม.3 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นไทรงาม (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นายคมสัน  วงศ์วายุรักษ์ 3-7008-00400-97-4 187 ม.8 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นไทรงาม (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า
นางวรรณา  ดวงธนู 3-7008-00040-09-9 228/12 ม.1 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นไทรงาม (อ.ปากทอ่) 21 ก.ค. 60 เช้า



นางจินตภัค  คล้ายจินดา 3-7001-01169-56-4 48 ม.8 ต าบลหว้ยไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบรีุ โรงเรียนบา้นสันดอน (อ.จอมบงึ) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ดวงกมล   นิลเพ็ชร 1-7099-00739-56-8 12/2 ม.12 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหนองสีนวล (อ.จอมบงึ) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายส ารวม  ยอดประสิทธ์ิ 3-7002-00345-29-8 39/2 ม.3 ต.จอมบงึ อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหนองสีนวล (อ.จอมบงึ) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางสุพิดา  ยอดประสิทธ์ิ 5-3112-00031-78-2 32/17 ต.หวัหนิ อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบา้นหนองสีนวล (อ.จอมบงึ) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นภาวลัย  ครุฑางคะ 3-7004-00031-65-3 14 ม.1 ต.ทา่นัด อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหนองสีนวล (อ.จอมบงึ) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ปทัธะมาพร  อันทอง 3-7501-00608-73-4 1 ม.8 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนบา้นหนองสีนวล (อ.จอมบงึ) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางจินตนา  คงมั่น 5-7004-90003-48-1 128 ม.5 ต.ส่ีหมื่น อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหนองสีนวล (อ.จอมบงึ) 21 ก.ค. 60 บา่ย
ศฐาปตีห ์ มาประดิษฐ์ 1 1020 00554 85 4 152/26 ม.13 ต.อ้อมนอ้ย อ.กระทุม่แบน จ.สมุทรสาคร โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง (อ.จอมบงึ) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางปทมุรัตน์ พัชรสุข 3-7003-00012-03-7 777 ม.1 ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนสินแร่สยาม (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางจริยา  จันทร์สข 3-7003-00039-76-8 333 ม.1 ต.ปา่หวาย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดรางเสน่หน์ครจันทร์ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.อรวรรณ  วิเศษโกสิน 1-7099-00772-41-7 103/1 ม.5 ต.สวนปา่น อ.เมือง จ.นครปฐม โรงเรียนวัดรางเสน่หน์ครจันทร์ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายชาญณรงค์  แก้วมณี 3-7099-00040-72-2 4/1 ซอย 2 ถ.แม้นร าลึก ต.หนา้เมือง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.กัญญามาศ  มะลิแก้ว 3-7002-00287-80-5 154 ม.1 ต.แก้มอ้น อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางมาลี  เอี่ยมศิลปชัย 3-7301-01545-76-1 41 ม.8 ต.ทา่เคย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.กรรณิการ์  ศรีเจริญธรรม 3-7003-00036-51-3 77/1 ม.5 ต.ปา่หวาย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางญาณิศา  นามวิชัย 3-4001-00395-61-0 43 ม.1 ต.ปา่หวาย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายอาทร  เล้าศศิวัฒนพงศ์ 3-7502-00071-91-1 245/2 ม.9 ต.ปา่หวาย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุธีรา  วัฒนจินดาเลิศ 5-7209-00018-08-3 168/1 ม.11 ต.ทา่เคย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายณรงค์  สุวรรณรัตน์ 3-7003-00113-37-2 67 ม.8 ต.ทา่เคย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.สุพรรณี  เจริญสุข 3-7605-00645-73-4 65/1 ม.3 ต.บา้งสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางจุฬาลักษณ์  เล้าศศิวัฒนพงศ์ 3-7002-00191-54 1 254/2 ม.9 ต.ปา่หวาย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นหนองขาม (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางอรชร สมยาภักดี 3700300020790 295/3 ม.1 ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวพรจิตร จ าปาแก้ว 1341600244748 48 ม.7 ต.ปลาด้าว อ.เมืองอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายชัยวัฒน์ คลังนาค 3700300006941 150 ม.1 ต.สวนผึ ง อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวปยิาภรณ์ สุวรรณ์ 1700200009887 15 ม.2 ต.ปา่หวาย อ.สวนผึ ง จ.ราชบรีุ โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางกานดา ปานรัตน์ 3700800232516 86/3 ม.10 ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวพรทพิย์ เหมะเทวัน 1440300090239 146 ม.2 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางกัลยกร น้อยเรือง 3630500004179 1137/46 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย



นางสาวสุวนา พิชญะภาคิน 3700700620883 104/2 ม.10 ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวลลิตา เชยชุ่ม 1709900716347 60/1 ม.1 ต.ทบัคาง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายธีระวุฒิ  รูขะจี 5 3110 90051 20 2 11 หมู่ที่ 5 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม โรงเรียนสมนึกวิทศิวรการ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางปราณี  รูขะจี 3 7502 00406 66 1 11 หมู่ที่ 5 ต.บางย่ีรงค์ อ.บางคนท ีจ.สมุทรสงคราม โรงเรียนสมนึกวิทศิวรการ (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาววราภรณ์ สกุลวิวรรธน์ 3101701443485 ๓๕๒ หมู่ที ่๓ ต าบลจอมบงึ อ าเภอจอมบงึ จังหวัดราชบรีุ โรงเรียนบา้นมะขามเอน (อ.สวนผึ ง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายทรงชัย  นครจันทร์ 5-9007-99006-12-5 12 ม.5 ต.ทา่คา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนบา้นพุบอนบน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางรัตนา  แตงเที่ยง 3-2601-00393-23-6 27 ม.5 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นพุบอนบน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นวพร  นุชสวัสด์ิ 3-7001-00787-74-4 92 ม.1 ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นพุบอนบน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายฉัตร นาคโสมกุล 3-7003-00143-93-0 62/1 ม.3 ต.หนองพันจันทร์ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นพุบอนบน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายสมภพ  หงษ์ทอง 3-7099-00273-45-0 269/1 ม.3 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นร่องเจริญ (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางสาวพรทพิย์  สงประสาท 3-7003-00028-41-3 149 ม.3 ต.บา้นบงึ อ.บา้นคา จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นร่องเจริญ (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายอธิราช  นาคะศิริ 3-7099-00099-07-7 89/9 ม.3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นร่องเจริญ (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นายนัทท ีพัฒนะผล 3-2205-00308-50-3 128 ม.4 ต.บา้นไร่ อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นโปง่กระทงิบน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.พัชรินทร์ อโลภะตานนท์ 1-7399-00082-11-9 40/1 ม.4 ต.บา้นสิงห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นโปง่กระทงิบน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.นวียา สืบทอง 3-3203-00526-05-1 431 ม.3 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นโปง่กระทงิบน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ชมพูนุท คงสัตย์ 3-7099-00038-70-1 432 ม.3 ต.เจดีย์หกั อ.เมือง จ.ราชบรีุ โรงเรียนบา้นโปง่กระทงิบน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.ปรียานุช เจียมโพธ์ิ 1-7099-00654-72-4 18/1 ม.6 ต.วังมะนาว อ.ปากทอ่ จ.ราชบรีุ โรงเรียนโรตารี 1 บา้นพนุ  าร้อน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.พรพิมล หอมชิต 1-2506-00034-54-9 20/1 ม.3 ต.บางขาม อ.บา้นสร้าง จ.ปราจีนบรีุ โรงเรียนโรตารี 1 บา้นพนุ  าร้อน (อ.บา้นคา) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.กัลย์สุดา  ขุนสูงเนิน 1-3018-00136-01-9 76 ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเวียงทนุ (อ.วัดเพลง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
นางปรียา  นุชเนตร 3-7009-00064-42-9 27/3 ม.4 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเวียงทนุ (อ.วัดเพลง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.เนตรจุฬา  นุชเนตร 1-7099-00963-59-0 27/3 ม.4 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเวียงทนุ (อ.วัดเพลง) 21 ก.ค. 60 บา่ย
น.ส.วัชระ  สวยงาม 3-7001-00230-63-4 39/3 ม.3 ต.บา้นไร่ อ.เมืองราชบรีุ จ.ราชบรีุ โรงเรียนวัดเวียงทนุ (อ.วัดเพลง) 21 ก.ค. 60 บา่ย

    - 21 ก.ค. 60 บา่ย  100  คน

   ส านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (สพม.8) จ านวน 200 คน
    - 21 ก.ค. 60 เช้า   100  คน


