
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
เรื่อง รายช่ือผูไดรับความชวยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภค ดานการดํารงชีพ 

ผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันแกไขโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19  
องคการบริหารสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี 

--------------------------------------- 
ตามสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus 

Disease 2019 : COVID ) ไปยังประเทศตางๆ เปนวงกวาง องคการอนามัยโลก (WHO) ไดประกาศใหทุกประเทศ
เพ่ิมมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคใหสูงข้ึนและสําหรับประเทศไทยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุข ไดออกประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 

) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (3) ปองกันและระงับโรคติดตอ,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๖๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๖๑,หนังสือจังหวัดสุราษฎรธานี ดวนท่ีสุด ท่ี สฎ 0023.3/ 
ว 3096 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2563 เรื่องการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - ) , หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2120  
ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่องซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือชวยเหลือ
ประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – ) , หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 2207 ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563 เรื่องการซักซอมแนวทางการชวยเหลือประชาชนดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง 
พ.ศ.2552 ประกอบกับประชาชนในจังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับผลกระทบจากแถลงการณสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมท้ัง
ขอกําหนด ออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และ
มาตรการตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดสุราษฎรธานี เชน หามออกนอกเคหะสถานในเวลา 
22.00 น. – 04.00 น. การปดหรือจํากัดเวลาสถานประกอบการหลายประเภท เปนตน ทําใหประชาชนไมสามารถ
ประกอบอาชีพและหารายไดตามปกติ เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา องคการบริหารสวนตําบลปาก
แพรก ไดพิจารณาดําเนินการมาตรการเพ่ือชวยเหลือประชาชน โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนเพ่ือแจกจายผู
ไดรับความเดือดรอน/ผูไดรับผลกระทบเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน  

ตามท่ี คณะกรรมการชวยเหลือประชาชนองคการบริการสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎรธานี พิจารณาเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 และระเบียบกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง พ.ศ.2552 ใหการชวยเหลือ
เครื่องอุปโภค บริโภค ดานการดํารงชีพผูไดรับผลกระทบจากมาตรการปองกันแกไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ โควิด - 19  ตามขอมูลทะเบียนราษฎรครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลปากแพรก ขอมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2563  

 /จํานวน… 



 

จํานวน 5,690 ครัวเรือน โดยคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนองคการบริการสวนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดพิจารณาตามหลักเกณฑใหความชวยเหลือ จํานวน 3,910 ครัวเรือน ตามบัญชีแนบทาย 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 (นายปราโมทย  เพชรรัตน) 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลปากแพรก 
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 ลาํดบัที  ชือ - สกลุ ทีอยู่ 

              1  นางสุพตัรา  รักจนัทร์ 55/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

              2  นางสาวปรียาพชัร  พรรณรังษี 34 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

              3  นายศิลป์ชยั  ใจห้าว 55/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

              4  นางประนอม  เพชรรัตน์ 55/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

              5  นางบุญศรี  เพชรเสน 77/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

              6  นางประคอง  มีขวด 127 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

              7  นางสาวจงดี  ชูมณี 30 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

              8  นางบุญมา  สายบุตรดี 130/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

              9  นายอนุวฒัน์  เยยีนประสงค ์ 130/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            10  นางสาวลดัดาวรรณ  สุขแกว้ 130/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            11  นางวิไล  บวัเกลียง 130/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            12  นางสาวสุธิตา  รักจนัทร์ 130/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            13  นายบุญทิม  ชูมณี 160 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            14  นายจาํเนียร  ขาวสนิท 209/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            15  นางจาํนงค ์ กิงแกว้ 209/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            16  นางจาํเนียร  กิงแกว้ 209/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            17  นายหลุย้  สุขยงิ 213 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            18  นางลาํใย  นุย้บุตร 127/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            19  นายจาํลอง  ศิริมาศ 217/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            20  นายมารุต  รามแกว้ 218 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            21  นายโชคดี  ดุกล่อง 219 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            22  นางบุญสม  ชูมณี 32/16 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            23  นายประภาท แสงทอง 32/18 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            24  นางสาวยกเอิน  พวัเหนียว 43/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            25  นางสุเพญ็จนัทร์  วองเทียม 65/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            26  นางวรรณะ  นาพนงั 65/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            27  นายขาบ  เพช็รรัตน์ 66/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            28  นางสาวพรพิชา  รอดภยั 206/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            29  นางสาวจตุพร  โพธิญาณ 91 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            30  นางอาภรณ์  แจง้เศษฐ์ 124/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            31  นางไพพรรณ  ทองมงั 172/23 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            32  นางสาวสุคนธ์  จาํปาทอง 179 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            33  นางสาวปลายฟ้า  รักจนัทร์ 206 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            34  นางสารภี  เกิดสุวรรณ์ 206/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            35  นางสาวกลินอุบล  ปานแป้นนอ้ย 217/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            36  นางสาลี  ผิวดาํ 217/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            37  นายบุญฤทธิ  กลบัเมือง 317 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            38  นายวิน  วิชยักุล 32/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            39  นางสาํรอง  ชูมณี 32/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            40  นางสาวธนญันภา  ชูมณี  32/11 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            41  นางสมจิต  วิชยักุล 32/13 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            42  นางสาวอ่อง  พวัเหนียว 43/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            43  นางสาวพิไลวรรณ  ศรีพฒัน์ 32/17 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



            44  นายสาํเนียง  วิชยักุล 32/19 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            45  นางสาวนิตยา  บุญสงคราม 104/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            46  นางสาวโสภา  รักหวาน 188/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            47  นางนิตยา  ปานจนัทร์ 209/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            48  นางสาวภทัรธิดา  อินทร์ฤกษ ์ 188/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            49  นางสาวเรวดี  อินทร์ฤกษ ์ 188/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            50  นางวลัลา  เนินพรหม 188/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            51  นายสงคราม  รักจนัทร์ 188/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            52  นายเกรียงศกัดิ  พลูสวสัดิ 102/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            53  นางละออง  ปะการะนนั 102 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            54  นางสาวดวงกมล  แจ่มสุริยา 102/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            55  นางสาวกิตติยา  ศรีภูงา 102/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            56  นางณฐัรุจา  จนัทร์นุ่น 102/16 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            57  นายพงศกัดิ  กลินแกว้ 138/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            58  นายรัฐา  บุญแกว้ 188/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            59  นางสาวศรีประภา  นาคสงค ์ 104/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            60  นางสาวนิตยา  จนัพวง 104/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            61  นางไหมทอง  มิตรมาศ 32/11 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            62  นางจาํลอง  ณ วดัใหม่ 50 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            63  นางอาํพนัธ์ สุขเงิน 50/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            64  นายอาํนวย  สุขยงิ 51 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            65  นางสาวสุภาพร  เซ่งปุ่ น 93/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            66  นางสาวลาํดวน  แสงสุด 96 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            67  นางสาวปิยกุล  สุขเงิน 96/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            68  นายอรุณ  โสะหา 97/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            69  นายเสกสรรค ์ อ่อนนิม 97/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            70  นางสาวเกษร  เพญ็เกิด 98/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            71  นายวฒิุชยั  แกว้แพง 195 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            72  นางสาวสุภาพร  จนัทร์มาศ 195/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            73  นายคาํภีร์  ศรีผอ่ง 195/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            74  นายธนโรจน์  กาํเหนิดมณี 34/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            75  นางสาวนิภาพร  แพเพชร 49 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            76  นางวรรณา  ดว้งพรหม 61/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            77  นายเสรียไ์พโรจน์  สนัติบาํรุง 181/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            78  นายสมจิตร  วงระคร 181/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            79  นายปราโมทย ์ สนัติบาํรุง 181/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            80  นายสุจิต  เกลียงชู 181/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            81  นายรัตนระวี  ไชยฉิม 181/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            82  นางทาํนอง  เกิดสุวรรณ 199 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            83  นางหนูคล่อง  แกว้กาญจน์ 199/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            84  นายพิศ  ดาํสยั 199/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            85  นายละออ  สมบุญ 199/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            86  นางรุ่งราตรี  รัตนรักษ ์ 199/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            87  นางอรษา  แกว้กาญจน์ 199/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



            88  นางสาววรัญญา  ถนนแกว้ 199/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            89  นายตรัยรงค ์ สมบุญ 200/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            90  นางสาวประคอง  เรืองโรจน์ 203 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            91  นางสุเพญ็  พรหมแกว้ 205/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            92  นางหนูคลิง  ไชยฉิม 219 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            93  นางสาวชุติมนัต ์ มนัธิกาวิช 219 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            94  นางอรนุช  โชติกะ 221 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            95  นางทิพย ์ นิลบุตร 223 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            96  นางสาวกรภทัร  กลบัรินทร์ 223/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            97  นายรุ่งธรรม ทองชล 217/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            98  นายเอกชยั  ถนนแกว้ 217/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

            99  นายตุลยวตั  เกษร 225/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           100  นายฟืน  พลูพงค ์ 227/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           101  นางสาวฉวี  เขียมวชันะ 225/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           102  นายสุรินทร์  คงแกว้ 95/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           103  นางสาวณฤดี  เรืองฤทธิ 26 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           104  นางปราณี  คลา้ยโสม 33 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           105  นายธวชัชยั  หนูอิม 33/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           106  นายชาติชาย  คลา้ยโสม 33/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           107  นางสมคิด  สามสุวรรณ 51 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           108  นางสายพิณ  ตาํแอ 72 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           109  นางศรีนวล  ยนืยนั 98 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           110  นายทนงศกัดิ  สามสุวรรณ 98/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           111  นางบุญศรี  เนินพรหม 151 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           112  นางโชคดี  เพชรชลคราม 153 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           113  นางปราณี  ยงัสงัข ์ 153/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           114  นางสาวเสาวลกัษณ์  เดชา 156 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           115  นายบุญฤทธิ  เนินพรหม 156/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           116  นายชินกรณ์  เชาวลิต 159/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           117  นางสาววิภาวดี  เกียรติชนเจริญ 160/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           118  นางสาวอาภรณ์  เพง็สุวรรณ 160/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           119  นายสมศกัดิ  เม่งยก 160/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           120  นางปทุมรัตน์  ชนะสุข 160/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           121  นางสาวพลูผล  เพง็สุวรรณ 160/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           122  นางบุญเรือง  ชนะสุข 203 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           123  นายอุดร  ประกิระสา 105 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           124  นางอารีย ์ พิกุลงาม 24/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 
           125  นายศราวธุ  พิกุลงาม 24/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           126  นางสมจิตร์  ยอดมณีย ์ 32 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           127  นางอนั  พานทอง 43/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           128  นางสาวรัชนก  แสงชู 50/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           129  นางทศันีย ์ ชุมทอง 88/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           130  นางนิยม  กลินแกว้ 99/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           131  นายชาติชาย  คุม้พร้อม 145 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           132  นางจารุวรรณ  ศรีชู 145/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           133  นางผาสุข  พึงรุ่ง 145/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           134  นายวิเชียร  โพภิบาล 145/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           135  นายประทิน  ศรียงั 145/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           136  นางขนิษฐา  พลูประเสริฐ 202 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           137  นางอุทุมพร  มีสิทธิ 174/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           138  นายสุเทพ  หงษท์อง 174/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           139  นายเจียร  หงษท์อง 174/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           140  นายสุเมท  คุระเอียด 174/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           141  นางสาวพชัรีย ์ หงษท์อง 174/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           142  นายสมศกัดิ  เกือหนุน 174/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           143  นางสาวปภสัรา  ปราบเขต 174/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           144  นางสาวนิอร  เสนามิตร 177 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           145  นางจนัทร์เพญ็  พงศส์วสัดิ 197 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           146  นางสาวรัชรี  นุย้บุตร 197/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           147  นายอดุลย ์ ช่างไม ้ 197/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           148  นางสาวรุ่งฤดี  เพชรศรี 197/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           149  นางธิรา  นุย้บุตร 197/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           150  นายเอนก  ศรีสุวรรณ์ 197/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           151  นางสาวพชัรี  ทองสุข 202 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           152  นางสาวกรรหา  รามอินทร์ 50/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           153  นายชยันาท  ขาวสนิท 12/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           154  นางสาวนาํทิพย ์ ลิมคูณ 50/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           155  เด็กหญิงสุชาวดี  เม่งยก 50/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           156  นางอรทยั  นุย้บุตร 50/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           157  นางวรรณา  ชนะภกัดี 50/13 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           158  นายปิยะวฒิุ  อยูจุ่ล 50/23 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           159  นางสาวควรพิศ  จนัทราทิพย ์ 52/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           160  นายปราการ  แกว้สวา่ง 52/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           161  นางสาวศรีวรรณ  สุขแกว้ 83/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           162  นางสาวยพิุน  เพชรโสม 97/22 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           163  นายจตุรภทัร  นาคเป้า 97/20 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           164  นางสาวสุวิมล  จนัทร์สุวรรณ 12/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           165  นางจิต  รัตนวิเชียร 37/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           166  นางอภิญญา  ก๊วยตวั 40/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           167  นายอรรถการ  วองเทียม 65/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           168  นางสาวกาญจนาพร  เกลียงชู 127/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           169  นางอมร  เพชรรัตน์ 127/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           170  นางสาวสุคนธ์  นนัทชลานนท ์ 170 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           171  นางเพญ็ประภา  อวยชยั 170/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           172  นางไพริน  บุญนอ้ย 170/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           173  นายนริศ  ฝางเกตุ 170/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           174  นายเรียง  เกิดแกว้ 172/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           175  นางสาวรัตนา  ฝากเกตุ 172/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           176  นางสาวรุ่งทิวา  อินทร์ทอง 172/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           177  นายบุญเกียรติ  นนัทชลานนท ์ 172/11 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           178  นางสาววนัเพญ็  ถนนทอง 172/12 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           179  นางสาวพงศศิ์ริ  ช่อผกู 172/13 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           180  นางดวงพร  แจ่มเทียงตรง 172/14 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           181  นางสาวศิริมา  ศรีจง 170/18 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           182  นางสาวอาจิน  รอดพนัธ์ุชู 172/19 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           183  นายสมชาย  แพเพชร 172/20 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           184  นางปราณี  ทิงเฉย 172/21 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           185  นางสาวอมรรัตน์  เปียศร 184/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           186  นางกาํพลี  สวนอุ่น   227 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           187  นายนิรัต  ตรีพงษ ์ 227/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           188  นางพรทิพย ์ ไมตรี - ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           189  นางนงลกัษณ์  เลิศบุรุษ 4/14 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           190  นายณฐัวฒิุ  นาํขาว 4/16 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           191  นายปรีชา  นาไร 5/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           192  นางนิตยา  จงไกรจกัร 12/11 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           193  นายสมพงษ ์ เยยีนประยงค ์ 21 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           194  นางสาวจนัทร์เพญ็  สุขแกว้ 22 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           195  นายธนา  ชนะสุข 32/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           196  นายประทิน  กองสุข 130 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           197  นายสงวน  โตศกัดิ 131 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           198  นางจุรียพ์ร  ขาวสนิท 131/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           199  นายนิพา  มานะจิตต ์ 131/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           200  นายสนัติสุข  ศุทธางกูร 131/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           201  นายวชัรา  ทองนวล 148 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           202  นางภิรมย ์ ขยนัการ 148/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           203  นางสาวทกัษิณี  กลินแกว้ 166 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           204  นายหตัถชยั  นุย้บุตร 178 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           205  นางสาวอลิศา  ทองขาว 198/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           206  นายจุทเนตร  ฉลาด 200 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           207  นางวิไร  เตะ๊ปู่  208 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           208  นางสาวพิมพวิ์ไล  จนัทร์ทอง 208/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           209  นางสารี  รัตนรัตน์ 217/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           210  นายพนม  ขอ้ติโก ้ 303 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           211  นางสาวบวัแกว้  มูสิกสิน 50/17 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           212  นางศรีจิตร  อุบลภกัดี 52 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           213  นางสาวสุดารัตน์  แตงเทศ 15/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           214  นางสาวสงกรานต ์ อินทะมาตร 30/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           215  นายวิมลเทียร  บุญแกว้ 54/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           216  นางภานี  รุ่งเจริญ 58 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           217  นายโสภณ  มะอินทร์ 102/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           218  นางอารี  แกว้สร้อย 158 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           219  นางสาววาสนา  แอมโคก 51/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           220  นางชนก  ตนัสกุล 52/14 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           221  นางสาวอาภาภรณ์  มะอินทร์ 50/16 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           222  นางสาวเยาวลกัษณ์  ลอยทุ่ง 52/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           223  นายสมเกียรติ  สุริยพนัธ์ 54/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           224  นางสาวกุลณฐั  พรหมช่วย 50/14 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           225  นางยกเหือง  ถือทอง 57 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           226  นางสาวเสาวณีย ์ บวัแกว้ 59 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           227  นางสาวบุญรัตน์  ปานรัศมี 59/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           228  นางสาวสงัวาลย ์ มนัคง 59/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           229  นายพร้อม  ภูมิสุข 68 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           230  นางมลดา  หมวดเพง็ 77/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           231  นางสมจิตร  ถาวรนุวงศ ์ 91/13 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           232  นางเรณู  ร่มพฤกษ ์ 95/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           233  นางสาวปรียาภรณ์  นครธรรม 95/17 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           234  นางสาวชุติมา  ชนะภกัดี 97/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           235  นางสาวจิต  คงจนัทร์ 97/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           236  นางฐิตาภา  อยูม่นัธรรมา 211/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           237  นางกาญจนา  เรืองสม 95/15 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           238  นางสาวสมจิตต ์ ไหวพริบ 32/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           239  นางลิดารัตน์  โสมคง 43/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           240  นางสุทธิดา  สินปรุ 43/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           241  นายอาํพล  คาํพมีู 43/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           242  นางสาวประทิน  แป้นชุม 43/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           243  นางหนูเพียร  บาลเยน็ 43/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           244  นายนนท ์ สุวรรณอ่อน 43/12 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           245  นางนิตญา  ขาวเขียว 91/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           246  นางวรรณพร  เนียมมูสิก 91/16 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           247  นางสาวบุษกร  ดอกจนัทร์ 91/17 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           248  นางสาวตรี  พนัสินธ์ุ 175/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           249  นางเตียน  นาคสงค ์ 176/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           250  นายไพศิลป์  จนัทร์ทอง 176/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           251  นางสมนึก  กาญจนโรจน์ 176/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           252  นางสายชล  นาคสงค ์ 176/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           253  นายรังสรรค ์  จนัทร์ทอง 176/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           254  นายกอ้งเกียรติ  กลินแกว้ 176/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           255  นายนพดล  นพคุณ 216 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           256  นายจกัรพงษ ์ นพคุณ 216/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           257  นายเจิงเซิง  ลีศิริวรกุล 216/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           258  นางประภา  เสียงเพราะ 12/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           259  นายวิทยา  เดชขจรฤทธา 12/12 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           260  นางสาวเยาวลกัษณ์  ชนะภกัดี 50/20 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           261  นางจิน  รุ่งเจริญ 59/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           262  นายสมัพนัธ์  คงยนื 59/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           263  นางสาวพชัยา  จนัทร์มาศ 151  ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           264  นายยกซิน  คงบาล 169/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           265  นางสาวจามรี  โรจน์บาํรุง 169/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           266  นางกลัยา  หวงัมณี 174 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           267  นางบุญเสริม  สมนึก 180/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           268  นางนภาพร  เยน็สบาย 194/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           269  นางสาวปินปินทัธ์  เยน็สกุล 195/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           270  นางประทุม  บวัแกว้ 207 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           271  นางมาลี  เพช็รเสน 208/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           272  นางนนัทิชา  หนูแดง 208/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           273  นายศิริ  แซ่เตีย 208/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           274  นางวรรณวิษา  สุวรรณณงั 208/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           275  นางยพุดี  วงศณ์ศรี 227/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           276  นางสาวพนัตรี  ทองธรรมชาติ 169/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           277  นางสาวสุชลี  สวสัดี 143 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           278  นางสาวกตญัชุลี  จนัทร์จร 24 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           279  นางจารึก  เพชรคงทอง 24/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           280  นางอุไร  ลนันาวา 24/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           281  นางสาววราภรณ์  ชุมพงศ ์ 24/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           282  นายอรุณ  แกว้มณี 29/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           283  นายนรินทร์ศกัดิ  สงศรีอิน 29/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           284  นางอุไรวรรณ  จิตสงค ์ 29/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           285  นายวิรัตน์  ทองเกิด 39 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           286  นายฟ้าง    ชูดวง 42 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           287  นายสมปอง  ชูดวง 42/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           288  นางนพรัตน์  ไอยรากาญจนศกัดิ 131 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           289  นางสาวกิตติมา  สุริยานนท ์ 154 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           290  นางสาวภคันนัท ์ สุขมา 173 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           291  นายอนนัต ์ นาํขาว 201 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           292  นางจารึก  ไชยวิก 201 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           293  นายวิชาญ  นาํขาว 201/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           294  นางสาวสุวิมล  กาํลงัการ 52/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           295  นางสาวเกศณี  ชูคง 69 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           296  นางเหียง  แกว้สาธร 86 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           297  นางวรรณา  นิยะกิจ 117/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           298  นายปรีชา  ขนัแขง็ 122/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           299  นางมาลี  นุย้บุตร 126/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           300  นางสาวพรทิพย ์ จนัทร์แกว้ 126/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           301  นางสาวดอกไม ้ธงพดุซา 170/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           302  นางสาวบุญแปลก  ทรัพยมี์ 174/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           303  นางเพียรศรี  เพชรประพนัธ์ 176 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           304  นางธนญัญลกัษณ์  อุดร 217 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           305  นายประเสริฐ  พวัเหนียว 251 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           306  นางเพียร  กลินแกว้ 220 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           307  นางสาวมณีกานต ์ ใหม่เกตุ 220/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           308  นายเกียรติศกัดิ  กลินแกว้ 220/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           309  นายโชค  ดาํนาคแกว้ 251/32 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           310  นายประสิทธิ  สุดสงค ์ 251/35 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           311  นายประวิทย ์ เพชร์รัตน์ 316/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           312  นางสาวจิราภรณ์  นิมถนอม 326 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           313  นางจุรี  คาํศรี 326/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           314  นายเจษฎา  ขาวเขียว 91/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           315  นายสุภาพ  ไกรเกตุ 99/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           316  นายสุวรรณ์  แกว้เถาว ์ 101/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           317  นายหรรษา  นิยะกิจ 111 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           318  นายวิชิต  ขาวขวงศ ์ 111/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           319  นางหนูลาบ  นิยะกิจ 111/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           320  นางสาวเรวดี  นิยะกิจ 111/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           321  นายธีระวฒัน์  ขาวเขียว 116/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           322  นายไสว  ไกรเกตุ 117/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           323  ส.ต.สิทธิชยั  ไกรเกตุ 117/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           324  นางสาวสิริรัตน์  เพง็จนัทร์ 125/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           325  นายกิติ  กลินแกว้ 136/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           326  นางสุพรรัตน์  ขาวเขียว 185/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           327  นางอรุณี  ชยัพรหม 185/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           328  นางสาวเยาวลกัษณ์  ชมเชา้ - ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           329  นางประคอง  คงทอง 88 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           330  นายอดิศกัดิ  จงดู 88/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           331  นายกิติศกัดิ  ทองทิพย ์ 88/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           332  นายสุรศกัดิ  คงทอง 88/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           333  นายเอกชยั  เพง็สุวรรณ 88/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           334  นางจีบ  มีสิทธิ 174 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           335  นายพิมนต ์ เชาวลิตร 185/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           336  นางลาํพลูา  มีสิทธิ 185/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           337  นางอรศรี  กุละคาํแสง 185/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           338  นางเฉลียว  แกว้สาธร 185/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           339  นายธีรภทัร์  ชูคง 185/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           340  นางศิรินารถ  โพธิญาณ 203 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           341  นายจามิกร  นุย้บุตร 303/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           342  นายวรพร  ทองทิพย ์ 341 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           343  นายนพดล  ไตรภูมิ 99/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           344  นายธวชัชยั  ไตรภูมิ 99/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           345  นางปราณี  แกว้เถาว ์ 101 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           346  นายกฤษดา  หงวนสง่า 101/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           347  นายวีระศกัดิ  ไตรภูมิ 113/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           348  นางสาวสุดาวรรณ  สนธิคุณ 101/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           349  นางสาวยพุาพร  จนัทร์มุก 101/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           350  นายพงศพ์ฒัน์  นพคุณ 101/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           351  นายวิจิตร  หินนนั 104 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           352  นางสาวอาภรณ์  หินนนั 104/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           353  นางอารีย ์ ทิพยก์องลาศ 113 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           354  นายปรีชา  ทิพยก์องลาศ 113 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           355  นางสาวสุภทัรา  จนัมุก 113/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           356  นางสาวสมใจ  ศกัดิรัตน์ 113/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           357  นายสมมาต  จนัทร์มุก 115/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           358  นางกานดา  ไกรเกตุ 115/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           359  นางพร้อม  ไกรเกตุ 116 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           360  นายอรุณ  ไกรเกตุ 116 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           361  นางสาวขวญัตา  ทองจนัทร์แกว้ 116/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           362  นางสาวแพรวนภา  มีดว้ง 116/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           363  นางสมใจ  ทองจนัทร์แกว้ 116/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           364  นางวิมณฑา  ทองคาํ 116/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           365  นางจิราภรณ์  สร้อยสุวรรณ 32/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           366  นางมลธิรา  ชูมณี 43/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           367  นางกิมเอียน  ขาวเขียว 86/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           368  นางจงจิตร  อ่อนแกว้ 99/12 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           369  นางเบญจมาศ  คาํทองแกว้ 103/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           370  นายสมคิด  หินนนั 104/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           371  นางสาวศิรประภา  ขาวจนัทร์คง 108/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           372  นายเจริญ  ศรีสงัข ์ 113/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           373  นายจารึก  จนัทร์มุก 115 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           374  นางเจียม  พลสวสัดิ   115/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           375  นายปาน  คงไสยา 115/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           376  นายชยัยนัต ์ จนัทร์มุก 115/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           377  นางสาวสุปรีดา  คาํทองแกว้ 115/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           378  นายวิโรจน์  ชา้งอินทร์ 115/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           379  นางเหวียน  ไกรเกตุ 117 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           380  นายไสว  หินนนั 125/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           381  นายไกรศร  หินนนั 99/12 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           382  นางสม  สมปอง 100 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           383  นางสาวเจนจิรา  ทองคาํ 40/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           384  นางสาวบุญสิตา  ณ นคร 43/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           385  นางสาวบุญจิต  ภู่เจริญ 44/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           386  นางสาววิมลรัตน์  ทองสุข 44/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           387  นางสมหมาย  ศรีสุวรรณ 44/11 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           388  นางบุญลือ  คงศาลา 44/12 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           389  นางหนูเวียง  บุญเกิด 46 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           390  นางบุศรินทร์  เลิศศิริณภา 46/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           391  นางสาวญาณิศา  แกว้ประดิษฐ 46/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           392  นายชยัฤทธิ  นยัเนตร 63 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           393  นางสาวกญัญา  ทิพยก์องลาศ 110/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           394  นายสุวิทย ์ นุ่นอ่อน 46/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           395  นางสาววรรณา  คุณวงศ ์ 4/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           396  นายสนนั   เดชขจรฤทธา  12 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           397  นายวรวฒิุ  ทองไฝ 12/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           398  นายประมูล  จนัทร์สุวรรณ 12/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           399  นายสมวงษ ์ เลิศบุรุษ 12/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           400  นางสาวสุธิดา  มือเพช็ร 12/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           401  นางสาวสุนิตย ์ ขาวสนิท 12/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           402  นายธรรมรัตน์  คงทองเอียด 34 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           403  นายสญัชยั  ภูมิสุข 68 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           404  นางนฤมล  สุทธิสงค ์ 91/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           405  นางสาวสุรีวลัย ์ วตัถุ 91/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           406  นายชยัยา  ปานเกลียง 91/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           407  นางสาวอมลวรรณ  กอธวชั 93/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           408  นายเลียบ  รามอินทร์ 94 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           409  นางอาํพนั  ชนะภกัดี   94/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           410  นางสาววิลาวลัย ์ เกิดเถือน 93 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           411  นางสาวพิจิตรา  คงสุข 91/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           412  นางสาวเพญ็ณี  ชมเชา้ 91/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           413  นางสาวประดบั  ขาํเกลียง 95/21 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           414  นายสง่า  เดชจรฤทธา 130/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           415  นายชชัวาล  พลูประเสริฐ 148/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           416  นางสาวนวลจนัทร์  ศรีสวสัดิ 148/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           417  นางสุนีย ์ ปทุมล่องทอง 148/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           418  นายปรีชา  จงไกรจกัร 164 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           419  นายอาํพล  ทองมี 168 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           420  นายกฤษณะ  หงวนสง่า 101/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           421  นางสาวดวงพร  เกิดกุล 100 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           422  นายปกรณ์  จิวพฒันกุล 5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           423  นางสาวพนมรุ้ง  เคนดา 4/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           424  นายถาวร  เพชรโสม 4/10 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           425  นางธิดา  นวลมุสิก 4/12 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           426  นางเจริญ  สงัขสิ์งห์ 4/13 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           427  นางอารีย ์ เส้งประถม 4/15 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           428  นายทวีศกัดิ  ทองรักษ ์ 31/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           429  นางยพุา  แซ่ลิม 31/11 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           430  นางสาวพชัราพร  แสงจนัทร์ 44 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           431  นางสาวกนกวรรณ  ชนะภกัดี 44/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           432  นางสาววนัวิสา  ปัทมา 44/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           433  นางวาด  ชูสงคราม 44/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           434  นางสาวอานาญ  จนัทร์จร 44/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           435  นางสาวณฐักานต ์ เกศชนะ 44/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           436  นางวรรณี  ศรีวิสุทธิ 44/14 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           437  นางสาวมะลิ  ไชยนุรัตน์ 44/15 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           438  นางสาวอรวรรณ  หนูวิน 44/17 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           439  นางสาวธิดารัตน์  รักคง 44/23 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           440  นางสาวพรพิมล  ปลกัปลา 105 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           441  นางณฐัพชัร์  ศรีสุวรรณ 120 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           442  นางวรรณเพญ็  เลิศเกียรติรัชตะ 170/11 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           443  นางทรงศรี  ชืนชม 170/15 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           444  นางสมบุญ กูเ้มือง 40 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           445  นางสาวเสาวลกัษณ์  กูเ้มือง 40 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           446  นางสิริลกัษณ์  เสียงใหญ่ 40/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           447  นายอินสม  อินตาลา 40/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           448  นายเทิดไท  จนัทร์แจ่ม 40/7 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           449  นางสาวจเร  นุชพืช 43/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           450  นางกุศล  นาพนงั 86/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           451  นางสาววนิดา  เพง็สกุล 122 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           452  นายเผือน  แกว้มณี 148/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           453  นายทวยเทพ  จนัทร์แจ่ม 155 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           454  นางฉลวย  ดอนพต 155/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           455  นายพรหมชนะ  แกว้ควรชุม 155/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           456  นายชยัชวชัย ์ ทองคาํ 155/4 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           457  นายอาํนวย  ฝางเกตุ 170/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           458  นายประภาส  ฝางเกตุ 170/9 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           459  นางไพรุ่น  ช่วยนุ่น 170/12 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           460  นายสุเทพ  ฝางเกตุ 170/13 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           461  นายภิเชต  ฝางเกตุ 170/14 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           462  นายกา้นเพชร  หนูแกว้ 170/20 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           463  นายสุชีพ  ฝางเกตุ 170/25 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           464  นายประทุม  อุธยี 171/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           465  นายมหินท ์ อินทร์ดว้ง 183 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           466  นายแอด๊  นวลพลบั 184/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           467  นางสาวอมราวดี  จิรธนกิจเลิศ 186/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           468  นางสาวณฐัณิชา  ฝางเกตุ 189 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           469  นางสาวณฎัฐพร  เดียววนิช 190 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           470  นางวราภรณ์  เดียววนิช 190/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           471  นางสาวจิราวรรณ์  ปรีดาศกัดิ  170/13 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           472  นางสาวอรวรรณ  บุญกิม 13 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           473  นางวารี  บุญเนือง 15 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           474  นายสมัฤทธิ  ยงัดาํ 15/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           475  นางสาวบุญมา  โอคง 38/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           476  นางสาวทาริกา  คงจนัทร์ 45/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           477  นายณทั  เพชรโสม 83/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           478  นางพิมพนิ์ภา  วฒันะเยาวนนท ์ 83/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           479  นางปรียานุช  เกิดลาภ 91/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           480  นางปรีดา  ชวดชุม 91/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           481  นางหนูพมุ  คงสมบติั 102/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           482  นายพีชชญา  อยูจุ่ล 106 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           483  นางพรรณี  มีแสง 119/2 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           484  นางภณิดา  จนัทร์ทอง 119/3 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           485  นางสาวดวงเดือน  กองสุข 130 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           486  นางสาวอาริตา  กาํลงัการ 136/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           487  นางสาววรรณา  คงธานี 172 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           488  นางสาวสุพตัรา  จาํปาทอง 179 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           489  นายสมพร  ศรีทอง 179/5 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           490  นายจาํนอง  สุดใจใหม ่ 180 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           491  นางอรอุมา  สุดใจใหม ่ 180 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           492  นายคทาวธุ  วทุธิพงศ ์ 180/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           493  นางสาวกิตติยา สุดใจใหม ่ 180/8 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           494  นางสาวบุญมา  ทองอ่อน 198/6 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           495  นายสุรีย ์ ทองขาว 198/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           496  นายชาํนาญ  พรหมทอง 200/1 ม.1 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           497  นางสาคร  ช่วงโชติ 7/6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           498  นายกฤษฎา  ปานจนะ 8/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           499  นายสมศกัดิ  สุขหิรัญ 7/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           500  นายมงคล  จนัทร์อ่อน 139 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           501  นายประดิษฐ์  ทบัเกลียง 6/5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           502  นายชาํนาญ  คุม้เสน 40/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           503  นางสาวอุไรวรรณ  สุขหิรัญ 40 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           504  นายพิศ  สุขหิรัญ 40 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           505  นางแดง  พริกนุ่น 313 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           506  นายวรพงศ ์ วิวฒันศิลป์ 6/6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           507  นายวิลยั  ศรีเจริญ 8/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           508  นางสาวขวญัฤดี  จินะ 6/8 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           509  นางสมพิศ  บุญราม 6/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           510  นายวินยั  แดงสวสัดิ 7/8 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           511  นางสาวอกัษร  ศรีพะเนิน 6/7 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           512  นายสหรักษ ์ สุขหิรัญ 40/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           513  นายวีระพงษ ์ ช่วงโชติ 7/6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           514  นายสมบูรณ์  พริกนุ่น 150 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           515  นางกิจติมา  ชูแกว้ 7/13 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           516  นายนิวฒัน์  ขนุพิทกัษ ์ 4/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           517  นายสมพงค ์ แกลว้ชู 3/5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           518  นางสาวสายฝน  ขนุพิทกัษ ์ 4/5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           519  นายสุเทพ  พดูดี 3/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           520  นางเรวดี  หนูรอด 83/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           521  นายปรีชา ขนุพิทกัษ ์ 37/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           522  นายจวน  ขนุพิทกัษ ์ 88 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           523  นายระเบียบ  ฉิมดี 1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           524  นางสาวมลฤดี  แดงสวสัดิ 37/5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           525  นายดาํเนิน  แดงสวสัดิ 37/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           526  นายทวีศกัดิ  แดงสวสัดิ 37/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           527  นางจรวยพร  เพชรรัตน์ 3/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           528  นายไชยยณัห์  ชูสกุล 3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           529  นายชูชาติ  ชูสกุล 37/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           530  นายธนกร  ชูสกลุ 3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           531  นางเฟือง  ชูสกุล 3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           532  นายสมภาพ  แกลว้ชู 3/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           533  นายพรชยั  ชูสกุล 4/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           534  นายปิยะ  แกลว้ชู 3/8 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           535  นายพรศกัดิ  แกลว้ชู 3/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           536  นายวรรณชยั  สุขหิรัญ 7/9 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           537  นายดิเรก  ฉิมดี 1/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           538  นายวิศิษฐ  สุขหิรัญ 7/11 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           539  น.ส.อมรณ์ ชูสกลุ 4/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           540  นายอนนัต ์ ฉิมดี 1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           541  นายคมกริช  มีทรัพย ์ 3/6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           542  นายประกฤต  บาํรุงชาติ 3/6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           543  นางสาวมลัลิกา  ลนัซา้ย 4/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           544  นายธวชั  ใจแกว้ 11/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           545  นางสาวชลธิชา  เกลียงสุวรรณ 10/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           546  นางสาวสาคร  ใจแกว้ 11/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           547  นางสาวสุภาวดี  ศรีกาํพล 15/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           548  นายสุริโยก  ชูมี 15/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           549  นางสมจิตร  พรหมเขียว 14/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           550  นางสาวเสาวณีย ์ เพชรรัตน์ 15/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           551  นายปรีชา  จนัทร์แกว้ 106 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           552  นายสมคิด ใจแกว้ 11/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           553  นางสาวสมจิตร  ใจแกว้ 11/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           554  นางนพวรรณ  ชุมแดง 50 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           555  นางหนูสวน  เกลียงสุวรรณ 11/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           556  น.ส.ละม่อม เพชรรัตน์ 15/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           557  นางถาวร  เพชรรัตน์ 49 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           558  นายจนัทิระ  เกลียงสุวรรณ 10 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           559  นายประพาน  เพชรรัตน์ 15/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           560  นางเกษร  เกลียงสุวรรณ 10/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           561  นางสาวนพวรรณ  แดงสวสัดิ 60 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           562  นายเสกสรร  สุขหิรัญ 7/7 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           563  นางเคลือน  แกว้คง 91 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           564  น.ส.ละออ พงศพิ์ชิตชยั 114 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           565  นางอรพิน  เกตุแกว้ 22/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           566  นางจาํนงค ์ หนูเจียม   ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           567  นางอาํพร  สดรุ่ง 7/5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           568  น.ส.ศิริโสภา  สมวงศ ์ 114/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           569  นายธีรวีร์  ตนัติพงศ ์ 177/6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           570  นางอารมณ์  หิรัญเรือง 178 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           571  นายสาธร  ชูแกว้ 21/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           572  นางชุตินนัท ์ ชามโสม 12/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           573  นายพิศิษฐ์  สุดหลา้ 52/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           574  นางสาวกาญจนา  ไชยโย 52 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           575  นางสาวปรีดา  ดวงแข 177/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           576  นางสาวจาํปา  แดงเลิศ 21/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           577  นางอาํพรรณ์  บริบูรณ์ 120 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           578  นายทวีศกัดิ  เรืองเอียด 24/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           579  นางสาวณฐัจารี  กญัจนกาญจน์ 5/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           580  นายอุทยั  รัตนประเสริฐ 21/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           581  นางสาวละเวง  พานทอง 6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           582  นางสาวสายฝน  ฝอยทอง 24/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           583  นางประจวบ  ดว้งพรหม 6/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           584  นางจริพร  นาคสด 114/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           585  นายจาํเนียร  บริบูรณ์ 120/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           586  นางบุญเชาว ์ ชามโสม 177/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           587  นายริน  สุวรรณพฤก 12 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           588  นางสาวบณัฑิตา   ชามโสม 177/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           589  นางสุวรรณี  ศรีพะเนิน 5/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           590  นางสาวละมยั  เพชรรัตน์ 25/2 2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           591  นายพร  ชุมเศรียร 16/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           592  นายเทวาฤทธิ  ชามโสม 19/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           593  นางปราณี  พริกนุ่น 93 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           594  นายไข่พวั  จนัทร์เพช็ร 24 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           595  นายณรงค ์ พริกนุ่น 93/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           596  นางอาภรณ์  จนัทร์เล็ก 22/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           597  นางสาวระเบียบ  เพชรรัตน์ 34/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           598  นางส้อย  ชุมเศียร 19/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           599  นางสมัพนัธ์  โชติมณี 34/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           600  นายถวิล  เพชรรัตน์ 18/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           601  นายสมบูรณ์  เพชรรัตน์ 34 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           602  นางสาวมณีรัตนา  เพชรรัตน์ 35 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           603  นายประจวบ  สุขเรือง 47 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           604  นายนพดล  อินทรรักษ ์ 334 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           605  นายโชคดี  จิตเจริญ 179 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           606  นายอนุกูล  ชูเขียว 25 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           607  นายบุญเลิศ  ศรีพฒัน์ 96/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           608  นายจรูญ  ชูเขียว 25/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           609  นางอรัญญา  พริกนุ่น 17 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           610  นายสมเกียรติ  อนนัตราช 15 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           611  น.ส.ศิริขวญั  อนนัตราช 15/5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           612  นายนรินทร์  สวนอุ่น 25/5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           613  นางโสรยา  ทองเกิด 25/6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           614  น.ส.สายฝน  ชูเขียว 25/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           615  น.ส.ยพิุน  ทองชล 25/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           616  นางละออง  ทองชล 25/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           617  น.ส.บงัอร  เกลียงสุวรรณ 130 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           618  นายสึก  สุขหิรัญ 7 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           619  นายอุดม  พรหมอินทร์ 21/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           620  นางพนัธ์ยา  ชูแกว้ 21/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           621  นางสุธิดา  ชูแกว้ 34/6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           622  นายธีระศกัดิ  พรหมเขียว 120/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           623  นายถาวร  สุขหิรัญ 7/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           624  น.ส.ชนากานต ์ สุขหิรัญ 7/12 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           625  น.ส.สารภี  แกลว้ชู 3/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           626  นายราวี  บวัทอง 96/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           627  นายกมล  ผลแรก 123/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           628  นางประดบั  ขนาํคอก 6/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           629  นางประกอบ  สุขหิรัญ 5/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           630  นายสินณรงค ์ สุขหิรัญ 5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           631  น.ส.รมยช์ลี  คงจีน 12/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           632  นายสมาน  ปะริรัมย ์ 45/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           633  น.ส.สุพรรณี  ปะริรัมย ์ 45/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           634  น.ส.จนัทรา  พิลา 46 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           635  น.ส.ศิริกลัยา  จิตรเจริญ 180 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           636  นายกอบชยั  ช่วงชุณห์ส่อง 12/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           637  นางกรองกาญจน์  ชูแกว้ 21/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           638  นายดรงฤทธิ  สุขหิรัญ 7/10 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           639  น.ส.รุ่งนภา  ไชยโย 34/5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           640  นางสาคร  สุขหิรัญ 7/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           641  นายนิรมิต  สุวรรณพฤก 3/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           642  นายฤทธิชยั  สุขเรือง 7/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           643  นายวฒิุศกัดิ  แซ่ด่าน 85/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           644  น.ส.อรอุมา  ผลศิริ 117 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           645  นายเศวต  ช่วงชุณห์ส่อง 12/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           646  นางจนัทร์จิรา  ศรีพะเนิน 34/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           647  นายจีระศกัดิ  ลนัซา้ย 2/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           648  นายวิจิตร  ลนัซา้ย 2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           649  นางอุสา  สุขหิรัญ 6/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           650  นางอภิวรรณ  สุวรรณพฤก 59/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           651  น.ส.ประไพ  ชโลธร 59 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           652  น.ส.สาคร  ยงัดาํ 16/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           653  นายวิชาญ  เพชรหมง้ 60 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           654  นางบุญพา  ชโลธร 59 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           655  นางหนูพิน  ชุมเศียร 13/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           656  นางสารี  รามคลา้ย 68 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           657  นายสายณัห์  ชโลธร 59/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           658  นางพชัรีพร  ทบัเกลียง 13/3 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           659  นายอรรถพล  ทบัเกลียง 13/5 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           660  น.ส.ยนิดี  รุ่งโรจน์ 13/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           661  น.ส.จิระสาร  พรหมเขียว 14 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           662  นางบุญรัตน์  ทบัเกลียง 13 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           663  น.ส.สมทิพย ์ ชุมเศียร 16/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           664  นายสุธรรม  บุญฤทธิ 145 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           665  น.ส.จารีย ์ ทบัเกลียง 10/1 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           666  นางณฐักานต ์ ไกรสิน 13/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           667  นางถนอมศรี  แซ่ด่าน 85/2 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           668  น.ส.จนัทร์จิรา  ส้มพลอย 2/4 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           669  นายเรียน  แก่นตา 2/6 ม.2 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           670  นางสาวสุพรรณี  แกว้กาญจน์ 13 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           671  นางจิตติมนต ์ แกว้กาญจน์ 14 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           672  นายประดบั  คงปาน 99/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           673  นางอารมณ์  เรืองรักษ ์ 99/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           674  นางสาวกนิษฐา  แกว้กาญจน์ 144/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           675  นางมลณภา  ช่วยสงัข ์ 13/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           676  นางสาวนงเยาว ์ ช่วยสงัข ์ 13/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           677  นายโสธยา  เกือกูล 207/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           678  นายวารินทร์  นวลศรีทอง 120 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           679  นางเพญ็ภนา  จนัทร์ดาํ 120/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           680  นางจาย  จีนคง 13 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           681  นางขวญัจิรา  นาคปราง 178/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           682  นางสาวปวริศา  เจริญ 11/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           683  นางสาวฐานิตาพชัร  ดว้งแป้น 11/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           684  นางอรชร  ปานสุข 11/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           685  นางวนัดี  รอดแกว้ 10/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           686  นางสาวสุนีย ์ รอดแกว้ 10/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           687  นายประภา  บญัชาการ 203 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           688  นายวิรัตน์  รอกแกว้ 10 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           689  นางผ่อง  รักขาว 158/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           690  นางสาวมลิษา  ทองรอด 158 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           691  นางสาวปริมล  กาลสุวรรณ 10/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           692  นางแดง  มีแกว้ 158/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           693  นายสาทิตย ์ นุ่นหอม 10/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           694  นางลดัดา  รอดแกว้ 10/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           695  นางพทัธนนัท ์ ขนุบุญจนัทร์ 25/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           696  นายจีระพนัธ์  เกิดสุวรรณ 36/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           697  นางสาวสุภาภรณ์  กรรฤทธิ 46 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           698  นางแดง  ขนุบุญจนัทร์ 16 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           699  นางจาํลอง  จนัทร์ณรงค ์ 19 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           700  นางสาววรรณเพญ็  เกิดสุวรรณ 36/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           701  นางหนูนาํ  คงแกว้ 40/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           702  นางกนัญา  ทองเนียม 41/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           703  นางปรานอม  แกว้กาญจน์ 40/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           704  นางบุญเรือน  จนัทร์ดาํ 70/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           705  นายวิทูร  จนัทร์ดาํ 12 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           706  นายขนัธ์ชยัยา  ทองพนูแกว้ 41 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           707  นางลิขิต  ทองพนูแกว้ 41/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           708  นางออนอนงค ์ แก่นแกว้ 70/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           709  นางสาวปริชาติ  หงษท์อง 88/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           710  นายณฐัพร  สงคห์นู 135/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           711  นายสาํเริง  สุขจู 101/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           712  นายช่วง  ศรีเจริญ 23 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           713  นางสาวลดัดาวลัย ์ สงคห์นู 135/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           714  นางจาย  จนัทร์ดาํ 31 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           715  นางศรีนอง  สามสอนศรี 103/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           716  นายพนั  บวัจนัทร์ 103/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           717  นางสาวดวงใจ  จนัทร์สน 101/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           718  นายเศียร  สุขจู 101 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           719  นางชฎาพร  แจง้ใจ 135/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           720  นางสาวอุบล  รักปลอด 135/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           721  นางนิตยา  มะพลบัแกว้ 103/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           722  นายสมโภชน์  กิจสงมาก 31/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           723  นายประกอบ  อินทร์ทอง 85/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           724  นายรัศมี  มีเสน 178/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           725  นายเศรษฐพงศ ์ สุวรรณมณี 75/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           726  นางสาวนิตยา  จงไกรจกัร 75/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           727  นายณฐัวฒิุ  ทุมลี 74/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           728  นายเสวียน  อินทร์ชยั 74 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           729  นายเถียน  ทองเกตุ 197 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           730  นางบุรี  จงไกรจกัร 75/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           731  นายวิโรจน์  ชาํนาญแทน - ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           732  นางแดง  จงไกรจกัร 75 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           733  นายศรีสุเทพ  จงไกรจกัร 75 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           734  นายนิพล  จงไกรจกัร 75/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           735  นางสาวกชกร  อินทร์ทอง 85/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           736  นายเกียรติศกัดิ  จิตรเจริญ 173/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           737  นางอาํไพ  มูสิกะ 134/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           738  นางพรเพญ็  หวงัแกว้ 173/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           739  นายวิชาญ  เกิดสุวรรณ 44/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           740  นางอาํนวย  แกว้กาญจน์ 102/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           741  นางสาวนยันา  มนตแ์กว้ 205/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           742  นางสาวจิระพร  ทองพนูแกว้ 206 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           743  นางรัตนา  วรรณเกือ 104 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           744  นายเสริม  เส้งพฒัน์ 204 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           745  นายวชัระ  ทองขาว 205 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           746  นางรจนา  แกว้กาญจน์ 114/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           747  นายนบั  แกว้กาญจน์ 207 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           748  นางสมหมาย  มีแกว้ 114 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           749  นางหนูราย  แกว้ทองสร 12 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           750  นางฐานิฎา  เกิดสุวรรณ 44/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           751  นายปรีชา  เกิดสุวรรณ 44 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           752  นางสุพรรณี  สุวรรณรัตน์ 142/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           753  นางมาลี  สุวรรณบุรี 142/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           754  นางสาวจินตนา  รัตนภิรมย ์ 206/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           755  นางสาวเรวดี  หมวดทอง 104/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           756  นายเกียรติศกัดิ  จนัทร์ดาํ 104/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           757  นายคล่อง  แดงสี 155 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           758  นางสาวอาทิตยา  มณีรัตน์ 155/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           759  นายทนิต  อยูตุ่ง้ 12/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           760  นายสุระชยั  ทองขาว 184 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           761  นางเหรียญ  ปานคง 83 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           762  นายชุมพล  มณีรัตน์ 154 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           763  นางสาวพชัรีย ์ มณีรัตน์ 155/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           764  นางสาวจารึก  มณีรัตน์ 154/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           765  นายวิทยา  หยูตุ่ง้ 12 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           766  นางจาํเนียร  หยูตุ่ง้ 12 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           767  นางสาวไพรัตน์  หวงัแกว้ 148 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           768  นางมาลี  ขนุทองจนัทร์ 148/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           769  นายเจษฎาวธุ  หอมหวาน 1/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           770  นางบุศบา  จาํใบ 1/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           771  นายสุภะชยั  บญัชาการ 3/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           772  นางสาวเรวดี  แซ่เลียว 3/10 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           773  นางสาวกลัยา  มีจาํนงค ์ 3/9 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           774  นางสาววาสนา  หวัเปียน 1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           775  นายแคลว้  มีจาํนงค ์ 18 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           776  นางประคิน  ทองเกือ 3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           777  นายบุญมี  สมบูรณ์ 134/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           778  นายปิยพงษ ์ สมบูรณ์ 134/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           779  นางเรณู  เกิดกนั 147/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           780  นายสายชล  บญัชาการ 2/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           781  นางวิลาศ  สุจนัศรี 4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           782  นางหนูพวั  ทองเกือ 4/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           783  นายวิชยะ  คงจนัทร์ 3/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           784  นางภามร  รุ่งชู 3/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           785  นายสนัติสุข  รุ่งชู 3/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           786  นายวราวฒิุ  เชาวนา 62 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           787  นายประยรู  บุญราม 160/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           788  นางสมหมาย  พรหมจนัทร์ 107/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           789  นายสวสัดิ  นาคปราง 73/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           790  นางสมปอง  จนัทร์หลี 73 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           791  นายสุริยนัต ์ บุญราม 160 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           792  นางองัคนา  แมงเมิน 62/8 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           793  นายถาวร  ทองนวล 62/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           794  นายสมชาย  ชูบุตร 62/10 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           795  นายสมศกัดิ  คาํแดง 63/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           796  นายชม  เพิกสุข 63 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           797  นายสุรินทร์  บุญราม 162 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           798  นางสมจิตร  คาํแดง 63/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           799  นายชาํนาญ  คาํแดง 63 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           800  นางสาวเนาวรัตน์  อินทรรักษ ์ 62/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           801  นางหนูสริญ  ทองรอด 158 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           802  นางสาวขวญัฤดี  สุขจู 17/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           803  นางมณฑา  ดว้งชู 73/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           804  นายฉตัรชยั  คงจนัทร์ 137 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           805  นายอาํพรรณ  บวัจนัทร์ 17/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           806  นางสาวกรรณิกา  บวัจนัทร์ 17/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           807  นายณรงค ์ จงใจ 69 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           808  นายวิเชียร  ชุมแสง 71/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           809  นายจาํลอง  อ่อนนอ้ม 17 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           810  นางลิขิต  ช่วยสงัข ์ 64/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           811  นายสุบิน  อินทร์ทอง 85/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           812  นางชูศรี  สุขจู 17/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           813  นายสมหมาย  คงจนัทร์ 5/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           814  นายทวีป  ชุมทอง 7/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           815  นายชยัณรงค ์ คงจนัทร์ 5/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           816  นายลิขิต  แซ่ตนั 5/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           817  นายวิโรจน์  จีนนุย้ 5/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           818  นายภงศภิ์ภทัร  แซ่ตนั 5/7 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           819  นายหนูวิน  ทองเกือ 3/7 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           820  นางหวล  จงไกรจกัร 5/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           821  นายศิวพงค ์ ศรีทิพย ์ 5/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           822  นายบรรจบ  พรหมจนัทร์ 201 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           823  นายศกัดิพล  มูสิกะ 134/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           824  นายสามารถ  ขวญัแกว้ 2/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           825  นายพิชยั  ทองเกิด 107/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           826  นายสมศกัดิ  พรมเลิศ 123/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           827  นางสาวอาริตา  ทิพยห์มดั 123/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           828  นายธงชยั  วงษม์ากสกุล 1/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           829  นางสาวอุบลรัตน์  คาํแกว้ 123/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           830  นายจิรวฒัน์  เกษเพชร 123/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           831  นางเครือวลัย ์ เหงาพรม 123 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           832  นางรัตนา  เกษเพชร 123 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           833  นายถนอม  คาํนวล 134/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           834  นายประนุตร์  มาตรา 123/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           835  นายดาํริห์  เกษเพชร 42/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           836  นายชยัณรงค ์ ไชยมติ 123/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           837  นางบุญรอง  แกว้กาญจน์ 18/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           838  นางสุทิพย ์ สมบูรณ์ 134/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           839  นายสุจิน  แกว้ทองศร 178/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           840  นายประสิทธิ  นาคปราง 178 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           841  นางศิราณี  นาคปราง 178/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           842  นายแนบ  แกว้กาญจน์ 18/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           843  นายพงศกัดิ  สมบูรณ์ 134/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           844  นางสมใจ  พลายดวง 134 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           845  นายวีรนยั  พลายดว้ง 134 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           846  นางอาํนวย  นาคปราง 196 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           847  นายปรีชา  แสงวิรุณ 196/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           848  นางสาวเกษร  มีจาํนงค ์ 201/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           849  นายปฐมพงศ ์ นาคปราง 178/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           850  นายอาฤษช์  บญัชาการ 2/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           851  นางสาวกาญจนา  กรรฤทธิ 71/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           852  นายนพดล  หวงัแกว้ 58 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           853  นางสาวอินทิวา  ศรีรักษ ์ 9/7 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           854  นางสาววิจิตราภรณ์  เพชรชู 161 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           855  นางสายบวั  เพชรชู 138 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           856  นางสาวจรัสศรี  หวงัแกว้ 9/9 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           857  นายรักชาติ  บญัชาการ 3/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           858  นางบุญเลือน  อยูศ่รี 177/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           859  นางวิจิตรา  จนัทร์รงค ์ 1/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           860  นางสาววิจิตร  ทองเกิด 107/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           861  นางสาวนิภา  กรรฤทธิ 46 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           862  นายนพดล  ปานคง 83 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           863  นางทศั  สุขศรี 51/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           864  นายเกลือม  พทุธรัตนงั 122 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           865  นายบุญเกือ  เชาวนา 62/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           866  นางสาวศิริพร  หวงัแกว้ 107 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           867  นายเจิม  มีทอง 98/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           868  นายอุดร  เชาวนา 122/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           869  นายวิโรจน์  ทองเกิด 96 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           870  นางแอบ  ทองเกิด - ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           871  นางสาวอาํนวย  แช่มศรี 80 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           872  นางสาวณิชวรรณ  เจริญสุข 9/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           873  นางวิลาศ  นวลปาน 9/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           874  นางสาวเมริษา  หามอุปการ 9/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           875  นายประมูล  นวลปาน 9 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           876  นางจนัทนา  ภูวงค ์ 5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           877  นายเชย  ชุมแสง 9/11 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           878  นางวิรัตน์  นวลปาน 163/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           879  นางสมพร  ชุมแสง 163 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           880  นายสนัติสุข  สงคห์นู 5/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           881  นางหนูพิน  ทองขนาน 9/8 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           882  นายชยัชนะ  หวงัแกว้ 58 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           883  นางสาวบุญคุม้  แดงสี 155 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           884  นายสญัญา  พถูวาสน์ 161/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           885  นายสนัติสุข  เพชรชู 194 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           886  นายสวงค ์ เพชรชู 63/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           887  นางวรรณี  เรืองศรี 195 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           888  นายกิตติวฒัน์  แกว้จนัทร์ทอง 7/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           889  นายดนยั  แกว้จนัทร์ทอง 7/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           890  นางหนูพดั  นวลปาน 9/10 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           891  นางสาวจุรีรัตน์  แกว้จนัทร์ทอง - ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           892  นายหนูลาภ  นวลปาน 9/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           893  นางอารีย ์ ดาํคง 8/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           894  นางสาวอารีย ์ แดงสี 155/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           895  นายประเสริฐ  นุ่มเนียม 39 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           896  นางสาวจีรพา  พฒัน์คลา้ย 36/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           897  นางวงษา  ศรีบุญโรจน์ 202 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           898  นางสาวณฐัวรรณ  สุขพนัธ์ 37/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           899  นายออนนัต ์ ศรีพะเนิน 40/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           900  นายทวี  เกิดสุวรรณ 36 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           901  นางสาวมลิษา  จีนคง 40 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           902  นางภาวิณี  จีนคง   ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           903  นางสาวอุบลรัตน์  สุวรรณมณี 39 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           904  นางภูษณิศา  จนัทรน์ลาํภู 39/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           905  นางสาววิศาล  หมนัพียร 202 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           906  นางสุมาลี  กล่อมเกลียง 121 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           907  นายชยัวชั  นวลศรีทอง 103 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           908  นายเหวียน  รักปลอดภยั 135/7 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           909  นางกิมถนั  ทองส่งโสม 22/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           910  นางพิศมยั  หงษท์อง 25/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           911  นางลดัดา  มีแกว้ 136 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           912  นายชยัรัตน์  ทองส่งโสม 22/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           913  นางสาวสุพรรณิการ์  ขาวมี 135/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           914  นางสาววิลยั  จนัทร์ดาํ 31/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           915  นางอจัฉราพรรณ์  สินธุรักษ ์ 103/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           916  นางสาวขวญัดาว  ผา่นสาคร 31/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           917  นางสมคิด  ถาวรสงัข ์ 101/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           918  นางสาวลาํใย  มนตแ์กว้ 102 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           919  นายศกัดา  ภูมิภกัดิ 49/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           920  นางสาวอรวรรณ  พลูสวสัดิ 37/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           921  นางศรีแพร  จีนคง 37/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           922  นางเสาวภา  ขาํขนุ 49/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           923  นางนิตยา  เพชรหมง้ 49/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           924  นายเถียน  หยูตุ้ง้ 55 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           925  นายประถม  หยูตุ้ง้ 55/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           926  นางปรีดา  พนัแจ่ม 55/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           927  นางประเนือม  หนูเกตุ 56 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           928  นางเผียน  หยูตุ้ง้ 46/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           929  นางถนอม  ฉิมพิมล 182/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           930  นายสุทิน  เกิดกนั 135 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           931  นางอมรา  บวัจนัทร์ 135/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           932  นายอภิชาติ  เมียนเพชร 182/7 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           933  นางพรศรี  รอดแกว้ 39/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           934  นางสาวเขมิกา  คงแกว้ 40/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           935  นายเสรี  ชูแกว้ 135/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           936  นายเกษมสนัต ์ แกว้คง 182/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           937  นางสาวขวญัจิต  บวัจนัทร์ 185 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           938  นางอภิษฎา  มุสิโก 182/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           939  นางวรรณดี  สงัขด์วง 182/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           940  นางอรอุมา  บวัจนัทร์ 182/7 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           941  นายสมพร  บวัจนัทร์ 182/6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           942  นางสาวณฐักานต ์ ขนุทองจนัทร์ 25 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           943  นายโกสินทร์  มีแกว้ 39/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           944  นายสมปอง  หินมี 48 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           945  นายทรงชยั  นวลปาน 21/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           946  นายพรเทพ  นวลปาน 21/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           947  นายคมสนัติ  แกว้คง 39/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           948  นายสุคนธ์  มีทอง 39/11 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           949  นางสาวฐานิต  พงคเ์กือ 21 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           950  นางสาวรุ่งทิวา  ดาํดว้งโรม 39/9 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           951  นายจรูญ  พงษท์อง 88/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           952  นางนชัที  จนัทร์ทอง 39/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           953  นายณฐัพร  จนัทร์ทอง 39/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           954  นายศกัดิชาย  โชคชยัปัถมาพร 35/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           955  นายทวี  ทองปานดี 124/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           956  นายพิพฒัน์  แกว้กาญจน์ 95/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           957  นายสมใจ  แกว้กาญจน์ 95 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           958  นางหวง  หนูเดช 37 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           959  นางลดัดาวลัญื  หนูเดช 37/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           960  นา งภทัรสิริ  แป้นศรีนวล 51 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           961  นายกนัตภณ  แกว้กาญจน์ 96/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           962  นางสาวสุมาลี  พลายดว้ง 52/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           963  นางนอ้ย  รอดสจัทา 95/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           964  นายสุวิทย ์ พลายดว้ง 51/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           965  นายอว้ย  แกว้กาญจน์   124 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           966  นางสาวสุพรรณี  พลายดว้ง 51/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           967  นางสุจิรา  อณุจร 35/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



           968  นางละออง  ขวญัแกว้ 35 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           969  นางจาํเนียร  เรืองรักษ ์ 72/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           970  นายเรืองชยั  หงษท์อง 88/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           971  นางสาวอุบลรัตน์  ทองอุปการ 6/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           972  นายณรงค ์ นวลปาน 28 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           973  นายสนัติชยั  ศรีเมือง 72/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           974  นางเอียม  ทองอุปการ 6 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           975  นายนิธิสิทธิ  เพชรแกว้ 6/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           976  นางเรณู  เพช็รชู 71/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           977  นายสิทธิชยั  นวลปาน 9/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           978  นายธีระศกัดิ  สงคห์นู 70 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           979  นายสาํรวม  สุขชาตรี 142/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           980  นางอารีย ์ สงคห์นู 70 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           981  นางเพญ็ภนา  จีนคง 40/5 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           982  นายสาํราญ  สุขชาตรี 39/7 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           983  นายณรงค ์ แกว้มณี 30/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           984  นางสาวเมตตา  แกว้มณี 30 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           985  นางหวานนิด  แกว้กาญจน์ 40/4 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           986  นางสาวดารา  แกว้มณี 30/3 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           987  นางอาํภา  แกว้มณี 30/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           988  นางสมศรี  ช่วยสุทธิ 40/2 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           989  นางนนัทนา  เรืองรักษ ์ 142/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           990  นายมานิช  บวัจนัทร์ 144/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           991  นางสาวทิพยาภรณ์  พะธะนะ 144/1 ม.3 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           992  นางโสภา ทุมรัตน์ 146 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           993  นายสาธร เทียงตรง 56/5 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           994  นายเขิม สมเก่า 56/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           995  นายเสรี ดวงมุสิทธิ 47/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           996  นายวิรัตน์ มลิวลัย ์ 95/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           997  นางสมยศ ดวงมุสิทธิ 47/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           998  นายรมณ์ ดวงมุสิทธิ 47 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

           999  นายชินวชัร ลกัษณจนัทร์ 363/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,000  นางสาวอารีรัตน์ ติกขะนา 77/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,001  นางสาวจิราพรรณ มะยะเฉียว 108 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,002  นางสาวศรีแพรว ลิมสุวรรณ 10/5 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,003  นายณรงคศ์กัดิ สมเก่า 160/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,004  นางหนูชีพ ปานดาํ 30 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,005  นายนิกร พรหมคีรี 30/5 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,006  นางกิมเตียน วาหลวง 83 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,007  นางอารี ทองมีสุข 50 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,008  นายสานนท ์เงินสยาม 83/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,009  นางจิรวรรณ แปะหลง 56/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,010  นายวิโรจน์ เพชรดาํ 56 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,011  นางเลียน เพชรดาํ 56/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,012  นางกนัยา จิราสิต 30/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,013  นางสุวารีย ์พรหมดวง 30/6 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,014  นางวิไลวรรณ เพชรดาํ 56/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,015  นางสาวระเบียบ ทองมีสุข 134 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,016  นางอารมย ์ใจแผว้ 30/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,017  นางจินตนา สุขวลัลิ 105/6 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,018  นางสาวอจัฉรา เหลือมแกว้ 89 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,019  นายคมสรร ทองจนัทร์ 107/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,020  นางอุส่าห์ สามารถ 92 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,021  นายรวย นวลมุสิก 105/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,022  นายวีรยทุธ พรหมศร 107 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,023  นายอาชวี ทองจนัทร์ 105/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,024  นางมาลีวลัย ์โภคาเดช - ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,025  นายสมพร บุญสิทธิ 165/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,026  นางสาวสุธินี ปลกัปลา 355/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,027  นางเนียม ปลกัปลา 355 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,028  นางแดง ลาภมี 352 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,029  นางสาวแกว้ตา โคกสูงชยัโย 148 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,030  นายวิระพงษ ์มะยะเฉียว 102 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,031  นางอารมณ์ มะยะเฉียว 103/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,032  นางสาวอุไรภรณ์ มะยะเฉียว 103/10 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,033  นางวนิดา มะยะเฉียว 179 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,034  นายสุรศกัดิ มะยะเฉียว 179/5 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,035  นางสาวพรรณิภา จิราสิทธิ 42 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,036  นายโอภาส สุขจนัทร์ 109 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,037  นางสาวสุกญัญา สุขจนัทร์ 109/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,038  นางสายตา สุขจนัทร์ 110 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,039  นางอาภรณ์ ใจแผว้ 133 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,040  นายจตุพล พลภกัดี 49/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,041  นายบุญนอ้ย แกว้คง 352/6 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,042  นางเรวดี ใจเตม็ 10 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,043  นายนิพนธ์ บุญสิน 355/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,044  นางสาวจิตรลดา สงสุวรรณ 49 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,045  นายสมปอง แกว้คง 162 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,046  นางสาวกาญจนา สงสุวรรณ 49/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,047  นายบุญสง รัตนพล 164/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,048  นายเทียบ สงสุวรรณ 49 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,049  นายพล สงสุวรรณ 353 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,050  นางสุภาพร ชิณวงศ ์ 353 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,051  นายไพบูลย ์ลาภมี 352/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,052  นางอุทิพย ์เมืองนิล 352/7 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,053  นางณฐัธิดา สกุลหนู 164/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,054  นายสมหมาย ใจทศัน์ 43/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,055  นายสุเมต ศรีนิรัตน์ 221 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,056  นายเอือน มลิวลัย ์ 95/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,057  นางสาวหนูสวย สงสุวรรณ 49/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,058  นายสุรเดช ศรีนิรัตน์ 221 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,059  นางสาวรัตนา พลภกัดิ 49/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,060  นางพยอม แกว้คง 358 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,061  นายไพรัตน์ ไพศาล 106/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,062  นางสาวฐิตาภา กุลวสุ 103/5 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,063  นางวนิดา ใจห้าว 187 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,064  นายสมโภชน์ พนัธโชติ 81/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,065  นางสาวจิรา เหลือมแกว้ 91 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,066  นางอุไรวรรณ พนัธโชติ 106/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,067  นางแตว้ เหลือมแกว้ 88 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,068  นายสมัฤทธิ คงแกว้ 106 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,069  นายยทุธนา ทุมรัตน์ 146 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,070  นายสมใจ คนโอ 88/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,071  นางสาวสมบูรณ์ แยม้จาํรัส 88/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,072  นายผว้น ดาํนิล 211 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,073  นางขิน สามารถ 90 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,074  นางกิมติน ทองจนัทร์ 304 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,075  นางจาํนงค ์คนโอ 308 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,076  นายกิตติพงษ ์คงแกว้ 106 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,077  นายนิโรจน์ ทุมรัตน์ 146/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,078  นางสาวศรีสุดา ทุมรัตน์ 146/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,079  นางแดง พดัชู 45/9 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,080  นายอาํนาจ ทองรอด 6/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,081  นายสงบ พิทยาภรณ์ 45/6 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,082  นางสุกญัญา นุรักษ ์ 45/7 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,083  นางประพรทิพย ์จนัศิริ 178 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,084  นางสาวพรทิพย ์เสมอรูป 45/8 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,085  นายจิตร ฉิมพลี 157/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,086  นายวรรณะ ฉิมพลี 47/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,087  นายธีรพงษ ์แปะหลง 160 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,088  นายบาํรุงศกัดิ แปะหลง 10/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,089  นางจรรยา ครุยทอง 118/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,090  นางอิศราภรณ์ ลิมสุวรรณ 10/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,091  นางสาวบุญเชือ ลาภมี 118/10 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,092  นางสาววรรณา สุขจนัทร์ 118/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,093  นางสาวสุกลัยา เกตุแกว้ 118/8 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,094  นายชาญชยั ลาภมี 117/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,095  นางวิไล แกว้คง 118/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,096  นางสาวอญัชลี ฉิมพลี 10/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,097  นางวิไลพร สุทธิช่วย 165 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,098  นายพศวตั จนัทร์แกว้ 164/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,099  นางบุญนอบ จนัทร์แกว้ 164 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,100  นางประไพ เมืองนิล 11 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,101  นายประเสริฐ เผือกผอ่ง 14 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,102  นางจุรีพร ศรีสุขแกว้ 13 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,103  นางชลิตา มีแสง 12/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,104  นายอนนัต ์เรืองทอง 169 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,105  นางสาวขวญัฤดี ถาวร - ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,106  นายสุพฒัน์ ผลเอียม - ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,107  นางจิระพร อองแกว้ 103/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,108  นายเอกรินทร์ ลาภมี 352/5 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,109  นายมานะ ทองมีสุข 117/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,110  นายมณี ทองมีสุข 117/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,111  นางศรีนาํ ดว้งดี 117/5 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,112  นางสาวยนิดี ทองมีสุข 117 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,113  นางปรีดา ชยัรัตน์ 48 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,114  วา่ที ร.ต.อาํนวย มะยะเฉียว 118/9 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,115  นางสาวดวง ทองทิพย ์ 117/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,116  นายรวีวฒิุ กุลฑา  45 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,117  นางพิมชนก ทองทิพย ์ 365/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,118  นายคาํนึง บุญต่อ 365 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,119  นายผนวช ธรรมโชติ 168/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,120  นางสาวกลินผกา ส่งจนัทร์ 62 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,121  นางดี แกว้คง 101 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,122  นางอุไร อินทร์พรหม 159/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,123  นายมนิตย ์ภารสาํเร็จ - ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,124  นางสาวสุนิสา แกว้คง 118/11 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,125  นายจูเลียม แกว้คง 95 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,126  นางสาว จิระภา แซ่ลี 32/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,127  นางจารีย ์ชูเขียว 156/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,128  นายธเนษฐ ถนิมกาญจน์ 32/5 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,129  นายอดุลย ์ถนิมกาญจน์ 32/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,130  นางปราณี มีแกว้ 156/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,131  นายจรัญ ดวงมุสิทธิ 47/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,132  นางกิมห้วย ใจห้าว 157 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,133  นางสาวณภทัร 32/7 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,134  นายสุมล โปฉิม 47/6 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,135  นางสาวปุณณดา สุขจนัทร์ 163 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,136  นายชวนพิศ โภคาเดช 85 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,137  นายวิทยา รัจรัญ 67 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,138  นางอุส่าห์ จรอกัษร 81/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,139  นางถนอมชล ใจสะบาย 61/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,140  นางสาวสาลี สมจิตร 66 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,141  นางยนิดี จิราสิต 67/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,142  นายสุจินต ์จิราสิต 83/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,143  นางศิริพร หมุนใหม ่ 50/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,144  นางจารีย ์จิราสิต 139 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,145  นางสาวปราณี จิราสิต 139/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,146  นางอุษา มะยะเฉียว 103 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,147  นางยนิดี วาหลวง 83/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,148  นายมานนท ์มะยะเฉียว 103/6 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,149  นางสาวชนวดี มะยะเฉียว 103/9 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,150  นางสายใจ มะยะเฉียว 103/7 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,151  นายธีรพงศ ์ปานหมนั 84 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,152  นางสาวบุญรอง เงินถาวร 159 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,153  นางชีพ ฉิมพลี 150/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,154  นายสุพจน์ ชูเขียว 149 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,155  นางชู แสนภกัดี 150/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,156  นายพิศาล ใจห้าว 149/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,157  นายสมคิด ช่วยเหลือ 62/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,158  นางรัตนา ผลีรัตน์ 120 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,159  นายสุรศกัดิ เกิดทอง 118/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,160  นางสาววญัริญา เงินสยาม 82/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,161  นางเปรมณีย ์จิตอารีย ์ 82 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,162  นายวีระพงศ ์ทองจนัทร์ 308/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,163  นางสาวสุภาพร นวลมุสิก 211/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,164  นางอารีย ์กลินเมฆ 106/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,165  นางอาลยั มะยะเฉียว 31 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,166  นางประคอง กลินเมฆ 171 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,167  นางสาวอรัญญา นวลมุสิง 141 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,168  นางสาวโสภา มะยะเฉียว 30/7 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,169  นายณรงคศ์กํดิ นวลมุสิง 141/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,170  นายสมบูรณ์ นวลมุสิง 81/4 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,171  นางสุจิต ฤทธิบรรเจิด 131 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,172  นายกิตติพรรณ มะยะเฉียว 179/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,173  นายทวีศกัดิ ขนอม 152/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,174  นางปิญพร ขนอม 152/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,175  นางยกนิง ขนอม 152 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,176  นายนิวรณ์ เหลือมแกว้ 103/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,177  นางพริม วรรณเกือ 105 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,178  นายสุทร ใจห้าว 105/8 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,179  นายปราโมทย ์วรรณเกือ 105/9 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,180  นางสาวสรวิศา ใจตรง 121/2 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,181  นายมนตช์ยั ฉิมเรือง 81/3 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,182  นางชะออ้น ขาํสุข 334 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,183  นางเบือน สงัขท์อง 58 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,184  นายปรีชา บุรีรักษ ์ 193/1 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,185  นายจกัรพนัธ์ ใจเตม็ 10 ม.4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,186  นางนิตยา  ทาโคตร 21 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,187  นายณฐกร  ศาลาอาสน์ 21/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,188  นางกาญจนา  มุสิเกตุ 34/5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,189  นางอุดมวรรณ  พลายดาํ 76/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,190  นางสาวอุทยั  บุญชู 78/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,191  นายจรวย  พลายดาํ 79/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,192  นายศรีสุทน  จงไกรจกัร์ 122/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,193  นายบุญเจือ  รักปลอดภยั 160 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,194  นางอารีย ์ จงไกรจกัร์ 163/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,195  นางสาวชไมพร  โสภณ 163/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,196  นางสาวมณทิพย ์ ปานไหม 197 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,197  นางสาวบุญสม  ยอดศรี 1/8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,198  นายวิโรจน์  คงดว้ง 8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,199  นายวชัรินทร์  มนเทียร 8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,200  นายเอกรินทร์  คงดว้ง 34/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,201  นายคณิต  ปานมี 79/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,202  นางสาวหทัยา  นิยะกิจ 122/8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,203  นายจกัรินทร์  แกว้ทองศร 147/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,204  นางสาวจินดา  คงดว้ง 147/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,205  นายสาํนวน  เพชรชู 6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,206  นายหสั  คงดว้ง 8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,207  นายวีระ  คงดว้ง 8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,208  นางสาวจรัสศรี  คงดว้ง 8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,209  นางสุนีย ์ ขาวมี 38 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,210  นายจาํนงค ์ ชืนชม 108 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,211  นางไพเราะ  เขียวบุญจนัทร์ 110 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,212  นายสุวิท  แสงปาน 111/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,213  นางสาวมยเุรศ  ดาํดี 111/7 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,214  นางวนัเพญ็  สิทธิเดช 111/8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,215  นางสาววิลาศ  นวลปาน 113/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,216  นางวิลยั  เรืองรักษ ์ 113/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,217  นายธีรพงศ ์ ขาํเอียด 113/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,218  นางประคอง  ทรงสวสัดิ 120/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,219  นางสาวอุไร  ทรงสวสัดิ 120/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,220  นางขวญัตา  เพชรชู 137/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,221  นางวีระ  จนัทร์ดาํ 163/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,222  นายนอบ  รอดแกว้ 16 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,223  นายอภิชยั  พลูวาสน์ 16/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,224  นางสาวนนัทนา  อินทร์ปรางค ์ 16 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,225  นางปราณี  อินทร์ปรางค ์ 20 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,226  นางสาวสุจิรา  ขาํปรางค ์ 48 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,227  นายอุเทน  นวลปาน 57/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,228  นางประมวน  นวลปาน 57/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,229  นางสาวสุมาลี  จนัทร์ปรางค ์ 58/5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,230  นางสาวระพีพร  นวลปาน 125 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,231  นายวรนาถ  รอดแกว้ 125/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,232  นายไสว  นวลปาน 126 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,233  นยางสุนี  โตะ๊เงาะ 126 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,234  นางดารา  นวลกุล 165/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,235  นางสาวเพชรรัตน์  นวลศรีทอง 55 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,236  นายธีระพนัธ์  ฉิมช่างแต่ง 114/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,237  นางบุญเรือน  รอดแกว้ 114/5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,238  นายปิยะวฒัน์  คงปาน 114/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,239  นางอาํนวย  พงพ์านิช 114/7 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,240  นางจาํนงค ์ รอดแกว้ 115/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,241  นางบุญทรัพย ์ เพญ็มาศ 157 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,242  นางกุศล  ช่วยสกุล 196/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,243  นางคิด  ปรายชุม 196/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,244  นางถวิล  เป็ดสุวรรณ์ 196/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,245  นางสาวคนึงนิต  ปรายชุม 196/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,246  นางวารุณี  ช่วยสกุล 196/5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,247  นางห้อง  พลาดาํ 78/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,248  นายเดโช  เหาะสูงเนิน 78/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,249  นายสุนีย ์ ปานคง 116 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,250  นางปรีดา  วายลม 142 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,251  นางสาวพชัราภรณ์  วายลม 142 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,252  นายสมหมาย  รักจนัทร์ 142/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,253  นายสมศกัดิ  รกจนัทร์ 142/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,254  นายสุบรร  แซ่ภู่ 143 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,255  นางสาวจุฑาทิพย ์ อภิลกัขณาสกุล 169/5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,256  นางอารีย ์ จนัทร์รงค ์ 10 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,257  นางอารมย ์ เขียวบุญจนัทร์ 23 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,258  นางรุ่งทิพย ์ชูไกรไทย 23/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,259  นางสุทธิลกัษณ์  เขียวบุญจนัทร์ 23/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,260  นางมณีรัตน์  มุสิกาเกิด 23/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,261  นายสาํเร็จ  เรืองรักษ ์ 25 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,262  นางวิลยัลกัษณ์  นุ่นสงัข ์ 36 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,263  นายอนนัต ์ สุขโสม 143/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,264  นางละออง  ดาํคง 170/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,265  นางสาวนาตยา  คาํครณ์ 170/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,266  นายเผียน  ดาํคง 170/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,267  นายปัญญา  ขาํบนัดิษฐ์ 170/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,268  นายเกษม  จิตรเจริญ 174/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,269  นายช่วง  ชนะปลอด 14 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,270  นางสาวจารี  อิมใจ 14/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,271  นายสุรศกัดิ  ดิลกเมธาพร 40/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,272  นางสุนิตย ์ เพชรชู 40/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,273  นายณตัฐวุฒิ  เพช็รทอง 41 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,274  นางสาวสุจิราภรณ์  เพช็รทอง 41/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,275  นายสุวฒัน์  เพชรชู 47 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,276  นายอาหมดั  บินล่าเตะ๊ 106/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,277  นางอโรม  คงหวงัดี 108/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,278  นางสาวอนงค ์ อินทเรือง 108/5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,279  นางเปือม  ศรีสุวรรณ 136/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,280  นางสาวไพรัตน์  ศรีสุวรรณ 137 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,281  นางสาวถาวร  ชนะปลออด 137/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,282  นางสาววรรณา  ชนะปลอด 137/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,283  นางปราณี  เพชรสุข 137/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,284  นายสุทนัต ์ ศรีสุวรรณ 106 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,285  นายสุปิยะ  ศรีสุวรรณ 106/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,286  นายหมาํ  ชายดี 116 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,287  นางอารมย ์แขง็แรง 121 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,288  นายภานุกร  ช่วยสกุล 130 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,289  นายณฐัพงษ ์ สุขโสม 143/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,290  นายเบียน  ดาํคง 170 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,291  นายประสิทธิ  เรืองรอง 171 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,292  นางต่วน  ขาํบนัดิษฐ์ 171/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,293  นายไพรัตน์  เรืองรอง 171/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,294  นางสาคร  เขียวบุญจนัทร์ 177 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,295  นางสาวทิพยว์ลัย ์ เขียวบุญจนัทร์ 177 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,296  นายประทีป  เขียวบุญจนัทร์ 177/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,297  นางสาวลาํไย  ชุ่มชืน 177/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,298  นางสาคร  ดาวเรือง 178 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,299  นางอาลยั  สมลาํ 32 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,300  นางสาวกฤษณา  สมลาํ 32/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,301  นางสาวขนิษฐา  สมลาํ 32/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,302  นางสุภาพร  กวาวสิบ 32/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,303  นายสมปอง  เป็ดสุวรรณ 50 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,304  นางวินยั  เป็ดสุวรรณ 74/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,305  นางหนึงฤทยั  มีจาํนงค ์ 74/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,306  นางกญัญารัตน์  จินะ 75 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,307  นางดวงใจ  เกิดทอง 76 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,308  นางสาววาสิณี  เป็ดสุวรรณ 104 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,309  นายสมยศ  วงศต์าหลา้ 106/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,310  นายสมเดช  เป็ดสุวรรณ 107 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,311  นายนพพร  ชืนชม 108/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,312  นายเอือน  ปลอดเถา 32 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,313  นางจงจิตร  บุญชู 78 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,314  นายประคอง  สุทธิพพนัธ์ 78/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,315  นายอดิศกัดิ  จินะ 78/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,316  นายวิโรจน์  บุญชู  78/7 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,317  นางสาวปฏิมากร  ขาวสมุทร 114 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,318  นางพิจิตร  บุญคง 122 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,319  นายสาํรอง  สุขชาตรี 122/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,320  นายวิน  รอดเกิด 122/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,321  นางหนูเรียน  บรรดา 122/7 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,322  นางอุไร  โสภณ 124/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,323  นายประเสริฐ  เพชรชู 145 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,324  นายธีระยทุธ์  เพช็รชู 163/5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,325  นางเดือนเพญ็  เอ่งฉ้วน 2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,326  นางดวงเดือน  ฤทธิวงศ ์ 5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,327  นายรักดี  เกิดวนั 5/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,328  นางสาวอุไรรัตน์  มูสิกะ 9 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,329  นายประเสริฐ  พานทอง 9/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,330  นางละออง  จนัทร์ประดิษฐ์ 13 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,331  นายจรูญ  เกิดวนั 22 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,332  นายไพโรจน์  พานทอง 35/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,333  นางอรอุทยั  หิรัญเรือง 115/5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,334  นายสมบูรณ์  สงัขพ์นัธ์ 128 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,335  นายกิตติศกัดิ  สงัขพ์นัธ์ 128/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,336  นายประมวล  จนัทร์ประดิษฐ์ 165 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,337  นางสาวขวญัใจ  เขียวบุญจนัทร์ 7 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,338  นางจุรีย ์ จนัทร์ปรางค ์ 56 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,339  นางจุรี  สงัขด์ว้ง 56 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,340  นางนิติยา  สงัขด์วง 57 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,341  นางอาํไพ  กล่อมเกลียง 114/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,342  นายเจริญ  กล่อมเกลียง 114/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,343  นายปัญญา  หวงัแกว้ 114/8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,344  นางสาวอนงคน์าฎ  หวงัแกว้ 114/11 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,345  นายวิศรุต  หวงัแกว้ 114/12 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,346  นางสาวโชคดี  จนัทร์ทอง 114/13 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,347  นางสาวเอ๋  ขนุบุญจนัทร์  114/14 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,348  นางประทุม  ยงิยง 115 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,349  นายศราวฒิุ  เขียวบุญจนัทร์ 115/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,350  นายสรรชยั  เขียวบุญจนัทร์ 115/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,351  นายจกัรกฤษ  เขียวบุญจนัทร์ 115/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,352  นายสมัพนัธ์  หวงัแกว้ 116/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,353  นางวิภา  เกศมี 145/5 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,354  นายภกัดี จนัทร์ณรงค ์ 164/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,355  นางหนูภาค  แกว้ยวน 3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,356  นายธรรมรงค ์ สมจิตร 105 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,357  นางสาวสุจิรา  อยูศ่รี 113 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,358  นางอารีย ์ อยูศ่รี 113 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,359  นางสมบูรณ์  นุ่นสงัข ์ 127 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,360  นายเกียรติศกัดิ  นุ่นสงัข ์ 127 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,361  นายสุพฒัน์  ส่องแสง 129/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,362  นางโสภา  แปะก๋งเส้ง 132 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,363  นางพวง  บวัจนัทร์ 138 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,364  นายทิวากร  เพชรชู 158/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,365  นางสาวนิยม  เรืองรอง 168 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,366  นางสาวอมัพร  เรืองรอง 170/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,367  นายบุญฤทธิ  เรืองรอง 170/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,368  นายสนัติพงษ ์ เรืองรอง 170/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,369  นางสาวสุพรรณี  สงัขท์อง 177 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,370  นางปราณี  เขียวบุญจนัทร์ 179 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,371  นางเหียร  มากจนัทร์ 12 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,372  นางสาวสมบูรณ์  วายลม 12 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,373  นายเลิศเชาว ์ รอดนิตย ์ 12 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,374  นางสุวรรณี  ชลีกรชูวงศ ์ 12 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,375  นางสาวชนานนัท ์ โพธิขวาง 17/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,376  นางไพสนธิ  โพธิขวาง 17/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,377  นางสาวธนวรรณ  โพธิขวาง 17/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,378  นางอุทยั  นวลปาน 114/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,379  นางสาววิยะดา  จนัทร์รงค ์ 124 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,380  นางพยอม  จนัทร์รงค ์ 164 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,381  นางจรรยา  ฉิมพิมล 164/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,382  นางกนกกาญจน์  จนัทร์รงค ์ 167 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,383  นางสาวกชกร  จนัทร์รงค ์ 167 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,384  นางสาวจุไร  ไมตรี 26 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,385  นางสมใจ  บญัชาการ 27 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,386  นางวิจิตร  ทองกลาง 39 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,387  นางสมจิตร  เขียวบุญจนัทร์ 40/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,388  นางอุบล  อนุกูล 46 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,389  นายชาํนาญ  นาคปราง 61 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,390  นางสาวจิต  คงจนัทร์ 97/7 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,391  นางสาวอาํพรรณ  จิตรเจริญ 173 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,392  นางศิริลกัษณ์  ชุมแสง 173/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,393  นายจาํแลง  จิตรเจริญ 173/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,394  นายกิตติพงษ ์ คงแกว้ 173/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,395  นายแสงศกัดิ  ขวดเกลียง 129 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,396  นางสาววาสนา  สุขยอ 129/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,397  นางลิม  จนัทร์แกว้ 145/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,398  นางมณฑา  เรืองโรจน์ 145/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,399  นางสาวจรัส  พลูจนัทร์นา 145/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,400  นายสมใจ  พลูจนัทร์นา 145/4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,401  นายสมชาย  เพชรชู 145/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,402  นางสาวเจมจิรา  พาที 145/7 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,403  นางผวน  อินทร์ทอง 145/8 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,404  นางสาวสว่าง  พลูจนัทร์นา 145/9 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,405  นางสาวนงคร์าม  เพช็รชู 158 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,406  นายหนู  แซ่เตียว 158/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,407  นายรัศมี  บวัคาน 158/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,408  นายบุญฤทธิ  เพชรชู 159 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,409  นางสาวพิมพจ์นัทร์  ทบัเกลียง 9/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,410  นางคาํพอง  ฤทธิธรรม 9/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,411  นายจิตร  ดินสละ 28 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,412  นางนุกิจ  เกิดวนั 35 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,413  นายธนภทัร  ปาริคาม 49/6 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,414  นางสาวรวงทิพย ์ นวลศรีทอง 55/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,415  นางสาวสายใจ  เสวกวงัค ์ 81 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,416  นางหนูพวั  นวลปาน 99/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,417  นางสาวปรีดา  นวลปาน 123 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,418  นางบุญคิด  หวงัแกว้ 126/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,419  นางสาวเบญจมาศ  หวงัแกว้ 126/3 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,420  นางบุญรวย  นวลปาน 127/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,421  นางสาวกาญจนา  นวลปาน 127/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,422  นางแดง  เทพโพธิ 134 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,423  นายวินยั  เทพโพธิ 134 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,424  นางสาวจุฬาภรณ์  นวลปาน 134/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,425  นายสุทศัน์  มีเสน 4 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,426  นางสุกลัยา  แกว้ทองศร 4/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,427  นางลลิตา  รอดแกว้ 34/2 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,428  นางหนูพิน  ขาวมี 35 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,429  นายสมพงค ์ อินทร์ปรางค ์ 40 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,430  นางสาวเสาวลกัษณ์  เกิดสุวรรณ 48/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,431  นายสุทศัน์  แกว้ทองศร 135 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,432  นางสาววรรณณิษา  อยูค่ง 135 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,433  นางอาํพร  รอดแกว้ 147 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,434  นายปรีชา  แกว้ทองศร 147 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,435  นางอุไร  พลสิทธิ 147/1 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,436  นางสายพิณ  หนุตะพงษ ์ 178 5 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,437  นายศิริ  เดชไกรทอง 156 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,438  นายวีรชยั  รอดภยั 146/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,439  นายจรัส  สวสัดี 147/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,440  นางเจิม  เดชไกรทอง 155 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,441  นายนตัพงษ ์ เดชไกรทอง 156/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,442  นายสมชาย  รอดภยั 146/5 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,443  นายฐิติพนัธ์ุ  ศรีสุข 398 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,444  นางอุไร  เพช็รชะนะ 3/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,445  นางสุจิตรา  กาํลงัมาก 197 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,446  นางจรรยา  หมืนพนัธ์ 146 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,447  นายสมชาย  นุรักษ ์ 146/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,448  นางสมศรี  รินรัตน์ 6 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,449  นายสมศกัดิ  แสนดี 147/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,450  นายพิทยา  สมทรง 311/4 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,451  นายนิยม  ขาวสนิท 28/9 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,452  นางมธุรส  พรมผึง 20/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,453  นายวิเชน  แกว้สาธร 147/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,454  นางรวยรืน  นุ่นทอง 3/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,455  นายสาํเริง  ดาํสุข 316 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,456  นายวินยั  เทียงตรง 56/5 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,457  นางชนิษฐา  สงัขท์อง 7/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,458  นางวาสนา  สนันิถา 164/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,459  นายปราโมทย ์ นพรัตน์ 249 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,460  นางอุส่าห์  มณีโชติ 382 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,461  นายอภินนัท ์ พรหมช่วย 382/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,462  นางมะลิ  มณีโชติ 380 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,463  นายณรงค ์ แกว้ขาว 353 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,464  นางสาวสาคร  ศรีวิสุทธิ 28/7 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,465  นางพรภิรม  เนียมโสม 197/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,466  นางพวั  กาํลงัมาก 192 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,467  นางอารีย ์ แซ่อุ๋ย 28/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,468  นายคลาํ  สุขครุฑ 315 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,469  นายครวญ  สุขครุฑ 317 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,470  นายมน  พงศเ์กลียง 157 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,471  นายนิคม  ขาวสนิท 150 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,472  นางสาวเสาวณี  มีสิทธิ 154/4 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,473  นางวิไล  มีสิทธิ 154/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,474  นายวิเชียร  มีสิทธิ 159 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,475  นางรัชนี  ใจรังษี 313 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,476  นายไพศาล  ใจรังษี 316/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,477  นางถนอม  มีสิทธิ 154 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,478   นางอุไรวรรณ  กาํลงัมาก 369 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,479  นายจิตร์  ธรรมโชติ 368 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,480  นางจามรี  ชูหนดั 3/4 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,481  นางกลัยา  เซนนอก 230/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,482  นางสุจินทร์  รัจรัญ 369/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,483  นางคาํปุ่ น  พนัธ์โพคา 373/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,484  นายอรุณ  มีเดช 234 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,485  นายโกศล  สงัขท์อง 24/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,486  นายจรวย  ไตรรัตน์ 230/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,487  นางสาวนงลกัษณ์  แถมเดช 229 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,488  นายสุรีย ์ มีเดช 234/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,489  นางสาวสุพตัรา  ขนอม 164/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,490  นายอานนท ์ ปานสงัข ์ 22 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,491  นายบุญมี  อนัทสิม 154/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,492  นายณฐภทัร  นาคประดิษฐ์ 22/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,493  นางสาวภาสินี  เดชไกรทอง 153/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,494  นายวชัระ  สารมาศ 144 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,495  นางสาวโมรายา  พรหมช่วย 144/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,496  นายเตียน  พรหมช่วย 158/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,497  นางพทุธชาติ  ใจรังษี 10 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,498  นายคุณ ช่อชนั 9 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,499  นางจินดา  เสือแกว้ 288/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,500  นางอาทิตยา  เทพยา 288/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,501  นายประวิง  เกิดกนั 289 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,502  นางสาวอารียา  เสือแกว้ 289/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,503  นายณรงค ์ แถมเดช 83 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,504  นางอารมณ์  แกว้รัชพนัธ์ 88 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,505  นางอุบล  อินทเสน 230/6 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,506  นางชะอุ่ม  ปานสงัข ์ 85 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,507  นางสาวแฟ้ง  รอดแกว้ 218/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,508  นายเอก  จนัทอง 85/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,509  นายเจริญ  เกิดกนั 27 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,510  นางสาวจารุณี  เกิดกนั 288/4 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,511  นายพิม  เสือแกว้ 288 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,512  นายเผียน  บางพงศ ์ 223 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,513  นางอรอนงค ์ แขง็ขนั  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,514  นายนนทป์พฒัน์  สายทองอินทร์ 238 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,515  นายจิว  พรหมช่วย 217/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,516  นางพราก  เทพชู 215/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,517  นายวิชาญ  เสือแกว้ 219 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,518  นายนิพนธ์  พรหมคง 222 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,519  นางสาววิรงคร์อง  ศรีโมสร  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,520  นางจงกลณี  สุดใจใหม ่ 217/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,521  นางกาญจนา  เกิดกนั 233 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,522  นางสาวเฉลิมศรี  ทองจนัทร์ 287 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,523  นางจนัทรา  นพเดช 287/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,524  นายประมูล  เจริญสุข 189 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,525  นายเฟือง  เจริญสุข 192/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,526  นางสาวจิรวรรณ  ยนืนาน 86 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,527  นางฤทยั  นพเดช 287/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,528  นายธีรวงค ์ ลกัษณจนัทร์ 195 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,529  นายอาํนวย  สุขจนัทร์ 191 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,530  นางนารีย ์ ลกัษณจนัทร์ 22/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,531  นางสาวชฎารัตน์  แซ่อุ่ย 192/4 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,532  นางทิพวรรณ  จนัทร 368/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,533  นายวิเชียร  สงัขท์อง 190/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,534  นายโมรา  เพช็รดาํ  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,535  นางสมจิต  สงัขท์อง 3/5 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,536  นายเกราะปัญญา  ลกัษณจนัทร์ 195/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,537  นายอุทิศ  ทองจนัทร์ 198/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,538  นายโชคดี  ขาวเอียม 191/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,539  นางสุกญัญา  ลกัษณจนัทร์ 193/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,540  นางไพรวนั  บุญสิทธิ 92 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,541  นายพร้อย  สงัขท์อง 3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,542  นายสุวรรณ  มีคาํ 295 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,543  นายพรศกัดิ  แกว้มณี 150/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,544  นางสาวอุไรวรรณ  จนัทร์สุวรรณ 200/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,545  นายปัญญา  ไตรรัตน์ 230/7 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,546  นางอาพร  ใจแผว้ 291 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,547  นายสมชยั  จิตตส์ะอาด 25/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,548  นางวิภา  จิตตส์ะอาด 237 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,549  นางเรวดี  โตชะนก 231 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,550  นายบุญวงศ ์ เพช็รคง 7 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,551  นางจาํนงค ์ นาคแป้น 185 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,552  นายมนสัพงศ ์ มีใหญ่ 294 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,553  นายประนม  ชืนชม 399 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,554  นางสบาย  ปานสงัข ์ 230/4 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,555  นางสมทรง  ปานสงัข ์ 230/11 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,556  นายวิชยั  จนัทร์สุวรรณ 199 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,557  นายไพรสณ  จนัทร์สุวรรณ์ 200/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,558  นางจาํเนียร  จนัทร์สุวรรณ 55 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,559  นางนิภา  ขนานแกว้ 165/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,560  นางสาํอาง  วนัทอง 23/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,561  นางสมควร  เกิดกนั 373 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,562  นางพรหมธิดา  เทพชู 57 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,563  นาง ณฐยา  ชูมณี  คลา้ยโสม 28/10 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,564  นางปราณี  เกตุแกว้ 28 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,565  นางสาววรรณา  มีสิทธิ 152/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,566  นางสาวมาลี  ชูประสงค ์ 152/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,567  นายอมร  เกตุแกว้ 28/5 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,568  นายสาย  แกว้สอาด 22/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,569  นางสาทิพย ์ ปังคาํ 28/8 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,570  นาง ณฐยา  ชูมณี  คลา้ยโสม 28/10 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,571  นางปราณี  เกตุแกว้ 28 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,572  นางสาววรรณา  มีสิทธิ 152/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,573  นางสาวมาลี  ชูประสงค ์ 152/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,574  นายอมร  เกตุแกว้ 28/5 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,575  นายสาย  แกว้สอาด 22/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,576  นางสาทิพย ์ ปังคาํ 28/8 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,577  นายบุญโชค  เปรียวหวาน 194 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,578  นายสุธรรม  เยน็รักษา 231/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,579  นางสุณีย ์ ทิพยค์รองราช 55/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,580  นายสมเจต  จิตรโปร่ง 55/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,581  นายอุทยั  มีสิทธิ 26 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,582  นางอภิญญา  ศิริจนัทร์ดี 311/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,583  นางจารี  อยูจุ่ล 152/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,584  นางหมาย  บุญพรม 311/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,585  นายเรวฒัน์ เดชไกรทอง 20/5 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,586  นายวีระพร  พลนาค 20/4 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,587  นางสาววรางคณา  พลูจนั 158/8 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,588  นางสาวอมรรัตน์  ปานสงัข ์ 158/6 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,589  นายหนูกิง  ทรัพยมี์ 16/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,590  นางสาวนภาพร  ศรีใหม่ 158 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,591  นายพิทยา  ห่อแป้น 29/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,592  นายวรรลา  กูเ้มือง 29/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,593  นางกอบกาญจน์  อ่อนหนู 50 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,594  นายนพพร  นุย้สุวรรณ 140/5 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,595  นายสกล  อ่อนหนู 141 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,596  นายสุรศกัดิ  ทรัพยป์ระเสริฐ 34/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,597  นายเลิศเชาว ์ ใจชืน 163 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,598  นายธญัญา  พงศส์วสัดิ 141/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,599  นายสิน  นุย้สุวรรณ 140/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,600  นางสาวศรีประภา  ใจชืน 164/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,601  นางสุภาพร  พงษส์วสัดิ 140/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,602  นายเวธิน  อนารัตน์ 30/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,603  นายประยรู  พงศส์วสัดิ 140 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,604  นางจนัจิรา  ทรัพยป์ระเสริฐ 30/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,605  นายอาทิตย ์ รักษา 30/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,606  นายชยัยศ  พงคส์วสัดิ 142/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,607  นางสาวทิพวรรณ์  เลพล 30 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,608  นายวิโรจน์  ดาํสุข 13 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,609  นางดลพร  สงัขท์อง 158/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,610  นางสาวโสภิญ  ศรีวิสุทธิ 28/7 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,611  นางฐิติกานต ์ แสนดี 147 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,612  นางปราณีต  เพชร์ศรี 148 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,613  นางสุวรรณี  สมแรง 158/4 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,614  นางสาวรัตนา  นาคแป้น 184 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,615  นายสนอง  ภาคภูมิพงศ ์ 85/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,616  นายณฐัวฒิุ  ดาํสุข 14/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,617  นางสาวกลบั  สมมุ่ง 356 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,618  นายสาํรวม  เดชพรหม 345/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,619  นางสาวศรัญญา  ทองคลอด 95/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,620  นายวิญญา  ศรีชาย 80 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,621  นางสาลี  เสวกวงั 2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,622  นางจริยา  เจริญสุข 190 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,623  นางส้มเปียน  เภอบางเขม็ 43 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,624  นางสมทรง  ดาดวน 11 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,625  นางสาวปิยะวรรณ  ขรัวทองเขียว 11/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,626  นางจิระ  ทองคาํ 8 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,627  นายสาํราญ  เทพชู 215/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,628  นายสุบรรณ  เทพชู 212 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,629  นางสาวละภา  หนูคง 286 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,630  นางสาวพจนีย ์ หนูคง 290 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,631  นางวนัดี  หนูคง 290/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,632  นายพรหมเมธ  ขรัวทองเขียว 11/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,633  นายอุดม  จนัทร์แกว้ 292 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,634  นายโยธิน  สุขช่วย  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,635  นายอุดม  สมทรง 311 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,636  นายสมชาย  หนูสุข 312/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,637  นายถาวร  บุญสิทธิ 91 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,638  นายจดั  สมมุ่ง 343 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,639  นายสนอง  เลือนรัมย ์  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,640  นายเลอศกัดิ  เพชรศรี 9/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,641  นายศุภรัตน์  เกตุแกว้ 28 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,642  นางจารี  เกิดกนั 230/9 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,643  นางสาวเบญจวรรณ  มีสิทธิ 20 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,644  นายสง่า  พงศเ์กลียง 28/4 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,645  นางสาวอรวี  แซ่ขวย 55/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,646  นายนฤเบศร์  สุสอาด 55/5 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,647  นางจะรีย ์ สุขครุฑ 316/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,648  นายวชัรินทร์  สุขจนัทร์ 191 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,649  นางสาวจนัทิรา  คชสิทธิ 28/6 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,650  นางสาวลดัดาวลัย ์ สุขครุฑ 16 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,651  นายวิเชียร  จนัสุวรรณ 54 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,652  นายบุญลือ  เทพชู 230/8 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,653  นางเกษร  แกว้ขาว - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,654  นายสวาท  กาํลงัมาก 367 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,655  นางสาวสุวรรณี  ทรัพยาสาร 27/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,656  นางกญัญาภทัร  ศกัดิสงค ์ 288/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,657  นายกณัฑอ์เนก  คงทอง 81 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,658  นางสาวจิราภรณ์  ทองมงั 192/5 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,659  นายบุญสง  ทองมงั 192/3 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,660  นางปราณี  นาคคง 293 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,661  นายวิสุทธิ  ภาคภูมิพงศ ์ 296 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,662  นางกุลวดี  เกิดกนั 236 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,663  นายเสนอ  ภาคภูมิพงศ ์ 296/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,664  นายนิคม  สมภกัดิ 358 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,665  นางพิมภรณ์  กาํลงัมาก 366 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,666  นายจงใจ  สายแกว้ 23/2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,667  นายจรูญ  ศรีวิสุทธิ  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,668  นายศรราม  มีคาํ  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,669  นางสาวปิยวรรณ  ชูส่งแสง  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,670  นายกิจณรงค ์ เจริญสุข 190 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,671  นายมาโนชญ ์ ทรัพยป์ระเสริฐ  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,672  นายณฐัพงศ ์ เมืองรอด  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,673  นางสาวสุดารัตน์  แกว้สอาด  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,674  นางสาวศนัสนีย ์ สุขครุฑ 16 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,675  นางอาภรณ์  ลกัษณจนัทร์ 193/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,676  นางสาวสุณิสา  นพเดช 287/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,677  นายสมเกียรติ  ทองประดิษฐ  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,678  นายสมจิตร  ไตรรัตน์ 290/1 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,679  นางสาวมนธิรา  สุขเทพ  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,680  นายบุญธรรม  ติสิงห์ 2 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,681  นายอาคุณ  ขนุทองจนัทร์  - ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,682  นายสมโชค  จนัทร์สุวรรณ 55 ม.6 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,683  นางชูศรี คงวดัใหม่ 30/4 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,684  นายสราวฒิุ บวัจนัทร์ 33 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,685  นายจรัส ทองกลาง 30 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,686  นางสาวกรรณิกา นวลสุวรรณ 2/6 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,687  นายไพฑูรย ์เทียมจนัทร์ 2/3 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,688  นายสญัญา ขาวมี 76/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,689  นางสาวิตรี แกว้ช่วย 127 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,690  นายณฐัวฒิุ บุญทองขาว 10/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,691  นางสาวศรีสาคร มีเสน 123 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,692  นางเตือนใจ จนัทร์รง 1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,693  นางสาวเครือวรรณ ประทีปแกว้ 143/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,694  นางหนูคล่อง สงัดวงยาง 143 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,695  นายทศพล สงัดวงยาง 62/3 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,696  นายศรรัตน์ สงัดวงยาง 143/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,697  นางอุบล เรืองรักษ ์ 141/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,698  นายสมพร เรืองรักษ ์ 142 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,699  นางสาวทิม แกว้ทองศร 1/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,700  นางสมปอง คงดว้ง 1/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,701  นางสาวปินนภา คงดว้ง 9 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,702  นายสุทิน ขาวมี 72 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,703  นางโศภิต นวลศรีทอง 71/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,704  นายประทีป คงแป้น 12 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,705  นางสาวอรอุมา นวลศรีทอง 71/3 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,706  นายประดบั นวลศรีทอง 51/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,707  นางจารี  ทองแกว้จนัทร์ 62/9 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,708  นายนิกร แซ่ด่าน 19/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,709  นายสายชล นวลสุวรรณ 2/4 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,710  นางสาวทิพวรรณ ผะกากรอง 2/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,711  นายพล นวลสุวรรณ 2/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,712  นางหีต ขาวมี 76/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,713  นางสาวบุบผาวรรณ เพชรคง 14 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,714  นางเสาวนีย ์สุขเผือก 78 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,715  นายประพนัธ์ นวลสุวรรณ 2/5 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,716  นางสาวปาลิตา เพชรพฒัน์ 20 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,717  นางสาวนิตยา ทองกลาง 30/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,718  นายประเสริฐ ขนุทองจนัทร์ 32 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,719  นายสหพิบูลย ์คงวดัใหม่ 30/3 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,720  นางจรวย ทองขาว 32/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,721  นางศรียา จนัทร์ดาํ 30/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,722  นางสาวลดัดาวลัย ์วิชยัดิษฐ์ 35 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,723  นายอ่อน เดชา 62/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,724  นางจารรีรัตน์ ดาํรัตนมณี 121 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,725  นายธวชัชยั กุลวสุ 141/3 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,726  นางสาววิจิตราภรณ์ ถาวรสงัข ์ - ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,727  นายวิเชียร ขวดเกลียง - ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,728  นางลบ ทุ่มนวล 13 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,729  นายณฐัดนยั บุญทองขาว 10 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,730  นางสาวอรณี สีโทน 30/5 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,731  นายศรเทพ นวลศรีทอง 51/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,732  นางสาวจนัทร์จิรา เพชรทอง - ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,733  นางสาวองัคณา สงัดวงยาง 7 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,734  นางสาวสุภสัสร คงแป้น 12 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,735  นายร้อย นวลศรีทอง 52 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,736  นางสาวรสริน นวลศรีทอง 52/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,737  นายสิทธิพร แกว้ดี 16 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,738  นางประดบั ขวดเกลียง 17 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,739  นางพฒัน์จรีย ์นิลโอภา 13 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,740  นายวินยั คงเหล่ 99/3 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,741  นางวิลยั คงเหล่ 99/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,742  นางสาวจีราพร ขวดเกลียง 17/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,743  นางนิตยา ตาลเกิด 99/4 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,744  นายวิโรจน์ นวลศรีทอง 18/3 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,745  นางสร้อย บุญทองขาว 50/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,746  นางละออ ทองแกว้จนัทร์ 63/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,747  นางสาวโสภา บุญทองขาว 50/3 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,748  นายสมใจ สงัดวงยาง 7 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,749  นายนพดล ป้อมงาม 62/4 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,750  นายสมเชด นวลสุวรรณ 15/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,751  นางเรณู เอียมชาวนา 50/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,752  นางสาวปรีดารัตน์ สงัขเ์พชร 19/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,753  นายพงษพ์นัธ์ บวัจนัทร์ 86 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,754  นางสาวสมพร ทุ่มวงศ ์ 51/3 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,755  นายจารึก ทองแกว้จนัทร์ 62 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,756  นายบุญทบ สงัขเ์พชร 19 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,757  นายพิเชฐ บวัจนัทร์ 86/1 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,758  นางสาวเพญ็นภา บวัจนัทร์ 86/2 ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,759  นางสาวประภาภรณ์ สุดสงัข ์ - ม.7 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,760  นางหนูแตว้ เสือแสง 269/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,761  นายเฉลิมพร สมภกัดิ 22 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,762  นายปรีชา หนูเกตุ 19 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,763  นางสาวพชัณา หนูเกตุ 19/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,764  นายธรรมรงค ์ใจห้าว 199/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,765  นายพิศกัดิ อินทรสุวรรณ 199/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,766  นายหาญ อินทรสุวรรณ 205/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,767  นายวฒันา อินทรสุวรรณ 205/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,768  นางสาวพรทิพย ์อินทรสุวรรณ 199/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,769  นายพิศล อินทรสุวรรณ 199/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,770  นายจกัรี ขบวนสาร 57 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,771  นายสุเนตรนอ้ย ทองมงั 205 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,772  นางเกสร ทองมงั 199 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,773  นายพินิจ จนัทร์ผอ่ง 176/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,774  นางสาวปวีณา ธรรมเสน 213 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,775  นางสาวจริต เพชรทอง 299/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,776  นางจรรยา หิมทอง 249/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,777  นางศิริวรรณ สุรพิพิธ 299 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,778  นางสาวจารุพร มีบุญ 48 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,779  นางสาวศุภลกัษณ์ แกว้นอ้ย 170 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,780  นางพรทิพย ์อยูสุ่ข 502/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,781  นางสาวแสงดาว มะลิซอ้น 217 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,782  นายภิญโญ นวลสกุล 361 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,783  นายสุธน สงมาก 299/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,784  นายธรรมนูญ ไสลเพชร์ 216/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,785  นายบุญเชิด เพชรหมง้ - ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,786  นางวิไลพร แซ่เลียว 279/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,787  นางสาวศิริวิไล พลูพล 188/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,788  นางสาวสมพร ตาํแอ 370 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,789  นางสุดจิตร ทรัพยมี์ 227 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,790  นางสาวพชันี มีเดช 168/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,791  นางวณัณี เพช็รคง 229/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,792  นางสาวอรัญญา เพชรช่วย 190 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,793  นางลาํใย ทองมาก 188 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,794  นางชิตขวญั สวสัดี 88/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,795  นางทศันา พลูผล 188/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,796  นางสาวศศิธร พลูผล 301 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,797  นางอารยา หวานจนัทร์ 191 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,798  นางชูศรี เกศมี 195/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,799  นางพรพิมล โชติมณี 346/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,800  นางปก ขนอม 7/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,801  นางสาวนงลกัษณ์ รัตติโชติ 229/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,802  นายนิตย ์รัตติโชติ 195 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,803  นายนุกูลกิจ รัตติโชติ 195/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,804  นางอุไร ร่มพฤกษ ์ 342 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,805  นางจนัทร์จิรา ปานทอง 197 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,806  นางเซียบ โชติมณี 247 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,807  นางพรพรรณ ขนอม 195/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,808  นายชยัรัตน์ นาภรณ์ 170/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,809  นางอวยพร พรหมแกว้ 348 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,810  นางวิเชียร สุขมงคล 196/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,811  นายประเสริฐ สุขมงคล 196 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,812  นางบวัคลี แกว้ประดิษฐ์ 347 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,813  นายมนูญ พดูดี 193 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,814  นายรัตนิกร กลินแกว้ 227/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,815  นางสาวพิพรรษพร กระสินธ์ุ 198 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,816  นางสาวอมัพิกา ญาณนิยม 217 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,817  นางสาํเนียง ญาฌนิยม 358 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,818  นายสวสัดิ กาํลงัมาก 243 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,819  นางสาวสาวิกา กาํลงัมาก 243/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,820  นางสาวพิชชากร กระสินธ์ุ 278/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,821  นายทวี ทองจูด 227/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,822  นายวิลาศ ผิวสาํอางค ์ 177 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,823  นายบรรลือ บุญดี 357 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,824  นางขนิตฐา ช่างใหญ่ 20/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,825  นางวญัเพญ็ กระสินธ์ุ 278/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,826  นางสาวจุรีรัตน์ คงขาว 227/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,827  นายปิยวิทย ์สิทธิสุข 20/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,828  นายเอกภพ บุญดี 357/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,829  นายวิระศกัดิ เกิดเกลียง 231/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,830  นางสาวณิชาภทัร หิมทอง 299/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,831  นางนงคเ์ยาว ์หารสุวรรณ 249 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,832  นางสาวสุธารา ดวงแข - ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,833  นางจิต จนัสน 204 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,834  นางสาวชโลธร เกลียงขาํ 201/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,835  นางพิมพา รัตนสุภา 206 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,836  นางนงเยาว ์ใจสุข 371 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,837  นายสุวฒัน์ชยั ขนอม 250/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,838  นางถาวร ขนอม 250/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,839  นางวรรณา โพคาเดช 248 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,840  นางโสภา บุญมาตุ่น 250/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,841  นางแนบ พลูผล 231 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,842  นางสาวเสาวภา หารสุวรรณ 249/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,843  นายนิพล  ชาํนาญกิจ 115 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,844  นางมาลี  อรุณเพชร 113/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,845  นายอธินนัต ์ รักปลืม 114 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,846  นางดวงกมล  นวลมุสิง 24 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,847  นายวนัชยั  นวลมุสิง 25/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,848  นายชาํนาญ  เพชรมณี 46/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,849  นางนิตยา  รองเมือง 176 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,850  นายอตัพงษ ์ พรหมเดช 116 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,851  นางสาวสุภาภรณ์  พรหมเดช 113 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,852  นางส่อง  พรหมเดช 112 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,853  นางประนอม  คาํนวล 46/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,854  นายเซียน  เปรียวหวาน 45 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,855  นางวาสนา คาพนูอ้ย 31/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,856  นางวีระษา  ขนอม 92 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,857  นางสาวปรียาพร  คลา้ยโสม 361/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,858  นายยงยทุธ  ผิวงาม 361/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,859  นายสุรศกัดิ  บุญดี 362 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,860  นางอารีพร  ศรีฟ้า 184/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,861  นายประสิทธิ  โสมปาน 88/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,862  นายรุ่งรวี  จิตรโสภาส 27/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,863  นางเรวดี  จิตรโสภาส 27 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,864  นางสาวธญัญาลกัษณ์  โสมปาน 88/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,865  นางสุภาพร  คงภูชงค ์ 35 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,866  นางพรรณี  ศรีแกว้รักษ ์ 361/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,867  นางธิดา  ผิวงาม 361/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,868  นายจาํลอง  นาคขาว 361/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,869  นางสาวดารณี  บุญสุทธิ 27/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,870  นางปรีดา  ศรีฟ้า 184 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,871  นางสาวจินตนา  ขนอม 287 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,872  นายจงรัก  บุญสิน 259/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,873  นายอารมณ์  สวาท 229 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,874  นายถาวร  บุญสิน 259 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,875  นางสาวอุไรวรรณ  แกว้ใส 37/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,876  นายสุวฒัน์  พิศฉลาด 376/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,877  นายสุชาติ  พิศฉลาด 75 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,878  นายวิจิตร  คาํนาค 183/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,879  นางสิริกร  สุรินทวงค ์ 183 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,880  นายวิชาญ  แกว้ใส - ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,881  นางสาวเรณู  ศรีวิสุทธิ 376 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,882  นางสาวสุพาณี  ศรีวิสุทธิ 375 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,883  นางสาวยพิุน   ศรีวิสุทธิ 375/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,884  นางสุพา  รวยรืน 8 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,885  นายสมพงษ ์ ช่วยหอม 4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,886  นางศิริพร  หมุนใหม ่ 76 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,887  นายเชวง  มีเดช 6 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,888  นางสาววิไล  คาํศรี 130 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,889  นางจาํนงค ์ คงทอง 133 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,890  นางสายชล  คาํศรี 133/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,891  นางพรศรี  วรรณศรี 133/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,892  นายสมยั  คาํศรี 133/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,893  นางสาวบุญยงค ์ อินาลา 133/6 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,894  นางสาวปาริชาติ  อิศรเดช 7/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,895  นายประสพ  เสวกวงั 151 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,896  นายเธียรชยั  คงนุ่น 175/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,897  นายณฎัฎิพงษ ์ รอดเฉือย 175/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,898  นายวิโชติ  มีสุข 152 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,899  นายอนุพงศ ์กาลา 296/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,900  นายสุพกั  กาลา 296 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,901  นายภาณุพงศ ์ จนัทร์เกิด 296/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,902  นางคลอ้ย  เสือแสง 269/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,903  นางจิราวรรณ  ธรรมโชติ 357 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,904  นายประวิทย ์ ธรรมโชติ 126 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,905  นายเชษฐ  ธรรมโชติ 126 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,906  นายตะวนั  ธรรมโชติ 126/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,907  นายนิรุต  ธรรมโชติ 126 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,908  นายกาญจนา  ธรรมโชติ 126/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,909  นายวสนัต ์ ธรรมโชติ 126 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,910  นางอุไร  เสือแสง 269/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,911  นางประจวบ  ธรรมโชติ 128/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,912  นายจบ  ธรรมโชติ 128 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,913  นางศิริพร  ชูวาลา 128/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,914  นางนอบ  ใจแผว้ 9 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,915  นางชวพร  ฉิมเรือง 31 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,916  นายสุพรศกัดิ  ฉิมเรือง 31 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,917  นางวิภารัตน์  เปรียวหวาน 45/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,918  นางบุญช่วย  สงัขท์อง 46 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,919  นายจาํเป็น  สงัขท์อง 46/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,920  นายปรีชา  สงัขท์อง 46/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,921  นายจาํปา  สงัขท์อง 47 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,922  นายวิชาญ  ใจแผว้ 91/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,923  นายวิชยั  ใจแผว้ 369/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,924  นางสุนงค ์ มะยะเฉียว 179/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,925  นายโชคดี  ขาวเอียม 191/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,926  นายเจริญ  แท่นพรหม 1/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,927  นายเปลือง  อินรักษ ์ 5/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,928  นายอนุชา  ทองสม 15 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,929  นายซิม  แซ่เลียว 149 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,930  นายไมตรี  แกว้วิหก 150/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,931  นายภานุวฒัน์  จนัทร์ผอ่ง 153 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,932  นายเดชา  รอดภยั 153/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,933  นายนิพนธ์ จนัทร์ผอ่ง 165 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,934  นางอรอุมา  ตนัสกุล 165/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,935  นายวิชาญ  มะลิวลัย ์ 167 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,936  นายปลอดภยั  สมพงษ ์ 169 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,937  นางสาวปาริสา  สมพงษ ์ 169/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,938  นายกิจณรงค ์ พลูตมั 169/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,939  นายสายรรณ์  นวลมุสิก 192/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,940  นายชนะ  บึงมาร 373/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,941  นางบุญภา  ไชยเพชร 24/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,942  นางสาวจารี  เหมทานนท ์ 31/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,943  นายสาํรวม  ศรีวิสุทธิ 37 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,944  นางสาวพชัรีกร  ศรีวิสุทธิ 37 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,945  นายสุชาติ  แซ่ด่าน 88 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,946  นางเกสร  โสมปาน 87/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,947  นางสาววิภาภรณ์  บุญคง 94/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,948  นางประทยั  ขวญัทอง 145 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,949  นายอุเทน  ขวญัทอง 145/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,950  นายสกุล  รัตนสุวรรณ  187/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,951  นางสาวสุพร  ขวญัทอง 145/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,952  นางสาวนิยม  หอมทอง 148/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,953  นางสาวจาํปี  ถินนา 194 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,954  นายปรีชา  คาํนาค 194/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,955  นางสาวปิยนุช  คาํนาค 194/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,956  นางสาวจีระวรรณ  คาํนาค 194/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,957  นายพิทยา  อินทพฒัน์ 226/10 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,958  นางจิน  โสมปาน 88/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,959  นางเรวดี  ช่วยสงค ์ 88/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,960  นางสาวสุพรรณี  โสมปาน 88/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,961  นางภณัฑิรา  ขนอม 91 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,962  นางเพญ็ศรี  โสมปาน 94 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,963  นางพรศิริ  โสมปาน 94/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,964  นายวิสัย  ขนอม 131 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,965  นางสุจิตรา  หมุนใหม ่ 132 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,966  นางสมคิด  ใจสม 133/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,967  นายเอียง  ช่วยเหลือ 150 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,968  นายสวสัดิ  จนัทรศิริ 212 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,969  นายณรงค ์ สาํลี 216 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,970  นายไพฑูรย ์ ยนืนาน 229/8 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,971  นายเสียง  สิทธิสุข 234 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,972  นางสาวธิดาทิพย ์ ขนอม 236/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,973  นายแนบ โมราศิลป์ 348/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,974  นายอนุวตัร โมราศิลป์ 349/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,975  นายคเนศร์ รอดฤทธิ 73/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,976  นายชวลิต โถวสกุล 73 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,977  นางสาวกชพร รอดฤทธิ 73/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,978  นายสมบุญ มิงขวญั 324 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,979  นางชม ชยัยงั 74 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        1,980  นางสุพวงรัตน์ บุญยดื 7/8 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,981  นางสิรินาถ สิทธิสุข 7/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,982  นางสาวโชติมนต ์โชติมณี 247/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,983  นายภทัรพล สิทธิสุข 7/6 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,984  นางสาวอรพินท ์มิงขวญั 73/8 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,985  นายจาํรัส มิงขวญั 195/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,986  นางอรนุช มะอินทร์ 27/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,987  นางสาวนพคุณ ทองนุ่ม 325/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,988  นางธนดัดา แซ่จงั 2/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,989  นายจิต พลูผล 231 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,990  นายซุม้พดั แซ่จงั 1/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,991  นายประพิศ จนัทร์เมืองไทย - ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,992  นางสาวนุย้ จนัเกตุ - ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,993  นางมุกดา เปาะทองคาํ 23 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,994  นายวิชาญ พสัมุทร 121/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,995  นายธงชยั พรมเจริญ 182/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,996  นายสรศกัดิ แสงจาํนงค ์ 73/6 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,997  นางผ่องศรี คงภูชงค ์ 73/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,998  นายพิชยั พสัมุทร 121/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        1,999  นางสาวดดัชณีย ์พสัมุทร 21/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,000  นางลาํดวน พสัมุทร 21 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,001  นางสาวจีรฐา รุ่งเรือง 18/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,002  นางนุชนอ้ย มาตขาว 121/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,003  นายตุลยฤทธิ ภู่ศิริวฒัน์ 247/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,004  นายวรรณโณ พรมเจริญ 182 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,005  นายโอภาส พรามโน 247/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,006  นางสาวณฐัสุภางค ์แซ่เจียม 73/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,007  นางสุดารัตน์  มีเดช 175 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,008  นายรืน  จนัศิริ 345 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,009  นางสุดใจ  ตรึกตรอง 356 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,010  น.ส.สุดาวลัย ์ โดวิเลาะห์ 18/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,011  นายอาทิตย ์ ช่วยคงมา 179 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,012  น.ส.โสภารัตน์  ตรึกตรอง 356/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,013  นายประสาท  เผือกภูมิ 18 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,014  นายธรรมรงค ์ นวลมุสิก 11 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,015  นายไกรษร  แจง้ลา 167/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,016  นางชวนพิศ  แจง้ลา 347/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,017  นางสุดารันต ์ ใจสม 347/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,018  นายสุเทพ  ช่วยหอม  4/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,019  นายสาํราญ  กระสินธ์ุ 178/1 8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,020  นางดรินทร์  มีเดช 189/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,021  นายบุญเลิศ  สินจร 279 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,022  นางสมบุญ  ลอยบาง 170 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,023  น.ส.กนกวรรณ  ตรึกตรอง 354 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,024  น.ส. ทศันีย ์ ศรีแสง 175/7 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,025  นางชนกภรณ์  จิตติศกัดิ 28/4 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,026  นายชอบ  มีเดช 189 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,027  นางนงเยาว ์ ศรีแสง 175/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,028  นางถนั  คงเกิด 354/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,029  นางประคอง  ดาํนิล 191/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,030  นายมาโนช  ขนอม 236 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,031  นางวนิดา  ช่างใหญ่ 38 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,032  น.ส. ปิยธิดา  สุทธิสุข 189/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,033  นายสญัญา  แดงนาเพียง 191/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,034  น.ส.สายชล  ช่วงโชติ 175/5 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,035  นายทนงศกัดิ  วิริยะพานิชย ์ 178/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,036  น.ส. จิตรา  รักงาม 112/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,037  น.ส.กชพร  เก่งคาํ 240 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,038  นายสุกฤต  ขวญัทอง 184/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,039  นายสุจินต ์ ช่วยฤกษ ์ 1/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,040  นางพวงรัตน์  ล่องพริก 232 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,041  นางภกัดี  รักงาม 1/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,042  นายทศพร  ช่วยฤกษ ์ 1/6 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,043  น.ส. อญัชิษฐา  ล่องพริก 232/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,044  นายคุณาสิน  ล่องพริก 232/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,045  นายเกียรติศกัดิ  ภิรมย ์ 325/7 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,046  นายประสิทธิ  ภิรมย ์ 327 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,047  นายเนิน  ลิวลัย ์ 325/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,048  น.ส.ขวญัใจ  นาคขาว 326 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,049  นางอรสา  สวสัดี 325/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,050  นายนดั  มะลิวลัย ์ 325 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,051  น.ส.อรธีรา  ลิวลัย ์ 325/6 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,052  นางพรรณี  ภิรมย ์ 325/2 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,053  นายชิน  โภคาเดช 297 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,054  นายลิขิต  มะลิวลัย ์ 19/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,055  นายชลนาถ  นาวี 301 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,056  น.ส.รัตนา  สมตน 246 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,057  นางศิราณี  ผิวงาม 244 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,058  น.ส.ภสัสร  ผิวงาม 245 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,059  นายธวชั  แซ่อุ๋ย 184/3 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,060  นางมาลี  จนัทร 283 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,061  นางสุภาพร  จนัทร 283/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,062  นายสนัทดั  ขวญัทอง 184/8 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,063  นายอานนท ์ นาวี 148/1 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,064  นายวีระศกัดิ  จนัทร 285 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,065  น.ส.ลาํยอง เพชรหบั 367 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,066  นายไพโรจน์  เกิดปากแพรก 186 ม.8 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,067  นายประยงค ์ เกตุแกว้ 20/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,068  นายนิธิศกัดิ  สุวรรณพฤก 54/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,069  นายสุธรรม  เกตุแกว้ 25 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,070  นายประยทุธ  ช่วยนอ้ย 20/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,071  นายสมพงศ ์ สินรัตน์ 54/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,072  นายศรา  ยกเจริญ 68/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,073  นางสาวจาํเรียง  ปลอดภยั 54 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,074  นายสายชล  ช่วยนอ้ย 64/7 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,075  นายสุรสิทธิ  ยกเจริญ 68 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,076  นายสาราณียธรรม  ชูปัน 54/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,077  นายโอภาส  ชุมเศียร 20/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,078  นางสาวสุภาวดี  นิคมจิตร 68/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,079  นางสาวจนัจิรา  หินมี - ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,080  นายทวีพงษ ์ ช่วยนอ้ย 20/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,081  นางสาวรุ่งกานดา  คงคลา้ย - ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,082  นายประยรู  นงลศรีทอง 54 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,083  นายวิศรุต  หนูนาค - ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,084  นางวิไลภรณ์  หนูนาค 20/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,085  นางมลิวลัย ์ ช่วยสุทธิ 63 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,086  นางสาวเฉลิมวรรณ  ทองสม 40/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,087  นายสุภาพ  บุญทอง 57/8 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,088  นางตนั  นวลศรีทอง 64/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,089  นายสญัญา  เกลียงดาํ 40/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,090  นางสาวรจนา  กุเลารัมย ์ 64/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,091  นายสุคล  เชาวนา 65/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,092  นางมาลี  พานิชย ์ 64/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,093  นายนที  นวลศรีทอง 40/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,094  นางสาวละออง  ชูศรีทอง 65 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,095  นางสาวชุติมา  ช่วยสุทธิ 63 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,096  นางสาวสุดาทิพย ์ ดวงประทุม 66 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,097  นางสาวสุมณฑา  ดวงประทุม 66 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,098  นางสาวประเทือง  ดวงประทุม 66/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,099  นางสาวสุภาภรณ์  นวลศรีทอง 40/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,100  นายสุริยา  เกษเวชสุริยา 43 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,101  นางสาวโสน  วิชยักุลย ์ 63/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,102  นายสุดี  ขาวมี 64/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,103  นางสาวบุญพา ศรีใหม่ 319 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,104  นางสาวหนูพมุ  บุญมาก 5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,105  นายสมมุ่ง  นวนมุสิก 37/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,106  นางอบ  พรมจนัทร์ 2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,107  นายจรัญ  วรรณมาศ 320/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,108  นายสมบูรณ์  ศรีใหม่ 129/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,109  นายธรรมรัตน์  สุขสม 39/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,110  นายกิตติธชั  รู้สิน 205 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,111  นางสาวจิตรคนึง  ช่วยคง 5/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,112  นายอดิศกัดิ  คงสุทธิ 13/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,113  นายสมเกียรติ  วรรณมาศ 320/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,114  นายพงศกัดิ  แข่งขนั 4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,115  นายอดิศกัดิ  หีตหนู 205 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,116  นางบุญเรือง  ชนะสุข 203 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,117  นายไพรัตน์  ชนะสุข 203/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,118  นายนพเดช  ชนะสุข 203/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,119  นางสาวสุดา  วิชยัดิษฐ 207 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,120  นางพชัรินทร์  ใหม่เกตุ 8 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,121  นางสาวชุติมา  สมรูป 43/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,122  นายชยัพร  เขียวอาํ 38 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,123  นางสาวกมลวรรณ  คลา้ยสุวรรณ 35/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,124  นายภิรมย ์ คงสุทธิ 195 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,125  นายสุภาพ  เกิดนิล 55 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,126  นายสมพร  เกิดนิล 55 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,127  นายเชาวลิต  บุญจนัทร์ 194 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,128  นางถาวร  ระเบียบโอษฐ์ 61 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,129  นายพนมพศั  มาทอง 17 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,130  นางปภทัวรินทร์  บุญทอง 193 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,131  นางประนอม  หอมเจริญ 78 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,132  นางสาวมณฑาทิพย ์ หนูสุด 36 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,133  นางคิด  เขียวเด็ด 77/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,134  นายมี  คงสุทธิ 62/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,135  นายนิพา  เพช็รรัตน์ 16 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,136  นางสาวปิยพร  เสียงใหญ่ 128 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,137  นางสาวสายใหม  อินทรสุวรรณ์ 82 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,138  นายสมภาพ  นิลพฒัน์ 10 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,139  นายอาํนาจ  นิลพฒัน์ 10/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,140  นายโสภิณ  นิลพฒัน์ 76 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,141  นางอาลยั  นิลพฒัน์ 46 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,142  นายวิทยา  ใจรังษี 48/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,143  นายสินณรงค ์ ใจรังษี 48 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,144  นายพนม  นิลพฒัน์ 46/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,145  นายสมพร  เมืองผดุ 52/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,146  นายพอใจ  วิชยัดิษฐ 10/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,147  นางสาวอวยพร  เรืองเดช 46/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,148  นางอวยพร  เตียวตระกานนท ์ 15/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,149  นายธีระ  เทพแป้น 15 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,150  นายจนัทร์  แจ่มสกุล 57/12 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,151  นางเลือน  อินเอียด 57/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,152  นางมาลี  นาคสด 20/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,153  นายธีรศกัดิ  นาคสด 20/6 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,154  นายสมควร  เรืองโรจน์ 57/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,155  นายฉลอง  เรืองโรจน์ 43/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,156  นายสามารถ  เรืองโรจน์ 57/11 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,157  นายสุธี  วิชยัดิษฐ์ 57/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,158  นายสถิตย ์ มนตแ์กว้ 59/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,159  นางสาวพิมพป์ระภา  เรืองโรจน์ 57/10 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,160  นายโกวิทย ์ เกตุแกว้ 20/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,161  นายวินยั  เพง็ปาน 57/9 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,162  นายสุทศัน์  สุวรรณรัตน์ 20/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,163  นายเอกรัตน์  บริบูรณ์ 77/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,164  นายจตุรงค ์ บริบูรณ์ 77/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,165  นางบุญรินทร์  บริบูรณ์ 77/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,166  นางสาวสมจิตร  ศรีใหม่ 76/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,167  นางนิรมล  คงสมัมา 77/7 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,168  นายสมศกัดิ  ชนะสุข 77 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,169  นางฉออ้น  อินทรพรหม 133/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,170  นางสุจิน  ศรีใหม่ 131 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,171  นางวรรศรี  พรหมแกว้ 37 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,172  นายจตุพร  วิชยัดิษฐ์ 134 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,173  นางประกอบ  พรมสยั 138/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,174  นางสาวอมรทิพย ์ พรมสยั 138/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,175  นายสญัชยั  สิทธิพงศ ์ 61 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,176  นางมณฑา  ชลสินธ์ 76/6 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,177  นางกระจ่าง  ชนะสุข 125 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,178  นายโอภาส  ชะนะสุข 134/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,179  นางอารมย ์ พริกนุ่น 7/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,180  นายสุวิทย ์ ชลสินธ์ 76/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,181  นายจาํนงค ์ ชลสินธ์ 76 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,182  นางสาวกลัยา  ชนะสุข 203/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,183  นางสมปอง  เสียงใหญ่ 128/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,184  นายสมพร  เสียงใหญ่ 129/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,185  นายประสิทธิ  ชนะสุข 77 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,186  นางสาวสุธาศิณี  นิยะกิจ 76/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,187  นายอนิรุธ  เสียงใหญ่ 132 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,188  นางเฉลียว  รูปสะอาด 53 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,189  นางสาวสายพิน  เสียงใหญ่ 129/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,190  นางวาสนา  ใจรังษี 60/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,191  นายธวชัชยั  แซ่เล่า 61/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,192  นายวิชยั  นุรักษ ์ 35/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,193  นางประภสัสร  นวลศรีทอง 37/8 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,194  นางสาวปราณี  พิมพล์อย 76/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,195  นายใจ  มีนาวงค ์ 30 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,196  นายวิโรจน์  จตัรงคแ์สง 208 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,197  นางสาวนงนุช  กนันอ้ย 37/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,198  นายเชาวลิตร  ปานยนื 57/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,199  นายพลูเลิศ  ชุมทอง 43/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,200  นางสาวฐิติพร  มนตแ์กว้ 59/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,201  นางเทียบ  นาคสด 58 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,202  นายมณีกร  ชุมทอง 43 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,203  นายเดชนะ  ขวดเกลียง 57/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,204  นางสาวจินตนา  นาคสด 57/7 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,205  นายสุรินทร์  นาคสด 26 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,206  นายนิต  ชุมชู 57 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,207  นางโรย  เรืองโรจน์ 57/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,208  นางสาววนัดี  เรืองโรจน์ 43/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,209  นางสาวสุนิษา  ชุมทอง 43 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,210  นายบุญเทพ  ดวงประทุม 52/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,211  นางโสพนา  สุดเกตุ 59/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,212  นางสาวสุพรรณี  อินทร์เมือง 40 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,213  นางสาวนยันา  คงสุทธิ 62/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,214  นายสรรชยั  คงสุทธิ 34 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,215  นางอุไร  คงสุทธิ 34 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,216  นางสาวแพรพรรณ  ทองเผือก 77/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,217  นายนพพร  สามเคียม 22/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,218  นางยภุาวดี  ชูพยคัฆ ์ 22/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,219  นางมสัยา  เทพชู 23 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,220  นายสญัญา  ทองเผือก 77/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,221  นางสาวขวญัจิตร  พรมสยั 320/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,222  นายไชยรัตน์  คงสุทธิ 62/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,223  นายธวชัชยั  คงสุทธิ 62/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,224  นางปิยมาศ  สามเคียม 22/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,225  นางมะลิ  คงสุทธิ   62/7 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,226  นายวิทยา  สุขประดิษฐ์ 9/7 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,227  นายสุภาชยั  แกว้เรือง 19/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,228  นางแดง  แกว้เรือง 19/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,229  นายนิกรสิน  ทรัพยสิ์น 13 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,230  นางสาวสุวรรณา  หนูเสน   ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,231  นางลาภ  ขนอม 126 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,232  นางแกว้  อุปพงศ ์ 19 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,233  นางผกาวรรณ  วิชยัดิษฐ์ 13/8 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,234  นายประสิทธิ  จนัทร์ทอง 19/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,235  นายพงคด์นยั  เพง็ปาน 19/14 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,236  นางสาวกิตติมา  สิงหน   60/8 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,237  นายชยัศิลป  รามอินทร์ 105/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,238  นายประจบ  อินทร์เมือง 40 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,239  นางสมปอง  เสียงใหญ่ 202 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,240  นางสาววาสนา  ศรีใหม่ 130 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,241  นางเอมอร  อินทนะนก 102/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,242  นางประนอม  แท่นมณี 102 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,243  นายจกัรพงค ์ วิชยัดิษฐ 204 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,244  นายวิริยะ  เทพแป้น 15/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,245  นางสาวประชุม  กาละกาญจน์ 201 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,246  นางสาวจุรีรัตน์  นิลพฒัน์ 10/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,247  นางจิราพรรณ  สวาท 15/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,248  นายปูชนะ  เพช็รรัตน์ 130/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,249  นายโชติวิชช์  เจริญสุข 204/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,250  นางสาวอาทิตยา  สวาท 15/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,251  นายประหยดั  ชนะสุข 79/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,252  นายสมศกัดิ  กงัวาลกอ้ง 319 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,253  นางวรรณดี  ชนะสุข 197 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,254  นายสมพงศ ์ นุชโอภาส 73 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,255  นายประพาส  แซ่ลิม 74 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,256  นายสุทิน  อินขลิบ 37/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,257  นางสาลิ  เกือสม 320 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,258  นางสาวกรรญาณี  ไชยพงค ์ 321 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,259  นางสาวจุฑามาศ  เพชรเศรษฐ 73 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,260  นายชนะ  ชนะสุข 196 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,261  นายประเคียง  ทองศรีทอง 71/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,262  นางสาวพรรณิภา  บุญเชิด 64/6 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,263  นางปรีดา  ทองสีทอง 71 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,264  นายสมเด่น  ทองศรีทอง 71/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,265  นายจรัญ  บุญเชิด 64 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,266  นายจเร  บุญเชิด 61/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,267  นายสมหมาย  ช่วยนอ้ย 64/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,268  นายสุชาติ  พฒัน์พว่ง 6 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,269  นายริน  คงจีน 61 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,270  นางยวง   คงสมัมา 71/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,271  นางสุนียพ์ร  ขาวมี 71/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,272  นายชวด  นิยะกิจ 14/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,273  นายอมร  ชยัสุด 47 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,274  นางเรไร  ทงสนัเทียะ 74/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,275  นายธิระศกัดิ  จนัธิบดี 74/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,276  นายวิโรจน์  ชนะสุข 198 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,277  นางสุดจิตร  เขียวอาํ 33 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,278  นายสาํเริง  คงบุญ 105 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,279  นายเนรมิตร  ใจรังษี 105/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,280  นายนิพนธ์  ศรีคง 15/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,281  นางสาวทิพวรรณ  ปรีชาชาญ 204/5 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,282  นายณรินทร์  บริสุทธิ 15/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,283  นางสาวขวญัตา  คงสุทธิ 209 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,284  นายสมพร  นิลพฒัน์   45 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,285  นายฉลวย  หมกทอง 204/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,286  นางสาวรําไพ  นิชาญ 19/13 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,287  นายวิฑูรย ์ ชูปัน 60/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,288  นายชยันเรศ  ไกรทอง 18 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,289  นายชลิต  จนัทร์เพช็ร์ 106/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,290  นายอนุวรรต  ชูปัน 60/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,291  นายชยัวตัต ์ ไกรทอง 18 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,292  นายสุขสมพร  เขียวอาํ 126/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,293  นางหนูแหวน  สุขหิรัญ 19/10 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,294  นายสิทธิชยั  สุขหิรัญ 19/11 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,295  นางวิรจน์  อรรถโยโค 19/6 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,296  นางมลินี  นาคสิงห์ 20 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,297  นางจิรานนัต ์ แกว้เรือง 19/15 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,298  นายสุริยา  เหมนเมือง 41 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,299  นางสาวปราณี  บุษดี 48/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,300  นางอิง  รู้แจง้ 133/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,301  นายจาํนงค ์ รู้แจง้ 133/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,302  นายอาํภร  เพง็บุญ 133/7 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,303  นายทวีศกัดิ  คงทอง 134/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,304  นายบุญญฤทธิ  เกิดพรัด 72/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,305  นายนิคม  รู้แจง้ 133/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,306  นางสุวรรณา  รู้แจง้ 134/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,307  นางบว้ย  คงจีน 72 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,308  นางจีรวรรณ  พรหมเพช็ร 24/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,309  นางสาวสิริรัตน์  แซ่เล่า 133/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,310  นายเซ่ง  แซ่เล่า 133/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,311  นางสาวณฐัพร  ขนาํคอก 32/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,312  นางสาววลัยา  ขนาํคอก 32/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,313  นายสุเทพ  นาคสด 32 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,314  นางพรทิพย ์ ชนะสุข 77/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,315  นางสาวอาริยา  ชนะสุข 7/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,316  นายสมใจ  ขนาํคอก 24 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,317  นายอตัถสิทธิ  สนธิรักษ ์ 25/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,318  นางวรรณา  ขนาํคอก 24/3 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,319  นางภรทิพย ์ ขนาํคอก 32/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,320  นางวสาวอจัฉราภรณ์  คุระเอียด 24/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,321  นายสมทบ  ขนาํคอก 37/6 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,322  นายหนูดบั  ขนุพิทกัษ ์ 11 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,323  นายบุญเลิศ  อินทร์เมือง 7/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,324  นางสาวยนิดี  ดรุณพรหม 7 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,325  นายสุทศัน์  ขนาํคอก 19 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,326  นางสาววรรดี  สร้อยศรี 70 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,327  นายสุนนัท ์ ทองสีทอง 69 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,328  นางช่อง  คงสุข 9 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,329  นายนิคม  บุญเชิด 60 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,330  นายสุชีพ  วงศท์รัพย ์ 9/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,331  นายมานพ  มุขนาค 23/13 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,332  นางศรีรัฐ  คงปราณ 80/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,333  นายสอด  ขนาํคอก 80 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,334  นายสุราษฎร์   ขนาํคอก 80 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,335  นายสถิตย ์ อาบพรมราช 83/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,336  นายเมธี  บุญเชิด 62/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,337  นาสาววรรณ  ทองสีทอง 69 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,338  นายประสิทธิ  บุญเชิด - ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,339  นางยพุา  ศรีพฒุสุข 83 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,340  นางสุรีพรรณ  ศรีตะพวงั 13/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,341  นางไมตรี  ไกรทอง 35/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,342  นางสาวจิราภา  คงแง่ง 13/7 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,343  นายธนิฐ  นนัทวงศ ์ 13/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,344  นางสาวเบญจวรรณ  รินสินธ์ุ - ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,345  นางจา้ย  เขียวอาํ 206 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,346  นางอารี  ไกรทอง 106 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,347  นายสมคิด  เหมียเมือง 48/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,348  นายสุภาพ  ไกรทอง 13/6 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,349  นายเอกชยั  ไกรทอง 18 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,350  นางเกษร  คงสุทธิ 13/2 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,351  นายชยัณรงค ์ นิยะกิจ 40/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,352  นายศุภมาส  คงสุทธิ 62/6 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,353  นางจรรยา  เขียวอาํ 39/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,354  นางสาวอุมาพร  รู้แจง้ 133/4 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,355  นางรัตนา  แกว้เรือง 103 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,356  นางสาวจินตนา  เกิดพรัด 21/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,357  นายธวชัชยั  เกิดพรัด 21 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,358  นางสาวเดือนเพญ็  เกิดพรัด 96 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,359  นายสาํราญ  คงบุญ 104 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,360  นายสญัญา  รู้แจง้ 133/6 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,361  นางจนัทร์เพญ็  รู้แจง้ 133/1 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,362  นางจิรวรรณ  ศรีใหม ่ 107 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,363  นายจรูญ  คงบุญ 105 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,364  นายขอม  ชุมทอง 133 ม.9 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,365  นายเล็ก  เรืองรุ่ง 67 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,366  นางแตว้  อารีสนนั 94 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,367  นางสุภาภรณ์  ขาวผอ่ง 102 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,368  นายสุชาติ  จนัทร์เพญ็ 111 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,369  นางวรรณะ  สมบติัมาศ 116/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,370  นายนเรนทร์ฤทธิ  ไหมจุน 116/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,371  นายเหิม  เกตุแกว้ 128/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,372  นางละออง  ประทีปแกว้ 128/4 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,373  นางสาวหนูแอว้  เหมาะหมนั 128/5 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,374  นายประสิทธิ  จนัทร์สุข 129 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,375  นายเดือง  ใจเพียร 138 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,376  นายอภิวฒัน์  เกตุแกว้ 200 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,377  นายเทอดไทย  จนัทรพงศ ์ 210 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,378  นายนอ้ย  ทองเสน่ห์ 109 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,379  นางแปลก  ภู่เจริญ 121/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,380  นางจิรนนัท ์ มณีวงศ ์ 180 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,381  นางปรีดา  อิศรเดช 181 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,382  นางระบาย  หมืนศรี 182 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,383  นางหนึงฤทยั  อิศรเดช 182/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,384  นายผล  เกิดเกลียง 185 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,385  นางหนูพบั  เมืองนิล 201 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,386  นางสาวอรพนั  เมืองนิล 201/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,387  นางรัชดาภรณ์  ขนอม 249 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,388  นายไมตรี  ฉวีภกัดิ 92 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,389  นางบุญธรรม  บวัแกว้ 98/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,390  นายปัญญา  ลาํสลวย 127/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,391  นายมนตรี  ดีแกว้ 127/3 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,392  นายวิรัตน์  กายฤทธิ 148/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,393  นางกิมสร้วง  เพชรพรหม 184 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,394  นายสุนยั  ปะสิงชอบ 184/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,395  นางสาวเดือนเพญ็  เพชรพรหม 186 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,396  นางจรินทร์  ทองหยอด 204 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,397  นายสมเกียรติ  สุวรรณะ 204/6 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,398  นางสาวกลินพยอม  หนูขนุทอง 204/8 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,399  นางจนัทนา  ทองหยอด 205 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,400  นางบุญยา  รอดเกตุ 241 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,401  นางอนงค ์ ปะสิงชอบ 241/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,402  นางสาวประทุม  สุขเกษม - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,403  นายสุภเชษฐ  ช่วยบาํรุง 18/5 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,404  นายอาํนวย  สมเขาใหญ่ 96 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,405  นายชวน  ศรีแผว้ 99/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,406  นางอุไร  กาสี 110 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,407  นางสาวเสริมสุข  งามโฉม 113 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,408  นายเจิม  พรหมมาศ 204/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,409  นายสมคัร  วฒันพงษ ์ 206 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,410  นายเบญจพล  ศรีแผว้ 253 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,411  นางสาวมาลยั  ฉ้งทบั   10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,412  นางสาวบูรณ์  สร้างตนั 33 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,413  นางสงบ  ไหมจุน 93 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,414  นางอุไร  คาํพนัธ์ุ 93/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,415  นางหวง  มาลาเวช 130 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,416  นางนราภรณ์  เทียนชยัทศัน์ 130/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,417  นางสาววิภาวรรณ  บุญแม่น 130/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,418  นางสาวเอมอร  ภู่เจริญ 130/3 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,419  นายชุมพล  ไชยเพชร 131 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,420  นางดวงใจ  ไชยเพชร 132 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,421  นางอรณี  ภูลวลั 181/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,422  นางสาวอรพิน  พลูวนั 181/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,423  นางปราณี  พรมแกว้ 184/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,424  นายสิทธิชยั  เชียวชาญ - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,425  นายกฤษฎา  เพช็รศรี - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,426  นางดาว  นนทราช - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,427  นายอุดร  ถาวรรัตน์ - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,428  นางสาวบุปผา  พรมแกว้ 326/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,429  นางหนูเอก  ปานเนียม 2/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,430  นางสาวอรพิน  ปานเนียม 2/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,431  นางสว่างใจ  ลิมสุวรรณ 17 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,432  นายสุทิน  ศรีวิบูลย ์ 89/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,433  นางวรรณา  จนัทร์เพญ็ 111/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,434  นายธีระพงษ ์ จนัทร์เพญ็ 111/3 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,435  นายไกรฤกษ ์ รองเมือง 111/4 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,436  นายเสงียม  ดวงวิจิตร 114 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,437  นายวิทูร  เมืองนิล 121/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,438  นางยนิดี  ดาํพฒัน์ 121/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,439  นายสงวน  ดาววิจิตร 160 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,440  นายสมบูรณ์  วงคโ์สภา 183 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,441  นางสาวสุจิตตรา  จนัทร์แกว้ 183/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,442  นายวิจิต  จนัทร์แกว้ 183/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,443  นางจิราพร  ทิพยร์อด 183/3 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,444  นางสายใจ  วฒิุประดิษฐ 187 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,445  นางเฉลย  ใจสบาย 294 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,446  นายสมเจตน์  โสมคง - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,447  นายวิฑูรย ์ โสภาภกัดิ - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,448  นายสาธร  ใจเพียร 18/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,449  นายโชคชยั  รืนพานิช 20 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,450  นางอุทยั  จนัทร์มณี 97 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,451  นางสาวพรทิพย ์ หนูพราม 111/7 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,452  นายวรวิทย ์ ทองใหญ่ 125/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,453  นายสมพงษ ์ ทองใหญ่ 126 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,454  นางบุญรับ  ลาํสลวย 127 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,455  นายชชัวาลย ์ มาละชวัโมง 127 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,456  นางสาวศศิธร  จนัทร์สุข 129 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,457  นายประกิจ  ขนอม 208 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,458  นางนนัทยา  ถาวราภรณ์ 208/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,459  นายประกรณ์  ขนอม 208/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,460  นางจรรยา  คงเทพ 213 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,461  นายเสถียร  กลมเกลียว 219 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,462  นางสาวนิราภทัร  ขนอม 249/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,463  นายสาํเริง  เชียวชาญ 254/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,464  นายอนนัท ์ โยธารักษ ์ 254/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,465  นางสาวอาภรณ์  อ่อนแกว้ - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,466  นายสุจิน  ชุมทอง 3 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,467  นายเหียง  คงทอง 71 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,468  นางสาวสุพรรณี  ติณณาวงศ ์ 89/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,469  นายสุภคัรฌ์  คุณโลก 126/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,470  นางสาวมลฤทยั  พรหมแกว้ 148 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,471  นายอนนั  พรหมแกว้ 149 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,472  นางสาวจุฑาชินี  พรหมแกว้ 149/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,473  นายธญัฐิติ  สารปรัง 149/3 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,474  นางสาวจิราวรรณ  วิชยักุล 161 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,475  นายสมควร  สุโขพล  166 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,476  นายพงศศ์กัดิ  สมแรง 190 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,477  นางเพญ็พิศ  หนูพราม 190/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,478  นายนิรันดร์  หนูพราม 190/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,479  นายอภินนัท ์ รัญเวท 190/3 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,480  นายสิทธิโชค  รัญเวท 190/4 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,481  นางสาวจุฑามาศ  ชุ่มชู 193 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,482  นางเสงียม  ทิพยท์อง 199 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,483  นายเจริญ  รองเมือง 207 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,484  นางสาวบุญตา  ปลงักลาง 207/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,485  นางสาวอรวรรณ  หนูปราม 207/3 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,486  นางอิม  สมแรง 207/4 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,487  นายชาตรี  รองเมือง 207/5 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,488  นางสาวธีรวรรณ  เพง็สุทธิ 207/6 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,489  นางลาํเจียก  รองเมือง 211 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,490  นางสาวกญัญา  รองเมือง 212 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,491  นายเชือ  แซ่เฮง - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,492  นางนวพร  สุขแกว้ - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,493  นางสาวนกนอ้ย  อิมทอง - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,494  นายสมพงค ์ รัญเวท - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,495  นางสาวมะยรีุย ์ ประทีปแกว้ 128/6 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,496  นางวนัทนา  พฒัน์ทอง 204/4 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,497  นายวิเชียร  คิดขยนั 204/5 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,498  นางเยาวรัตน์  ทองหยอด 250/5 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,499  นายกิตติพงษ ์ ทองชล 252 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,500  นายสมควร  มีเพียร 294/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,501  นายตาด  ศรีมนัคง 325 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,502  นางอุส่าห์  นรินรัตน์ - 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,503  นางบุญช่วย  สงสุวรรณ 18/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,504  นายวนัชยั  แซ่ติว 18/4 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,505  นายสามารถ  สมเขาใหญ่ 98 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,506  นายนิรวิทธ์  สมเขาใหญ่ 98 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,507  นางกลัยา  รืนพานิช 103 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,508  นางสาวนริสรา  รืนพานิช 112 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,509  นางกลัยา  ทองใหม่ 113/3 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,510  นายสุทนั  ช่วยบาํรุง 191 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,511  นางนิพา  จนัทร์เพญ็ 209 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,512  นายสุชาติ  ประทีปแกว้ 221 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,513  นางชะออ้น  ก๋งอุบล 250 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,514  นางจนัทรา  พรหมคีรี 251 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,515  นายเอกชยั  พรหมคีรี 251/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,516  นายจนัทร์ทิพย ์ บุญทอง 260 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,517  นายเกียรติศกัดิ  บุญทอง 260/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,518  นายเจริญ  ภิรมยรั์กษ ์ 89 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,519  นายสมพร  พรมทอง 95 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,520  นางประสงค ์ งามโฉม 113/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,521  นางระวีวรรณ  มณีวงศ ์ 116 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,522  นายจาํรัส  ทองใหญ่ 125 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,523  นายทวีรัตน์  ทองใหญ่ 125/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,524  นายเลือน  เพชรคง 126/2 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,525  นางยริุนทร์  อินทร์แกว้ 142 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,526  นายพรม  กายฤทธิ 148/1 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,527  นางสุนิตย ์ นวลกุล 254 10 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,528  นางอนงค ์ มฐักุล 247 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,529  นายวิเชียร  นกแกว้ 217 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,530  นายเกรียงศกัดิ  นกแกว้ 230/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,531  นางวรรณี  รินรัตน์ 218 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,532  นางวราพร  นกแกว้ 230 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,533  นางศศิธร  นกแกว้ 220 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,534  นายเจริญ  ศรียงค ์ 219/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,535  นางสาวสุพตัรา  กรุงแกว้ 230/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,536  นายสงบ  เขม็เสนาะ 314 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,537  วา่ที ร.ต.หญิงสุดารัตน์  แซ่ลิม 218/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,538  นายเชย  นกแกว้ 66 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,539  นางแวง  แกว้ใส 222 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,540  นายวินยั  เบญสเหมาะ 218 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,541  นางสาวกุสุมา  คงอะกึง 202 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,542  นายเจริญพร  ทุมรัตน์ 333 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,543  นายสุเมศ  ฉิมแกว้ 330/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,544  นางสาวนฤมล  บรรจงเมือง 197/3 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,545  นางสาวสุดใจ  คงเพชร 38 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,546  นายมีชยั  รอดทอง 331 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,547  นายเจริญ  เชือสกลุ 353 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,548  นางประคิน  แกว้เรือง 276 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,549  นางเมตตา  ปานซงั 280 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,550  นางสาวพิริยา  กงัสุกุล 22 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,551  นางสาวกนกทิพย ์ ฉิมแกว้ 330 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,552  นางสาวลาวลัย ์ ผิวสลบั 197 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,553  นางสมหมาย  สุขแสน 88 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,554  นางสาวยพิุน  นุชทดั 31/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,555  นายอาํนาจ  แหวนเพช็ร 34 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,556  นางสาํรวย  อบอุ่น 9/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,557  นายเจษฎา  เชือสกุล 9/31 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,558  นางจุรีพร  งามเทาว ์ - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,559  นางสาลี เกษรสิทธิ 279 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,560  นายสมชาย  ชลสินธิ 31 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,561  นายชชัมงคล  นาภรณ์ 276/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,562  นางสาวสุจิตต ์ กุศลสุข 77/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,563  นายโสภล  บุญปาน 46 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,564  นายธาดอน  โพคาเดช 17/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,565  นางบุญพา  เขียวอาํ 339 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,566  นายสรวิชญ ์ ขนอม 223/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,567  นายคล่อง  เขียวอาํ 339 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,568  นางสาวทศันีย ์ ปนสูงเนิน - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,569  นายปิยวฒัน์  ขนอม 223 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,570  นางรัตนา  โภคาเดช 252 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,571  นางวรรณา  ช่วยฤกษ ์ 344/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,572  นางศรีประทุม  จนัทร์สน 92 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,573  นางพรทิพย ์ โสมคง 341/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,574  นายวิทยา  โพธิจนัทร์ 344 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,575  นางดวงใจ  บุญดี 50 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,576  นายอนุพงศ ์ จนัทร์เจริญ - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,577  นางจินดา  โสมคง - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,578  นางอาํนวย  สมพงษ ์ 235 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,579  นางมลฑา  พฒัชนะ 315 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,580  นายวีนา  วิชยักุล - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,581  นางสาวจุฑารัตน์  ทองหอม 316 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,582  นายประวี  มะอินทร์ 5/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,583  นางตรีชฎา  แกว้ใส 222/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,584  นายเดชา  ธรรมมิกะกลุ 332/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,585  นางจิตสินี  บุญดี 193/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,586  นางพิมพนิ์ภา  จว้งเฮา้ 190 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,587  นางมาลี  บุญดี 11 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,588  นางสาววิไลภรณ์  บุญดี 193/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,589  นางสาวสายชล  โสมคง 339/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,590  นายอรรถพล  สินรืน 239 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,591  นายสุคนธ์  สินรืน 239 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,592  นางสาวภิรมย ์ สุขสะอาด 370 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,593  นายจรูญ  โมราศิลป์ 357 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,594  นางสาวนงนภสั  บุญดี 193 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,595  นายศิริชยั  จนัศิริ 152 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,596  นายสมหวงั  ขอ้คา้ 201/4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,597  นายเสน่ห์  โพธิจนัทร์ 344/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,598  นางสาวกลัยา  บุญดี 190/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,599  นางสาวปรีดา  รัญเวช 196 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,600  นางกญัญานนัท ์ สอิงทอง 140 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,601  นายอาคม  พฒัน์ทอง 369 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,602  นางประดบั  พรหมศาตร์ 332 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,603  นางสุคนธ์  นกแกว้ 245/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,604  นายสมปอง  นกแกว้ 245 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,605  นายสิงหา  โอทองคาํ 2/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,606  นายมนสั  ผิวสลบั 97/3 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,607  นายสนัติชยั  โอทองคาํ 2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,608  นางสาวกณัหา  เรืองดาํ 246/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,609  นายสาโรจน์  บุญดี 227/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,610  นางสุภาภรณ์  ชูร่วง 201/5 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,611  นางอมรรัตน์  นวลกุล 99/38 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,612  นายไพฑูรย ์ ทองสุข 33 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,613  นางละออ  ชูร่วง 201/4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,614  นายขจดั  นาวี 6/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,615  นางพิกุล  นกแกว้ 366 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,616  นายวิเชียร  กลมเกลียว 1/4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,617  นายสญัญา  พรหมเมือง 6/4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,618  นายสมบตัร  แสงกระจ่าง - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,619  นางสาวยวุพร  ศรีสุวรรณ 120 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,620  นายประชิต  อินพฤกษา - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,621  นายมนตรี  ช่วยชู 340 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,622  นางสุภาภรณ์ หนูเกลียง 341 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,623  นางมาลี  ประศรี 341/3 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,624  นางสาวนฐักานต ์ แซ่ภู่ 342 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,625  นางสาวบุญช่วย  ผิวสลบั 197/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,626  นางสาวโสภา  โสมคง 339/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,627  นายทนงคศ์กัดิ  แสงชูติ 5 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,628  นางสาวอมรรัตน์  หนูเกลียง 341 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,629  นางปราณีย ์ ศรียงั 341/4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,630  นายนาํชยั  ชลสิทธิ 9/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,631  นายสุปัญ  เกิดทอง 20 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,632  นางสาววนันา  รวมสุข - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,633  นางสาวรัชนี  ผิวสลบั 46/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,634  นายปรีชา  หีดแดง - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,635  นายอรุณ  สมบูรณ์ - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,636  นางสาวศิริญา  ธุวรัฐคีรี - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,637  นางวรรณา  แหวนเพช็ร 45 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,638  นางสาวนุชนาถ  แหวนเพช็ร 9/7 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,639  นางบุญโชค  สุขกระ 285 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,640  นายสุเทพ  บงัทอง 30/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,641  นางสุพิศ  สงนวล 35/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,642  นายถวิล  กางรัมย ์ - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,643  นางสาวชลลดา  พนัธมาศ - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,644  นางสมศรี  พทุธพงศ ์ - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,645  นางอวยพร  สงัขท์อง 341/5 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,646  นางสาวนนัทน์ภสั  โอปลอด - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,647  นายภาคภูมิ  พทุธพงศ ์ 141/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,648  นางจิราวรรณ  เกือนุย้ 35/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,649  นางสาวนอ้ย  ขวานอก 12 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,650  นายอนนท ์ พรหมเศษ 10/12 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,651  นายโอภาส  เศษเพชร 17/5 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,652  นางสาวดวงพร  ปิยางสุ 17/6 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,653  นางสาวศนัสนีย ์ชุมชะนะ 17/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,654  นายนพดล  หารสุวรรณ 17/4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,655  นางสาวเรณู  ชุมชะนะ 17 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,656  นายสุนทร  รัตนสมบูรณ์ 7/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,657  นายสุขขี  เพช็รมลี 103/3 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,658  นายพนูศกัดิ  ปรางคแ์กว้ 51 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,659  นายวิฒิพงค ์ ปรางคแ์กว้ 51 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,660  นายวิเชษฐ์  สมมิตร 51 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,661  นางสุวรรณี  โพคาเดช 17/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,662  นายประยงค ์ คลา้ยทอง 54 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,663  นางเพียงพอ  ใจห้าว 30/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,664  นายศุภวตัร  สมมิตร 17/3 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,665  นางพรทิพย ์ ใจจริง 52 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,666  นายชวลิต  ไชยพงศ ์ 7/4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,667  นายสมพร  นกแกว้ 228 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,668  นางมยรีุย ์ นกแกว้ 12/12 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,669  นางประทุม  แหวนเพชร 236 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,670  นางวาสนา  เพช็รเพง็ 236/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,671  นางอาํพร  มฐักลุ 233 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,672  นางเบญจวรรณ  ไชยโม 232 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,673  นายสมวงศ ์ หมนัเพียร 367 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,674  นางสาวอรอนงค ์ นุ่นภกัดี 9/7 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,675  นายวชัระ  ยกแกว้ 375/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,676  นางอรเพญ็  เพชรรัตน์ 364/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,677  นางสาวอาํนวย  ยกแกว้ 374 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,678  นางจวน  กุลนอ้ย 334 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,679  นายนิคม  ขนอม 274 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,680  นายบญัชา  จนัทร 40/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,681  นายสง่า  เทพจินดา 371 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,682  นายสมพล  ยกแกว้ 375 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,683  นายอนนัต ์ หุ้ยนาํ 96 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,684  นางสาวละมยั  ยกแกว้ 364 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,685  นายจีรศกัดิ  ยกแกว้ 42/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,686  นายวิจิตร  ดว้งยมิ 40 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,687  นายวีระศกัดิ  พรหมคีรี 372 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,688  นายกิตติพนัธ์  เขียวกุง้ 19 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,689  นางสาววรรณา  ยกแกว้ 42 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,690  นายสมยศ  กุลนอ้ย 334/4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,691  นายดูล  กลิงคลา้ย 10/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,692  นายสมพร  ยกแกว้ 42 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,693  นายสุวรรณ  เหลือมแกว้ 237/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,694  นางสาวปิยะนิตย ์ คงสมัมา 237 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,695  นางสาวจรินทร์  โมราศิลป์ 222/3 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,696  นางจารึก  คงสมัมา 238 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,697  นายโกมล จนัทร์สน 322 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,698  นางสาวรัตนา  รืนพานิช 231/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,699  นางบงัอร  นกแกว้ 231 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,700  นายถาวร  คงดว้ง 10/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,701  นางวนัดี  เจสา 26/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,702  นางชวนพิศ  นิลอุบล 244 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,703  นายวฒิุไกร  สุวรรณะ 223/5 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,704  นายศุภชยั  ใจห้าว 3/9 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,705  นางนฤมล  หนูดาษ 32/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,706  นางสาวศิยามล  สุวรรณะ 10/13 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,707  นายเกียรติศกัดิ  มณีโชติ 3/6 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,708  นางมาลยั  หนูดาษ 32 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,709  นางอุไร  พรหมคีรี 3 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,710  นางสมสา  รักเจริญ 10/9 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,711  นางสาวพรจนัทร์  คลิงคลา้ย 10/11 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,712  นายกิตติศกัดิ  รัตนสมบูรณ์ 7/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,713  นายสราวฒิุ  รัตนสมบูรณ์ 7/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,714  นางสุภาพร  จุลเกลียง 3/5 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,715  นางสาวประไพพิศ  สุนทรพฒัน์ 3/11 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,716  นายมยั  ใจห้าว 10/8 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,717  นายรนรุวฒัน์  ช่วยเหลือ 3/3 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,718  นายสวดั  สุขเทพ 10/2 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,719  นายพฒันศกัดิ  สนิทใจ 3/7 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,720  นางพงนั  ใจรังษี 368 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,721  นางสมใจ  ล่องพริก 334/1 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,722  นางรัตนา  ฮนัตระกูล 246 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,723  นางบุญนาํ  โพธิบาํรุง 29 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,724  นายปัญญา  หารสุวรรณ 323 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,725  นางสาํเนียง  รอดทอง 226 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,726  นายปิยพนัธ์  ทองรอด - ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,727  นางอาภรณ์  เพชรพรหม 97 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,728  นางสาวจุฑารัตน์  ทองราช 368/3 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,729  นางสาวเรณุดา  สงัขท์อง 226 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,730  นายกฤษณะ  เอียมสามโคก 368/5 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,731  นางอมรรัตน์  เรืองศรี 368/4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,732  นางสาวจนัทรา  บุญสร 321 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,733  นายโกศล  บุตรตรี 4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,734  นายจรวย  คาํนวล 4 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,735  นางสุทธาทิพย ์ หุ้ยนาํ 365 ม.11 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,736  นางหนูวิน คิดขยนั 102 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,737  นายชิต ไชยนุรักษณ์ 259 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,738  นางสาวจิรากร ภูชงค ์ 73/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,739  นางวนัดี เรืองจนัทร์ 259/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,740  นายสมชาย ไชยนุรักษ ์ 100/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,741  นางวนัเพญ็ เซียวเกษม 260 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,742  นางสายสุนีย ์สมทรง 53/6 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,743  นางสาวภาวิณี เพชรรัตน์ 323 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,744  นางขวญัตา ทองใหญ่ 323/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,745  นางสาวสุนิสา แทเ้ทียง 288 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,746  นางสาวจินดา มีเดช 232 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,747  นางบุปผา พืชโรจน์ 53/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,748  นางขจิตร พดัเคียม 329 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,749  นางสาวจุฬารัตน์ ทองใหญ่ 323/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,750  นางนอ้ย ดาํพฒัน์ 329/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,751  นางบุญศรี สุงขโ์ชติ 381 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,752  นางเกษร เกิดหึง 54 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,753  นายดอน มีชยั 257 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,754  นางผสุดี พรหมคีรี 258/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,755  นายราเชนทร์ ไชยนุรักษ ์ 262 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,756  นางมณี ฉิมเรือง 301 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,757  นางนิตย ์กาํลงัมาก 29 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,758  นายเลิศชยั รองเมือง 399 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,759  นายพิรุณ ทองอ่อน 99 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,760  นางสาววราภรณ์ ณ.นคร 70 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,761  นายธรรมรงค ์ร่มพฤกษ ์ 45/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,762  นายวิเชียร แซ่อุ่ย 180/8 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,763  นายเจตนิพิชญ ์มีสุข 25 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,764  นางสาวกรรณิการ์ ทองจนัทร์ 105/12 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,765  นางสาวอรสา แซ่อุ่ย 183 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,766  นางสาวอรอุมา แซ่อุ่ย 181/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,767  นายวิวฒัน์ แซ่อุ่ย 181 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,768  นางนิศารัตน์ ร่มพฤกษ ์ 45/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,769  นางลอ้ม เกตุแกว้ 330 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,770  นายพรชยั สุวรรณ 105/11 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,771  นางสาวจิตรา สมพงษ ์ 330 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,772  นางยี นุ่นเพง็ 105/6 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,773  นายประพนัธ์ วรรณเกือ 105/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,774  นายสมณา เพชรชู 105/5 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,775  นางสาวอรพรรณ วรรณเกือ 105/9 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,776  นายนบ มะยะเฉียว 30/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,777  นายประชนั วิเชียรเชือ 319 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,778  นายณรงค ์ดีอ่อน 331 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,779  นางสาวจิตติมา กฤตบวรวิชญ ์ 321/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,780  นายนิยมพงศ ์ภู่รัตนโอภา 338/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,781  นางสาวนิตยา ภู่รัตนโอภา 338 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,782  นางบุญให้ นาพนงั 329/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,783  นางหนูเขียก แซ่ภู่ 66/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,784  นางสาวพนู สุขกระ 180/7 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,785  นางกมลนิตย ์ภารากุล 338/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,786  นางสุภาพร แซ่ภู่ 66/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,787  นายสาํราญ อินทรัตน์ 180/5 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,788  นางสาวกาญจนา แกว้จาํรัส 328/5 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,789  นางสมใจ สมพงษ ์ 7/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,790  นายวิเชียร สุขกระ 201 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,791  นางม่วย แกว้มหิทธิ 66/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,792  นายบุญธนา ไชยพจน์ 325 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,793  นางส่อง แซ่ภู่ 167 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,794  นางอรุณศรี ปานเฉวง 321/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,795  นายศกัดา จนัทรเพชร 397/5 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,796  นางสาวมณฑกาญจน์ ดีอ่อน 168/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,797  นายสุวิทย ์ดีอ่อน 137/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,798  นายชาติชาย สงัขโ์ชติ 323/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,799  นายสุทธิเลิศ ดีอ่อน 137 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,800  นายอุทยั แท่นสุวรรณ 9 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,801  นางเอือม แขง็ขนั 397/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,802  นายสาํเริง ใจกระสินธ์ 137/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,803  นายชลอ รองเมือง 397 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,804  นางสาวอญัชลี รองเมือง 397/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,805  นายพวงค ์ดีอ่อน 180 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,806  นางสาวลดัดาวลัย ์แกลว้ชู 397/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,807  นางสาวอุบลวดี ดีอ่อน 325 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,808  นายปรีชา ทองแกว้ 201/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,809  นางสาวสุวิดา แขง็ขนั 397/6 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,810  นางอารี พรหมจินดา 398 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,811  นายณฐัพงศ ์เมืองรอด 391/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,812  นางสาวจิตรา เกตุแกว้ 264 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,813  นายภานุวฒัน์ ส้มแป้น 328/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,814  นายวชัรินทร์ หสัสุวรรณ - ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,815  นายธีรพงศ ์แทเ้ทียง 332/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,816  นายโยคิน พรหมดวง 328/6 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,817  นายเสกสรรค ์สุทธิช่วย 328/7 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,818  นายสุริยา ทิตระกูล - ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,819  นายจตุรงค ์ขวญัทอง 203/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,820  นายธวชัชยั บุญทองใหม่ 203 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,821  นายสวสัดิ แกว้มณี 335 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,822  นางสาวจุรีวรรณ ทองสม 192 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,823  นางสาวสุนยั เอียดดาํ 328/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,824  นางโสภา แทเ้ทียง 21/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,825  นายสุริยา สุทธิช่วย 332/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,826  นายวิเศษ สุทธิช่วย 328 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,827  นายรัตน์ แทเ้ทียง 332 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,828  นายอนุชา ทองสม 328/5 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,829  นางอนงค ์บุญทองใหม่ 203/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,830  นายวิโรจน์ ฉิมเรือง 61 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,831  นายสุรสิทธิ พรหมมา 323/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,832  นายชาลี เพชรชู 50/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,833  นายธนพงศ ์จิตอารีย ์ 68 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,834  นางกิมเตียม ฉิมเรือง 61 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,835  นางจิระภา นวลมุสิง 225/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,836  นายเตือง นวลมุสิง 16/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,837  นางสิธานี ทุมรัตน์ 209/7 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,838  นายสุธี ใจกระสินธ์ 17 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,839  นางสาวธิราพร จิตอารีย ์ 69 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,840  นางสาววิภาภรณ์ รัจรัญ 225 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,841  นายสมพงศ ์วรรณเกือ 105/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,842  นายเอกชยั สุขวลัลิ 209/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,843  นายธรรมนูญ ใจแผว้ 209/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,844  นางสาวธนาภา ใจกระสินธ์ 16 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,845  นายไกรสร สงัขท์อง 253 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,846  นายสาํเริง สงัขท์อง 136 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,847  นางวนัเพญ็ ยอดยิง 223 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,848  นายหนูริน สงัขท์อง 138 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,849  นายไพบูลย ์ทองมีสุข 63/10 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,850  นายนุกูล บริสุทธิ 51/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,851  นายสงวน จิตอารีย ์ 81 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,852  นางสมบูรณ์ รักษาชาติ 55 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,853  นายเจริญ สงัขท์อง 174 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,854  นางมณี ทศันกูลกิจ 333/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,855  นางสาวปิยะวรรณ คิดขยนั 26/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,856  นางสุวรรณีย ์วิชยัดิษฐ์ 114/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,857  นายเอกรินทร์ สงัขท์อง - ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,858  นายจรูญ สงัขท์อง 252/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,859  นางชูศรี คิดขยนั 63 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,860  นายไกรสิทธิ คิดขยนั 23/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,861  นายสุธรรม กาญจนา 142 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,862  นางจารีพร สุขนุช 6/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,863  นางสาวเพญ็ จิตจงัดวง 6/5 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,864  นางสาวภสัราพรรณ อิศรเดช 6/8 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,865  นางสาวชวนพิศ จิตจงัดวง 6/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,866  นางสาววรรณเพญ็ มะอินทร์ 175/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,867  นางสาวปิยมณี สุขนุช 6/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,868  นายนพรัตน์ สุขนุช 6/7 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,869  นายร่าน จนัศิริ 7/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,870  นายชยัรัตน์ รักปลืม 8/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,871  นางเพญ็ศรี สุขนชั 6 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,872  นายชะโลม รองเมือง 333/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,873  นายสุรินทร์ พนูสุวรรณ 8/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,874  นายจรูญ อินจิตต ์ 333/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,875  นางสาวกานดา จนัทร์คง 105/10 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,876  นางสาวช่อทิพย ์จิตจงัดวง 6/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,877  นายประพนั คิดขยนั 27/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,878  นางสาวฤทยัรัตน์ ฤทธิวงศ ์ 45/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,879  นางสาวอริสรา รักบวัทอง 45/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,880  นายสมพงษ ์คิดขยนั 26 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,881  นางสาวอรอุมา ฤทธิทอง - ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,882  นางนิตยา ฉิมเรือง 144 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,883  นายวฒิุกรณ์ สงัขด์วง 246/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,884  นายธเนศ สงัขด์วง 246 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,885  นายหนูรพ สงัขท์อง 274 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,886  นางอารีย ์ทองมีสุข 303 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,887  นายเกษียร เดชสุวรรณ 50 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,888  นายกาํพล ทองบาง 50/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,889  นายวิรัตน์ ฉิมเรือง 143 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,890  นางสาวปิยะพร ปานแกว้ 322 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,891  นายเอกชยั การัยภูมิ 53/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,892  นายสมเกียรติ ชูพนัธ์ 53/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,893  นางกาญจนา สมภาวะ 71 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,894  นางสาวอุบล อ่อนแอ่น 52/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,895  นายวรรณชยั ไชยนุรักษ ์ 263 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,896  นายพยอม ทองมงั 86/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,897  นางสาคร ทิมพนัธ์ 29/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,898  นางจินดา ชูพนัธ์ 53/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,899  นางจนัทร์จิรา เชือพงษพ์นัธ์ 238/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,900  นางอรวรรณ กลินเมฆ 251/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,901  นายสนัติสุข สืบสาย 56/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,902  นายจรัญ สงัขท์อง 136 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,903  นางยคุุณ จิตอารีย ์ 69 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,904  นายโสภา สงัขท์อง 78/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,905  นายสมศกัดิ คิดขยนั 102/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,906  นางสาววนัเพญ็ กาํลงัมาก 29 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,907  นางตุก ศรีทองนาค 29/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,908  นางศิริพร เพง่จวน 251/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,909  นางวรรณา เพช็รดาํ 114/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,910  นายสุวรรณ เงินสยาม 302/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,911  นายสถาพร รองเมือง 139 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,912  นายเริงจิต จนัทรักษ ์ 140 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,913  นายชลอศกัดิ คงศรีปาน 52/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,914  นายธนพล เจียรนยั 52/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,915  นางคนึงนิตย ์ดาํแกว้ 238/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,916  นายพิเชษฐ์ วิบุลศิลป์ 52 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,917  นายชุมพล อ่อนหยู ่ 89 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,918  นายวรรณะ พานทอง 52/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,919  นายนิติพฒัน์  บาลโรย 53/8 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,920  นางประนอม  บาลโรย 237 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,921  นายเรวิน  นุ่นเพง็ 180/9 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,922  นางสาวเพียงใจ  ชุมทอง 99/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,923  นายสามารถ  ชุมทอง 99/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,924  นายศกัพล  ทองกลาํ 129 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,925  นายสุขชยั  วงศโ์สภา 327/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,926  นายปราโมทย ์ สุทธาระ 79 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,927  นางสาวรสสุคนธ์  ชุมทอง - ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,928  นายปรีชา  สมแรง 129 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,929  นายศรัญ ู  เกิดแกว้ 180/10 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,930  นางลดัดา  สงัขโ์ชติ 337 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,931  นางสาวอญัชนา  แกว้พืช 193 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,932  นายจรินทร์  บวัแกว้ 180/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,933  นายสุชาติ  คงแกว้ 53/5 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,934  นางจาํรัส  สุขแกว้ 40 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,935  นางวนั  นุ่นเพง็ 180/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,936  นายวีรพงศ ์ นุ่นเพง็ 180/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,937  นายสุนทร  ขาวผอ่ง 252/5 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,938  นางบุญชู  คิดขยนั 23 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,939  นางขนิษฐา  ดว้งปาน 257/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,940  นางสาววิลยั  ทองอ่อน 70/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,941  นายชิต  แสนภกัดี 247 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,942  นางสาวอรวรรณ  รัตนานุพงศ ์ 14 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,943  นางสาวจินตนา  คิดขยนั 374/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,944  นายสมร  คาํเรือง 248/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,945  นางทิพย ์ เกิดพิทกัษเ์มฆ 138 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,946  นายประทีป  บุญสิน 249 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,947  นายไพศาล  พรมมาศ 175/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,948  นางอุบล  คาํเรือง   100 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,949  นายวิชาญ  มีชยั 248/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,950  นายชูเกียรติ  เกิดพิทกัษเ์มฆ 141 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,951  นายสาํเริง  สมเชือ 185 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,952  นางพรไพลิน  สุกรี 429 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,953  นายเรียม  สงัขท์อง 252 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,954  นางสาวจีราภรณ์  สงัขท์อง 254 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,955  นายวีรศกัดิ  ภูชงค ์  248 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,956  นางสุจิตร  กาญจนวิวิญ 346 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,957  นางสาวจุฑาพร  ทรัพยมี์ 191 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,958  นายปิยะ  เพง่จวน 252/6 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,959  นางละมยั สมบติัชยั 186 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,960  นางสาวอมัพวนั  ไชยพจน์ 252/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,961  นายชนะ  ทองสง 114 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,962  นายอรุณ  ทุมมี 180/11 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,963  นายปลืมปิติ  ทศันะกูลกิจ 14/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,964  นางจุไรรัตน์  ทศันกูลกิจ 14/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,965  นางสุธี  ติสิงห์ 38 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,966  นางสาวสุธิษา  เพง่จวน 345 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,967  นางสารภี  รุ่งโรจน์ 329/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,968  นายกลอม  คิดขยนั 23/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,969  นางสาวนงลกัษณ์  ศรทอง 250 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,970  นายปิยวฒัน์  คงพนัธ์ 38/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,971  นายปราโมทย ์ เพง่จวน 251 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,972  นายสมนึก  เพง่จวน 251/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,973  นางวลัญา  ฤทธิวงศ ์ 299/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,974  นางโกศล  ผลทวี 321/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,975  นางสาวเนตรดาว  ฉิมเรือง - ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,976  นางสาวปิยะนาถ  ทองมีสุข 50/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,977  นางสาวบุญเรียง  ฉิมเรือง 61/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,978  นางสาวไมตรี  ชยัวิชิต 276/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,979  นายต่อโชค  เกือสุข 329/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,980  นายมานะ  อกัษรสมบติั 264 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,981  นายวิทยา  เกตุแกว้ 274/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,982  นายกฤษณะ  คิดขยนั 351/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,983  นายจาํรูญ  วิบูลยศิ์ลป์ 51/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,984  นางจวบ  เกตุแกว้ 274/3 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,985  นายสถาพร  พืชโรจน์ 53/7 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,986  นางสุ่น  เพช็รดาํ 350 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,987  นางปราณี  คิดขยนั 351 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,988  นายสุวิทย ์ คิดขยนั 351/1 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,989  นางบุญส่ง  เพชรกรด 302 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,990  นายใจสมร  เพญ็ธิสาร 229 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,991  นางสาวรอยพิมพ ์ การัยภูมิ 53/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        2,992  นายพดัรินทร์  เกิดหึง 257/2 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,993  นายทวีป  เกตุแกว้ 276 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,994  นายประจกัษ ์ ดาํเอียม 24/4 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,995  นายสมชยั สุวรรณมณี 347 ม.12 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,996  นางมาลี  นวลศรีทอง 103 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,997  นางบุญรมย ์ นวลศรีทอง 15 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,998  นายกลบั  เรืองรักษ ์ 19 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        2,999  นางสาวสุพรรณี  ไมตรี 103/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,000  นายลอบ  ไมตรี 23 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,001  นายปิยบุตร  ช่วยนะ 15/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,002  นางสุวารี   หยูตุ่ง้ 16 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,003  นางอารีย ์ สุวรรณนอ้ย 17/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,004  นางสาวเกษร   แขง็แรง 17 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,005  นางรวย  แสงเดช 18 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,006  นายนิตินนัท ์ นวลศรีทอง 15 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,007  นายสุรเชษฐ  ปานคง 83 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,008  นางแดง  แขง็แรง 17 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,009  นางเตือนใจ  สินทรัพย ์ 70 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,010  นายสุคนธ์  อ่อนนอ้ม 67/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,011  นายสุภาพ  อ่อนนอ้ม 67 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,012  นายปราโมทย ์ ปานคง 64 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,013  นางหนูปลิว  จงไกรจกัร 61/3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,014  นางสาววนัเพญ็  รัตนเพชร 59/4 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,015  นางสาววิลาวรรณ  ทองนวล 61/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,016  นายประพนัธ์  ช่วยจิตร 78/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,017  นายขวญัชยั  พยคัคา 63/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,018  นางสาวกาญจนา  เพชรชู 38/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,019  นางเด็จ  เพชรชู 35 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,020  นางกาญจนี  เพชรชู 38 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,021  นายแวว  เพชรชู 35 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,022  นางสาวไพรัตน์  เรืองโรจน์ 37 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,023  นางกลัยา  มาศศรี 39/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,024  นางสาวกาญจนา  พทุธรัตนงั 41/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,025  นางสาวอุไรวรรณ  พทุธรัตนงั 40 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,026  นายภูเทพ  สิงขท์องจีน 38/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,027  นางเอียน  ปานทอง 35 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,028  นายมนตรี  สิทธี 9 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,029  นายสมพร  ทองเกิด 6 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,030  นายสุพจน์  ทองเกิด 6/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,031  นางสาวอดัฉรา  นวลศรีทอง 33 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,032  นายสมจิตต ์ นวลศรีทอง 33 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,033  นางสาวลดัดาวลัย ์ บุตรศรีแกว้ 33 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,034  นายวิเชียร  บุตรศรีแกว้ 33 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,035  นางนิตยา  อินทรัตน์ 7/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,036  นางประดบั  จนัทนนท ์ 7/5 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,037  นายรณชยั  ยวนเกิด 7/7 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,038  นางจนัทร์เพญ็  รัตนประเสริฐ 7/10 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,039  นางสาวสายฝน  แนวปราณีต 32/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,040  นายธวชั  นวลปาน 32 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,041  นางกิมอ๋อง  ศรีสุข 29 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,042  นางสาวชะออ้น  อนุจร 31 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,043  นางสาวดวงพร  เม่นฉายา 7/4 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,044  นางสาวสาคร  ทองเกิด 6/5 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,045  นายกิจณรงค ์ สงทอง 29/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,046  นายจิรานุวฒัน์  ภกัดี 6/3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,047  นางฉาย  ทองส่งโสม 21 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,048  นางสาวลาํเอียง  ทองส่งโสม 21 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,049  นางสาวเล็ก  นิลพฒัน์ 22 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,050  นายกฤษฎา  ทองส่งโสม 22 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,051  นางวนัดี  แสงปาน 45 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,052  นายกาํจร  ไมตรี 21/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,053  นางวิมล  โพธิศรี 28 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,054  นายประคอง  พานทอง 60 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,055  นางกิมห้วย  อยูศ่รี 26 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,056  นายธนกฤต  อินทร์เมือง 52 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,057  นายภาณุวฒัน์  ลกัษณะปิยะ 62/6 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,058  นางอุบล  ช่วยจิตร 61 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,059  นางต่วน  แซ่ก่วน 14/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,060  นางสาวสุรีรัตน์  แซ่ก่วน 9/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,061  นายบุญยงั  แซ่ก่วน 15/3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,062  นางจงดี  สงัขท์องจีน 10 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,063  นายพินิจ  ลือฤทธิ 11/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,064  นางสาวละไม  ดวงภกัดี 12/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,065  นางจินดา  วรรณเกือ 6/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,066  นายวชัรินทร์  หยูตุ่ง้ 13/3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,067  นายเวียน  ปานทอง 11 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,068  วา่ที ร.ต.หญิง รัตนรัตน์  ดวงภกัดี 122/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,069  นายจาํรัส  เริมริ 13 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,070  นายจิตร  แกว้กาญจน์ 69/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,071  นางบุญฑา  ปานไหม 82 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,072  นายเพียน  ปานไหม 85 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,073  นายปัณณฑตั  ปานไหม 85/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,074  นายจาํลอง  หยูตุ่ง้ 81 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,075  นายจาํแลง  หยูตุ่ง้ 81 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,076  นายลือชยั  หยูตุ่ง้ 81/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,077  นางแวมยรีุ  จงไกรจกัร 63 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,078  นายสุวรรณ  คงบาล 84 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,079  นายปรีชา  จินา 86 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,080  นายอุดร  เห็นจริง 88/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,081  นายอดิศกัดิ  อคัรนาเคนทร์ 5/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,082  นางห่วง  สงทอง 73/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,083  นางอารีย ์ กล่อมเกลียง 74 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,084  นายเหลก  จนัทร์ทอง 73 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,085  นายสมพร  จนัทร์ทอง 73/3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,086  นางสาวศรีสุดา  จนัทร์ทอง 73/4 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,087  นางสาวอุษา  นวลสุวรรณ 75 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,088  นายวิชลเดช  นวลสุวรรณ 75 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,089  นายศศิกานต ์ นวลสุวรรณ 75 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,090  นายอุดม  นวลสุวรรณ 76 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,091  นางอรวรรณ  นวลสุวรรณ 77 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,092  นางสาวกฤษยาภร  นวลสุวรรณ 79 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,093  นางประภา  จิระสถิตย ์ 55/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,094  นายศุภกร  นวลปาน 59/3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,095  นายเดชา  อินทร์ทอง 58 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,096  นายศราวฒิุ  บุญชูวงศ ์ 57 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,097  นายเสกสรร  พฤษวานิช 58/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,098  นางฤทยัรัตน์  จนัสุกสี 70/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,099  นายมงคล  เพง็แกว้ 71 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,100  นางศรีสุดา  จิตรเจริญ 59/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,101  นายศกัดา  สายวารีย ์ 55 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,102  นายวสนัต ์ ขวดเกลียง 51/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,103  นางสาววิลยัวรรณ  สุขช่วย 62 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,104  นางสาวอารียา  ดวงภกัดี 54/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,105  นายดาํรงเกียรติ  แสงปาน 54 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,106  นายสิทธิชยั  ทองรอด 48 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,107  นางพิมพา  ชยัวงค ์ 63/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,108  นายสาธิต  ดาวเรือง 107 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,109  นางบุญรวย  อุ่นใจ 3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,110  นายบุญธรรม  ทวนคง 3/3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,111  นางสุพร  เถือนเหมือน 4 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,112  นายธนกร  ฉุนจีน 8/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,113  นางสวาท  อ่อนจนัทร์ 5 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,114  นางสาววาสนา  พลสิทธิ 5/3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,115  นางสาวกรกมล  ธรรมคุณ 3/7 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,116  นายครรชนะ  ชนะชยั 3/8 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,117  นางสาวอาภสัรา  จารุมณีรัตน์ 3/6 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,118  นางสาวพิมพน์ารา  ปานทอง 5/4 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,119  นางสมบูรณ์  ปานทอง 7 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,120  นายพร้อม  ปานทอง 7/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,121  นางลา้น  ทองเกิด 8 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,122  นางสาวกรชนก  ทองเกิด 8/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,123  นางทิพยเ์กษร  เถือนพิทกัษ ์ 91 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,124  นายปลืม  ปานคง 93 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,125  นายธนบตัร  ทองเอียด 95/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,126  นางวิจิตร  ทองเอียด 95/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,127  นายสาโรจน์  แป้นศรีนวล 91/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,128  นางสุชาติ  ทองดอนโพธิ 94 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,129  นายบวง  ทองดอนโพธิ 95 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,130  นายวิรัตน์  นาคปราง 90/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,131  นายเสียง   ทองรอด 46 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,132  นายสุรชยั  พทุธรัตนงั 41 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,133  นางสาวอาํนวย  เพชรรามแกว้ 47 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,134  นางจารึก  มาศศรี 39/3 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,135  นางเพียร  เพชรรามแกว้ 34 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,136  นายนชัธี  เพชรรามแกว้ 34 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,137  นางสาวจารึก  เพช็รรามแกว้ 34 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,138  นายออง  ทองเกิด 42 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,139  นายกฤษณะ  ทองเกิด 42 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,140  นางสาววิลาวลัย ์ เวินสุวรรณ์ 7/8 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,141  นางทิพวรรณ  คงแกว้ 88 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,142  นางมาลี  เขียวบุญจนัทร์ 49 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,143  นายปลืม  บุญแกว้ 50 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,144  นายสอด  ทองรอด 48 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,145  นางอิม  ช่วยสุทธิ 92 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,146  นายมาโนชญ ์ นุ่มทอง 44 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,147  นางอาํนวย  คงรอด 43 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,148  นางสาวนงลกัษณ์  คงรอด 43/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,149  นางกุศล  รอดแกว้ 51 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,150  นางนิภาพร  รอดแกว้ 51 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,151  นางสุนิสา  ดวงภกัดี 39/2 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,152  นางสาวกิตติยา  นวลสุวรรณ 65 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,153  นายนิพนธ์  ชูประดิษฐ 66 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,154  นางสาวพชัรินทร์  สินทรัพย ์ 78 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,155  นายธนวฒัน์  บวัจนัทร์ 80 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,156  นางสาววารุณี  สายวารีย ์ 80/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,157  นายสุธรรม  สินทรัพย ์ 87 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,158  นายวิษณุ  สินทรัพย ์ 87/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,159  นายสุริยา  สุขประดิษฐ ์ 66/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,160  นางสาวสุกญัญา  พลูสิน 96 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,161  นายแสงอุทยั  นามไพสงค ์ 98 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,162  นายสิริวฒัน์  นามไพสงค ์ 98 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,163  นายชยานนท ์ นามไพสงค ์ 98 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,164  นางสาวสุจิตราภรณ์  นามไพสงค ์ 98 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,165  นายนนัทวฒัน์  ถินระยะ 98/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,166  นางบุญชดั  ชูมี 99 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,167  นายอาํนวยชยั  ฤทธิเดช 99/1 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,168  นางชืน  ชูมี 100 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,169  นางสุนีย ์ ศรีพะเนิน 101 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,170  นายประเสริฐ  ไมตรี 104 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,171  นายธีระวฒัน์  นุ่มทอง 105 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,172  นายเฉลียว  หยูตุ่ง้ 106 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,173  นางสนิท  นุ่นนุ่ม 108 13 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,174  นายจาํนงค ์ รามอินทร์ 118/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,175  นายจาํลอง  คงสุข 90/2 
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ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,176  นายอนวชั  ขาํยนิดี 27/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,177  นางสาวอรัญญา  สิงห์ทอง 104 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,178  นางวรรณทิพา  บุตรทองดี 41 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,179  นางศุภลกัษณ์ คาํกลนั 95/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,180  นางเอก  ฉิมดี 30 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,181  นายประเสริฐ  รามอินทร์ 118/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,182  นางเสาวลกัษณ์  เจริญเฉลิมศกัดิ 27/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,183  นางสาวสุริยา  เพชรรัตน์ 27/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,184  นางวารุณี  บุตรทองดี 118/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,185  นางสาวบุญรินทร์  หนูแกว้ 95 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,186  นางละเมียด  เพชรรัตน์ 27 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,187  นางจาํเนียร  เพชรรัตน์ 27/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,188  นายชยัรัตน์  เกลียงสุวรรณ 105/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,189  นางนิภา  ทรัพยแ์กว้ 78/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,190  นางสุมาลี  เกลียงสุวรรณ 105/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,191  นางแช่มชืน  พฒันเดช 77/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,192  นายเจริญ  จนัทร์เล็ก 105 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,193  นางจุติมา  ขนาํคอก 77 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,194  นางจรวย  ลนัซา้ย 77/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,195  นางแดง ขนาํคอก 77 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,196  นายเสกสรร  บุญธนาโชค 58/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,197  นายเซียน  ฉุนจีน 83 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,198  นายแสง  บุญธนาโชค 58/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,199  นายสิทธิพร  เพช็รศรี 91/32 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,200  นายปัญญา  ช่วยคงมา 76/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,201  นางมลฤดี  เกลียงสุวรรณ 53/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,202  นางวรรณี  ศรทอง 76 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,203  นางสาวอุใรวรรณ  ถนอม 84/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,204  นายทวีศกัดิ  เพช็รศรี 119/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,205  นางคาํนึง  วิชยัดิษฐ์ 139/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,206  นายสมพิษ  หมืนดว้ง 94 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,207  นางเนตรนภา  บุญนอ้ย 83/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,208  นางทองสนั  เพชรรัตน์ 57 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,209  นางสาวกญัญาภรณ์ หมืนดว้ง 95/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,210  นางสาวสุวรรณี  เพชรรัตน์ 57 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,211  นางเตือนใจ  ดุกล่อง 105/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,212  นายสุทธิพงค ์ สุขเรือง 110/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,213  นายเดชา  สุขเรือง 110 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,214  นายวิรัตน์  สุขแกว้ 132 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,215  นางสาวศิริลกัษณ์  สุขเรือง 110/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,216  นางสงบ  ขาํสะนะ 123 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,217  นายอนนัท ์ ช่วยคงมา 183/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,218  นางสาวสาคร ศรีภกัตรา 67 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,219  นายจกัรี  ทองแกว้ 66 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,220  นายชยัพร  เพชรอ่อน 8 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,221  นางสาวอารีย ์ เขียวอ่อน 133 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,222  นางกิจติมา ทองส่งโสม 52/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,223  นางพมุ  เรืองรักษ ์ 141 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,224  นางสาวเรวดี  เขียวอ่อน 133/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,225  นางรัตยา  กมัปา 151 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,226  นางบุษกร  ทองดีเพง็ 180/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,227  นายศรายทุธ  คงดว้ง 180/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,228  นายประเสริฐ  ทองรอด 180/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,229  นางวนัดี  พวงรัตน์ 69 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,230  นางสาวอารมย ์ เรืองรอด 140 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,231  นายประกอบ  ชโลธร 65 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,232  นางจรรยา  หนูทองแป้น 66/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,233  นางสาวประพา  หนูเกลียง 65/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,234  นางสาวขนิษฐา  เขียวอ่อน 141/6 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,235  นายฐิติพงศ ์ ช่วยคงทอง 183/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,236  นายวิโรจน์  เอียดแป้น 108 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,237  นางวรรณดี  บุญเชิด 64/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,238  นายสนนั  จนัทร์ดาํ 14 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,239  นายประทีป  ทองอุปการ   ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,240  นางสาวปรานี  ศรีภกัตรา 99 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,241  นางพา  ระกาํดวง 99 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,242  นายภิญโญ  เกิดวนั 152 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,243  นางหนูจวน คาํรอด 180 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,244  นายภกัดี  จนัทร์เมือง 142/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,245  นางกิมจา้ย  จนัทร์เมือง 142 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,246  นางสาวศุกร์สิริ  สุวรรณศิลป์ 81/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,247  นางบวรลกัษณ์  หยูตุ่ง้ 142/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,248  นางจุรีย ์ หยูตุ่ง้ 81 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,249  นายอุเชน หยูตุ่ง้ 81/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,250  นายอรุณ  บวัทองบุญ 3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,251  นางจารุวรรณ  ใจแจง้ 11 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,252  นางดชันี  เรืองเดช 51/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,253  นางสาวปรีดา  ไชยโย 71/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,254  นางสาวจนัทร์จิรา  นินแกว้ 72 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,255  นางสาวละมยั  เพชรรัตน์ 54/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,256  นางพฒันา  เขียวอ่อน 2/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,257  นางพิน  สิมตะมะ 54/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,258  นายชนินทร  ใจแจง้ 77/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,259  นางสาวอรอุมา  ไชยโย 71/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,260  นายโสภณ  พริกนุ่น 54/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,261  นายโชค  เกลียงสุวรรณ 105/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,262  นางสาววรรณภรณ์  พริกนุ่น 54/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,263  นางสาวชาลิสา  เขียวอ่อน 10/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,264  นางจรรยา  ริยาพนัธ์ 116/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,265  นายภทัรพงศพ์นัธ์  หนูแกว้ 6/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,266  นายอนนั  โสมติด 66/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,267  นางประคอง  ทองแกว้ 66 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,268  นางสาววราภรณ์  เมืองผดุ 28/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,269  นายประมวล  ขนุพิทกัษ ์ 137 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,270  นายชีพ  โรยอุตระ 97 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,271  นายจิน  เมืองจีน 141/8 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,272  นายสุนทร  ช่วยคง 28 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,273  นางสุกญัญา  คาํกลนั 5/6 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,274  นายอุดมพร  เพชรรัตน์ 44/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,275  นางสุจิน  เพชรรัตน์ 44 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,276  นางเนือย  เพชรรัตน์ 44 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,277  นายประโลม  ชโลธร 105/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,278  นางเยาวเรศ  เพช็รชู 105/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,279  นางสุภาพร  ถนอม 84/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,280  นายปราโมทย ์ ถนอม 84/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,281  นายสุเมษ  ดุกล่อง 105/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,282  นายธานี  ขนุจิตร 35 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,283  นางสาววิมพวิ์ภา  เพชรรัตน์ 54/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,284  นางทิภาวลัย ์ ชุมทอง 147/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,285  นางจินดา  ศรีภกัตรา 99/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,286  นางมาลี  ชุมทอง 147 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,287  นางสาวกิตติยา  จงไกรจกัร 46 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,288  นางสาวณชัชา  เสียมใหม่ 121 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,289  นางอภิวรรณ  บุญวฒัน์ 64 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,290  นายณรงค ์ บุญเชิด 64 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,291  นายดุสิต  หยูตุ่ง้ 46/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,292  นางสาวพลดา  บุษศรีแกว้ 46/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,293  นางบุญเรือน  หยูตุ่ง้ 66/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,294  นายสมพงค ์ คงดว้ง 98 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,295  นายสิทธิชยั  ชูคง 112/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,296  นางพวง  ดาํโอ 98/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,297  นายเกียรติศกัดิ  คงดว้ง 98/6 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,298  นายสุริชยั  คงดว้ง 98/7 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,299  นายเฉลียว  แสงปาน 112 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,300  นายสามารถ  ช่วยคง 99/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,301  นายสมเดช  รามอินทร์ 112/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,302  นายสมหมาย  ซุน้จีน 92/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,303  นายส้วง  ซุน้จีน  - ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,304  นางสาวกาญจุรีย ์ ซุน้จีน 92/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,305  นายสุรวุฒิ  คงดว้ง 98/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,306  นางสาวสุริยา  คงดว้ง 98/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,307  นางเพญ็ศรี  คงดว้ง 98/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,308  นายสุเมธ  ยมิเจย้ 112/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,309  นายชาํนาญ  ดาํโอ 98/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,310  นางเครือวลัย ์ ศิวะปะ 46/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,311  นางอารี แนมไสย 124 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,312  นางรัชนี  เขียวบุญจนัทร์ 52/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,313  นายธีรพงษ ์ ดุกล่อง 138/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,314  นายถวิล  หยูตุ่ง้ 142/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,315  นายเฉลียว  ปานรักษ ์ 50/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,316  นางบุญนาค  ผา่นสาคร   ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,317  นายสุนนัท ์ นวลศรีทอง 148 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,318  นายไชยา  เกิดเกตุ 149/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,319  นางลอบ เกิดเกตุ 149 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,320  นายสาํราญ  ยงัดาํ 136/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,321  นายเปรม  แป้นศรีนวล 136/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,322  นายปราโมทย ์ ดุกล่อง 138 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,323  นายจาํรงค ์ เริมริ 55/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,324  นางสาวแจว้  โอปลอด 55 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,325  นางหนูริน  เส้งพฒั 50/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,326  นายรวม  ยงัดาํ 46/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,327  นางสาวสิริลกัษณ์  ยงัดาํ 46/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,328  นางรัชนี  เส้งพฒั 51/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,329  นางเหียง  นวลปาน 115/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,330  นายเกียรติศกัดิ  เส้นพฒั 50/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,331  นางประจวบ  โอปลอด 55/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,332  นายวฒิุชยั  เขียวอ่อน 9/7 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,333  นายนพรัตน์ ทรัพยแ์กว้ 48/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,334  นายวีรวฒิุ สุขแกว้ 75/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,335  นายสายณัย ์ สุขเรือง 78 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,336  นายเทวิน  หนูนนุย้ 64/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,337  นางสาวจาํลอง  ลาํนวน 115/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,338  นางโสภา  เรืองรอด 96 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,339  นางสาคร  พริกนุ่น 17 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,340  นางสาวสมจิตร  สิมตะมะ 56 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,341  นางสาวฉวีวรรณ  พรหมเขียว 115/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,342  นายสาํรวม  ฤทธิเดช 17/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,343  นางประไพ  ศรีพฒัน์ 56/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,344  นายสุนนั  ไชยเดช 17/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,345  นางเชย  หินมี 115 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,346  นายอาํนวย  ช่วยคงค ์ 115 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,347  นายสมชาย  พรหมเขียว 96/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,348  นายอนนัต ์ ทองสุข 27/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,349  นายเสกสรรค ์ ชามโสม 54/6 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,350  นางรุ่งนภา  คงสุข 89/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,351  นางอภิวรรณ  ทรัพยศ์รี 121/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,352  นายบุญส่ง พงคเ์กือ 115/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,353  นางธนภรณ์ พงษพ์านิช 120 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,354  นายอม พิลา 45 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,355  นายจบ  สุขแกว้ 128 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,356  นายประพนัธ์  นวลสุวรรณ 119 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,357  นายธงชยั  ฉิมพิมล 183 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,358  นายอุดร  อินทร์เมือง 123/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,359  นายทองดี  อินทร์เมือง 123/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,360  นางรสสุมาลี  บวัเพช็ร 26/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,361  นางประกอบ  ทองส่งโสม 52/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,362  นายประสาน  สุขเรือง 84 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,363  นางสาวสุวรรณรัตน์  เพชรรัตน์ 141/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,364  นางกุศล  นาคขาว 147/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,365  นายประภาส  ช่วยคงมา 110/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,366  นายเสกสรร ช่วยคงมา 141/13 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,367  นางปราณี  ช่วยคงมา 141/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,368  นางสาวขตัติยาพร  แซ่ซือ 38 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,369  นางสาวสลกัจิตร  ช่วยคง 28/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,370  นายนรสิงห์  คงสุข 177/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,371  นายดาํริห์  ช่วงชุณห์ส่อง 75 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,372  นายโกแทน  คงสุข 38/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,373  นางโสภา  พริกนุ่น 26 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,374  นางแดง  รวมคลา้ย 42/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,375  นางสาวเกตุ  ชโลธร 50 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,376  นายจรัญ  อกัษรทิพย ์ 42/6 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,377  นางลี  ชโลธร 50/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,378  นางฐานิตา  ภูทองเงิน 26/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,379  นางพฒัน์  รามอินทร์ 42 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,380  นางอรุณ  รามอินทร์ 42/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,381  นางสาวนวลศรี  รามอินทร์ 39 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,382  นางดวงนภา  อินทร์เมือง 141/9 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,383  นายหงนั  สะสีสงัข ์ 48 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,384  นางสาริณี  กามณี 48/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,385  นายวิโรจน์  สุขแกว้ 75/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,386  นาง จิรา  สุขแกว้ 128/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,387  นางสาวสุจิรา ซุน้จีน 83/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,388  นายวิรัตน์  บุตรศรีแกว้ 48/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,389  นายพรศกัดิ  จนัทร์เมือง 48/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,390  นายจบ  ไมรตรี 141/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,391  นางชืนสุข  ไมรตรี 141/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,392  นางสาวรัตติยา  ยงัดาํ 46/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,393  นางพวงเพญ็  มากแกว้ 107 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,394  นายประเสริฐ  จกัรปัน 1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,395  นางอุไร  ศรีภกัตรา 99/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,396  นางสาวจาํเนียร  ยอดภูบนั 101 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,397  นายสมบติั  ชยัรัตน์ 116 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,398  นายจาํนงค ์ ศรีวารินทร์ 33 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,399  นายทรรศชวรรธน์  ชยัรัตน์ 117/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,400  นางอาํพนั  ลนัซา้ย 90 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,401  นายปราโมทย ์ เขียวอ่อน 135 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,402  นางจารี  คุระเอียด 10 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,403  นายเจริญศกัดิ  รามคลา้ย 4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,404  นายทศันยั  ชยัรัตน์ 117 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,405  นางสาวนนัทนี  เพชรรัตน์ 116/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,406  นายวิชยั  รามคลา้ย 116/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,407  นายวนัทา  ไชยโย 89 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,408  นายจรูญ  ชืนตา 63 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,409  นางสาววีณา  โสดาจนัทร์ 107 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,410  นางอุษา  โสดาจนัทร์ 123/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,411  นางชิตตารัตน์  โสดาจนัทร์ 107/2 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,412  นายอุดม  มากแกว้ 141/7 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,413  นางถนอม  เซ่งลี 141/5 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,414  นายสุพจน์  ศรีไพศาล 141/12 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,415  นายเลิศเชาว ์ เส้งพฒัน์ 50/3 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,416  นางสาวศิวพร  แซ่ด่าน 5/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,417  นายสุริยา  โรยอุตระ 68 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,418  นางสาวศศินา  ริยาพนัธ์ 116/1 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,419  นายเฉลิม  ทองจนัทร์ 64/4 ม.14 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,420  นางยนิดี จนัทร์หวาน 32/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,421  นางสณัห์สินี จนัทร์หวาน 35 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,422  นางจรรยา เทพเจริญ 53 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,423  นายทวีศกัดิ เรืองรักษ ์ 99/101 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,424  นายเอกชยั งามโฉม 99/90 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,425  นายทวีชยั พิมทอง 11 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,426  นางจารีย ์จนัทร์อุทยั 14/7 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,427  นางอภิวรรณ เคลือบศิลป์ 14 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,428  นางอุไรศรี เทพเจริญ 21/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,429  นายประจกัษ ์อ่อนแกว้ 99/103 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,430  นางสาวิตรี ช่วยขิต 14/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,431  นายมาโนช เทพเจริญ 14/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,432  นางอาํภา ชโลธร 14/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,433  นางรัตนา ชูจนัทร์ 14/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,434  นางสาวสุพรรณี นนัตสุวรรณ 201/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,435  นายเจริญศกัดิ ไกรแกว้ 80/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,436  นางแสงจนัทร์ จนัทมา 210 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,437  นางวลยัพร ดวงประทุม 40/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,438  นางสุคนธ์ เสียงใหญ่ 21/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,439  นางสาวหทยักาญจน์ พรหมเมฆ 11/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,440  นางสุมิตรา พิมทอง 11 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,441  นางเหมวรรณ กลางนุรักษ ์ 11/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,442  นางโพง สามเคียม 10 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,443  นางองัศุมาลิน เชาวลิต 99/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,444  นายทวีศกัดิ อินทร์แกว้ 222/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,445  นางสาวกฤตพร จนัทร์อุทยั 11/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,446  นายบรรจง คงสุทธิ 80/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,447  นางมณี กาญจนราช 6/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,448  นางจามจุรีย ์นวมหอม 7/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,449  นางสาวกนกวรรณ แกลว้กลา้ 6/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,450  นางอนงค ์แกลว้กลา้ 6/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,451  นายอ๊อด นาคสด 7/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,452  นางสาวลกัขณา จิตรียงั 5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,453  นายนาถพงค ์แกลว้เกลา้ 6/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,454  นางเลขา ชูมี 5/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,455  นายทวีศกัดิ เจนกิจ 7/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,456  นายสมาภาพ แกลว้กลา้ 6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,457  นางอมรรัตน์ ศรีชาย 53/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,458  นายพิจิตร ผิวอ่อน 7/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,459  นางสาวบาํเพญ็ รองเมือง 95 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,460  นายบรรพจ ลนัซา้ย 99/121 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,461  นางชนาภา พรหมจนัทร์ 99/117 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,462  นางสาวศิริเพญ็ แจง้เมฆ 99/119 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,463  นางสาวสารีย ์ไชยมุด 99/118 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,464  นายณรงค ์นาคสุวรรณ 99/112 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,465  นางอารมย ์ศรีพฒุสุข 99/113 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,466  นายเกรียงไกร สนัติบาํรุง 99/123 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,467  นายคลาด นิคมจิตร 71/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,468  นางสาวรัชฎา อ่อนแกว้ 71/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,469  นางสาวแดง นิคมจิตร 71 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,470  นายเลิศเชาว ์กลบัเกลือน 23/12 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,471  นางสาวราเนตร คงสุทธิ 37/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,472  นายกิติพงษ ์ดาบทอง 71/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,473  นางสาวคล่อง นิคมจิตร 71/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,474  นางสาวจิตราฬีย ์พรหมเมฆ 37/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,475  นางสาวพิไลวรรณ คงสุทธิ 37 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,476  นายสมพร พน้ภยั 99/39 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,477  นางสาวนสัชนก จนัฮวบ 99/27 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,478  นางวนัเพญ็ ศรีพฒุสุข 99/30 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,479  นางอุทยั วิเชียรทอง 99/29 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,480  นางมณเฑียร คงสุทธิ 99/32 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,481  นายสุนทรณ์ มีบุญ 99/38 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,482  นางสาวปริยาภรณ์ มาศศรี 99/28 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,483  นายธนงศกัดิ คงแกว้ 250/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,484  นายอินทชิต พริกนุ่น 250/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,485  นางบุญญรัตน์ วิภาคหตัถกิจ 81/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,486  นายประเสริฐ ตุม้ทอง 81/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,487  นายสรชยั สนัติบาํรุง 81/12 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,488  นายนพพล จนัทรณะ 31/9 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,489  นางปรานอม แจ่มใส 31/7 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,490  นางอาํนวย คงทอง  155/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,491  นางจิราภา คาํมา 31/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,492  นางสาวจุรีพร พริกนุ่น 250/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,493  นางสนอง เพง็สุวรรณ 118 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,494  นางประทิน แดงมา 177 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,495  นายโกศล พรมเมฒ 23/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,496  นายชยัมงคล เรืองศิลป์ 81/10 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,497  นางสาวกลัญา ตุม้ทอง 81/11 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,498  นายธรรมนูญ แกว้กาญจน์ 81/8 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,499  นางสาวเรณู ลกัษณจนัทร์ 99/94 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,500  นายวฒันา อาภรณ์พฒันสิริ 99/69 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,501  นายทิวา นุย้บุตร 99/109 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,502  นางอุไร กูเ้มือง 99/93 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,503  นายวิภาค รักภู่ 23/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,504  นางสาวสุมาณี สิงห์พล 99/141 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,505  นางกมลวรรณ ชไตน์เคอ 99/97 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,506  นายทองจนัทร์ สุขสกุล 99/131 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,507  นายประวิทย ์รัตนเหม 52/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,508  นางสาวโสรญา ดว้งพรหม 27/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,509  นายณรงค ์ยวนเกิด 216/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,510  นางสาวอรญา ขนัแขง็ 52/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,511  นางศิริวรรณ สามสุวรรณ์ 215/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,512  นายศรัณย ์ชูแสงศรี 232 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,513  นางสาววรรณลภา ดว้งพรหม 27/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,514  นายพนสั รูปสะอาด 232/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,515  นางสุภาพร คาํกลนั 9/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,516  นายโกวิทย ์เพชรรักษ ์ 9/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,517  นางสาววิลาศ ดว้งพรหม 232/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,518  นางสาวแฉลม้ ดว้งพรหม 216/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,519  นายโกศล โยมสุตรี 226 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,520  นางสาวจารุณี แซ่ภู่ 99/106 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,521  นายเติม สามเคียม  28 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,522  นางสาวขนิษฐา หนูนุย้ 99/133 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,523  นางสาวจนัทร์จิรา ชยันุวงษ ์ 225/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,524  นางสาวจิราภรณ์ ชุมจนัทร์ 225/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,525  นายสนธญา พรหมหอม 225/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,526  นางสาวกนกวรรณ ทองยอด 225/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,527  นายไพโรจน์ รักแกว้ 225/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,528  นายโชคอนนั  พานสี 36/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,529  น.ส.สุริวรรณ  พานสี 52/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,530  นางสุนนัท ์ คงสุข - ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,531  นายเสน่ห์  วิชยักุลย ์ 2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,532  น.ส.ทิพยว์นั ชูพยคัฆ ์ 3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,533  นายสุนทร  ชูพยคัฆ ์ 23/8 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,534  นางยอง  คงสุทธิ 64 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,535  นายสากล  วิชยัดิษฐ 36/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,536  นางสมนึก  กนัเทียง 36/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,537  น.ส. จิราพร  สุขหิรัญ 20 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,538  นางสมภกัดิ  พลูสวสัดิ 149 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,539  นายวีระ  รุ่งเรือง 36 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,540  น.ส. สุจิตรา  รุ่งเรือง 36 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,541  นางแพร  ผิวผอ่ง 36/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,542  นายวิรัตน์  ดาบทอง 64/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,543  นายประยรู  รุ่งเรือง 36/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,544  น.ส.อินทิราวดี  ศรีภกัดี 17/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,545  นางจินตนา  บุญทองขาว 215/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,546  นายเตียม  สามเคียม 2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,547  นายประทีป  กองสุข 216 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,548  นายบุญธรรม  นุ่นคง 215/7 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,549  นายเด่นศกัดิ  สามเคียม 2/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,550  น.ส.องัสุมารินทร์  ดาบทอง 17 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,551  นายทนงจกัร ศรีภกัดี 17/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,552  น.ส.วาสนา  บวัจนัทร์ 215/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,553  นางห้อง  บวัจนัทร์ 215/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,554  น.ส.สุคลฑา  ใจชืน 31/8 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,555  นางเอืองพร  พฒัน์เกิด 221/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,556  นางอิน  มุณีจินดา 202 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,557  นายสมัฤทธิ  ภกัดีดวง 202/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,558  นายวิโรจน์  ดุกล่อง 202/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,559  นายมาโนช  ใจชืน 31/10 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,560  นายธญั  นนัทชลานนท ์ 81/7 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,561  นายโกทน  คงราช 40/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,562  นายสุวิทย ์ จนัทร์โสภา 11/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,563  นายชาญชยั  เยาะสูงเนิน 81/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,564  นางเครือวลัย ์ ทองเมือง 221/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,565  นางอรวรรณ  ปานสุข 202/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,566  นางประภา  นาคขาว 40/10 202/4 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,567  นายพงศน์รินทร์  ชูเขียว 40/13 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,568  นางอุไรวรรณ  ชูเขียว 40/9 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,569  นายเอกลกัษณ์  ศรีเจริญ 81 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,570  นายวิทูรย ์ บุญเพชร 28/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,571  น.ส.ศลิษา  สามเคียม 28/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,572  นายสุริยา  ดว้งพรหม 137/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,573  น.ส.อรอุมา  ดว้งพรหม 137/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,574  น.ส.นิตยา  ดว้งพรหม 137/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,575  น.ส.เด่นนภา  ดว้งพรหม 137/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,576  นางพริง  รู้แจง้ 140 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,577  น.ส.จาํนง  ดว้งพรหม 37/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,578  นางออง  ดว้งพรหม 61 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,579  นางเอก  รุ่งเรือง 36 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,580  น.ส.หนูมาศ  เพชรรัตน์ 137/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,581  นายสิทธิพล  พิมจอ้ย 62 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,582  น.ส. กิมหิว  ดว้งพรหม 137 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,583  นายสมศกัดิ  ชูแสง 40/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,584  นายวชัรินทร์  อินทร์แกว้ 83 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,585  นายพฒัน์พงศ ์ วรรณพฒัน์ 40/7 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,586  นายจาํนง  ชูแสง 31/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,587  นางสมพงษ ์ ชูแสง 31/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,588  นางพิมพทิ์พย ์ คงวิจิตร 41 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,589  นายสมโชค  ชูแสง 40/12 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,590  นายชาํนาญ  คงเกิด 82 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,591  น.ส.ประเทือง  ชูแสง 221 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,592  นายสรวิศ  ลาํนวน 84 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,593  น.ส.ยวนวิญญา  ชูแสง 40/11 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,594  นายมโนธรรม  ชูแสง 40/8 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,595  นางอาํภา  เพชรรัตน์ 18 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,596  น.ส.นลินทิพย ์ เพชรรัตน์ 18/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,597  นายชยัโย  กลบัเกลือน 23/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,598  นายประมูล  สามสุวรรณ 23/7 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,599  น.ส.วชัชฎา  คงเพช็ร 147/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,600  นางอภิวรรณ  วิชยัดิษฐ 18/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,601  น.ส.มณทิรา  สุวรรณพฒัน์ 49/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,602  น.ส.วิภารัตน์  ชุมพล 49/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,603  นายสามารถ ดุกล่อง 180/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,604  นางกาญจนา  ดีมีศรี 147 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,605  นายทวีศกัดิ  ตรีชุม 23/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,606  นายวิชยั  คงบาล 215/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,607  นางเพลินพิศ  ทองใหญ่ 29 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,608  น.ส.จิราภทัร  ขานทอง 99/11 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,609  น.ส.มณิภา  มุ่งหมาย 99/9 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,610  นายชนะวฒิุ  ทองวงษ ์ 99/5 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,611  น.ส. บุษบงค ์ ทองศรี 36/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,612  น.ส.วิชชุดา  ดีฮกเคียน 99/18 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,613  นางอภิญญา  แข่งขนั 99/19 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,614  น.ส.ลดัดาวลัย ์ สามเคียม 25/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,615  นายติรธาน  สามเคียม 1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,616  นางวรรดี  จุย้สุวรรณ 85 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,617  นายภธรกฤษ  เพง็เจริญ 99/124 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,618  นางรัชนีย ์ สามเคียม 1/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,619  นางธนชัพร  ดุกล่อง 8 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,620  นายผวน  กลบัเกลือน 63 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,621  นายเตียว  สามเคียม 25 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,622  นายสมเกียรติ  จนัทร์ร่ม 25/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,623  น.ส.เอือน  รัจรัญ 99/98 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,624  นายหนูราย  เกิดแกว้ 90/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,625  นางกิมจู ้ จิตรียงั 3/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,626  น.ส.ศุลีพร  จิตรียงั 3/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,627  นายณฎัฐ์  เสนทอง 75 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,628  นายวินยั  กล่อมเกลียง 46 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,629  นายสุเทพ  คงสุทธิ 80/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,630  นายอาํนาจ  ชูพยคัฆ ์ 23/6 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,631  นายสมพร  คุณธรักษ ์ 250/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,632  นายสมพร  แจง้เมฆ 250 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,633  น.ส.สมภาร  ผาวงั 53/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,634  นางจนัทร์  แกว้สร้อย 9 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,635  น.ส.ธญพร  คาํกลนั 9/4 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,636  นายอธิบ พรมเมฆ 167/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,637  นายทรงชีพ  พรมเมฆ 167/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,638  นายพิชยั  ชูมี 99/24 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,639  น.ส.ธิดารัตน์  โรยอุตระ 99/26 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,640  น.ส.ษมาภรณ์  ทองพฒัน์ 99/53 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,641  น.ส.สุดารัตน์  งามโฉม 99/58 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,642  น.ส. วาสนา  คงผอม 99/55 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,643  น.ส. นิพิชฌย ์ พลูสวสัดิ 99/25 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,644  นางยนิดี  สินทรัพย ์ 99/23 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,645  นายอรรถชยั  คงสุทธิ 99/22 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,646  น.ส.วิไลพร  พรมสยั 99/21 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,647  นางกญัญารัตน์  สายทองอินทร์ 99/20 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,648  นางศิริวรรณ  การดี 29/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,649  น.ส.เสาวรส  สุขยงิ 99/59 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,650  นางณฐัวรรณ  สงคราม 99/80 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,651  น.ส.วิชุตา  แสงไกร 23/11 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,652  น.ส.ภีรนนัท ์ จนัทร์มณี 99/77 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,653  น.ส.เกษร  ชนัแกว้ 99/111 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,654  น.ส.อมรรัตน์  อินขลิบ 23/9 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,655  น.ส.รจนา  ทิศป้อง 99/83 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,656  นางมณฑา  รุ่งแดง 99/87 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,657  นางสุชาดา  มุขนาค 24 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,658  น.ส.วิณชัชา  มุขนาค 23 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,659  น.ส.กญัญา  อินทร์แกว้ 206 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,660  น.ส.สมศิริ  อินทร์แกว้ 206/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,661  นางจีรพรรณ  ชมมณี 40/14 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,662  นางเล็ก  กาํเนิดวาํ 212 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,663  น.ส.สุพาภรณ์  อินทร์แกว้ 222/2 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,664  นางศรีสมจิตต ์ ฤทธิอินทร์ 222 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,665  น.ส.มณฑา  อินณรงค ์ 99/65 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,666  นางวนัเพญ็  คงสุวรรณ์ 81/1 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,667  น.ส.ภทัรพร  เหมพนัธ์ 99/76 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,668  นายสมหวงั  ดว้งพรหม 27 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,669  น.ส.มณฑา  ทองอินทร์ 99/100 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,670  นางสุภาเพญ็  สุดใจใหม่ 99/67 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,671  นายสมศกัดิ  แจง้เมฆ 99/99 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,672  น.ส.ประนอม  มีชนะ 99/84 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,673  นายวชัรพงษ ์ วงศท์รัพย ์ 216/3 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,674  นางนริษา  พนัทวาที 99/44 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,675  น.ส.เสาวลกัษณ์  คงผอม 99/47 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,676  น.ส.วิสสุตา  อินทรัตน์ 99/45 ม.15 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,677   นางวรรณา บุญเหลือ 363 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,678  นางรัญจวน ฉิมพลี - ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,679  นางจ่าย แปะหลง 32 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,680  นางสาวเบญจวรรณ เพชรดาํ 19/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,681  นายภิญโญ ลกัษณจนัทร์ 24/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,682  นางมาลี จนัอาจ 205 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,683  นางอุบล จนัทรชิต 49/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,684  นางเสาวณี สุขจนัทร์ 15 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,685  นางชิน แซ่ด่าน 75 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,686  นายสุชาติ บุรีรักษ ์ 32/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,687  นายวิษณุ แกว้ประจุ 24/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,688  นางสาวสายฝน รามหาร 24/6 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,689  นางอารี ชืนชม 24/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,690  นางสาวภณัฑิรา ชนะฤทธิ 156/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,691  นายจาํลอง ชนะฤทธิ 156/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,692  นายวฒิุชยั ชนะฤทธิ 157/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,693  นางอารีย ์นุ่นจนัทร์ 26 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,694  นายมนตรี อยูม่นัธรรมา 207/6 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,695  นางสาวมลธิราภรณ์ ใจมนั 318/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,696  นางสาวสิริขวญั เดชฤทธิ 367 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,697  นางพรัง พินิจ 362 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,698  นางสาวพิมไทย พฒัน์คลา้ย 43/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,699  นายธีรพล อินทร์พรหม 13/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,700  นางสาวจิราภรณ์ หนูเปีย 213/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,701  นางปรีดา หนูเปีย 213 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,702  นายมนต ์จงดู 341 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,703  นายกิตติภพ ตนัติปิฎก 179/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,704  นางสาวปราณี รอดอยู ่ 41/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,705  นางสาวอุบล จงไกรจกัร์ 42/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,706  นางประจบ รัตนโชติ 161 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,707  นางสุจินดา แปะหลง 108/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,708  นางสาวเบญจมาศ จงไกรจกัร 42/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,709  นายประกอบ พินิจ 112 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,710  นางสาวยพุา สมพงศ ์ 112/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,711  นายจรูญ จงไกรจกัร 42/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,712  นายสมโภชน์ ขนุทองแกว้ 52 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,713  นางสมจิตร เผือกเนียม 145/8 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,714  นางถาวร แป้นถนอม 45 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,715  นายชอบ สมพงค ์ 108 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,716  นางสาวสุภาภรณ์ พินิจ 108/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,717  นางผนั ฉิมพลี 43/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,718  นางสาวกาญจนา ฉิมพลี 43/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,719  นางชูศรี เพชรอยา่งดี 35 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,720  นายจิตร บุญเหลือ 318 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,721  นายสุเทพ ผิวเหมาะ 188 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,722  นางเพียงพนา ช่วยพนัธ์ 41/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,723  นายบรรจบ ช่วยพนัธ์ 43 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,724  นางจนัทร์จิรา ช่วยพนัธ์ 46 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,725  นายสรนนัท ์รอดสุข 41/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,726  นางสาวทิพวลัย ์ทิตระกูล 43/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,727  นายวิรัตน์ คิดขยนั 2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,728  นายยนัต ์ไชยมุติ 43/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,729  นายอดิสร เผือกเนียม 145/8 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,730  นางส้วน เรืองฤทธิ 41/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,731  นางสาวมาลี บุญเหลือ 41/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,732  นางชาํนาญ หนูแข 147 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,733  นายทรงศกัดิ เพชรอยา่งดี 35 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,734  นางปรีดา นาคงาม 41/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,735  นางเจือ วรรณเผือก 52 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,736  นางกณัหา ทองแกว้ 154 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,737  นางเนาว ์บุญเหลือ 41 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,738  นายปาน เพชรยก 13 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,739  สุดาวรรณ สมพงศ ์ 151/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,740  นางวรรณี สุขรัตน์ 280 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,741  นางประทีป สุขรัตน์ 153/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,742  นางสมคิด สมภกัดิ 155 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,743  นายสง่า ลิมสุวรรณ 154/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,744  นางอาํนวย สุขรัตน์ 151 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,745  นางนพรัตน์ หนูคง 151/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,746  นายสมจิต สีเพชรแกว้ 161/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,747  นางสาวจาํนงค ์สีเพชรแกว้ 161/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,748  นายเขียม มีดว้ง 296/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,749  นางสาวจนัทิมา มีดว้ง 296/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,750  นางสาวพยบั นามโชติ 244/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,751  นางสาวสนธญา สีเพช็รแกว้ 204/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,752  นางสาวเพญ็ศรี ไกรทอง 204/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,753  นางสาวกฤษติญา หสัดี 110/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,754  นางจิรา อินทร์ดาํ 234 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,755  นางสาวิตรี สีเพช็รแกว้ 245 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,756  นางอระญา ทาบทอง 244/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,757  นายถานนั ประเสริฐอุย้ 242/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,758  นายพงคศ์กัดิ สีเพชรแกว้ 244/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,759  นายนอ้ย สีเพช็รแกว้ 244 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,760  นางทิพวรรณ คงศรี 204/7 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,761  นางสาวกญัญา ไกรทอง 245/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,762  นายมนตรี สีเพช็รแกว้ 161/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,763  นายวิรัตน์ ลาภมี 110/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,764  นางอุษา อินทร์ดาํ 234/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,765  นายสมมาตร สีเพช็รแกว้ 204/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,766  นางประจวบ ศรศรี 77/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,767  นางกลัยา แหวนเพชร 204 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,768  นายเขียน แดงสุข 204/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,769  นางถนอม ฉิมพลี 296/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,770  นายเจษฎา หนูนอ้ย 148/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,771  นายศกัดิชยั วิชยัดิษฐ์ 77/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,772  นางสาวจีระวดี กิงทอง 77/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,773  นางสาวเมวิกา มูลคาํ 156/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,774  นางสาวพณัณิตา เครือมะกาํ 209/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,775  นางสาวจรรยา จนัทร์แกว้ 157 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,776  นายประเสริฐ อบอุ่น 209/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,777  นางจินา ใจรังษี 209/10 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,778  นายพิสิทธิ ไทยสม 209 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,779  นายธีรชยั ไทยสม 209 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,780  นางทศันีย ์ดีอ่อน 209/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,781  นายจว้น พรหมช่วย 158 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,782  นายสุวิทย ์อบอุ่น 209/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,783  นางจีรพงค ์ทองใหญ่ 161/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,784  นางสุพร สมวงศ ์ 161 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,785  นายจิรเดช อบอุ่น 209/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,786  นายสมพร สมสุข 153/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,787  นางศิริเพญ็ สอิงทอง 359/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,788  นางเพชรลดา สอิงทอง 154/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,789  นายศกัดิชาย คงสงัข ์ 156/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,790  นายสุเทพ สมสุข 153 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,791  นางถาวร สมสุข 157 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,792  นางสาวสุนิษา สุวรรณชยั 156 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,793  นางหนูเสริญ มีทอง 57/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,794  นายสุรัตน์ ทองจินดา 54/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,795  นางสาวมาณี ถนนทอง 55 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,796  นายภาณุวิชญ ์เรืองรอง 57/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,797  นายแสงจนัทร์ ถนนทอง 54/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,798  นายพานิช ฉิมพลี - ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,799  นายสญัญา พรหมเศษ 350/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,800  นางสาววนัดี ชิงช่วง 55/6 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,801  นางสาวนิภา ดาํสมุทธ์ 261 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,802  นางสาวปาน กุดทิม 56/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,803  นางสาวยพิุน ถนนทอง 56 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,804  นายอดิเรก นุย้บุตร 261/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,805  นายวิมล รอดแกว้ 349/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,806  นางจุรีวรรณ์ กิงทอง 261/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,807  นายจรัส เพง็บุญ 54/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,808  นายนพดล น่วมนวล 56/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,809  นายพนูสุข เตม็เปียม 54 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,810  นางสาวมาลยั พิมพิรัช 55/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,811  นางสาวมลินี เรืองรอง 57 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,812  นางสาวเกือกูล บุญไชย 148/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,813  นางสาวจนัตนิ์ภา ถนดัหนงัสือ 148/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,814  นางสาวสมนึก พรหมช่วย 150 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,815  นายพิชยั นุ่นทอง 275 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,816  นางสาวเรณู นิยะกิจ 274/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,817  นายเอกชยั ดีดวง 274 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,818  นางสาวอุตสาห์ ไชยมุติ 273/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,819  นางสาวจารี ไชยมุติ 273 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,820  นางสาวขวญัใจ เปรมปรี 108/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,821  นางสาวปุณยวีร์ ไชยมุติ 149/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,822  นายวิเชียร ดวงแกว้ 161/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,823  นายจเร วงัแคลว้ 234/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,824  นางสาววนัเพญ็ แกว้คง 148/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,825  นางสาววรรณา ไชยมุติ 274/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,826  นางอภิญญา สุวรรณพฒัน์ 150/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,827  นางอรสา เกิดเกลียง 149/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,828  นางโชคดี ไชยมุติ 149/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,829  นางสาวสุบรรณ หงษเ์วียงจนัทร์ 150/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,830  นางสาวศิริลกัษณ์ ฤทธิวงศ ์ 145/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,831  นายเงิน พรหมเศษ 349/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,832  นางสาย ทองราย 69/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,833  นางสาวสุดใจ ทองราย 69/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,834  นางอาภรณ์ ไทยสม 154/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,835  นายสิรวิชญ ์สอิงทอง 368/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,836  นายสุนนัท ์สอิงทอง 158/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,837  นายเกรียงเดช ช่างไม ้ 230/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,838  นายดนุเดช จนัทร์สุวรรณ 355 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,839  นายเบือน สอิงทอง 154/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,840  นายปิติ ลกัษณะคชา 357/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,841  นางมะลิ ใจรังษี 359 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,842  นางสาวกาญจนา หมานพฒัน์ 368 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,843  นางสาวอริยา ไทยสม 154/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,844  นายฤทธิชยั นาคแป้น 299/13 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,845  นางสาวมลฤดี เพช็รเกลียง 146 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,846  นายวรศกัดิ ฤทธิวงศ ์ 368/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,847  นางสาวอุทยัทิพย ์รอดทองเรือง 69/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,848  นางสุนิดา ไชยชนะ 297 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,849  นางสาวฉวีวรรณ ทองขาว 294 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,850  นางสาวสุพตัรา เกตุถนอม - ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,851  นางสาวลูกนาํ เกตุถนอม - ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,852  นางขอม เกตุถนอม 296/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,853  นายพนม สีเพช็รแกว้ 241 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,854  นางแปรง กาเวศน์ 282 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,855  นายประพนัธ์ แกว้ผอ่ง 296 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,856  นางประไพ สุขนุย้ 298 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,857  นายสุจินต ์ไชยพจน์ 54/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,858  นายวิชาญ อุ๋ยหมุน 282/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,859  นางกานดา แซ่เตีย 282 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,860  นายไพโรจน์ บุญเรือง 296/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,861  นางศรีสุดา อ่อนหนู 44/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,862  นางสาวพรทิพย ์แกว้ควรชุม 207/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,863  นางพิมพสุ์ภา จนัทร์สุวรรณ 84/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,864  นางบุญชู บุญฤทธิ 207/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,865  นางนงเยาว ์สงัฆมาศ 133/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,866  นางสาวเบญจวรรณ พลูพิพฒัน์ 84/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,867  นางบุญพา สุขรัตน์ 84/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,868  นางคล่อง ชนะฤทธิ 84/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,869  นายจรินทร์ ใจสบาย 238 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,870  นายไพศาล เมฆใหม่ 243 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,871  นางจินตวีร์ ยวงบุญตา 44 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 



        3,872  นางวานิสา งามโฉม 239/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,873  นางวรรณี บุญเลียง 40/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,874  นางสาวเนตรนภา อ่อนหนู 44/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,875  นางสาวอรัญญา ธรรมโชติ 242/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,876  นางอุษาห์ พินิจ 242 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,877  นายบุญสม อ่อนหนู 44 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,878  วิศิษฎร์ อ่อนหนู 44 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,879  นายไพบูลย ์รู้สิน 239/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,880  นายวฒันา ผอ่งแผว้ 213/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,881  นายวิชาญ นาคประดิษฐ์ 40/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,882  นางสาวเพญ็ศรี ศรีรา 40/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,883  นางสาวชลศิริ กิงทอง 77/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,884  นายวีระศกัดิ ลกัษณจนัทร์ 86/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,885  นางสาวนิตยา ทองทิพย ์ 16 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,886  นายวรินทร ไกรทอง 244/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,887  นายสาํเริง ปรางทอง 80/3 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,888  นายเสรี สีเพช็รแกว้ 204/6 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,889  นางสายใจ จิตพิชยั 210 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,890  นางรัตนาพร รอดสุข 86 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,891  นายอาํ สมเขาใหญ่ 80 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,892  นายเอกชยั สมเขาใหญ่ 80/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,893  นางสาวระเบียบ ลาภมี 80/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,894  นางสาวดวงรักษ ์ใจสบาย 236 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,895  นายธวชัชยั ศรีนามล 283 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,896  นายวรวฒิุ มีแกว้ 80/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,897  นายอนนัต ์มีชยั 25/9 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,898  นางสาวอาทิตยต์ยา ธรรมโชติ 148 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,899  นายสมพร นิลวงค ์ 26/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,900  นายสุมนต ์เพชรรัตน์ 26/6 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,901  นางสาววรรณดี สกุลพนัธ์ 26/8 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,902  นางวิสาข ์เทพราช 53/1 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,903  นายสหกรณ์ เสมา 26/6 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,904  นายวีระศกัดิ แสงไกร 26/4 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,905  นางสาวผสุรัตน์ ธรรมชาติ 26/10 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,906  นางสาวลดัดา คงเกลียง 26/12 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,907  นางสมโภชน์ นิลวงค ์ 26/2 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,908  นางปรีดา ปานชู 147 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,909  นางสาวสุภาวรรณ แซ่ซวั 26/6 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 

        3,910  นางสาวอภิญญา มาวงษ ์ 25/5 ม.16 ต.ปากแพรก  อ.ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธานี 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


