
ล ำดับ ยศ ชื่อ สกุล จังหวัด 
1 นาย ไพโรจน ์ พรามนาค พิษณุโลก 
2 นาย สมควร  วันบรรเจิด กําแพงเพชร 
3 นาย อ๋า  กิ่งวงษา กําแพงเพชร 
4 นาย มงคล  จันทร์ไกร กําแพงเพชร 
5 นาง เดือนเพ็ญ   ขําจีน กําแพงเพชร 
6 นาย ชาญชัย  ใจเขียว เพชรบูรณ์ 
7 นาง วิลาสินี  รัดกุม เพชรบูรณ์ 
8 นางสาว มยุรี  นาคเมือง เพชรบูรณ์ 
9 นาย ประเสริฐ  นาคสุข เพชรบูรณ์ 
10 นาย ชาตร ี สินเพ็ง พิจิตร 
11 นาย ปราโมทย์  ทองแจ่ม พิจิตร 
12 นาย ไพบูลย ์ เดชจบ พิจิตร 
13 นาย นพรัตน ์ เลาวกูล พิจิตร 
14 นางสาว จุฑาทิพย์  สุขกันท ์ พิจิตร 
15 นาย ไพศาล  คล้ายกลิ่น พิจิตร 
16 นางสาว สุดารัตน์  กันทะสอน พิจิตร 
17 นาย คมกฤช  ซึงรุ่งโชต ิ พิจิตร 
18 นางสาว จุฑาทิพย์  สุขกันท ์ พิจิตร 
19 นาย ชยินทร์ธร  ธูปหอม พิจิตร 
20 นาง ศิรินันท์   ประโยชน์ดี พิจิตร 
21 นางสาว บุญสม  เจริญสุขรุ่งเรือง พิษณุโลก 
22 นาง สมพร  ยอดเพชร พิษณุโลก 
23 นางสาว รสริน  พุทธภูมิพิทักษ์ พิษณุโลก 
24 นาย สุรินทร์  บุญจันทร์ สุโขทัย 
25 นาย นคร  เปาสูงเนิน สุโขทัย 
26 นาง ชญานิษฐ ์ นุ่มมีศร ี สุโขทัย 
27 นาง พิมพ์  โกฎิลออง สุโขทัย 
28 นาย ชั้น  มลิลา สุโขทัย 
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29 นาย ประกิจ  ยุรยาตร สุโขทัย 
30 นาย เรียง  ขําแย้ม สุโขทัย 
31 นาย แห้ง  แห้ง ฉิมมั่น สุโขทัย 
32 นาง สีนวน  ปั้นทิม สุโขทัย 
33 นาย สงวนดี  เจนศิริสกุล สุโขทัย 
34 นาย กิตติภพ  แหยมแก้ว สุโขทัย 
35 นาย อนันต์  สงสัย สุโขทัย 
36 นาง วไลพร  ต้นเจริญรุ่งเรือง สุโขทัย 
37 นาง นงคราญ  สุริเมือง ตาก 
38 นางสาว อัญชิษฐา  สุ่มทา ตาก 
39 นาย สัญญา  แตงเพ็ชร อุตรดิตถ ์
40 นาง สอางค์  โตรัตน ์ อุตรดิตถ ์
41 นาง รัชฎาภรณ์  มังคละเกษม อุตรดิตถ ์
42 นาง รัชฎาภรณ์  มังคละเกษม อุตรดิตถ ์
43 นาย ประทีป คําสนอง กําแพงเพชร 
44 นาย เกริกไกร วิทวัสพันธ์ุ กําแพงเพชร 
45 นาย เฉลิมพล  สหอารักขา กําแพงเพชร 
46 นาง ทิพย์วรรณ  ศรีอินต๊ะ กําแพงเพชร 
47 นาย นําชวน  แข็งธัญการ กําแพงเพชร 
48 นางสาว ศรุตาพร  คําแหน กําแพงเพชร 
49 นาง ปราณี  พุทธิพิพัฒน์ขจร กําแพงเพชร 
50 นาย มนัส  ยอดกันทา กําแพงเพชร 
51 นาง ลําเพย  สุขสดเขียว กําแพงเพชร 
52 นางสาว ศรุตาพร  คําแหน กําแพงเพชร 
53 นางสาว ส้มลิ้ม  พิจิตรพงษ์ กําแพงเพชร 
54 นาย สมาน  ผุยบัวค้อ กําแพงเพชร 
55 นางสาว สายทอง  ไปพบ กําแพงเพชร 
56 นาง สุดใจ  เรืองขํา กําแพงเพชร 
57 นาย เช้า  ขันศรี กําแพงเพชร 



58 นาย นิคม  เพชรรัตน์ กําแพงเพชร 
59 นาย วิทยา  เขตตการ กําแพงเพชร 
60 นาย รังสรรค์  พรายละมูล กําแพงเพชร 
61 นางสาว ดอกอ้อ  บัวเทศ กําแพงเพชร 
62 นาง วัลลี  กุลชา กําแพงเพชร 
63 นาย พินญะชาติ  ปานทองคํา กําแพงเพชร 
64 นางสาว วัชรา  จันทร์สิงห์ กําแพงเพชร 
65 นาย จรัญ  จีนจรรยา กําแพงเพชร 
66 นางสาว สุพรรณี  พรมเทพ กําแพงเพชร 
67 นาย โกวัฒ  ร่มโพธิ์ กําแพงเพชร 
68 นาย นิพนธ ์ เจนจบ กําแพงเพชร 
69 นาง เดือนเพ็ญ  ขําจีน กําแพงเพชร 
70 นาง วัฒนา  นิลกําแหง กําแพงเพชร 
71 นางสาว วาสนา  ล่าชัย กําแพงเพชร 
72 นาง พัสตราภรณ์  เขตตการ กําแพงเพชร 
73 นาย นิคม  วงษา เพชรบูรณ์ 
74 นางสาว กุสุมา  ธรรมยศ เพชรบูรณ์ 
75 นาย ดาว  มาสอน เพชรบูรณ์ 
76 นาย สุชาติ  ธรรมยศ เพชรบูรณ์ 
77 นาย วิโรจน ์ ปัสสาวัส เพชรบูรณ์ 
78 นาง ลัคนา  จันทร์สารโสภณ เพชรบูรณ์ 
79 นาย เชิดศักดิ์  ป้องชาลี เพชรบูรณ์ 
80 นาง ประทุมพร  แย้มสอาด เพชรบูรณ์ 
81 นาย มนูญ  สิงห์เส เพชรบูรณ์ 
82 นาย ชินดนัย  กันงา เพชรบูรณ์ 
83 นางสาว ธันยาภัทร์  โตริต เพชรบูรณ์ 
84 นาง มะ  คีรีรัตน์สกุล เพชรบูรณ์ 
85 นาย พงศ์ธร  สิทธิพงศ์ เพชรบูรณ์ 
86 นาง ธัญภา  มีสนุ่น เพชรบูรณ์ 



87 นาย บรรจบ  ไชยทอง เพชรบูรณ์ 
88 นาง ธนวรรณ  ศรีเมืองซอง เพชรบูรณ์ 
89 นาย ณัฐภัทร  เขียวสิทธิ์ เพชรบูรณ์ 
90 นาง ณัฎฐาวีร์  อัจยุตโภคิน เพชรบูรณ์ 
91 นาง สุปราณี  หละวัน พิจิตร 
92 นาย เท่ียง  สุดแจ้ง พิจิตร 
93 นาย สมยุทธ  คล้ายคลึง พิจิตร 
94 นางสาว พิศมัย  จุลพันธ์ พิจิตร 
95 นางสาว สมพร  นันทะสุข พิจิตร 
96 นาย อดิรุจ  ปานทิพย์ พิษณุโลก 
97 นาง ดวงดาว  มากคิด พิษณุโลก 
98 นาง นันทิยา  วรรณไทย พิษณุโลก 
99 นาง วิชาล  ปิ่นสกุล พิษณุโลก 
100 นาย เพชร  บุญเปี่ยม พิษณุโลก 
101 นาย เอกสิทธิ์  ไกรลาศโอฬาร พิษณุโลก 
102 นาย ศรีวัน  พระอุ้ย พิษณุโลก 
103 นาย จักรกฤษณ์  เผือกอ่อน พิษณุโลก 
104 นาง เพ็ญพรรณ  ปานตาดา พิษณุโลก 
105 นาย ชาฤทธิ์  พรมขํา พิษณุโลก 
106 นาย สุริยะ  ฤทธ์ิมั่น พิษณุโลก 
107 นาย คมธัช  เพียรธรรม พิษณุโลก 
108 นาง รจนา  ทิพย์จ้อย พิษณุโลก 
109 นาง วรรณี  สุขขํา พิษณุโลก 
110 นาย สมชาย  สีจ้อย พิษณุโลก 
111 นาย โสกุล  มาทา พิษณุโลก 
112 นางสาว ขวัญตา  ฉิมศิริ พิษณุโลก 
113 นาย ชูพงศ ์ ศรีผุย พิษณุโลก 
114 นางสาว อภิญญา  ยาคล้าย พิษณุโลก 
115 นาย ชวาล  คชฤทธิ ์ พิษณุโลก 



116 นาย อนุชา  อินสอน สุโขทัย 
117 นาย เมธา  หาญกําธร สุโขทัย 
118 นาย ระหัส  มั่งจิ๋ว สุโขทัย 
119 นางสาว พัชรินทร์  ลิมปนสิทธิกุล สุโขทัย 
120 นาย สุวรรณ  วรพิบูลสกุล สุโขทัย 
121 นางสาว อัมพร  รอดมุ้ย สุโขทัย 
122 นาง บุญธรรม  สินจันทร์ สุโขทัย 
123 นาย แนบ  บัวเผื่อน สุโขทัย 
124 นางสาว กชรัศมิ ์ ปานเพชร สุโขทัย 
125 นาย สมชาย  หยอมแหยม สุโขทัย 
126 นางสาว สงบ  แก้วนิล สุโขทัย 
127 นางสาว สุประวีณ์  วงศ์ทรัพย์สกุล สุโขทัย 
128 นาย สมพิศ  บัวคํา สุโขทัย 
129 นาย อุเทน  อยู่คง สุโขทัย 
130 นาย มีชัย  กระเซ็น สุโขทัย 
131 นาง สุรัตนา  ปาหา ตาก 
132 นาย มายุตร  ตามูล ตาก 
133 นาย เรียม  อินกรรไกร อุตรดิตถ ์
134 นาง บุญนาค  บุญเนตร อุตรดิตถ ์
135 นาย บัญชา  อรุณเขต อุตรดิตถ ์
136 นาง พัชรวรรณ  ทองแห้ว อุตรดิตถ ์
137 นาง ลําเพย  ชัยมงคล อุตรดิตถ ์
138 นาย อัครเดช  อิ้มแตง อุตรดิตถ ์
139 นาง ณัฐกมล  คําภีร ์ อุตรดิตถ ์
140 นาย ชัชวาล  จันทร์ดวงดี อุตรดิตถ ์
141 นาย ธีรวัฒน์  จําเนียรกาล  กําแพงเพชร 
142 นาย เอกชัย   ทับอินทร์ กําแพงเพชร 
143 นางสาว ยุพิน  อายุยืน เพชรบูรณ์ 
144 นาย ยอดมุข  บุตรดีลา เพชรบูรณ์ 



145 นาง จริยา   คนรู ้ เพชรบูรณ์ 
146 นาย ภูดิท   ตันวิรัช พิจิตร 
147 นาย เอนก  เชิญขวัญ พิจิตร 
148 นางสาว จิรฐา  แย้มเพ็ชร พิจิตร 
149 นางสาว ปัญญาภรณ์   ชื่นเมือง พิจิตร 
150 นาง สมพร  เอี่ยมสะอาด พิษณุโลก 
151 นาย สุทธิสาร  จิราธิวัฒน์ พิษณุโลก 
152 นางสาว รวีวรรณ   บุญมี พิษณุโลก 
153 นาง ลําใย   มั่นทับ พิษณุโลก 
154 นาย กสินพจน ์ จงพัฒนโสภณ พิษณุโลก 
155 นาง สมหมาย  ยันต์พิเศษ สุโขทัย 
156 นาย ราชัน  เนียมป่ิน สุโขทัย 
157 นาง นิเวช  พุฒฤทธิ์ สุโขทัย 
158 นางสาว กัณฑิมา  คุ้มกัน ตาก 
159 นางสาว สุปราณี  โทนสังข์อินทร์ ตาก 
160 นางสาว อมรรัตน์ แซ่จาง ตาก 
161 นาย สุทิน  คําสันทราย กําแพงเพชร 
162 นางสาว จีรภา  เครือวัล กําแพงเพชร 
163 นางสาว ศิวนันท์  รุ่งรัตน์ธวัชชัย กําแพงเพชร 
164 นาย วิทูร  สุริยวนากุล กําแพงเพชร 
165 นาย วิทยา  เธียรไทย กําแพงเพชร 
166 นาง ชฎาพร  ละครทิพย์ กําแพงเพชร 
167 นาย บุญชัย  ตรีสุทธาชีพ กําแพงเพชร 
168 นาย นิรุต  เทียมเพชร กําแพงเพชร 
169 นางสาว ยลพัชร์  มากสาคร กําแพงเพชร 
170 นาง วราภรณ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ กําแพงเพชร 
171 นาย เจริญ  แซ่เฮ้ง กําแพงเพชร 
172 นาย เอกชัย  ทับอินทร์ กําแพงเพชร 
173 นาย สุวิวัฒน์  เจริญลาภ กําแพงเพชร 



174 นางสาว ลภัสรดา  ปกครอง เพชรบูรณ์ 
175 นาย ไกร  แรงงาน เพชรบูรณ์ 
176 นาย ธนัศพร  ศรีสุชาติ เพชรบูรณ์ 
177 นาย จําลอง เชาวดี เพชรบูรณ์ 
178 นาย ธนัศพร  ศรีสุชาติ เพชรบูรณ์ 
179 นาย ชูชีพ  เขียวมณี เพชรบูรณ์ 
180 นาย หลักชัย  ไทเดชะ เพชรบูรณ์ 
181 นาย เขมกร  กัปตพล เพชรบูรณ์ 
182 วิชกร  นางอรทัย  วิลัยศิลป์ เพชรบูรณ์ 
183 นางสาว อมรวรรณ  บุญแย้ม เพชรบูรณ์ 
184 นางสาว ศิริลักษณ์  จันทร์สนธิ์ เพชรบูรณ์ 
185 นาย บรรพต  แสนสุข เพชรบูรณ์ 
186 นางสาว สุกัญญา   อินอารี เพชรบูรณ์ 
187 นาย สิทธิโชติ  รุ่งเรืองเพชร เพชรบูรณ์ 
188 นาย ฉัตรชัย  ศิริยศ พิจิตร 
189 นาย นันทพัทธ์  ลภัสธรวิวัฒน์ พิจิตร 
190 นาย นิธิศ  มาลีมาต พิจิตร 
191 นาย พริ้ง  กาจธัญกรณ์ พิจิตร 
192 นาย แสงเพ็ชร   เนตรแสงส ี พิษณุโลก 
193 นาย ปรุง  ปิ่นสกุล พิษณุโลก 
194 นาย อุทัย  แป้นบูชา พิษณุโลก 
195 นาย วิทูร  สุริยวนากุล พิษณุโลก 
196 นาย ณฐอิทธิ์  จันทร์บ่อโพธิ์ พิษณุโลก 
197 นางสาว ดวงพร  มหาชู พิษณุโลก 
198 นาย ณัฐพงศ์  ปานคะเชนทร์ พิษณุโลก 
199 นาง สอาด  ฟักแฟง พิษณุโลก 
200 นาย วิทยา   ทองเชื้อ พิษณุโลก 
201 นาง นิตยา  ทองเปลี่ยง พิษณุโลก 
202 นาง ระวีวรรณ  เพียรแสวงลาภ พิษณุโลก 



203 นาย ทรงศักดิ์  เจริญสุข พิษณุโลก 
204 นาง สีนวล  จันทร์ประเสริฐ พิษณุโลก 
205 นาย เก่งกล้า  กมล พิษณุโลก 
206 นาง อุษณีย์กรณ์  จุ้ยแหวว พิษณุโลก 
207 นาย อนุพงษ์  โล๊ะกาแก้ว พิษณุโลก 
208 นาง กัญญา  สอนท่าโก พิษณุโลก 
209 นาย เผด็จ  เทียนเงิน พิษณุโลก 
210 นาย เอกพงศ์  นิลทัพ พิษณุโลก 
211 นาง แสงจันทร์  โอษอ้วน พิษณุโลก 
212 นาย กิตติศักดิ ์ เหลือศรีจันทร์ พิษณุโลก 
213 นาย คเชนทร์  ด่อนวุ่น พิษณุโลก 
214 นางสาว บุญมา  นิ่มอ้อน พิษณุโลก 
215 นางสาว วรีรัตน์  ลีชานนท์ พิษณุโลก 
216 นางสาว สมบุญ  ดีอ่ํา พิษณุโลก 
217 นาย ณัฐพงศ์  จิตพินิจ พิษณุโลก 
218 นาย ศุภกิจ  ศุภนันธร พิษณุโลก 
219 นาง เดือนรุ่ง  แย้มทัศน ์ พิษณุโลก 
220 นาย ทองหล่อ  บัวแย้ม สุโขทัย 
221 นาย วิทูร  สุริยวนากุล สุโขทัย 
222 นาย วิโรจน ์ โอบอ้วน สุโขทัย 
223 นางสาว วารี  สดชื่น สุโขทัย 
224 นาง นริศรา  พุ่มบุตร สุโขทัย 
225 นาย ศุภชัย  บุญทวี สุโขทัย 
226 นาง ศุภลักษณ ์ จันทร์ศรี สุโขทัย 
227 นาย ชนวัฒน ์ กาเมือยวงศ์ ตาก 
228 นาง นพพร  แก่นอินทร์ ตาก 
229 นาง มณีฉาย  บุญปล้อง ตาก 
230 นาย วิโรจน ์ ญาวรรณศรี อุตรดิตถ ์
231 นาย ธนิยะ  มณีรอด อุตรดิตถ ์



232 นาย ธนัช  ทิพย์โกมล อุตรดิตถ ์
233 นาย ณัฐวุฒิ  จันทร์ใช้ อุตรดิตถ ์
234 นาย นิรันดร ์ กาศสนุก อุตรดิตถ ์
235 นาย อนุสรณ์   ภุมราดี อุตรดิตถ ์
236 นาย วันชัย ตั้งมีลาภ อุตรดิตถ ์
237 นาง สุรีพร  บุญช่วย เพชรบูรณ์ 
238 นาย นิคม  สุพรรณสาร พิจิตร 
239 นาย บัญญัติ  มีบุญ พิจิตร 
240 นางสาว ยุพาวดี  บุญแตง อุตรดิตถ ์
241 นาย อภิชัย  ขวัญลอย เพชรบูรณ์ 
242 ว่าท่ี ร.ต. กรัณย์พล  ยังมะลัง เพชรบูรณ์ 
243 นาย วิศรุต  ไฉนงุ้น เพชรบูรณ์ 
244 นาย สมพร  ผาลา เพชรบูรณ์ 
245 นาย บรรทม  พันธุ์โพธิ์ พิจิตร 
246 นาย อํานาจ  พิมพิศาล กําแพงเพชร 
247 นาง เสวก   เขียวปั้น พิษณุโลก 
248 นางสาว แสงรุ้ง  แสนติ๊บ สุโขทัย 
249 นาย นันทพงษ์  จําปานิล กําแพงเพชร 
250 นางสาว วิลาวรรณ  ศรีชาติ เพชรบูรณ์ 
251 นางสาว สุรัสวดี  หมอนสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ 
252 นาย ณัฐวุฒิ  จันทร์พานิชเจริญ เพชรบูรณ์ 
253 นาย ปพน  ศรีแก้ว พิจิตร 
254 นาง ไพนิตย ์ ถิละวัฒน ์ พิษณุโลก 
255 นาย อนุชา  จิตจาตุรันต์ ตาก 
256 นางสาว ราณี   ฉ่ําชุ่ม พิษณุโลก 
257 นาย วรวุฒิ  วันจะนะ สุโขทัย 
258 นาง น้ําอ้อย  สร้อยสวาท สุโขทัย 
259 นาย นิวัฒน ์ นันทะชัย ตาก 
260 นาง นลินทิพย์ ศุภศิริโชต ิ ตาก 



261 นาย อภิวัศน์  ธัญพรบุญอนันต์ สุโขทัย 
262 นาย ไวกูล  จันทรกุล ตาก 
263 นางสาว ปาริชาติ  ชัยชนะ อุตรดิตถ ์
264 นางสาว สายใจ  ท้วมยัง อุตรดิตถ ์
265 นาย วีรศิลป์  เขียวย่ิง พิจิตร 
266 นาง ช่อทิพย์  พงษ์สิน พิจิตร 
267 นาย จิรพงค ์ กุออ สุโขทัย 
268 นาย ประทีป  มินคอน กําแพงเพชร 
269 นาย ละเวง   อินทรีย์ กําแพงเพชร 
270 นาย สุนทร  กินมิ่ง เพชรบูรณ์ 
271 นาย ชัยยุทธ  นวลจีน เพชรบูรณ์ 
272 นาย ชยุทตพงษ์   ขันคํา เพชรบูรณ์ 
273 นางสาว อุทัยวรรณ   มูลทา เพชรบูรณ์ 
274 นาง ดอกคูณ  อ่ําสําโรง พิจิตร 
275 นาย ยุทธพิชัย   มะโนพรม พิจิตร 
276 นาย จํารัส  เกตุแก้ว พิษณุโลก 
277 นาย จรัญ  พรหมอยู่ พิษณุโลก 
278 นางสาว ประนอม   เรืองคํา พิษณุโลก 
279 นาย ชาญ   ไชยลังการณ์ พิษณุโลก 
280 นาย บุญลือ   โพธิ์ศรีวงค์ พิษณุโลก 
281 นาย พิเชษฐ   พุ่มไพศาลชัย พิษณุโลก 
282 นาง อนงค ์ ประจักษ์จิตร สุโขทัย 
283 นาง กอแก้ว  โต๊ะเครื่อง สุโขทัย 
284 นาง สิตานันท์  วงศ์สิงห์ สุโขทัย 
285 นาย มานพ  ดีจริง สุโขทัย 
286 นางสาว วรรณรีย์  วงษา อุตรดิตถ ์
287 นางสาว ธิดารัตน์  เพ็งภักดี กําแพงเพชร 
288 นาง ประยูร  พานิชศิริ กําแพงเพชร 
289 นาย เสกสรรค์  โพธิ์พิทักษ์ กําแพงเพชร 



 290 นาง ดวงกมล  นภาพรชัย กําแพงเพชร 
291 นางสาว นันทวัน  มาน้อย กําแพงเพชร 
292 นาย ละเวง อินทรีย์ กําแพงเพชร 
293 นาย ประจวบ  โตโล กําแพงเพชร 
294 นาง สายันต์  เงินบํารุง กําแพงเพชร 
295 นาย พรหมมาตร  พัฒนมหกุล กําแพงเพชร 
296 นางสาว จันจิรา  ศรีปราชญ์ กําแพงเพชร 
297 นาย บุญเลย  อ่ําพริ้ง กําแพงเพชร 
298 นาย วัชรินทร์  นุชนงค์ กําแพงเพชร 
299 นาง ชุติมา  แสงสระคู เพชรบูรณ์ 
300 นาย วริษฐ์  บุญรุ่ง เพชรบูรณ์ 
301 นาง สุดารัตน์ เอื้ยวงศ์ อุตรดิตถ ์
302 นาย รนกรณ์ ตะบุตร อุตรดิตถ ์
303 นางสาว ราณี ฉ่ําชุ่ม พิษณุโลก 
304 นาย วรวุฒิ วันจะนะ พิษณุโลก 
305 นาง โชคชัย อํานาจทวีทรัพย์ สุโขทัย 
306 นาย เอกนรินทร์ อ่อนอ๋ัม อุตรดิตถ ์
307 นางสาว สุภิค โทสุวรรณ์ พิษณุโลก 
308 นางสาว สิภัทธา ต๊ะวิชัย เพชรบูณ์ 
309 นาย ภรัญย ู ธีรศานติพันธ์ พิษณุโลก 
310 นาย สมศักดิ์ เกียรติไพบูรย์ กําแพงเพชร 
311 นาย พิชิตชัย แซ่อั้ง เพชรบูณ์ 


