
ล าดับที่ ยศ ชือ่ สกุล บา้นเลขที่ หมู่ ถนน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด รหัสไปรษณยี์

1 นาย กฤษฎา รุ่งเรือง 108/1 3 ถ้ํากระต่ายทอง พรานกระต่าย กําแพงเพชร 62110

2 นาย กมัพล มติยาภกัด์ิ 104 1 - ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร 62190

3 นาย เกรียงไกร คงรัตน์ 16 5 สระแกว้ เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

4 นาง แกว้มณี เทียมทอง 223 16 - บอ่ถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 62140

5 นาย จรัน จันทะบตุร 177 16 - บอ่ถ้ํา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 62140

6 นางสาว จริยา พัฒนมหกลุ 777 10 - คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร 62120

7 นางสาว จันทนา สุวรรณเมฆ 65 2 โนนพลวง ลานกระบอื กําแพงเพชร 62170

8 นาง จิตรมาส ลือชัย 330 7 - ระหาน บงึสามคัคี กําแพงเพชร 62210

9 นาย เฉลิมพงษ์ สงปลอด 64/2 1 ทรงธรรม เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

10 นาง ชนดิา สุศิริ 142/4 2 - อา่งทอง เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

11 นาย ชัยณรงค์ บวับาน 17 3 - บงึทับแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร 62170

12 นางสาว ชิดปราง วังศิริกลุ 97 3 ไตรตรึงษ์ เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

13 นางสาว โชษติา แถมพร 68 7 ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร 62190

14 นาย ทวีศิล อาจหาญ 142 3 - บงึสามคัคี บงึสามคัคี กําแพงเพชร 62210

15 นาย ธานี จงจิตสุขวิทยา 1/1 19 โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 62000

16 นางสาว นงลักษณ์ กลุผ้ึง 490-491 5 ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร 62150

17 นางสาว นนัทวัน วงศ์วิทยานนัท์ 88/1 5 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 62140

18 นาย นพิล ตาลาน 593/1 2 - นาบอ่คํา เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

19 นาง นศิา นลิาพันธ์ 451 13 นคิมสร้างตน เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

20 นาง เนตรนภา ชาญธัญกรรม 335 1 ปางตาไว ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 62120

21 นาย บรรจง เสมบาง 76/2 1 เพชรชมภู โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 62000

22 นาง บญุล้อม เจนจบ 151/4 5 ช่องลม ลานกระบอื กําแพงเพชร 62170

23 นาง ปรางทอง แกว้วิเศษ 39/4 6 - พรานกระต่าย พรานกระต่าย กําแพงเพชร 62110

24 นาง ปริชาติ ลาดหนองขุน่ 242 6 - ระหาน บงึสามคัคี กําแพงเพชร 62210

25 นางสาว ปาริสา ขาวขํา 153 1 หนองทอง ไทรงาม กําแพงเพชร 62150

ประกาศรายชือ่ผู้เขา้รับการฝึกอบรม หลกัสตูร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

 รุ่นที ่1 วันที ่14- 15 มกราคม 2563

ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที ่2
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26 นาย ปยิวิทย์ ขําองิ 111 1 - มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร 62150

27 นาย เปล่ียน กลํ่าเพียร 121 1 - วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 62140

28 นางสาว ผลิดา วงค์ชัยคํา 777 9 เทพนคร เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

29 นาย พรชัย วนชินพรัตน์ 427/1 3 ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร 62150

30 นาย พรศักด์ิ ภูภ่โีญ่ 290 8 มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร 62150

31 นาย พัทรพงศ์ เอีย่มพัง 11/4,11/5,11/7 3 ลานดอกไม้ เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

32 นาย พัทรพงศ์ เอีย่มพัง 11/4,11/5,11/7 3 ลานดอกไม้ เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

33 นาย พิเชฐ ศรีสุขจันทร์ 209/2 3 โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 62000

34 นางสาว พิมลวรรณ กําแพงนลิ 101 5 - สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร 62180

35 นาย มณี ปรีชา 30 21 โกสัมพี โกสัมพีนคร กําแพงเพชร 62000

36 นางสาว มว่ย ผิวพิมดี 21 12 คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร 62180

37 นางสาว ยุพา รอดโต 71/1 1 บา้นวังโบสถ์ เทพนคร เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

38 นาง รัตนา สงวนสุข 20/1 3 บงึทับแรต ลานกระบอื กําแพงเพชร 62170

39 นาง รุ่งทิวา สูงปานเขา 198 8 หนองไมก้อง ไทรงาม กําแพงเพชร 62150

40 นาย โรย ทัดทรง 119 8 หนองคล้า ไทรงาม กําแพงเพชร 62150

41 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงมา 138 12 คณฑี เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

42 นางสาว วรัชยา คงสิบ 65/1 1 ถ้ํากระต่ายทอง พรานกระต่าย กําแพงเพชร 62110

43 นาย วัชรินทร์ นชุนงค์ 351 7 ระหาน บงึสามคัคี กําแพงเพชร 62210

44 นางสาว วันวิสา โพธิสุวรรณ 51/14 4 หนองหวัวัว พรานกระต่าย กําแพงเพชร 62110

45 นาย เวชไชยันห์ คําเพ็ชร์ 601 3 ท่าพุทรา คลองขลุง กําแพงเพชร 62120

46 นาย สมคิด นุม่กลัยา 157 1 วังหามแห ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 62140

47 นาย สมชาย จันทร์สมบติั 341 6 ปา่พุทรา ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 62130

48 นาย สมทิศ เจตนพิิฐ 43 19 - คลองน้ําไหล คลองลาน กําแพงเพชร 62180

49 นาง สมฤทัย ทัพทวี 342 1 สลกบาตร ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 62140

50 นาย สืบ โกทัน 105/1 2 - โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 62120
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51 นางสาว สุนยี์รัตน์ นอ้ยคํา 210 3 ไทรงาม ไทรงาม กําแพงเพชร 62150

52 นางสาว สุพัตร์ ปฤุทธิพันธ์ 94/1 8 - โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 62120

53 นางสาว สุภกัษา ชัยชนะ 222 1 - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 62140

54 นางสาว สุมติตา มณีนก 169/1 4 ลานดอกไม้ เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

55 นาย อรุณชัย วิชัยศรี 77 12 - สระแกว้ เมอืงกําแพงเพชร กําแพงเพชร 62000

56 นาย อาณัติ เกษมปติิ 470/4 4 ระหาน บงึสามคัคี กําแพงเพชร 62210

57 นาย เอกเดชา คําสนอง 249 2 - โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กําแพงเพชร 62120

58 นาย กติติศักด์ิ แสนอุน่ 199 6 แมกุ่ แมส่อด ตาก 63110

59 นาย เกรียงไกร เรือนคํา 216 4 มหาวัน แมส่อด ตาก 63110

60 นาง จินตนา วิริยะ 365 1 - แมก่ลอง อุม้ผาง ตาก 63170

61 นางสาว จิราพร ใจรักคําเชิดชู 242 7 หนองบวัใต้ เมอืง ตาก 63000

62 นาย เช้า แกว้มบีญุ 136 1 แมห่ละ ท่าสองยาง ตาก 63150

63 นาย เชิดชัย ตราดรรชนี 48 4 แมกุ่ แมส่อด ตาก 63110

64 นางสาว ตุลยากร ยศสุนทร 249 1 แมก่ลอง อุม้ผาง ตาก 63170

65 นาย ถนอม สียะ 71/3 3 โปง่แดง เมอืงตาก ตาก 63000

66 นาย ธนษิฐ์ มหาวรรณ์ 35 12 แมส่ลิด บา้นตาก ตาก 63120

67 นาย ธีรพล กว้างขวาง 181/6 7 - ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160

68 นาย นพดล มัง่ต๋ัน 147 1 แมกุ่ แมส่อด ตาก 63110

69 นาง นอ้ม อนิปกิ 148 5 พระธาตุ แมร่ะมาด ตาก 63140

70 นาย นกิร กอ้นจะรา 320 9 มหาวัน แมส่อด ตาก 63110

71 นางสาว เนาวรัตน์ สุวรรณ์ 284 1 แมป่ะ แมส่อด ตาก 63110

72 นาย บญัชา วิเศษศักด์ิ 471/9 7 ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160

73 นาง บานชืน่ สิงหเ์ถิน 41 2 แมร่ะมาด แมร่ะมาด ตาก 63140

74 นาย บญุญฤทธิ์ ทําสีนาค 62/2 5 ตลุกกลางทุ่ง เมอืงตาก ตาก 63000

75 นางสาว บญุธรรม จ้อมแดงธรรม 82/1 11 ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160
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76 นาง บญุธรรม จันทร์แจ่ม 15 11 ตากออก บา้นตาก ตาก 63120

77 นาย ประสิทธิ์ เกือ้ทวีกลุ 135/1 9 คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 63160

78 นาย พิชิต ชลวณิชสิริ 101 4 มหาวัน แมส่อด ตาก 63110

79 นาย พุทธิภณ สกลุโชติพาณิชย์ 5/170 11 รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 63160

80 นาย มานพ ศิลปไพรสณฑ์ 7 4 แมกุ่ แมส่อด ตาก 63110

81 นาย รวี แดงบวั 97 11 แมส่ลิด บา้นตาก ตาก 63120

82 นางสาว รุ่งนภา สุขเกดิ 294/1 4 เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63000

83 นางสาว วัลลี สานอนิสี 273 3 - แมจ่ะเรา แมร่ะมาด ตาก 63140

84 นาย สมชาย บตุรวิเชียร 401/1 7 ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160

85 นาย สมบรูณ์ กมลปราณี 345 10 มหาวัน แมส่อด ตาก 63110

86 นาย สรุเดช จันทรมณฑล 44 7 - มหาวัน แมส่อด ตาก 63110

87 นางสาว สิภาลักษณ์ อรชัยพันธ์ลาภ 502/6 7 แมป่ะ แมส่อด ตาก 63110

88 นาง สุนยี์รัตน์ โพธิดี 37 - แมส่อด แมส่อด ตาก 63110

89 นาย โสภา เหลืองทอง 113 11 - วังประจบ เมอืงตาก ตาก 63000

90 นาง โสมนสั จันทร์ต๊ะ 603 2 พระธาตผาแดง แมส่อด ตาก 63110

91 นาย อภสิิทธิ์ วุ่นอภยั 116 2 แมส่ลิด บา้นตาก ตาก 63120

92 นางสาว อลิสา แสนอภบิาล 9 7 - ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160

93 นาง อารีย์รัก เอมอยู่ 56/1 12 - โปง่แดง เมอืงตาก ตาก 63000

94 นาย อทุัย ดอยแกว้ขาว 210 4 แมจ่ะเรา แมร่ะมาด ตาก 63140

95 นาย ดิษพงษ์ วงษจ์ีน 199/3 4 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

96 นาง กาญจนา จันทร์เมา้ 78/1 3 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร 66130

97 นาย จักรกริช บญุศัพย์ 32 4 ดงตะขบ ตะพานหนิ พิจิตร 66110

98 นางสาว จุฬาภา ปานศรี 219/6 2 หว้ยแกว้ บงึนาราง พิจิตร 66130

99 นาย ฉัตรชัย ศิริยศ 58 10 - ฆะมงั เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

100 นาย ชรัมภ์ แพร่ศิริพุฒิพงศ์ 115/5 2 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร 66210
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101 นาง ชออ้น สุขขัง 76/1 7 หว้ยแกว้ บงึนาราง พิจิตร 66130

102 นาย ฐณะวัฒน์ ศรีสุริยะโชติ 579/1 4 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 66150

103 นาย ณัฐพงศ์ ด่านรุ่งโรจน์ 22/3 นอกทางรถไฟ ในเมอืง เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

104 นาย ทรงพล หวังตอ 61/6 2 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130

105 นาย เทิดศักด์ิ สินทรัพย์ 128 2 กําแพงดิน สามง่าม พิจิตร 66220

106 นาย ธนชัพงศ์ ชุม่ชืน่ 111/2 4 เนนิมะกอก บางมลูนาก พิจิตร 66120

107 นาย ธีระ เงินดิเรก 277/2 2 บางลาย บงึนาราง พิจิตร 66130

108 นางสาว นงนชุ บญุดี 219/7 2 หว้ยแกว้ บงึนาราง พิจิตร 66130

109 นาง นงลักษณ์ จุลกลับ 7/1 8 - ท่าหลวง เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

110 นางสาว นภาศรี แสงกระจ่าง 58 1 เมอืงเกา่ เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

111 นางสาว น้ําผ้ึง ดีแจ่ม 126/1 2 บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร 66130

112 นาง นชุจิลาพร เผ่าสวัสด์ิ 34 6 ท่านัง่ โพทะเล พิจิตร 66130

113 นาย บํารุง ปิน่เงิน 88 5 โรงช้าง เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

114 นางสาว ปิน่สุมล กิง่แกว้ 218/2 8 หว้ยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร 66110

115 นาย พงศ์พิชัย จุลศิลป์ 310 7 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร 66210

116 นาย พงษศั์กด์ิ ศรีอทุัย 32/1 2 วังกรด บางมลูนาก พิจิตร 66120

117 นาย พรชัย ศรีเจริญ 52/12 8 - หอไกร บางมลูนาก พิจิตร 66120

118 นางสาว พอเพ็ญ แพพ่วง 81/2 6 ปา่มะคาบ เมอืง พิจิตร 66000

119 นางสาว พิชยา ยศสุนทร 66/2 5 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 66180

120 นาย มานพ อนิทร์กอง 106 5 - วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 66180

121 นาง รัชนี สุขสวัสด์ิ 79 7 ไผ่ขวาง เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

122 นางสาว วรัญญา รัมมะวงษ์ 112 2 โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130

123 นาง วันดี แกว้ศรี 418 16 ท้ายทุ้ง ทับคล้อ พิจิตร 66150

124 นาย วิเชียร จาดเมอืง 170/2 5 ทะนง โพทะเล พิจิตร 66130

125 นาย วิเชียร จิตตะระ 37/2 16 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
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126 นาย วิระชาติ เขียวอบุล 191 4 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร 66130

127 นาย วิรัช มนัตะสูตร 290 8 ดงกลาง เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

128 นาย วิษรุช สมศรีแสง 81 1 ทุ่งโพธิ์ ตะพานหนิ พิจิตร 66110

129 นาง ศรีไพร ทศพร 81 2 หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 66160

130 นางสาว ศศิธร บญุยัง 275 2 หว้ยแกว้ บงึนาราง พิจิตร 66130

131 นางสาว ศิรดา ปานทิม 99/9 1 ดงกลาง เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

132 นาย ศุภณัฏฐ์ อนิทร์ใหญ่ 41/3 2 หอไกร บางมลูนาก พิจิตร 66120

133 นางสาว สจันทรา ดีแจ่ม 1 8 บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร 66130

134 นาย สนัน่ ต่ายฝอย 18/2 3 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร 66140

135 นาย สมโชค เงินดี 37/1 2 - ท้ายน้ํา โพทะเล พิจิตร 66130

136 นาย สมพงษ์ รุ่งเรือง 11/1 8 ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

137 นาย สายัณห์ หอกลุ 2/2. 7 เนนิปอ สามง่าม พิจิตร 66140

138 นาย สายันต์ คําแกว้ 9 3 ย่านยาว เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

139 นาย สําเริง บญุนวม 111/4-5 1 สํานกัขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 66210

140 นาย สุชาติ มว่งโพธิ์ 80 1 ไผ่หลวง ตะพานหนิ พิจิตร 66110

141 นาย สุทิน เต๋ียวประสงค์ 92 12 แหลมรัง บงึนาราง พิจิตร 66130

142 นาย สุทิน หวินครบรีุ 78 2 - บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร 66130

143 นาง สุภาพ อกัษร 173 16 หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 66180

144 นางสาว สุรัตน์ รักษาพล 35/3 3 กําแพงดิน สามง่าม พิจิตร 66140

145 นางสาว เสนห่์ สุขเหม 48 4 บงึนาราง บงึนาราง พิจิตร 66130

146 นาย โสพจน์ ตู้นิม่ 12 1 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

147 นาย โสพจน์ ตู้นิม่ 12 1 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

148 นาย หฤทัย เกา่บา้นใหม่ 319/5 2 หว้ยแกว้ บงึนาราง พิจิตร 66130

149 นาย อนชุาติ รอดเกดิ 171 1 ทับหมนั ตะพานหนิ พิจิตร 66110

150 นาย อคัรพร เอีย่มสะอาด 157 18 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190
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151 นาย อศันยั มัน่เหมาะ 144 9 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

152 นาย อเุทน ศรีบบุผา 87/1 7 ดงปา่คํา เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

153 นางสาว อมุาภรณ์ ชฎาธร 28/1 3 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 66140

154 นาย เอกวิทย์ เกยุระพันธ์ 9/1 14 - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160

155 นางสาว กรองทิพย์ ลออพันธ์สกลุ 15/5-6 19 พิษณุโลก-หล่มสัก วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 65130

156 นาย กฤษณะ ฤกษส์กลุณี 623/2 1 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130

157 นาย กาญจนเศรษฐ์ ประทุมสูตร 123 8 บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 65140

158 นาย กําชัย จันพินจิ 78 1 ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 65120

159 นาย เกยีรติชัย ธนธรรมพิทักษ์ 200/17-18 7 - บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 65140

160 นางสาว ขวัญเรือน พงศ์ภาณุวัชร์ 59/8-59/10 5 - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

161 นาย เขมรัฐ ตานะ 72/36 7 วัดจันทร์ เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

162 นาง คนงึนติย์ เพ็ชรแนม 82 5 ท่านางงาม บางระกํา พิษณุโลก 65140

163 นาย คําพน คําสิงห์ 42 7 - ไทรย้อย เนนิมะปราง พิษณุโลก 65190

164 นาย ฉัตรมงคล สีหาวัตร 122 19 - บา้นกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220

165 นาย ชาญเกยีรต์ิ ภกัดี 95 10 - คุยมว่ง บางระกํา พิษณุโลก 65140

166 นาย ชูชาติ เล็กจิว๋ 1/1 12 วัดพริก เมอืง พิษณุโลก 65230

167 นาง ณัฏฐ์ญา สีสุข 40/1 1 สวนเมีย่ง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

168 นาง ดวงจันทร์ เพ็งคุ่ย 26 8 บงึกอก บางระกํา พิษณุโลก 65140

169 นาง ดาว มหาธร 30/2 3 วังพิกลุ วังทอง พิษณุโลก 65130

170 นางสาว ธนชัญา ใจคง 72/1 3 - หนิลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

171 นางสาว นงค์นชุ ผ้ึงมว่ง 6/3 3 - ง้ิวงาม เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

172 นาง นพพร ปิน่แกว้ 378/5 1 - พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

173 นาง นริศรา บํารุงพงศ์ 86 7 - พันเสา บางระกํา พิษณุโลก 65140

174 นางสาว นารีรัตน์ เหล่ียมจุย้ 131 2 - บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 65140

175 นาย นรัินดร์ พิมสอน 45 8 ศรีภริมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65150
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176 นาย นรัินดร์ มหาเรือนขวัญ 101/3 1 - ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

177 นางสาว นชุนารถ พรมมาอนิทร์ 268 4 วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 65130

178 นางสาว เนตรชนก ใจเอือ้ 185/1 13 นคิมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก 65140

179 นาย บญุช่วย รอดอยู่ 186 6 - สมอแข เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

180 นาง ประนอม เถือ่นด้วง 262/1 9 - บา้นกร่าง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

181 นาง แปง้รํ่า อยูม่ี 12/1 1 - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

182 นาย พงษศั์กด์ิ ทรายนอ้ย 161/2-3 1 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

183 นาง พนม รีส้มซ่า 9/3 1 หอกลอง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

184 นาง พัชรจันทร์ บญุสมบติัโชติ 650 2 เนนิมะปราง เนนิมะปราง พิษณุโลก 65190

185 นางสาว พัชรา เขียวเรือง 15 4 - คุยมว่ง บางระกํา พิษณุโลก 65140

186 นาย พันธ์ณรงค์ โตวรานนท์ 821/2,822/3-4 1 วงฆอ้ง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

187 นาย พิเชษฐ บญุแจ้ 100/1 3 ท่างาม วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

188 นาย พีรพงศ์ ดิษยาวัฒน์ 88 11 - ท่าโพธิ์ เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

189 นาง เพียน ฉิมอยู่ 103/2 1 - ดอนทอง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

190 นาง เฟือน มะณีจิตต์ 36/2 9 - วงฆอ้ง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

191 นาง มณีรัตน์ วรรณกจิ 44/1 1 - วังอทิก บางระกํา พิษณุโลก 65140

192 นาย มนต์ชัย อูวุ่ฒิพงษ์ 2 ในเมอืง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

193 นางสาว มิง่เกล้า ณ อยุธา 99/6 4 - ทับยายเชียง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

194 นาง รวีวรรณ สามพันธุ์ 144/5 11 ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

195 นางสาว รัสรินทร์ อภวิัฒนธนานนัท์ 234 13 เนนิเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 65120

196 นาง เรือนแกว้ ลพเมฆ 184 3 บา้นยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

197 นาง วาสนา มบีญุลํ้า 18 17 หนองกลุา บางระกํา พิษณุโลก 65140

198 นาย วิชยุตม์ คงอาศา 142/1 8 แมร่ะกา วังทอง พิษณุโลก 65130

199 นาง วิชิต กศุลประเสริฐ 265 10 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120

200 นาย ศรีแพร พรมรักษา 27 13 - บอ่โพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120
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201 นาง ศศิประภา กญุชร ณ อยุธยา 83/8 8 ท่านางงาม บางระกํา พิษณุโลก 65140

202 นาย สมควร มะลิหวล 80/4 25 - บา้นกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220

203 นางสาว สมจิตร มาเวหา 187/10-12 8 - มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

204 นาย สยาม หอมทอง 77 5 จอมทอง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

205 นาย สัญญา ปานโท๊ะ 1/1 2 บา้นดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

206 นาย สาธิต มว่งขํา 109/3 3 - บา้นกร่าง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

207 นาย สิทธิโชติ รุ่งเรืองเพชร 31/1-2 11 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

208 นาย สีทน พรมขันตี 50 4 น้ํากุม่ นครไทย พิษณุโลก 65120

209 นางสาว สุจิตรา แกน่จรรยา 278 3 ปลักแรด บางระกํา พิษณุโลก 65140

210 นางสาว สุจินนัท์ อนิต๊ะ 109/190 7 บางระกํา บางระกํา พิษณุโลก 65140

211 นาย สุดใจ ราชทะคันที 14 23 หนองกระท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120

212 นาย สุทิน เรืองวงษ์ 173/1 3 - ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 65130

213 นาย สุนนั อยูน่ิม่ 58/1 7 - โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

214 นาง สุภารัตน์ แร่เกดิ 16/2 8 บา้นดง ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

215 นางสาว สุรีรัตน์ จันพุฒ 50/5 2 ท่านางงาม บางระกํา พิษณุโลก 65140

216 นาย เสกสรรค์ เกตุนาค 122 9 บา้นยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

217 นางสาว แสงระวี หอ้กวย 422 2 - เนนิมะปราง เนนิมะปราง พิษณุโลก 65190

218 นาย อนนท์ เสนานชุ 27/1 3 - เนนิมะปราง เนนิมะปราง พิษณุโลก 65190

219 นาย อนธุน บญุโนนยาง 102/1 4 - เนนิมะปราง เนนิมะปราง พิษณุโลก 65190

220 นาย อนรัุกษ์ เทพนริทร์ 188/1 13 วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 65130

221 นาย อภชิาติ โอภาพ 43/5 11 วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130

222 นาย อภนินัท์ จันทรา 59/2 7 - บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

223 นาย อร่าม ทับเทียมนาค 27/1 3 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

224 นาย อศัเรศ เทพนริทร์ 335 10 วังนกแอน่ วังทอง พิษณุโลก 65130

225 นาย เอกพล นวลจีน 69/2 11 - บา้นกร่าง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
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226 นาย เอกสิทธิ์ บํารุงพงศ์ 87/1 7 - พันเสา บางระกํา พิษณุโลก 65140

227 นางสาว กนกกานต์ ศรีเมอืง 19/1 8 สะเดียง เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

228 นางสาว กมลชนก นริดา 265 1 - หว้ยใหญ่ เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

229 นางสาว กมลทิพย์ แกว้บท 99 1 - ศิลา หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

230 นาย กฤษดา ภกัดีจิตร 112/1 5 - ลานบา่ หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

231 นาย กาต้า ณวิเชียร 49 9 - ชอนไพร เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

232 นาย กาหลง วันคอยท่า 8 3 - ท่าด้วง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

233 นางสาว เกศรินทร์ กางพรม 242 6 บา้นเนนิ หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

234 นาย ควง โทนมี 141 3 ตะเบาะ เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

235 นาง จิตร์ตา จงหาญ 64 4 - ปากดุก หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

236 นาง จินตนา ศักด์ิศรีวิธุราช 181 11 หล่มเกา่ หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

237 นาย เจษฎา พูลทอง 132 9 - ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณ์ 67190

238 นาย ชนนิทร์ คะชานนัท์ 21 7 ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 67160

239 นาง ชุติกาญจน์ พาลี 189 2 บอ่ไทย หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

240 นาย ณรงค์ คํากุง้ 90 6 ตาดกลอย หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

241 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ภู่ 127 12 - น้ําร้อน วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

242 นาย ณรงค์ศักด์ิ สงวนเพชรจินดา 137 7 ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 67160

243 นางสาว ณัฐณิชา มาเพชร 25-25/1 3 บา้นโคก เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

244 นาย ณัฐภทัร เขียวสิทธิ์ 14 9 บา้นโภชน์ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

245 นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ดี 222 12 ปา่เลา เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

246 นางสาว ดาราวรรณ วินทะวุท 252 1 เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

247 นาง ดุษาร์กร พรมภกัดี 41 13 วังหนิ วังโปง่ เพชรบรูณ์ 67240

248 นาย เดชา สุวรรณา 201/2 13 - หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170

249 นาง เตือนใจ ขวัญพรม 3/3 3 ตาดกลอย หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

250 นาย ธงชัย ขันธวิทย์ 36 7 นาสนุน่ ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170
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251 นาย ธงชัย มศิีริโรจน์ 253 6 น้ําชุน หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

252 นาย ธนบรูณ์ แสงหาญ 191 3 บวัวัฒนา หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

253 นาย ธนพัต ศรีบญุชม 99 4 บุง่คล้า หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

254 นาย ธีรธนาพงศ์ ทานน้ํา 18 9 ชอนไพร เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

255 นาง นฤมล คุณาวุฒิตระกลู 38/1 2 ดงขุย ชนแดน เพชรบรูณ์ 67190

256 นาง นนัทพร อนิพักทัน 90 1 หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

257 นาย นาชิญ กล้าหาญ 145 1 บุง่น้ําเต้า หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

258 นางสาว นติยา ลุนากนั 210 2 ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

259 นางสาว เนตรนภา แกว้เหล่ียม 170/1 4 - ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270

260 นางสาว บงกช วิไลรัตน์ 46 1 หว้ยโปง่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67220

261 นาย บญุจวง มากนอ้ย 22 3 น้ําร้อน เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

262 นาย บญุทํา สอนบญุมา 5 3 - แคมปส์น เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67280

263 นาง บญุยนชุ พรมรัตน์ 8/1 8 - ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150

264 นาง บญุลํ้า บญุกอ่น 16/4 4 - บา้นโตก เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

265 นาย ประภากร ชิน้ฮะง้อ 108 10 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67220

266 นาย ประสิทธิ์ ไวเกดิ 86 9 - น้ําชุน หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

267 นางสาว พรทิพย์ เจริญจิตร 116 5 นาซํา หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

268 นางสาว พรธีรา เจนจัดการกจิ 128/5 12 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

269 นางสาว พรนภิา รัตนกลุ 352 13 ท่าพล เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67250

270 นาง พรรณี มทีอง 256 10 นาง่ัว เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

271 นางสาว พัชรี คุ้มตระกลู 760/5 7 ซับสมอทอด บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 67160

272 นางสาว พัตราพร เจริญใจ 32 11 - ช้างตะลูด หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

273 นาง พิกลุ หาญคํา 172 3 บา้นโสก หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

274 นาย พิษณุ แซ่จาง 1 9 - เขาค้อ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270

275 นางสาว พิสมัย อดุชุมพิสัย 229 6 บ้านต้ิว-หล่มสัก บา้นหวาย หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110
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276 นาย เพลิน ปานนนู 107 12 - บา้นโคก เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

277 นาง ภทัราพร เมอืงปู่ 38 1 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

278 นาย มงคล พรหมมา 99 12 บา้นกลาง หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

279 นางสาว มาเลียม สุขหนู 160 2 - คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170

280 นาง เมทินี บญุยวรรณ 6/2 - หล่มสัก หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

281 นาย ร้อย มวีันดี 60 7 ตาลเด่ียว หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

282 นางสาว รัชตา พงษพ์ิมาย 198 11 ศรีมงคล บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 67160

283 นาง รัชนี ทุมเทียง 12 3 - โคกมน น้ําหนาว เพชรบรูณ์ 67260

284 นางสาว รุ่งทิพย์ วาที 119 11 หว้ยใหญ่ เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

285 นางสาว รุ่งธีรา เพ็งกลาง 86 6 - ยางงาม หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67220

286 นาง รุ้งรัตน์ กรองแกว้อารยะ 120 8 - ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

287 นางสาว วชิรา เกตุแฟง 251/3 11 นาปา่ เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

288 นางสาว วนดิา เพชรชืน่สกลุ 41/5 3 วังโปง่ วังโปง่ เพชรบรูณ์ 67240

289 นาย วรเชษฐ เชียงสวนจิก 104 5 ฝายนาแซง หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

290 นาย วัชรินทร์ ชานวุัตร์ 45/1 5 - วังหนิ วังโปง่ เพชรบรูณ์ 67240

291 นาย วัชรินทร์ สุขศรี 259 9 ศิลา หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

292 นาย วิกร คําสุขธนสาร 161 5 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170

293 นาย วิชัย ฉัตรรัตนศักด์ิ 515/3 11 - ท่าโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

294 นาย วินยั ธรรมกลุ 444 16 ท่าโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

295 นาย วิโรจน์ ศรีสวรรค์ 27 1 ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270

296 นาง วิไลพร ยิม้เยาะ 194/1 1 - สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

297 นางสาว วีณา พานทองคํา 101 10 ปา่เลา เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

298 นาย วีระ หมเีงิน 106 14 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170

299 นางสาว ศันสนยี์ นาคสิทธิ์ 444 1 - วังโปง่ วังโปง่ เพชรบรูณ์ 67240

300 นาง สงกรานต์ กองแกว้ 65/11 1 ระวิง เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67210
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301 นาย สถาพร วังคีรี 27 10 หว้ยใหญ่ เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

302 นาย สมพร เจริญทิม 134 2 หว้ยใหญ่ เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

303 นาย สมนุ นนัตะวงค์ 62 7 - นาปา่ เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

304 นาย สายยน คําส้อม 22/2 4 หว้ยใหญ่ เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

305 นาง สํารอง จันทราครุฑ 244 9 น้ําชุน หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

306 นาง สําลี กองพล 149 2 ระวิง เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67210

307 นาย สุกฏริาช ออ่นพุ่ม 1128/4 4 ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150

308 นาง สุดสาย ยางออ่น 219 2 บวัวัฒนา หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

309 นาย สุธี กนัหา 103/2 13 บอ่ไทย หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

310 นาย สุพรชัย จังพินจิกลุ 17 9 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270

311 นางสาว สุภาภรณ์ แกว้ลิลา 50 8 - ดงมลูเหล็ก เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

312 นาย สุรชาติ แกว้บางกะพ้อม 53 3 ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

313 นางสาว สุรีรัตน์ เกยีรติกมเลศ 299 1 - บา้นโตก เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

314 นางสาว แสงสุรีย์ โฆษส์งวน 214 1 - ยางสาว วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

315 นาย แสวง ทรัพย์เอีย่ม 138/2 5 ซับสมบรูณ์ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67180

316 นาง หนนูนั แกว้แย้ม 38 3 - ท่าอบิญุ หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

317 ว่าที่ร.ต. อนชุิต ศศิวิมลกาล 439/1 14 กนัจุ บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 67160

318 นางสาว อมรรัตน์ เจริญจิตร 73 4 น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบรูณ์ 67260

319 นางสาว อรทัย เศรษฐี 61 12 - ปา่เลา เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

320 นางสาว อรวรรณ อานพรหม 268 3 - ท่าโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

321 นาย ออระดิน บรุาช 95 7 น้ําชุน หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

322 นาง อําไพร แกว้เสน 84 5 - น้ําร้อน เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

323 นาย อดุม ออ่นวัน 38 4 - นาง่ัว เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

324 นาย อดุรศักด์ิ กอ้นพล 96 9 ตะกดุไร ชนแดน เพชรบรูณ์ 67190

325 นาง อบุล อน้ที 137 14 - น้ําชุน หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110
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326 นาย เอกพันธ์ ขวัญเวียน 130 5 หว้ยโปง่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67220

327 นาย เอม ทองพานชิ 99 19 ลาดแค ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150

328 นาง กนกพร น้ําใจมัน่ 27/1 10 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

329 นาย กระสันต์ิ ต้นกนัยา 3 4 ราวต้นจันทร์ ศรีสําโรง สุโขทัย 64120

330 นาย กฤษฎา อนิทรปานนท์ 4/5 2 วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทัย 64120

331 นาง กาญจนา ใจวุฒิ 20/2 9 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64230

332 นาย กติติกรณ์ ธนนิจิรันโชติ 383 14 แมสิ่น ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

333 นางสาว เกศินี พูลพานชิอปุถัมป์ 130/6 1 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160

334 นาย ขยัน อนิทร์ลับ 26/2 4 กง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

335 นาง จริยา เดือนเด่น 13 7 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

336 ร.ต.ท. จรูญ คงอนิทร์ 76/5 12 เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทัย 64120

337 นางสาว จันธิมา ท้วมอยู่ 118 8 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 64160

338 นาย ชม ผินผัน 3/2 5 หนองออ้ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

339 นาย ชัยพร พิชยานนท์ 99/9 12 บา้นกล้วย เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

340 นาย ไชยะ อยูแ่ย้ม 183 3 บา้นปอ้ม คีรีมาศ สุโขทัย 64160

341 นาย ณัฐสิทธิ์ อยูท่อง 113/1 7 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

342 นาง ติมาพร ข่ายสร้อย 23 5 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 64160

343 นางสาว ทองพรรณนยี์ อิม่มว่ง 18/10 4 บา้นหลุม เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

344 นาย ธีระศักด์ิ โรจนพ์ัฒนกลุ 36 3 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 64160

345 นาย บญุเลิศ อยูเ่ย็น 199 10 บา้นตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

346 นาย ประทีป แจ่มทุ่ง 132 9 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย 64160

347 นาย ประนอม แตงไทย 63/2 4 บา้นด่าน บา้นด่านลานหอย สุโขทัย 64140

348 นาง พรรษฐพร ดําดี 106 8 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

349 นาง เพชรรัตน์ พักโสภา 32/1 7 ปา่กมุเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

350 นาย เมฆ ปาโผ 112 14 บา้นตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130
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351 นาย ยงยุทธ ด้วงลอย 152 13 เกาะตาเล้ียง ศรีสําโรง สุโขทัย 64120

352 นาง ละอองดาว พุฒฤทธิ์ 84/2 4 บา้นด่าน บา้นด่านลานหอย สุโขทัย 64140

353 นาง วรรณา มว่งทอง 211/5 3 ทับผ้ึง ศรีสําโรง สุโขทัย 64120

354 นางสาว วรรณา ยิม้ช้าง 19 3 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 64160

355 นางสาว วริญญา เกดิพงษ์ 41 13 แมสิ่น ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

356 นาย วัชรพงศ์ ชาติวงษ์ 52/16 4 บา้นใหมช่ัยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64230

357 นาย วันนะ ฉันทะรัตน์ 11/1 1 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

358 นาย วิชัย รอดเวียง 84/3 9 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 64180

359 นาย วินยั สีเอีย่ม 184/11 3 บา้นใหมสุ่ขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

360 นางสาว วิภาดา มลูยิง่ 8/3 6 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180

361 นางสาว วิไลลักษณ์ คําเขือ่น 62/3 3 วัดเกาะ ศรีสําโรง สุโขทัย 64120

362 นางสาว วิไลวรรณ ทิพวัน 25/1 7 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

363 นาย วิสุทธิ์ ทิวา 64050424 24 แมสิ่น ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

364 นาย ศิริพงศ์ บวัเกตุ 57/5 2 ยางซ้าย เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

365 นาง สนม นามกรณ์ 119 6 ปา่ง้ิว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

366 นาย สมหมาย มว่งทอง 3/2 3 บา้นหลุม เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

367 นางสาว สร้อยทองกร หอมชืน่ 17/1 8 บา้นแกง่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

368 นาง สาวนวมน เยาวยอด 111/2 1 แมสิ่น ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

369 นางสาว สุดารัตน์ ขัดสาย 78/3 3 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150

370 นาง สุภาวดี คําสอน 92 6 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 64110

371 นาย โสภณ เชือ้เถาว์ 145 6 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

372 นาง อรรวินท์ เขียวเกดิ 19 8 สุโขทยั-กําแพงเพชร โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160

373 นาย อเุทน รอดบํารุง 67/1 5 ตล่ิงชัน บา้นด่านลานหอย สุโขทัย 64140

374 นาย เอนก มาลัย 315 1 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150

375 39 4 แสนตอ น้ําปาด อตุรดิตถ์ 53110
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376 นางสาว กลางฟ้า แกว้กองทอง 60 2 - ในเมอืง พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

377 นาย จรัญ มิง่ท้วม 110 5 น้ําหมนั ท่าปลา อตุรดิตถ์ 53150

378 นาย ชณัฐภาคิน ผัดเปิน้ 173 1 ร่วมจิต ท่าปลา อตุรดิตถ์ 53190

379 นางสาว ธนษิฐา แสงสาคร 33/9 พาดวารี ท่าอฐิ เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

380 นางสาว ธัญญารัตน์ อนิรุ่ง 146/1 7 - คอรุม พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

381 นาง ธิติวรรณ ทองเชตุ 242/1 5 - วังกะพี้ เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53170

382 นาย ธีระพล กณัฑพงษ์ 50/9 2 - ในเมอืง พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

383 นางสาว นนัธนติ คําเคร่ือง 14/2 5 - ปา่เซ่า เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

384 นาง น้ําค้าง เหล็กมัน่ 246 7 - คุ้งตะเภา เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

385 นาย นพินธ์ เล็กอทุัย 2/80 ท่าอฐิ เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

386 จ.ส.ต บณัฑิต ชูจุย้ 121 1 ขุนฝาง เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

387 นาย บญุเสริม แกว้ปุน่นลิ 14/1 7 - ผาเลือด ท่าปลา อตุรดิตถ์ 53190

388 นาย ปริญญา ลานา 55/6 3 บา้นโคก บา้นโคก อตุรดิตถ์ 53180

389 นางสาว ปริญญาพร ชนะจน 39/2 3 - น้ําไคร้ น้ําปาด อตุรดิตถ์ 53110

390 นางสาว ปทัมา พรมทอง 371/11 3 - ในเมอืง พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

391 ว่าที่ร.ต. พงศ์พิชิต จันทร์แสนตอ 344/4 4 แสนตอ น้ําปาด อตุรดิตถ์ 53110

392 นาง พยอม ขันลา จุดประเพณีหว้ยพร้าวหนองปาจีด 4 หว้ยมุน่ น้ําปาด อตุรดิตถ์ 53110

393 นางสาว พรพิมล แสนมัง่ 82 4 นาขุม บา้นโคก อตุรดิตถ์ 53180

394 นาย พิชัย ขําคง 271/4 1 ท่าสัก พิชัย อตุรดิตถ์ 53220

395 นาย พินจิ โพธิ์ศรี 75 7 - แสนตอ น้ําปาด อตุรดิตถ์ 53110

396 นาง พูนสุข ศรีคํา ด่านการค้าชายแดนช่องภดูู่ F1 7 - มว่งเจ็ดต้น บา้นโคก อตุรดิตถ์ 53180

397 นาย เพชร อปุการ์ 75/2 3 บา้นโคก บา้นโคก อตุรดิตถ์ 53180

398 นาย เมธา ฤทธิ์วาณิช 485/1 1 - ท่าสัก พิชัย อตุรดิตถ์ 53220

399 นาย รังสรรค์ วงศ์ทอง 74 4 ผักขวง ทองแสนขัน อตุรดิตถ์ 53230

400 นางสาว รัตนช์นก เหมาะสิงห์ 52/1 6 บา้นหมอ้ พิชัย อตุรดิตถ์ 53120
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401 นางสาว เรฬาวี พัวะชุมพล 37/1 7 น้ําริด เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

402 นาย เรือง ด้วงฟู 10/1 4 น้ําอา่ง ตรอน อตุรดิตถ์ 53140

403 นาย วิมาน วอนเจียม 306/1 8 บา้นเกาะ เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53170

404 นาง สกลุณา หอมคง 111 4 - นาอนิ พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

405 นาย สมบรูณ์ ดวงดอกมลู 89 3 - บอ่ทอง ทองแสนขัน อตุรดิตถ์ 53230

406 นางสาว สมพิศ กิง่ดี 77/2 5 บา้นเส้ียว ฟากท่า อตุรดิตถ์ 53160

407 นาง สมศรี ตันศรี 11/7 6 - ฝายหลวง ลับแล อตุรดิตถ์ 53130

408 นาย สุนทร รัตนอาจ 135 4 - ท่าปลา ท่าปลา อตุรดิตถ์ 53150

409 นาย หวั่น เพ็งพา 157 2 มว่งเจ็ดต้น บา้นโคก อตุรดิตถ์ 53180

410 นาย อธิคุณ นครศรี 156 1 - บา้นดารา พิชัย อตุรดิตถ์ 53220

411 นาย อาณัติ อริยะวงศ์ 49 6 บา้นหมอ้ พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

412 นาง อบุล คงนลิ 89/3 3 คุ้งตะเภา เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000




































