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1 นาย กฤติพงศ์ กณัหา 123 8 - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร 62140

2 นาย กติติศักด์ิ บญุมะลิซ้อน 825/1 1 คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

3 นาย ค ารณ จ าปทีอง 153/1 4 วังยาว คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120

4 นาย เจริญ รักสิงห์ 164 7 - ถ้ ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 62110

5 นาง แฉล้ม เสาวมาลย์ 58/2 9 วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120

6 นาย ชนะพล แจ่มกระจ่าง 175 5 - โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร 62140

7 นาย ชัยภทัร หนองหลวง 265 2 โนนพราง ลานกระบอื ก าแพงเพชร 62170

8 นาย ชัยรัตน์ นาคโควงษ์ 32/2 9 นครชุม เมอืง ก าแพงเพชร 62000

9 นาย ชุมพล เริงเขตการณ์ 932 1 - คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120

10 นาย ณรงค์ หอมมาลา 55/3 2 วังควง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 62110

11 นาย ณรงศักด์ิ จรัสสกลุเรือง 324 12 นคิมทุ่งโพทะเล เมอืง ก าแพงเพชร 62000

12 นางสาว ณัฐพร เสาร์แกว้ค า 90 6 ท่าขุนราม เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

13 นาย ตฤณ คงสิบ 261/3 1 - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

14 นาง แตงไทย ศรอทุัย 35/1 2 ทรายทองวัฒนา ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร 62190

15 นาย ถิรวัฒน์ วิทยศิลป์ 60 12 วังทอง เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

16 นาย ถิรายุทธ ลุนพงษ์ 124 11 ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร 62190

17 นางสาว นฐัพร เสาร์แกว้ค า 90 6 ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120

18 นาง นชุจิรา พูนทอง 142/1 12 - นคิมทุ่งโพธิ์ทะเล เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

19 นาย ประดิษฐ์ ชิณวงศ์ 153/1-2 6 - สระแกว้ เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

20 นาย ปรีชา สุดวิลัย 999 8 - วังบวั คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120

21 นาง พกาวรรณ นลิอนิจันทร์ 212 5 สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

22 นาย พชลิต กณัหา 126 4 - ปางมะค่า ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร 62140

23 นาย พชลิต กณัหา 126 4 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร 62140

24 นาย พลภทัร บญุฤทธิ์กติติ 455-455/1-3 1 วังแขม คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120

25 นาย พัสกร รุจนยุทธ 401/1 1 คลองพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที ่2
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26 นาง เพ็ญศรี จันทรานสุรณ์ 47/2 2 ธรรมรง เมอืง ก าแพงเพชร 62160

27 นาย เพียรศักด์ิ ใหมแ่กว้ 20/3 2 โปง่น้ าร้อน คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

28 นาย ไพบลูย์ อารีประชาภริมย์ 305 3 - ปา่พุทรา ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร 62130

29 นาย ไพรัช บญุธรรม 389/2-3 3 ปา่พุทรา ขาณุวรลักษบรีุ ก าแพงเพชร 62130

30 นาย ภสิูษฐ์ ค าจันดุก 195/1 7 - ระหาน บงึสามคัคี ก าแพงเพชร 62210

31 นาง มนสันนัท์ เฟื่องจันทร์ 415 3 ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150

32 นาย วันเพ็ญ เผือกหอม 209/4 3 - โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 62000

33 นาย วิชัย ทิลาวงค์ 112/2 4 ลานดอกไมต้ก โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 62000

34 นาย วิทูรย์ ลีละศรชัย 138/1 3 - นาบอ่ค า เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

35 นาง วิรัตน์ หงษท์อง 185 8 หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150

36 นาย วุฒิชัย วันดี 90/1 2 นคิมทุ่งโพทะเล เมอืง ก าแพงเพชร 62000

37 นาย ศิรสิทธิ์ จันทา 523 1 - คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

38 นาย สมคิด ข าเส็ง 390 1 หนองทอง ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150

39 นาย สามารถ บวรกจิ 241 วิจิตร2 ในเมอืง เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

40 นางสาว สายรุ้ง พาสุวรรณ 173 22 นาบอ่ค า เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

41 นาง สุปราณี กองกาญจนาทพิย์ 9 1 - ลานกระบอื ลานกระบอื ก าแพงเพชร 62170

42 นาย สุพจน์ แววน า 90-91 6 - ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120

43 นาย สุริยะ นลิอนิจันทร์ 212 5 สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

44 นางสาว สุวพร เลาหพิบลูรัตนา 124/9-11 1 - ลานกระบอื ลานกระบอื ก าแพงเพชร 62170

45 นาย เสกสิทธิ์ เลาหพิบลูรัตนา 431 วิจิตร 2 ในเมอืง เมอืงก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000

46 นาง แสงเดือน ชุม่เขียวดี 160 2 วังทอง เมอืง ก าแพงเพชร 62000

47 นางสาว อนญัญา กนัเสือ 212 5 สักงาม คลองลาน ก าแพงเพชร 62180

48 นาง อรชา ฉิมพลี 63/1 4 - ลานกระบอื ลานกระบอื ก าแพงเพชร 62170

49 นาย อรรถพล นามแสง 190/1 1 - ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150

50 นาย อ านวย เกษมสุข 88 4 - คลองสมบรูณ์ คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120
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51 นาง เอมอร ขันกสิกรรม 21 11 - ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร 62190

52 นาง สมคิด อยูโ่ต 128 2 บา้นเชียน หนัดา ชัยนาท 17130

53 นาง สายฝน ศรีศักดา 128 2 บา้นเชียน หนัดา ชัยนาท 17130

54 นาง ช่อมุก มะลิวัน 323 11 บา้นแท่น บา้นแท่น ชัยภมูิ 36190

55 นาย เกรียงเดช อนิทนานนท์ 247 8 ตาก-สุโขทัย วังประจบ เมอืงตาก ตาก 63000

56 นาง ธีรารัตน์ หวังประเสริฐ 127 2 แมต้่าน ท่าสองยาง ตาก 63150

57 นาง ปณุยาพร บอ่เงิน 10/3 5 วงัประจบ-พรานกระต่าย วังประจบ เมอืงตาก ตาก 63000

58 นาย ยุทธชัย แกว้สูงสิงขร 818/1 - - แมต่าว แมส่อด ตาก 63110

59 นาย ศราวุธ โยชุม่ 102 4 - แมก่ลอง อุม้ผาง ตาก 63170

60 นาย สมเดช เธียรวิทยากจิ 651/2,5 1 - อุม้ผาง อุม้ผาง ตาก 63170

61 นาย สุริโย สวนสุข 28/1 3 แมจ่ะเรา แมร่ะมาด ตาก 63140

62 นาย อธิกรณ์ แซ่มา้ 169/2 9 - คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 63160

63 นาย อนชุา สันเพชร 211/1 3 - มหาวัน แมส่อด ตาก 63110

64 นาย อกัษร ชนะนธิิธรรม 35/111 1 - เชียงทอง วังเจ้า ตาก 63180

65 นาง อารี หนนุยศ 105 1 - ท้องฟ้า บา้นตาก ตาก 63120

66 นางสาว อารีษา ศิริกญัจนภ์มูิ 123/12 1 แมต้่าน ท่าสองยาง ตาก 0

67 นาง นารีรัก เอน็อยู่ 56/1 12 โปง่แดง เมอืง ตาก 63000

68 นาย พงษน์รินทร์  สุขมาก 76/1 5 ด่านแมล่ะเมา  แมส่อด ตาก 63110

69 นาย มานพ ศิลปะลายสน 7 4 แมกุ่ แมส่อด ตาก 63110

70 นาย อดิเรก ชัยศุระวงศ์ 111 5 ด่านแมล่ะเมา แมส่อด ตาก 63110

71 นาย อนกุลุ มกุสีเงิน 76/1 5 ด่านแมล่ะเมา  แมส่อด ตาก 63110

72 นาย โกวิท วงศ์วาสน์ 153-154 2 บางไทรปา่ บางเลน นครปฐม 73130

73 ส.อ. นพภร ปาลิวนชิ 99/1 10 หว้ยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 60210

74 นาง ศิริรัฐ ตุ่มสียา 28 1 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180

75 นาย คงฤทธิ์ ค าแสน 127 2 นาไร่หลวง สองแคว นา่น 55160
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76 นาย ประชัน สุนนัท์ 180 3 กลางเวียง เวียงสา นา่น 55110

77 นาย ปวิธ ทองสุข 63 3 นาไร่หลวง สองแคว นา่น 55160

78 นาย พิพัฒนก์ร แกว้มัน่ 18 3 นาปงั ภเูวียง นา่น 55000

79 นาย ภาณุ ปญัญาประสิทธิ์ 91 1 ปา่ค าหลวง บา้นหลวง นา่น 55190

80 นาย สุชาติ เชือ้หมอ 91 1 ปา่ค าหลวง บา้นหลวง นา่น 55190

81 นาย สุเทพ ค าเขือ่น 18 7 ฝายแกว้ ภเูวียง นา่น 55000

82 นาย ประพล ศรีพนากลุ 35/73 7 ลาดสวาย ล าลูกกา ปทุมธานี 12150

83 นาง กรภทัร์ จูมี 79 6 ส านกัขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 66210

84 นาย กษบิณัฑิต อนิทรภติู 270 2 ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร 66220

85 นาย เกรียงศักด์ิ จันทร์สว่าง 66/2 5 วังไทรพูน วังไทรพูน พิจิตร 66180

86 นาง ชออ้น สิทธิโชติ 150/9 5 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

87 นาย ชัยรัตน์ เนยีมกล่ัน 4 8 หนองพยอม ตะพานหนิ พิจิตร 66110

88 นาย ณรงค์ เคาไวยกลุ 88 8 - หว้ยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร 66110

89 นาย ทวีป สายบญุเชย 19 3 - คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 66160

90 นาง ทัศนยีา จันทรธนา 123 2 วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร 66210

91 นาย ธีรเดช ใจชืน้ 65 7 ไผ่ขวาง เมอืง พิจิตร 66000

92 นาย ธีรวุฒิ ปกรโณดม 157 ประธานเมอืง บางมลูนาก บางมลูนาก พิจิตร 66120

93 นาย นกิร คัมภร์ี 82 3 ท่าเยีย่ม สากเหล็ก พิจิตร 66160

94 นาย บดิศร ใจมงั 103/1 5 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 66180

95 นาย บรรเทิง เพ็งผ้ึง 18 5 ท่าบวั โพทะเล พิจิตร 66130

96 นาย ประสิทธิ์ กล่ินทอง 88 4 - ท้ายน้ า โพทะเล พิจิตร 66130

97 นางสาว เปรมจิต บรรจง 31 4 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

98 นางสาว พชยา ยศสุนทร 66/2 5 วังไทรพูน วังไทรพูน พิจิตร 66180

99 นาย พยุงศักด์ิ โพธา 49/6 5 บงึบวั วชิรบารมี พิจิตร 66140

100 นาง พิกลุ ช่วงโพธิ์ 9 4 - คลองคูณ ตะพานหนิ พิจิตร 66110
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101 นางสาว ภทัราภรณ์ ภคทิพากร 222 2 - ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

102 นาย มงคล เที่ยงอยู่ 27/15 พิจิตร-ก าแพงเพชร ในเมอืง เมอืง พิจิตร 66000

103 นาง มนทกานติ ศิษยโรจนฤทธิ์ 14/3 4 เนนิปอ สามง่าม พิจิตร 66160

104 นางสาว มนญัญา มาเที่ยง 157/1 1 โพธิ์ไทรงาม บงึนาราง พิจิตร 66130

105 นาย ยุทธจักร เรืองเดชาวิวัฒน์ 147/16-17 11 เนนิมะกอก บางมลูนาก พิจิตร 66120

106 นางสาว ยุพิน แสงศรี 100/8 9 สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160

107 นางสาว วงศ์ดาว บรรจง 283 ถ.ริมน่าน ตะพานหนิ ตะพานหนิ พิจิตร 66110

108 นาย วัลลภ มากโพธิ์ 36 6 บา้นนอ้ย โพทะเล พิจิตร 66130

109 นางสาว วิจิตรา คดีเวียง 60/11 17 หนองโสน สามง่าม พิจิตร 66140

110 นาย วิโรจน์ อภชิาชาญ 656 2 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150

111 นาย วิวัฒน์ ขันทอง 26 7 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

112 นาง ศรีรัตน์ บญุคง 70 4 - ทุ่งนอ้ย โพทะเล พิจิตร 66130

113 นาย สนทิ สงวนวงศ์วัฒนา 78/1 4 ท่าบวั โพทะเล พิจิตร 66130

114 นางสาว สมนทา ทัดเที่ยง 158 2 พิจติร-ตะพานหิน ท่าหลวง เมอืง พิจิตร 66000

115 นาง สมฤทัย ประกอบกจิ 36/5 4 หว้ยเกตุ ตะพานหนิ พิจิตร 66110

116 นาย สมศักด์ิ พรมชาติ 199 1 ดงปา่ค า เมอืงพิจิตร พิจิตร 66000

117 นาย สมาน บญุคง 70 4 - ทุ่งนอ้ย โพทะเล พิจิตร 66130

118 นาย สุพิษ เรเรือง 134 11 ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

119 นาย อธิวัฒน์ โตสันติกลุ 674/6 2 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150

120 นาย อนนัต์ กะเสาทอง 9 1 - วังง้ิวใต้ ดงเจริญ พิจิตร 66210

121 นาย อนวุัฒน์ วงษโ์ท 95 2 หว้ยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 66210

122 นาย อภวิัฒน์ กลางประพันธ์ 82/3 10 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190

123 นาย อศิชยะเรศท์ กฤตสุวรรณ์ 24 3 หนองโสน สามง่าม พิจิตร 66140

124 นาย กรเดชย์ วิบลูย์อรรถกร 88/8 8 - แกง่โสภา วังทอง พิษณุโลก 65220

125 นางสาว กรรณิการ์ ค าเขือ่น 555/49 7 - สมอแข เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
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126 นาง กรุณา ภูท่ับ 142/4 4 - บา้นกร่าง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

127 นาง ขวัญใจ ภคธนฒย์ 181/1 9 - ดอนทอง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

128 นาย เฉลย แย้มกลีบ 55 5 ศริรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

129 นาย เฉลิม พุทรา 23/2 11 หนองกลุา บางระก า พิษณุโลก 65140

130 นาย ชนพล ภมรกลุ 188 6 ปากโทก เมอืง พิษณุโลก 65000

131 นางสาว ชนู บญุลอย 101 9 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

132 นาง ชวพร แย้มทัศน์ 344 3 แมร่ะกา วังทอง พิษณุโลก 65130

133 นาย เช้า จิตรสันเทียะ 61/1 6 - ท่าหมืน่ราม วังทอง พิษณุโลก 65130

134 นาย เชาวฤทธิ์ เวชกลุ 152/2 4 บา้นกลาง วังทอง พิษณุโลก 65220

135 นาง ญดา ชมสวนสวรรค์ 46/5 2 บอ่ทอง บางระก า พิษณุโลก 65140

136 นาย ณฐอทิธิ์ จันทร์บอ่โพธิ์ 42/2 12 บอ่โพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 65120

137 นาง ณัฐวรรณ บญุอนิทร์ 99 3 - บา้นพร้าว นครไทย พิษณุโลก 65120

138 นาย ณัฐวุฒิ สุวรรณชาติกลุ 109/58-59 7 บางระก า บางระก า พิษณุโลก 65140

139 นาย ทศวรรษ นวลจีน 147/6 7 บา้นกร่าง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

140 นาย เทวฤทธิ์ เจริญรัตน์ 333/1 3 แกง่โสภา วังทอง พิษณุโลก 65220

141 นาย ธนพล ภมรกลุ 188 6 ปากโทก เมอืง พิษณุโลก 65000

142 นางสาว ธนู บญุลอย 101 9 พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

143 นาย ธวัชชัย รัตนะ 9/1 5 - ท่าโพธิ์ เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

144 นางสาว ธาริตา หมืน่ประเสริฐ 260 6 วงัทอง-เขาทราย หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 65130

145 นาย นยิม ฝ้ันบา้นไร่ 32 2 - น้ ากุม่ นครไทย พิษณุโลก 65120

146 นาย นวิัฒน์ สุขโชติ 17/2 8 พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 65130

147 นาย บณัฑิต ทับบรีุ 263/1 4 มะต้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180

148 นาง บญุเตียง จินดามงั 402 4 วังโพรง เนนิมะปราง พิษณุโลก 65190

149 นาย บญุยชัย อึง้สายเชือ้ 49/1 4 วังน้ าคู้ เมอืง พิษณุโลก 65230

150 นางสาว บญุลือ ทวนทัย 89/90 นเรศวร ในเมอืง เมอืง พิษณุโลก 65000
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151 ร.ต.ท. บญุสืบ บญุธรรม 35/3 3 บา้นปา่ เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

152 นาง ประชีพ ฟักแฟง 148 10 - หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

153 นาย ประไพ แจ้งสิน 72/1 3 - นคิมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก 65140

154 นาย ประสิทธิ์ บญุธรรม 11/2 6 - นคิมพัฒนา บางระก า พิษณุโลก 65140

155 นาย ประเสริฐ ฝูงพิทักษ์ 124 3 - บา้นคลอง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

156 นาย พงษศั์กด์ิ จิวตระกลู 150 10 วังพิกลุ วังทอง พิษณุโลก 65130

157 นางสาว พรรณนภา พรมจีน 84/4 13 บางระก า บางระก า พิษณุโลก 65140

158 นางสาว พรรณวดี เมฆนนัทไพศิฐ 61 7 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

159 ว่าที่ ร.ต. พิภพ ชมสวนสวรรค์ 46/5 2 บอ่ทอง บางระก า พิษณุโลก 65140

160 นางสาว เพ็ชรรัตน์ ทับหุน่ 21/3 10 - ท่าโพธิ์ เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

161 นาย ภาณุพงษ์ พันธุ์สถิตย์วงศ์ 371 8 หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120

162 นาย ระวี ทองคล้าย 157 2 - ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 65150

163 นางสาว ล าเจียก บญุเล้ียง 189 15 - ไทรย้อย เนนิมะปราง พิษณุโลก 65190

164 นาง ล าพูน เวียงค า 148 15 แมร่ะกา วังทอง พิษณุโลก 65130

165 นางสาว วรรณา อนิทร์แกว้ 890/16 บรมไตรโลกนาถ 2 ในเมอืง เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก 65000

166 นาย วสันต์ สุวรรณกษาปณ์ 74/6 12 หวัรอ เมอืง พิษณุโลก 65000

167 นาง วิลาวัลย์ ภมูผิล 3 5 - บา้นไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

168 นางสาว วิไลพร สุขแกน่ 27/1 6 บอ่ภาค ชาติตระการ พิษณุโลก 65170

169 นาย ศยาม ศรีสงคราม 185 6 หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 65130

170 นาย ศรีวัน พระอุย้ 136/1 4 ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110

171 นาย ศุภฤกษ์ สกลุทอง 1/10 15 ชมพู เนนิมะปราง พิษณุโลก 65190

172 นาย สมพงษ์ สีกมุ 22 4 - น้ ากุม่ นครไทย พิษณุโลก 65120

173 นาง สราวรรณ์ ซิมตระกลู 54 14 ท่าหมืน่ราม วังทอง พิษณุโลก 65130

174 นาง สวย จูมวรรณา 31 1 วังวน พรหมพิราม พิษณุโลก

175 นาย สุนทร ไสไหม 120/1 4 บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110
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176 นาย อภชิัย เพชรชืน่สกลุ 102/1 4 เนนิมะปราง เนนิมะปราง พิษณุโลก 65190

177 นาย อสักรณ์ กงเพชร 443/2 4 วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160

178 นาย กฤษดา ปญัญาประสิทธิ์ 53/3 4 - หว้ยใหญ่ เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

179 นาย จรัญ ประธาตุ 210 3 - วังศาล วังโปง่ เพชรบรูณ์ 67240

180 นางสาว จันทิมา ขุนศรี 63 6 สระประดู่ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

181 นาย จ านงค์ ลุนทา 514/4 10 วังโบสถ์ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

182 นาง จิราภรณ์ ฉัตรศรีสุวรรณ 28 12 ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150

183 นาย ช่วง โนวงษ์ 56 12 - บา้นโภชน์ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

184 นาย ชานวุัฒน์ ค าสุข 63 6 สระประดู่ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

185 นาย ณพล ไชยจารีย์ 587/6 16 ท่าโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

186 นาย ณัชพล สุฤทธิ์ 64 1 - สะเดาะพง เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270

187 นาย ณัฐนยั นุม่ขึง 89/1 3 - วังโปง่ วังโปง่ เพชรบรูณ์ 67240

188 นาย แทน แกว้ย้อม 147/1 10 หนองแมน่า เขาค้อ เพชรบรูณ์ 67270

189 นาย ธนพัฒน์ ปยิะวิทยานนท์ 187 2 วังชมภู เมอืง เพชรบรูณ์ 67210

190 นาย ธนนิทร์ กาพย์แกว้ 117 7 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

191 นาง ธีราพร ไพรทอง 210/1 6 นาเฉลียง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67220

192 นาง นงค์รัก อิม่จันทร์ 145 4 - นาง่ัว เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

193 นาย นพดล วงศ์ศีลธรรม 115 11 ท้ายดง วังโปง่ เพชรบรูณ์ 67150

194 นาย นฤทธิ์พงษ์ พูลยอด 242 6 บา้นเนนิ หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

195 นาย นฐัวัฒน์ สุขสินชัย 13 6 - คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170

196 นาย นดั พรหมสุข 2/1-3 16 บา้นโคก เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

197 นาง นติยา สอนสุภาพ 98 8 - นาซ า หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

198 นาย นพิล สุขนอ้ย 102 11 วังศาล วังโปง่ เพชรบรูณ์ 67240

199 นาง บญัญัติ จันทร์ดี 101 7 บูรกรรมโกวิท ปา่เลา เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

200 นาย บณัฑิต สุดสงวน 169/1 3 - พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67180



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

ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที ่2

ประกาศรายชือ่ผู้เขา้รับการฝึกอบรม หลกัสตูร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

 รุ่นที ่2 วันที ่11-12 กุมภาพันธ์ 2563

201 นาย ประดิษฐ์ โสมาสา 80 1 สักหลง หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

202 นาง ประไพพิศ มงคลวัจน์ 40 5 - บา้นไร่ หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

203 นาย ประยูร นามสงค์ 71 1 - บา้นกลาง หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

204 นาง พัชรี จันทร์เรือง 169 1 - ศาลาลาย ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150

205 นางสาว พัทยา มาเรือง 192 3 - โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

206 นาย ภทัรไพบลูย์ กมลรัตนกลุ 20 1 - บุง่คล้า หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

207 นางสาว ภทัรานษิฐ์ ปยิะวิทยานนท์ 224 12 ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

208 นาย ยงยุทธ กระจ่างบา้น 219/1 1 โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

209 นาย ยรรยง วิพิธกาญจน์ 7 6 วังพิกลุ บงึสามพัน เพชรบรูณ์ 67160

210 นาย รัฐศาสตร์ ผ่านเมอืง 112 6 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170

211 นางสาว วรกญัญา พันภวูงษ์ 223/2 6 - เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

212 นาย วรเมธ ปยิะวิทยานนท์ 117 12 บา้นโคก เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

213 นางสาว วรรณา แซ่ลี 159 5 เข็กนอ้ย เข้าค้อ เพชรบรูณ์ 67280

214 นาง วรางค์รัตน์ ปาลวัฒน์ 49 2 ระวิง เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67210

215 นาย วัชรินทร์ ไมสู้ง 255 7 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

216 นางสาว วันเพ็ญ อุน่เรือน 142 1 - ดงมลูเหล็ก เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

217 นาย วิกร ค าสุขธนสาร 63 6 สระประดู่ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

218 นาย วิศิษฏ์ จิตรวงศ์คุณากร 105 4 - พุเตย วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67180

219 นาย วีรพงษ์ เทศกลุ 256 11 - ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

220 นาย ศักด์ิสิริ บางทิพย์ 70 15 ท่าพล เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์

221 นางสาว สกณุา ขวัญพรม 69 1 หลักด่าน น้ าหนาว เพชรบรูณ์ 67260

222 นางสาว สถาพร แซ่ออื 306 12 สระกรวด ศรีเทพ เพชรบรูณ์ 67170

223 นาย สมชาย แซ่นิม้ 117/7 4 ชมฐีระเวช ชนแดน ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150

224 นาย สมบติั ออ่นเหง้าล้า 167 8 น้ าชุน หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

225 นาย สมบญุ พึ่งกลัด 331 1 - สระประดู่ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130
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226 นาย สมศักด์ิ สุชินพงศ์พันธ์ 20 5 - สามแยก วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

227 นาย สมยั ประทุมไทย 59 3 - โคกปรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

228 นาย สยาม จันทร 85/2 3 - บา้นโสก หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

229 นาย สันติ วัฒนะ 42 11 - ชอนไพร เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

230 นาย สายันต์ บตุรราช 388 10 ท่าโรง วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

231 นาย สุทัศน์ เพชรสุก 46 4 ชอนไพร เมอืงเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ 67000

232 นาย สุธน ชมชืน่ 95 11 - หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

233 นาย สุพจน์ ไมสู้ง 255/3 7 หนองไผ่ หนองไผ่ เพชรบรูณ์ 67140

234 นาง สุภาพร แกว้คง 130 4 - นาซ า หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

235 นาย สุริยา ภายไธสงค์ 7 2 - ซับพุทรา ชนแดน เพชรบรูณ์ 67150

236 นาย สุวรรณเดช ตรีจักร 187 3 - บา้นเนนิ หล่มเกา่ เพชรบรูณ์ 67120

237 นางสาว หนพูิณ ยงค า 34 10 วัดปา่ หล่มสัก เพชรบรูณ์ 67110

238 นาง ออ้ยทิพย์ หวันอน 62/1 2 - นาง่ัว เมอืง เพชรบรูณ์ 67000

239 นาง อ าภาภรณ์ ค าสุข 63 6 สระประดู่ วิเชียรบรีุ เพชรบรูณ์ 67130

240 นาย สมเดช หลักเหมาะ 127 7 วังแกว้ วังเหนอื ล าปาง 52140

241 นาย ไกรพิชญ์ ผันธุมติร 61/6 ถ.สนามกฬีา ในเมอืง เมอืงล าพูน ล าพูน 51000

242 นาง กนกพร แสงสุข 38/2 4 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190

243 นางสาว กนกวรรณ์ ยอดเพ็ชร 34 6 แมสิ่น ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

244 นางสาว กฤษณา จันทร์ษา 331/2 3 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

245 นาง กมิไล้ สุขเจริญ 68/1 5 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 64110

246 นางสาว ขวัญจิตร รุ่งเจริญ 204/4 9 ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180

247 นางสาว แคธริยา วรพิบลูสกลุ 106 3 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160

248 นาย จเด็จ เจือจ า 957 1 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

249 นางสาว จรินทร์ ภูข่ า 21-23-25 ธานี เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

250 นาย จักรพรรณ วงศ์ค า 50/6 11 จรดวิถีถ่อง เมอืงเกา่ เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64210
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251 นางสาว จ านงค์ สว่างงาม 25/1-2 1 ลานหอย บา้นด่านลานหอย สุโขทัย 64140

252 นาง จุฑารัตน์ พอมว่ง 81/1 2 บา้นใหมสุ่ขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

253 นางสาว ชรินยา สุขย้อย 167/1 3 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

254 นาย ชัยชนะ สรมณาพงศ์ 27 1 ลานหอย บา้นด่านลานหอย สุโขทัย 64140

255 นาย ชัยยุทธ สามคัคี 78/12 2 บา้นกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

256 นางสาว ชูแสง ต้ันวัฒนา 56/1 2 สิงหวัฒน์ บา้นกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

257 นาย แดง นว่มทอง 346 2 บา้นสวน เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64220

258 นาย ทรงวุฒิ ประจันบาน 81/1 1 นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 64110

259 นางสาว ธัญญา โกฎลิออง 154/12 10 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190

260 นาย ธีรวัฒน ์ อานภุาพ 80/1 3 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190

261 นาย ธีระ พิพิธทอง 199 8 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190

262 นางสาว นฤมล รุ่งโรจน์ 117 14 บา้นตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

263 นาง นนัทิยา สิงหส์วัสด์ิ 123/3 4 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

264 นาง นยัรัตน์ อทิธิปยิพันธ์ 200/4 9 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150

265 นาง นติยา แช่มเทศ 25/5 6 บา้นใหมสุ่ขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

266 นาย นวิัฒน์ มศีรี 58 5 สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

267 นาง นจุรี สมบรูณ์กลุ 283/2 2 บา้นหลุม เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

268 นางสาว บรรดบศรี สาลีลักษณ์ 41/3 2 ปากแคว เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

269 นาย บรรพต โพธิ์นลิ 121/10 5 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

270 นาง บญุลือ จันทร์สกลุณี 152/3 4 บา้นกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

271 นาย ประจวบ ทองสุข 122 5 วัดเกาะ ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

272 นาย ประจิม ยิม้แย้ม 118/3 8 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

273 นาย ประเทือง จ าเนยีรกาล 299 6 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

274 นาย ประพนธ์ แปน้จันทร์ 78/7 2 บา้นกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

275 นาย ประพันธ์ หงส์ศรีพันธ์ 18/31 ประชาราษฎร์ เมอืงสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110
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276 นาย ประสิทธิ์ ตรงต่อกจิ 134/1 1 จรดวิถีถ่อง เกาะตาเล้ียง ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

277 นาย ประหยัด แกว้นชุ 85/1 6 บา้นซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

278 นาย ปลอด กระสินธ์ 27/4 7 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

279 นาย ปลูก เชิดชู 270/1 5 บา้นใหมสุ่ขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

280 นาย ปิน่ กาหลง 88/5 2 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 64110

281 นาง พลอย ชืน่ชอบ 148/2 3 เมอืงบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 64110

282 นาง พัชรินทร์ ด่านกติติไกรลาศ 228-230 10 กง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

283 นาง เพยาว์ อ านาจทวีทรัพย์ 144/3 2 บา้นหลุม เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

284 นาย ไพวรรณ์ ปยิะชาด 217/1 1 ไทยชนะศึก ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150

285 นาง ภาวิณี แนวสถล 399 1 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150

286 นาย มงคล นาคบญุส่ง 9 9 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 64110

287 นาง มงคล สุขสด 197 7 เขาแกว้ศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64230

288 นาย มนสั มะโนแกว้ 140/3 3 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

289 นางสาว มว่ย แซ่ต้ัง 45 3 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 64160

290 นางสาว มณัฑนา ด่างพล้อย 68/2 9 เมอืงบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 64110

291 นาย รวย เนาวพันธ์ 31/1 1 หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

292 นาง รัตนาภรณ์ มานอ้ย 167 6 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 64160

293 นาย วัชรพงษ์ ชาติวงศ์ 52/16 4 บา้นใหมช่ัยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64230

294 นางสาว วิภาวรรณ อคัรวณิชเลิศ 757 1 หาดเส้ียว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

295 นาย วีรพงศ์ เกตุชาญ 64/4 3 ตาลเต้ีย เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64220

296 นาย ศรายุธ ศรีสวัสด์ิ 55/3 4 วังลึก ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

297 นาง ศักด์ิศรี ยันตรัตนะวรรณ 200/3 2 ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150

298 นางสาว ศิริลักษณ์ จันทร์ส่ง 99/3 4 ทับผ้ึง ศรีส าโรง สุโขทัย 64120

299 นาย สนอง บญุลอย 116/6 6 คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 64180

300 นาย สม สิงหล์อ 161/1 5 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170
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301 นาง สมจิตร สวนแกว้ 132 2 คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 64110

302 นาย สมชาย เงินนา 13/2 11 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

303 นาย สมบรูณ์ ค าชู 286/2 2 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160

304 นาง สมหมาย เอีย่มสนทิ 48/2 9 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

305 นาง สร้อยระย้า คูณพิสุทธิ์วัฒน์ 81/4 2 บา้นกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

306 นาย สิริวัฒน์ แดงบบุผา 314/1 3 บา้นสวน เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64220

307 นาย สุชาติ คชสาร 457 5 บา้นใหมสุ่ขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

308 นาง สุรภา สีนวล 13/6 1 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

309 นาง สุวรรณา มมีัง่ 327/4 5 บา้นใหมสุ่ขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

310 นาง สุวรรณา มมีัง่ 327/4 5 บา้นใหมสุ่ขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

311 นาง แสงดาว โต๊ะถม 99/1 8 ปา่กมุเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 64110

312 นาย อนนัต์ ตองใจ 32/1 9 เขาแกว้ศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64230

313 นาย อนกุลู ชิงชัย 148/2 5 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 64110

314 นาย อภนินัท์ มัน่หมาย 384/2 7 บา้นหลุม เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

315 นาง อรญา เพชรรุ่งธนาภา 15 ประชาสงเคราะห์ เมอืงสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110

316 นาง อกัษพิร ชาติวงศ์ 52/16 4 บา้นใหมช่ัยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64230

317 นาย อารมณ์ สุทะต้ัง 42 5 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

318 นาง อ าพร สัพลักษณ์ 287/4 2 บา้นหลุม เมอืงสุโขทัย สุโขทัย 64000

319 นาง อษุา ปัน่อา้ย 188 1 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170

320 นาย เอราวัณ แบนนดั 161 1 หนองออ้ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130

321 นางสาว กฤษณา สิงหเ์ปรม 999 1 - พญาแมน พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

322 นาง กนัยารัตน์ แปน้จันทร์ 67/1 4 - คุ้งตะเภา เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

323 นาง เกษร อยูค่ า 125 2 - ท่ามะเฟือง พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

324 นาย โกวิทย์ อนิจ าโรง 52/4 11 - ฟากท่า ฟากท่า อตุรดิตถ์ 53160

325 นาย จารึก โพธินยั 52/1 4 - ท่าสัก พิชัย อตุรดิตถ์ 53220



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

ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที ่2

ประกาศรายชือ่ผู้เขา้รับการฝึกอบรม หลกัสตูร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

 รุ่นที ่2 วันที ่11-12 กุมภาพันธ์ 2563

326 นาย ชะเรียม ศรีค า 90 7 - มว่งเจ็ดต้น บา้นโคก อตุรดิตถ์ 53180

327 นาย ชัยยศ กลุวราภรณ์ 287/2 3 - ในเมอืง พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

328 นาย ชัยยา เรียนหมอ่ม 81 6 - บา้นด่านนาขาม เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

329 นาย ถวิล อยูน่ชุ 8/2 3 - ถ้ าฉลอง เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

330 นางสาว ทิวาพร เกดิผล 9/1 8 - น้ าพี ทองแสนขัน อตุรดิตถ์ 53230

331 ร.ต. นรินทร์ จันทร์วัฒนพงษ์ 61 2 - แมพู่ล ลับแล อตุรดิตถ์ 53130

332 นาง บ ารุง มว่งมขุ 57/3 4 ท่ามะเฟือง พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

333 นาย ประเสริฐ หมอ่งอน้ 34/1 2 - น้ าหมนั ท่าปลา อตุรดิตถ์ 53150

334 นางสาว ปวีณา ต้ังเจริญไพศาล 209 1 ท่าสัก พิชัย อตุรดิตถ์ 53220

335 นาง ปยิะพร ปานดอนไพร 99 9 คอรุม พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

336 นางสาว พจณีย์ จีนหนอ่ 171/1 5 - ข่อยสูง ตรอน อตุรดิตถ์ 53140

337 นาง ภณัทิราพร สุกายะ 56/5 3 - แสนตอ น้ าปาด อตุรดิตถ์ 53110

338 นาย ภษักร เส็งล้ า 122 1 ผักขวง ทองแสนขัน อตุรดิตถ์ 53230

339 นาง ยุพิน ศรีวัฒนกลุ 121 2 - ท่ามะเฟือง พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

340 นาง ละคร พามี D 42 ตลาดการค้าชายแดนไทยลาวภูดู่ 2 - มว่งเจ็ดต้น บา้นโคก อตุรดิตถ์ 53180

341 นางสาว ลักขณา ยัง่ยืน 34/7 10 - บา้นแกง่ ตรอน อตุรดิตถ์ 53140

342 นางสาว วรรณวิกา มแีกว้ 81/6 2 - น้ าไคร้ น้ าปาด อตุรดิตถ์ 53110

343 นางสาว ศิริวรรณ สังขละ 5 7 - ปา่คาย ทองแสนขัน อตุรดิตถ์ 53230

344 นาย ศิลป์ ดวงมะโน 129 7 - บอ่เบีย้ บา้นโคก อตุรดิตถ์ 53180

345 นาย ศุภชัย ตะบตุร 3/8 3 สองคอน ปากท่า อตุรดิตถ์ 53160

346 นาง สมหมาย ปล้ืมจิตต์ 65/1 3 - ผาจุก เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

347 นาย สามารถ แซ่ล้ิม 332/12 3 ท่าเสา เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

348 นาย สืบพงศ์ อยูย่ิง่ 118 5 - ไร่ออ้ย พิชัย อตุรดิตถ์ 53120

349 นาย สุริยันต์ รัตนนาม 181/28 1 - ง้ิวงาม เมอืงอตุรดิตถ์ อตุรดิตถ์ 53000

350 นาย เอกชัย สถิตธิติวัฒน์ 356 1 ทับทัน ทัพทัน อทุัยธานี 61103






























