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ลําดับท่ี รุนท่ี จังหวัด ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 17 กําแพงเพชร นายวิชัย ระฆัง   

2 17 กําแพงเพชร นายขันเมือง ศรีปนเปา   

3 19 ขอนแกน นายอดุลย ปองกัน   

4 19 ขอนแกน น.ส.จิรัชญา ไมตรีจิตร   

5 10 ฉะเชิงเทรา นายนิพนัธ โงวเจริญสุข   

6 10 ฉะเชิงเทรา นายสมบัต ิ ไชยเจริญ   

7 19 ชัยภูม ิ นางสมบุญ ฐานวิเศษ   

8 19 ชัยภูม ิ นางเพ็ญศรี สลิดชัย   

9 3 ชุมพร นายวีระวฒัน อนันตศักดิ ์   

10 3 ชุมพร นางนิยม สิทธิยากรณ   

11 17 เชียงราย น.ส.ปทมาภรณ จันทรคณา   

12 2 ตาก นายบรรจง ปญญางาม   

13 2 ตาก นายสนาม เชื้อเมืองพาน   

14 6 นครนายก นางสุชาดา แกวสุทธ ิ   

15 6 นครนายก นางจิตราภรณ มานะทัศน   

16 1 นครปฐม นางนงเยาว ฉิมมี   

17 1 นครปฐม น.ส.อารมณ ลบแยม   

18 12 นครพนม นายปยะวัฒน ดวงเทยีน   

19 12 นครพนม นางนิรมล พินิจการ   

20 14 นครราชสีมา นางสุรัชญา ประจิมทิศ   

21 14 นครราชสีมา นางวภิา ศรีรัตน   

22 7 นครศรีธรรมราช นายโสภณ อินทรอุปถัมภ   

23 7 นครศรีธรรมราช นายโสธร สุทธิ์พันธ   

24 8 นครสวรรค นางประนอม ขัดปญญา   

25 8 นครสวรรค นางสุรางคนางค โฉมจันทร   

26 1 นนทบุรี นางอนัญลักษณ   โรจนรําพร   
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27 2 นาน นายยรรยงค บุญเทพ   

28 2 นาน นายอุดม สุภาวงค   

29 6 ปราจีนบุรี นายศิริ ดําศรีสวัสดิ ์   

30 6 ปราจีนบุรี นางสัญลักษณ ศรีพรหมงาม   

31 4 พระนครศรีอยธุยา นายชนวรรธน รัตนกุล   

32 4 พระนครศรีอยธุยา นายคงศักดิ ์ สังขรินทร   

33 4 พระนครศรีอยธุยา น.ส.พรพนา ศรีสะอาด   

34 17 พะเยา น.ส.อุบลรัตน พงษยศ   

35 17 พะเยา น.ส.วันวิสาข บุญจันทรง   

36 7 พังงา น.ส.ดวงพร ทองริกน   

37 7 พังงา น.ส.ยองใย เสมพืช   

38 20 พิจิตร นางเบญจมาภรณ โปตวนิช   

39 20 พิจิตร นางกัลยารัตน ศศิวิมลกาล   

40 20 พิจิตร วาที ่ร.ต.บัญญัติ ศศิวิมลกาล   

41 16 เพชรบุรี นางสุนันทา แสงมณ ี   

42 16 เพชรบุรี นางสุวรรณ ี ปล่ียนเสนห   

43 15 แพร นายเจตณรงค อินกัน   

44 15 แพร นางจรีรัตน ใจกลม   

45 5 มหาสารคาม นายสดุด ี หมอสุวรรณ   

46 5 มหาสารคาม น.ส.นันธนา สาคุณ   

47 12 มุกดาหาร นายสัมพันธ หมวดคงทอง   

48 12 มุกดาหาร นายธกร วรรณพฤกษ   

49 2 แมฮองสอน นายธนากร จันทรโอภาส   

50 18 ยโสธร วาที ่ร.ต.ขรรคไชย ทันธิมา   

51 18 ยโสธร นางนงคนิจ เถาชาลี   

52 5 รอยเอ็ด น.ส.นิตยา บุตรบรม   

53 5 รอยเอ็ด นางกัลยาน ี ปาลนิตย   

54 16 ราชบุรี นายวีระพันธ ศุภภัควรุจา   
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55 16 ราชบุรี นางสุวิชาดา สุขี   

56 6 ลพบุรี นายสุพจน เกตประจกัษ   

57 6 ลพบุรี นางกาญสกุล เสงี่ยม   

58 18 ศรีสะเกษ นางอมรา เชื่องด ี   

59 18 ศรีสะเกษ จ.อ.ชวฤทธิ์ เชิดนอก   

60 11 สงขลา นายคีรีศักดิ ์ รางเล็ก   

61 11 สงขลา น.ส.สุจิตรา ฌาณฤทธิกุล   

62 3 สตูล น.ส.ณัชชา บวรสิริคุณ   

63 3 สตูล นางปุณยนุช ไชยแกว   

64 10 สระแกว นายสาธิต ออนนอม   

65 10 สระแกว จ.อ.พัฒนา เรืองศรี   

66 10 สระบุรี พ.อ.อาคม สุวรรณโน   

67 10 สระบุรี นายณรงคสุข พลเยี่ยม   

68 4 สิงหบุรี น.ส.นิชดา ตันติลักษณ   

69 4 สิงหบุรี น.ส.พันทิพา เลาหสุรโยธิน   

70 2 สุโขทัย นางเพียรประไพ ปรีชาชาญ   

71 2 สุโขทัย นางธนิษฐา หลามี   

72 3 สุราษฎรธานี นายเรืองเดช จิตตรัตน   

73 3 สุราษฎรธานี นางเกยีรติสุดา บูรณะ   

74 9 สุรินทร นางลิติ ชาญศรี   

75 9 สุรินทร นางเกษฏาพร ชูศิริ   

76 4 อางทอง นางนุชยา ไรยา   

77 12 อํานาจเจริญ น.ส.สุภาภรณ ทางนะท ี   

78 12 อํานาจเจริญ น.ส.สุวรรณ ี ขันพรม   

79 15 อุตรดิตถ นายวรัขญ ขวานา   

80 15 อุตรดิตถ น.ส.รัตนธนินทร ศรีอานันท   

81 8 อุทัยธาน ี นางชุติพร ธีระชีพ   

82 8 อุทัยธาน ี น.ส.กัญญา ฉายวรรณ   

83 13 อุบลราชธานี นายสําเนยีง สิมมาวัน   

84 13 อุบลราชธานี นายภวูดล สาริบุตร   
 


