
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น AEROX (ABS)  จ านวน 1 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 73,900 บาท
ล าดบั รายช่ือ-นามสกุล จังหวัด

1 กรีฑา  ตงัตกาญจนา ตรัง

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น Grand Filano จ านวน 1 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 52,500 บาท 
ล าดบั รายช่ือ-นามสกุล จังหวัด

1 วิทวสั  เวสสุวรรณ ชลบรีุ

รางวัลที่ 3 นาฬิกายามาฮ่า TW STEEL จ านวน 3 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท 
ล าดบั รายช่ือ-นามสกุล จังหวัด

1 อคัรพล  อินทรท านา กรุงเทพฯ

2 เจษฎา  สมโรง ร้อยเอด็

3 กฤษฎากร  บญุเพ่ิม สกลนคร

รางวัลที่ 4 จีท้องค าYAMAHA หนัก 1 สลึง จ านวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท
ล าดบั รายช่ือ-นามสกุล จังหวัด

1 สมหมาย  สีหมุ่น กระบ่ี

2 ไอลดา  หมัน่คา้ กระบ่ี

3 วิไลลกัษณ์  ศิริรักษ์ กรุงเทพฯ

4 ศกัรินทร์  ยอดศิริวิชยักุล กรุงเทพฯ

5 เกรียงศกัด์ิ  เกิดแสงศรี ชลบรีุ

6 วงศวิ์ทรู  มีชยั ตรัง

7 สุทิน  บณุรังศรี นครราชสีมา

8 สยวฒัน์  ประสิทธ์ิธีระกุล นครราชสีมา

9 อนนัต ์ แสงสารพินธ์ นนทบรีุ

10 อณิวุฒิ  แสนจิตร นนทบรีุ
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11 สุกญัญา  กิจตะคู นนทบรีุ

12 พชัรพล  เกษหอม บรีุรัมย์

13 สุกญัญา  พิทกัษพิ์ทยาพล ราชบรีุ

14 วนัชนะชยั  บริบรูณ์ ล าปาง

15 มนตรี  ทองโคตร ศรีสะเกษ

16 สุนทร  อ  ่าแสง สมุทรปราการ

17 พิมพล์ดัดา  แกว้จ าปา สุราษฎร์ธานี

18 กรองทอง  อาจอารี อยธุยา

19 สมชาย  เม่นแตม้ อุตรดิตถ์

20 สายรุ้ง  จูสิน อุตรดิตถ์

รางวัลที่ 5  เส้ือโปโลMoto GP 2017  จ านวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,700 บาท (จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย(EMS)

ล าดบั รายช่ือ-นามสกุล จังหวัด

1 บวัขาว  มนตรีพิริยะ เชียงราย

2 วีระโชค  ดาศรี เพชรบรูณ์

3 ขวญัใจ  โชติช่วง กระบ่ี

4 วาสนา  น่าเยี่ยม กระบ่ี

5 จตุรงค ์ ธนานนทศรี กรุงเทพฯ

6 ธญัญพิ์ธิ  ดีชุ่ม กรุงเทพฯ

7 บญัชา  กรวดส าโรง กรุงเทพฯ

8 ปติ  วงสาริยณรงค์ กรุงเทพฯ

9 สมพล  โกศลวทนะ กรุงเทพฯ

10 สุวฒัน์  ม่ิงทองค า กรุงเทพฯ

11 สุจินต ์ หิรัญรัตนพงศ์ กาญจนบรีุ

12 ล ายง  แจ่มใส ขอนแก่น

13 ล าพึง  นอ้ยพนัธ์ นครราชสีมา

14 วรเดช  นรสิงห์ นครราชสีมา

15 สุระศกัด์ิ  พร้อมสนัเทีย นครราชสีมา

16 อุไรวรรณ  อุ่นอก นครราชสีมา



17 อ าพล  พลอยพลาย ปทมุธานี

18 ชุติกาญน์  สงัโส พิจิตร

19 สุดารัตน์  มะเล็ก ระนอง

20 ชุติมณฑย ์ จาภาจินทร์ ระยอง

21 นฤมล  เกิดสวสัด์ิ ราชบรีุ

22 ฉวี  อยูสุ่พรรณ ลพบรีุ

23 วนัชยั  รัตนโสภณ ล าพนู

24 เล่ือน  จนัทะดวง ศรีสะเกษ

25 ปราสาท  เกษโกมล สิงห์บรีุ

26 ทศนพชจร  จนัทร์ฉาย อยธุยา

27 ประเสริฐ  สาเหล่ อ านาจเจริญ

28 ปฎิพนัธ์  จูออ๊ต อุตรดิตถ์

29 วีรภทัร  มาสมาน อุตรดิตถ์

30 อรพินทร์  กกกอ อุตรดิตถ์

รางวัลที่ 6  เส้ือโปโล YAMALUBE  จ านวน 600 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 500 บาท (จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย(EMS)

ล าดบั รายช่ือ-นามสกุล จังหวัด

1 วิสุทธ์ิ  แซ่อุ่ย กระบ่ี

2 ประทมุทิพย ์ นิลวารี กระบ่ี

3 ปิยะวรรณ  ช่างคิด กระบ่ี

4 กาญจนา  จบัปร่ัง กระบ่ี

5 แดง  มาศโอสถ กระบ่ี

6 เรวตั  เขมา กระบ่ี

7 สุรเดช  สะสม กระบ่ี

8 พรพิมล  เชาวช่์าง กระบ่ี

9 ศนัษนีย ์ รักทรัพย์ กระบ่ี

10 วสนัต ์ หวัน่โส กระบ่ี

11 สุดารัตน์  สายแดง กระบ่ี

12 อลิษา  หวนัมาน กระบ่ี



13 นนัทวุฒิ  นาควงค์ กระบ่ี

14 หทยั  ปราบภยั กระบ่ี

15 ณฐัพงศ ์ นนทป์ระสาท กระบ่ี

16 สอลีห๊ะ  สุขจนัทร์ กระบ่ี

17 วชัรพงษ ์ นมนอม กระบ่ี

18 สุนทร  พลูทรัพย์ กระบ่ี

19 สุกญัญา  เครือทอง กระบ่ี

20 วชัรพล  ย ัง่ยนื กระบ่ี

21 ทรงกลด  บา้นนบ กระบ่ี

22 ภคัคี  สายเสิน กระบ่ี

23 จตุพล  เกิดสุข กระบ่ี

24 สมพร  สุทธิการ กระบ่ี

25 มุกดา  เก้ือสุข กระบ่ี

26 อณุนนัท ์ ดวงจนัทร์ กระบ่ี

27 สนัติ  คงสบาย กระบ่ี

28 พงษพ์ฒัน์  จ่านนัท์ กระบ่ี

29 พิสิทธ์ิ  วรกุลอมรรัตน์ กรุงเทพฯ

30 ศุภโชค  คลองโคน กรุงเทพฯ

31 ถนอมขวญั  หาญณรงค์ กรุงเทพฯ

32 ณฐัวุธ  อาพทัธเลิศ กรุงเทพฯ

33 ทวีชยั  ทมุาลี กรุงเทพฯ

34 สุรพล  รอดภยั กรุงเทพฯ

35 กญัญานี  รองทอง กรุงเทพฯ

36 กมลากร  สุนทรวรวิทย์ กรุงเทพฯ

37 วรพฒัน์  สิงห์ป้อม กรุงเทพฯ

38 รังสรรค ์ พานน ้า กรุงเทพฯ

39 นิพฒัน์  วงศอ์ชัฌามณี กรุงเทพฯ

40 รังสิมา  พรมศรี กรุงเทพฯ

41 พิไลวรรณ  สิริพฒิุพรกุล กรุงเทพฯ



42 อาทิตย ์ พงทอง กรุงเทพฯ

43 อรรถวิต  รอดแพทย์ กรุงเทพฯ

44 สรรพวิท  ทิพวงศ์ กรุงเทพฯ

45 นครินทร์  ปัญญา กรุงเทพฯ

46 เอกภพ  พานิชผล กรุงเทพฯ

47 สุกลัยา  พงสุด กรุงเทพฯ

48 จกัร์กฤษณ์  อยูห่นองอาง กรุงเทพฯ

49 รัตนนัท ์ นพคุณสวสัด์ิ กรุงเทพฯ

50 เกศริน  สินค า กรุงเทพฯ

51 ประกอบ  น่ิมงามศรี กรุงเทพฯ

52 พีรพงษ ์ บญุกิจวรเศรษฐ์ กรุงเทพฯ

53 ฐนพล  ประทมุรัตน์ กรุงเทพฯ

54 วีระชยั  แซ่เต๋ิน กรุงเทพฯ

55 กฤษณะ  ขจรเมธา กรุงเทพฯ

56 สุรชยั  ก่อพิทกัษ์ กรุงเทพฯ

57 สนัติ  ค  าประภา กรุงเทพฯ

58 จงกล  เทียมใจ กรุงเทพฯ

59 ชชัวาล  จตุวิมล กรุงเทพฯ

60 ศิรินนภา  โฆสนสิทธิพงศ์ กรุงเทพฯ

61 เกียรติ  เหลาแสง กรุงเทพฯ

62 จนัทรตรี  ค  าเหลือ กรุงเทพฯ

63 อุเทน  มะสีทอง กรุงเทพฯ

64 ธีรวฒัน์  สุโขดชยักุล กรุงเทพฯ

65 ทองหยอด  พรมแสงจนัทร์ กรุงเทพฯ

66 ปนตั  ฟักช่าง กรุงเทพฯ

67 ปริธสรณ์  วีระมโนกุล กรุงเทพฯ

68 ภทัรพงศ ์ ประชุมพล กรุงเทพฯ

69 พรพจน์  คณิตเลขการ กรุงเทพฯ

70 สุรพล  พลอยพานิชเจริญ กรุงเทพฯ



71 สุทศัน์  กงงอน กรุงเทพฯ

72 อานนท ์ เฉิดสุนทร กรุงเทพฯ

73 ยทุธนา  ยศสุตนั กรุงเทพฯ

74 เล่าฮะ  เซง้หลี กรุงเทพฯ

75 ธีรพงศ ์ ทิมน่ิม กรุงเทพฯ

76 ทองดี  ใจซ่ือ กรุงเทพฯ

77 วงษต์ระกูล  เปียกไธสง กรุงเทพฯ

78 กิตติ  นทีสถิตยก์ร กรุงเทพฯ

79 มนตรา  โพธิรักษ์ กรุงเทพฯ

80 อาทิตย ์ บญุจวบ กรุงเทพฯ

81 กฤษฎา  สนนอ้ย กรุงเทพฯ

82 สุวิภา  ผยุอ่อน กรุงเทพฯ

83 เอก  กนัแสง กรุงเทพฯ

84 นลพรรณ  จรรยา กรุงเทพฯ

85 สุนยั  สีสุวฒัน์ กรุงเทพฯ

86 พีรพล  สอทอง กรุงเทพฯ

87 เนติพจน์  นิกรศิริ กรุงเทพฯ

88 ณฐัชา  จิวฤกษ์ กรุงเทพฯ

89 รัฏฏิการ์  ไพโรจน์ปฐมชยั กรุงเทพฯ

90 จินดา  ชา้งเช้ือ กรุงเทพฯ

91 ถาวร  จนัทร์สืบแถว กรุงเทพฯ

92 ธนกฤต  จิรถิรคุณกล กรุงเทพฯ

93 อาภา  พรประสิทธ์ิ กรุงเทพฯ

94 สุขประเสริฐ  เช่ือถือ กรุงเทพฯ

95 คีรีรัตน์  ค  าแกว้ กรุงเทพฯ

96 ชยนัยทุธ  งา้วสุวรรณ กรุงเทพฯ

97 ธีรพล  จิตโอภาสศรีเพช็ร กรุงเทพฯ

98 ชชัชนญั  คูประเสริฐสิน กรุงเทพฯ

99 นภดล  เขียมสนัเทียะ กรุงเทพฯ



100 สุรีรัตน์  วุธิจกัร กรุงเทพฯ

101 นพรัตน์  ชูคนัหอม กรุงเทพฯ

102 น ้าฝน  ประทมุศิริ กรุงเทพฯ

103 ธนกฤต  กนัตาบตุร กรุงเทพฯ

104 อภิชา  ประคลัภก์ุล กรุงเทพฯ

105 ธวชัชยั  อิทธิสิริกุลชยั กรุงเทพฯ

106 มนสั  มูอ  าหมดั กรุงเทพฯ

107 สมชาย  ป้ันเทศ กรุงเทพฯ

108 .สราวุธ  รุ่งเรืองฤทธ์ิ กรุงเทพฯ

109 ชนาเมธ  ศรีน ้าเยน็ กรุงเทพฯ

110 ธนดล  ชมสวสัด์ิ กรุงเทพฯ

111 สรายทุธ  แนวนาค กรุงเทพฯ

112 พีระพงษ ์ สิทธิพรหม กรุงเทพฯ

113 อิทธิ  น่วมพิทกัษ์ กรุงเทพฯ

114 วิภาพร  เอ้ือสิทธิพรชยั กรุงเทพฯ

115 ปฐากรณ์  โชคกิจมนสัชยั กรุงเทพฯ

116 ศรวสัย ์ วิริยะขจรธรรม กรุงเทพฯ

117 ฐิติวชัร์  อกัษรวลีนนท์ กรุงเทพฯ

118 เทิดศกัด์ิ  ปรีฉนัท์ กรุงเทพฯ

119 ธีรพงศ ์ บญุพงษ์ กรุงเทพฯ

120 จรรยา  งามทรัพย์ กาญจนบรีุ

121 ปราณี  ศศิวิมล กาญจนบรีุ

122 ขวญัธิดา  พิทกัษส์กุล กาญจนบรีุ

123 คริสตก์รณ์  ไชยแกว้ กาญจนบรีุ

124 นิสา  วิรณภกัด์ิ กาญจนบรีุ

125 วนัฤษา  สงัขปรีดี กาญจนบรีุ

126 พิทพล  ทองเครือ กาญจนบรีุ

127 จกัรพนัธ์  ภู่ปราง กาญจนบรีุ

128 ณชัชา  ดีเรือง กาญจนบรีุ



129 จูน  สาลิกา กาญจนบรีุ

130 อลงกรณ์  จนัทร์พนัธ์ กาญจนบรีุ

131 วรินทร์  พิมพต์รา กาญจนบรีุ

132 เดือนเพญ็  ภูงามทอง กาฬสินธุ์

133 ทิวากร  ละลุน กาฬสินธุ์

134 พชร  สารฤทธ์ิ กาฬสินธุ์

135 ชนะพนัธ์  ขนัชา กาฬสินธุ์

136 พรพิมล  พลกุล กาฬสินธุ์

137 ชนวิทย ์ อนุสนธ์ กาฬสินธุ์

138 กรฎต อุ่นเจริญ กาฬสินธุ์

139 บวัลาย  โพธ์ิเอ่ียม ก าแพงเพชร

140 สุนทร  นีมาเจริญดี ก าแพงเพชร

141 วิโรจน์  รอนยทุธ ขอนแก่น

142 ถวิล  เทพาลุน ขอนแก่น

143 สุรกานต ์ อนุศรี ขอนแก่น

144 สิริชยั  เฟ่ืองฟู ฉะเชิงเทรา

145 สมบรูณ์  ดีประวี ฉะเชิงเทรา

146 เดอโลเลียร์  ศรีประเสริฐ ฉะเชิงเทรา

147 สุธรรม  ธูปเทียนทอง ฉะเชิงเทรา

148 ณฐัวุฒิ  เสมา ฉะเชิงเทรา

149 จุมพลภทัธ์  มงคลชาญศกัด์ิ ฉะเชิงเทรา

150 พรทิพย ์ พงษสุ์วรรณ ฉะเชิงเทรา

151 ทศชยั  แป้นศิริ ฉะเชิงเทรา

152 บญุน า  ห้วยใหญ่ ชลบรีุ 

153 เลิศ  จุลกะ ชลบรีุ 

154 ราตรี  จินดา ชลบรีุ 

155 สิริกร  วงษลี์ ชลบรีุ 

156 ธีรวฒัน์  ชมพู ชลบรีุ 

157 นิคม  วงศล์ะคร ชลบรีุ 



158 ธนนัทก์ุล  รัศมี ชลบรีุ 

159 อมรศกัด์ิ  เร็วทอง ชลบรีุ 

160 อ านวย  ชูติวตัร์ ชยันาท

161 ฐิติพงษ ์ เปรมพล ชยัภูมิ

162 กฤตกร  กาละพนัธ์ ชยัภูมิ

163 วิโรจน์  คุม้บุง่คลา้ ชยัภูมิ

164 ณรงคช์ยั  อ่ิมเอิบ ชุมพร

165 กิตติศกัด์ิ  เทียนเกตุ ชุมพร

166 อดิเรก  รุ่งสุวรรณ ชุมพร

167 เจริญ  ถึงเสียบญวน ชุมพร

168 พงษธิ์พนัธ์  พุม่พร เชียงราย

169 สุภาพร  สินคีรี ตรัง

170 วิทยา  ล  าจร ตรัง

171 อภิรักษ ์ หนูแพะ ตรัง

172 วศิน  ศรีวะรมย์ ตรัง

173 นลมล  วิประจง ตรัง

174 อุมาลิน  เดชาเหมือน ตรัง

175 ธนกร  ขนัติ ตรัง

176 ณฐัวิกา  จนัเดิม ตรัง

177 พิเชษฐ์  คงแกว้ ตรัง

178 ชาญ  ไชยแสนทา้ว ตราด

179 เพชร  รุ่งเรืองปาน ตาก

180 กิตติพงษ ์ กรุณา นครนายก

181 อธิอมรสิน  เจริญธนาสิริการ นครปฐม

182 อุลาย  สอนพล นครปฐม

183 ฤทธิรงค ์ สนามชยั นครปฐม

184 สุชาติ  โพธ์ิดี นครปฐม

185 ไพโรจน์  สงักปักศิล นครปฐม

186 สุวรรณี  จนัทร์กอ้น นครปฐม



187 อญัชนา  เม่นสุวรรณ์ นครปฐม

188 วีระพล  ศรีชะอุ่ม นครปฐม

189 วิราเดช  จนัทร์จาด นครปฐม

190 เกรียงศกัด์ิ  ภกัดี นครปฐม

191 คณิน  วงคอุ์ดดี นครพนม

192 นนัทนา  ทวดอาจ นครราชสีมา

193 สมพร  ชูนาม นครราชสีมา

194 อนงค ์ เพช็รหม่ืนไวย นครราชสีมา

195 ราเชนการ  ผิวเล้ียง นครราชสีมา

196 วนัชยั  เจริญสุข นครราชสีมา

197 ประกอบ  แก่นพดุซา นครราชสีมา

198 ประภาภรณ์  มะยงั นครราชสีมา

199 ธนพงษ ์ วิเชียรรัตน์ นครราชสีมา

200 ฐิติรัตน์  รักษานา นครราชสีมา

201 โสภา  จนัทสิทธ์ิ นครราชสีมา

202 เมธี  รอดประทบั นครราชสีมา

203 วชัรากร  สุขเจริญ นครราชสีมา

204 สไบทิพย ์ เจียนมาเริง นครราชสีมา

205 ฐิติ  ลาวลัย์ นครราชสีมา

206 บณุวานิชย ์ ค  าช่ืน นครราชสีมา

207 ฐิติพงศ ์ พทุธส าราญ นครราชสีมา

208 ล าไย  ศิรินยั นครราชสีมา

209 ชาลิสา  มาสงัข์ นครราชสีมา

210 สมชยั  ศิริมา นครราชสีมา

211 ประไพวรรณ  สนัวงศ์ นครราชสีมา

212 ลานุ  ไชยกิจ นครราชสีมา

213 บญุมี  คูค  า นครราชสีมา

214 ชยัมงคล  ชาตรี นครราชสีมา

215 พิพฒัน์  สุพร นครราชสีมา



216 นครินทร์  จนัทร์อบ นครราชสีมา

217 อินทร์ทิรา  ทองสม นครราชสีมา

218 นาวิน  เปล่ียนกระโทก นครราชสีมา

219 สิริกร  ค  าหงมา นครราชสีมา

220 เกษมกุล  สิริพงศพ์นัธ์ นครราชสีมา

221 กฤษณะ  วิชยั นครราชสีมา

222 เลิศ  สนนอก นครราชสีมา

223 อรวรรณ  รวงกระโทก นครราชสีมา

224 อนนัตธ์รรม  การนอก นครราชสีมา

225 ออ้ย  จงทว่มกลาง นครราชสีมา

226 ศิกวชั  วฒันานนท์ นครราชสีมา

227 ปรีดาวรรณ  ศรีพล นครราชสีมา

228 บญุเกิด  เพ่ิมพนู นครราชสีมา

229 พิทยตุม ์ หลีหลงั นครศรีธรรมราช

230 สมัพนัธ์  ศรีปัญญา นครศรีธรรมราช

231 เสริมศกัด์ิ  ข  าสิทธ์ิ นครสวรรค์

232 นที  สาระชาติ นครสวรรค์

233 ฉตัรมงคล  อินทลี นครสวรรค์

234 จิรนยั  เพชรสีเขียว นนทบรีุ

235 ธนพตั  อุทยานกร นนทบรีุ

236 สุนยั  สมจิตร นนทบรีุ

237 ณภสัสร  คงนารา นนทบรีุ

238 เอกราช  ป้ันทอง นนทบรีุ

239 โอฬาร  สุคนนคร นนทบรีุ

240 ทรงพล  การถาง นนทบรีุ

241 สุภานนั  เจนศุภการ นนทบรีุ

242 ณฐัพล  จ  านิล นนทบรีุ

243 ไพทรูย ์ วิชยัรัมย์ บรีุรัมย์

244 สุทิลยา  แสนสุข บรีุรัมย์



245 จนัเพญ็  สืบทอง บรีุรัมย์

246 กมัปนาถ  คชชาญ บรีุรัมย์

247 ชฎาพร  ริบบินส์ บรีุรัมย์

248 อดิศร  เงยวิจิตร บรีุรัมย์

249 นริชุตา  สีดา บรีุรัมย์

250 วฒัน์ธนนั  ปีติพฒัน์ บรีุรัมย์

251 พร  กระแสเทพ บรีุรัมย์

252 สถิต  พรประเภา บรีุรัมย์

253 ดวงดาว  ยะภกัดี บรีุรัมย์

254 สิริมา  เทศยะรัตน์ บรีุรัมย์

255 สมศกัด์ิ  สุวิพล บรีุรัมย์

256 พงเพชร  ช่างรัมย์ บรีุรัมย์

257 ล าไพ  พรินนอก บรีุรัมย์

258 นรินทร์  ทองมาก บรีุรัมย์

259 วชัระ  ประยงครั์มย์ บรีุรัมย์

260 สุวรรณี  เฉ่ือยรัมย์ บรีุรัมย์

261 เกษม  เหลืองอ่อน ปทมุธานี

262 ศุภชยั  สุธรรมวรวิทย์ ปทมุธานี

263 ธนากร  ศรีโมธา ปทมุธานี

264 นิติเทพ  มีมา ปทมุธานี

265 อนุชา  ม่ิงโอโล ปทมุธานี

266 วนัชยั  บริสุทธ์ิ ปทมุธานี

267 สมดุล  เยาวพนัธุ์กุล ปทมุธานี

268 มานพ  สุวรรณค า ปทมุธานี

269 วิรัตน์  พรมรักษ์ ปทมุธานี

270 ประณยั  หาญประเสริฐ ปทมุธานี

271 อ านาจ  ยดุสูงเนิน ปทมุธานี

272 ณฐัพล  ภู่ประกาย ปทมุธานี

273 ศิริวฒัน์  ยิม้รีศ ปทมุธานี



274 อษัฎาวุฒิ  อาจวิชยั ปทมุธานี

275 วนัเพญ็  เกตชีพ ปทมุธานี

276 ปกรณ์  โกวิทวรภรณ์ ปทมุธานี

277 ชาตรี  โพธ์ิทอง ปทมุธานี

278 นิภสักร  ทองภูธร ปทมุธานี

279 ณฌานนท ์ ณ ตะกัว่ทุง่ ปราจีนบรีุ

280 ทองศูนย ์ แขวนอ้ย ปราจีนบรีุ

281 ธนะพล  มนตรี ปราจีนบรีุ

282 จกัรพงษ ์ พานนท์ ปราจีนบรีุ

283 สิโรตน์  แทนนิกร ปราจีนบรีุ

284 พาร์ฮานา  มูดี ปัตตานี

285 ชาตรี  แสนพล พงังา

286 วรรณา  หลินมา พทัลุง

287 อนุชยั  ชูประสิทธ์ิ พทัลุง

288 อรพรา  อินทร์ยอด พทัลุง

289 นิรันดร์  เพชรกิมกนั พิจิตร

290 บญุสร้าง  จนัทร์แช่ม พิจิตร

291 น ้าฝน  กรัดเฟ่ือง พิจิตร

292 คงศกัด์ิ  ทรัพยสิ์น พิจิตร

293 ปนดัดา  ล้ิมไพเราะ พิจิตร

294 เพญ็นภา  บริรัตน์ พิจิตร

295 ปกรณ์ชนสรศ ์ สินธุ์ทองรอด พิจิตร

296 วนิดา  นอ้ยส าราญ เพชรบรีุ

297 พิมลวรรณ  บญุชูยิ่ง เพชรบรีุ

298 ภูวณฐั์  สมอุน เพชรบรีุ

299 สุดสงวน  ค  านวณ เพชรบรีุ

300 สุขสมบรูณ์  ดอกกุหลาบ เพชรบรีุ

301 ธนกฤต  โอบออ้ม เพชรบรีุ

302 ชนากร  พรมสาย เพชรบรูณ์



303 สุรพงศ ์ สุวฒันา เพชรบรูณ์

304 ปราณี  ฟักใส เพชรบรูณ์

305 นิลาวลัย ์ สมมณี เพชรบรูณ์

306 จินดา  พวงนู เพชรบรูณ์

307 สุพรรษา  พลอน้ เพชรบรูณ์

308 วิรัช  ทีแสงแดง เพชรบรูณ์

309 สะอา้น  ชาหวง เพชรบรูณ์

310 ส าลี  แสงศรี เพชรบรูณ์

311 สหภาพ  สงัขล์าศ เพชรบรูณ์

312 อ านวย  ใจท านิ เพชรบรูณ์

313 สิทธิพร  นนัตา เพชรบรูณ์

314 บญุสิบ  ไพรสิงห์ เพชรบรูณ์

315 กลัยพร  กงยนต์ เพชรบรูณ์

316 สมพร  คตัตนั เพชรบรูณ์

317 สมศกัด์ิ  แซ่ทา้ว เพชรบรูณ์

318 ธีรศกัด์ิ  ยี่ภู่ศรี เพชรบรูณ์

319 สุญกญัญา  ถนดัพงษ์ เพชรบรูณ์

320 ปณุยารีย ์ ปัญญาประสิทธ์ิ เพชรบรูณ์

321 เบญจทิพย ์ วงศรีรักษ์ เพชรบรูณ์

322 อินทร  เพง็เรือง เพชรบรูณ์

323 นาวินต ์ โสมบญุมา เพชรบรูณ์

324 วิทยา  จ  าจีน เพชรบรูณ์

325 กนัยากร  ใจงาม แพร่

326 รัฐพล  หงษสิ์บแปด แพร่

327 เจษฎา  ตรีเทพชาญชยั แพร่

328 วิไลวรรณ  เทศธีรสิทธ์กุล แพร่

329 ณรงคศ์กัด์ิ  แกว้น ามา แพร่

330 ศิราณี  ศรีเลาว์ แพร่

331 จตรนต ์ สายอุต แพร่



332 ศุภกฤต  ฉตัรแกว้ แพร่

333 ดาราวรรณ  นิมาน แพร่

334 เกรียงไกร  ศกัด์ิสิทธ์ิ แพร่

335 วรรณชนก  ส าลีลาด แพร่

336 สมคิด  เดชพรม แพร่

337 สุพตัรา  คงทน แพร่

338 จินตนา  เขตหล่าม แพร่

339 ปองพล  เลิศประสิทธ์ิ แพร่

340 วราภรณ์  วงษฟ์ู แพร่

341 บญุ  ค  ามัน่ แพร่

342 ไพรวลัย ์ มณีวรรณ แพร่

343 จิรพร  วงศช์ยัพาณิชย์ แพร่

344 บงัอร  ป่าหลวง แพร่

345 นงคเ์ยาว ์ นาจกัร์ แพร่

346 อารียา  ต๊ิบยศ แพร่

347 คณิต  จิตรประเสริฐ แพร่

348 สงัวาล  พดงาม แพร่

349 ประยรู  ค  าพรม แพร่

350 Abramson  Larence Raul ภูเก็ต

351 ปธิญญา  สีนาเวช มหาสารคาม

352 ศุภศิริโชติ  ลอนบาล มหาสารคาม

353 ปฎิวติั  จนัทร์ศรี มหาสารคาม

354 ล าพนู  ไชยโสเสาร์ มหาสารคาม

355 ส่ง  ชาวนา มุกดาหาร

356 อภิชาต  สนเพียร มุกดาหาร

357 โชติกา  ยนืย ัง่ มุกดาหาร

358 มรศรี  พนันุษา มุกดาหาร

359 พงศกร  ตรงดี มุกดาหาร

360 ประสิทธ์ิ  เพียรจิตร มุกดาหาร



361 ธนราช  นาโสก มุกดาหาร

362 วชัระศกัด์ิ  แสงวงศ์ ยโสธร

363 ณฐัติกา  เสาแกว้ ยโสธร

364 ธีระศกัด์ิ  ขาวจตุรัส ยโสธร

365 มูฮมัมาดี  มะแซ ยะลา

366 อุเซง  มาเปง ยะลา

367 สาธิยา  ละอิ ยะลา

368 วชัพล  ศรีแผว้ ระนอง

369 อุทิศ  นอ้ยปานะ ระนอง

370 สงกรานต ์ ศรชยั ระยอง

371 ศรัณรัชต ์ เยน็พายพั ราชบรีุ

372 ศรศกัด์ิ  แววอาราม ราชบรีุ

373 ชรัช  พลูทรัพย์ ราชบรีุ

374 วิชาญ  อถัคปัญญาวงศ์ ราชบรีุ

375 นายบญุธรรม  ศกัด์ิประเสริฐพร ราชบรีุ

376 สุรศกัด์ิ  ศกัดาพิสุทธ์ิ ราชบรีุ

377 องัคณา  ช่ืนชม ราชบรีุ

378 อนุชา  แซ่ล้ิม ราชบรีุ

379 อภิยทุธ  สิงห์จ านงค์ ราชบรีุ

380 สารภี  แกว้ประดิษฐ์ ราชบรีุ

381 ส าเนียง  พิมศว์งสวย ราชบรีุ

382 สุรัตน์  เอ๊ียไจ๊ ราชบรีุ

383 นฤมล  เพง็เหมือน ราชบรีุ

384 ศิวพร  ศรีวรกุล ราชบรีุ

385 สมยศ  อนุชลธาร ราชบรีุ

386 โสภณ  ข  าภกัดี ราชบรีุ

387 กฤษฎา  อยูดี่ ราชบรีุ

388 เพลิน  พลอยพิมพ์ ราชบรีุ

389 สุวีณา  หลอดทอง ราชบรีุ



390 สมนึก  มีขนุ ราชบรีุ

391 ประเสริฐ  เขมนิจกุจ ราชบรีุ

392 จิตติมา  วตัตพนัธ์ ราชบรีุ

393 ชลนี  หงษท์อง ราชบรีุ

394 พรรณทิพา  เสาศิริ ลพบรีุ

395 สาลิณี  เปล่ียนทอง ลพบรีุ

396 บารมี  เปล่ียนทอง ลพบรีุ

397 ดลฤดี  ส าลี ลพบรีุ

398 เพชรรัตน์  เชตใจ ลพบรีุ

399 อภิสิทธ์ิ  แยม้เกตุ ลพบรีุ

400 สุทธิพงศ ์ ยทุธพนัธ์ ล  าปาง

401 ณฐันิช  ประเสริฐศิลป์ ล าปาง

402 กิตติกร  ดวงเพย ล าปาง

403 ศรายทุธ  สมเด็ด ล าปาง

404 ธนากร  อินดานวล ล าปาง

405 จรินยา  แตม้เก่ง ล าปาง

406 ภาณุวฒัน์  รักฉาย ล าปาง

407 ปรัชญา  เมืองสอน ล าปาง

408 ณรงคช์ยั  สุภาสืบ ล าปาง

409 ชไมพร  ปิงยศ ล าปาง

410 มงคล  ค  าเข่ือน ล าปาง

411 สุวิจกัรณ์  วงคอุ์ปนนัท์ ล  าปาง

412 สุดเขต  เดชรัตน์  ล  าปาง

413 สวโรจน์  ไชยศิริฐิติเดช ล าปาง

414 ประพนัธ์  สุวรรณศา ล าปาง

415 บญุเรือง  น่ิมอุทยั ล าปาง

416 รุ่งนภา  สุขมุมาลินท์ ล  าปาง

417 ศรัญญา  มุขดี ล าปาง

418 รัษฎากร  พรมวิชยั ล าปาง



419 อนุจนาท  บษุบงค์ ล  าปาง

420 ภาณุกุล  บนุนาค ล าปาง

421 เกริกฤทธ์ิ  ถาดทอง ล าปาง

422 อรทยั  ชายชมพู ล าปาง

423 พิทกัษ ์ ดีมณะ ล าปาง

424 เนตรณรงค ์ ศรีโกษา ล าปาง

425 นวลสวาท  สิทธิวงั ล าปาง

426 ณฐันนัท ์ พนัธ์เมือง ล าปาง

427 ณฐัพงษ ์ อุดจ้ี ล าพนู

428 จิรวฒัน์  พงษป์าระ ล าพนู

429 จนัทร์สุนีย ์ เถาปาอิน ล าพนู

430 สุรัช  แทน่งาม ล าพนู

431 ธนวฒัน์  วิรัช ล าพนู

432 ฐปณวชัร์  หิรัญพิงคะสนั ล าพนู

433 ชายชยั  ศรีจนัทร์ ล าพนู

434 ทองใบ  จนัทร์ทิพย์ ล  าพนู

435 รัฐพล  จนัตะนารี ล าพนู

436 ปาวรณีย ์ ดีจริง เลย

437 สายชล  พลูเศวตร์ เลย

438 เจษฎา  ธานี ศรีสะเกษ

439 สมเกียรติ  จึงตระกูล ศรีสะเกษ

440 สุริยนัต ์ จนัทะพนัธ์ ศรีสะเกษ

441 ดลยา  บญุช่วย ศรีสะเกษ

442 นนัทวฒัน์  บงคบ์ตุร ศรีสะเกษ

443 วชัระ  พลสนาม ศรีสะเกษ

444 องัคณา  หวา้รักกลาง ศรีสะเกษ

445 ขนิษฐา  แกว้พวง ศรีสะเกษ

446 กิตติศกัด์ิ  บญุยอ ศรีสะเกษ

447 โชตนา  ศรีมาศ ศรีสะเกษ



448 ณพาพร  โสอา ศรีสะเกษ

449 รุจิรา  ดาสนัทดั ศรีสะเกษ

450 ชนะชยั  ทรัพยท์วีสมบรูณ์ สกลนคร

451 หนูพิศ  เสนจนัตะ สกลนคร

452 ศรายทุธ  ยางสุด สกลนคร

453 นยันา  มลอิน สกลนคร

454 ชนะภยั  พนัธ์วฒัน์ สกลนคร

455 ภูริฑตั  พรหมดีราช สกลนคร

456 จนัเพญ็  เช้ือวงัค  า สกลนคร

457 น ้าตาล  อ่อนศรีคะ สกลนคร

458 ทนงศกัด์ิ  ศรีบรัุมย์ สกลนคร

459 จารุวรรณ  บตุรแสน สกลนคร

460 ภีรพล  บญุเริง สงขลา

461 สูใบด๊ะ  หมะแอ สงขลา

462 กนกศกัด์ิ  พทุธวิโร สงขลา

463 กลัยกร  สินชยักุล สงขลา

464 ไมกาโสม  วาด า สตูล

465 ณฐัพงค ์ ปากบารา สตูล

466 อุดม  หลีหมนั สตูล

467 สิริวฒัน์  เกตุแกว้ สตูล

468 อารียา  งะสมนั สตูล

469 อนงค ์ รอดเสน สตูล

470 ก่อสะหลี  โสะตา สตูล

471 อภิวฒัน์  อริยะพงษ์ สตูล

472 อเนก  สะอา สตูล

473 เหมือนฝัน  ชมมณี สตูล

474 รียา  นกัร า สตูล

475 ตีมะ  แหอะหลี สตูล

476 นนัทิดา  แกว้ค  า สตูล



477 ชนัยช์นก  แกว้สงัข์ สมุทรปราการ

478 บญุทิง้  ศรีแสง สมุทรปราการ

479 ชยัเวช  นอ้มสุระ สมุทรปราการ

480 จตุพล  โพธ์ิดี สมุทรปราการ

481 ธนวรรณ  นอมนั สมุทรปราการ

482 นธี  สะมดั สมุทรปราการ

483 สุชาติ  นาคปราสาท สมุทรปราการ

484 อนิวรรดา  มัน่เปล่ง สมุทรปราการ

485 พงคภี์ระ  สุ่มมาตย์ สมุทรปราการ

486 สุรชยั  วงษก์ระต่าย สมุทรปราการ

487 เกียรติศกัด์ิ  สร้อยป่ิน สมุทรปราการ

488 ตฤณ  พว่งสิริ สมุทรปราการ

489 พงเทพ  ยนิดี สมุทรปราการ

490 วิชยั  ตั้งตรงสากล สมุทรปราการ

491 เรวฒัน์  ชุ่มช่ืน สมุทรปราการ

492 วนัธงไชย  อุนาพรม สมุทรปราการ

493 ประคอน  บวัศิริ สมุทรสงคราม

494 อริส  ลิมปทิภากร สมุทรสงคราม

495 ศิลา  สวนพงษ์ สมุทรสาคร

496 อริสรา  แกว้วิลยั สมุทรสาคร

497 สหภาพ  ศรีนาค สมุทรสาคร

498 สุรพงษ ์ วงษไ์ล สมุทรสาคร

499 พิชญ  สุขเลิศ สมุทรสาคร

500 คณิตา  พรมประเสริฐ สระบรีุ

501 พีระยทุธ  จูกระจ่าง สิงห์บรีุ

502 วีระ  แก่นเก่า สิงห์บรีุ

503 วีระฤทธ์ิ  พนัธุ์ไมเ้ล็ก สิงห์บรีุ

504 บญุเรือง  หงษท์อง สิงห์บรีุ

505 สุรัตน์  หนมีน สิงห์บรีุ



506 วินยั  ขนัทอง สิงห์บรีุ

507 คณิต  กล่อมใจ สิงห์บรีุ

508 ธเนตร  วิทโยควง สิงห์บรีุ

509 ทนง  ดีจ  านงค์ สิงห์บรีุ

510 กมล  อินทศิลป สิงห์บรีุ

511 บงัเอิญ  ช่ืนชม สิงห์บรีุ

512 ณฐัพชัร์  จรสธรรมรัตน์ สิงห์บรีุ

513 จ ารัส  สิงห์ทอง สิงห์บรีุ

514 พชัรินทร์  เรียงขวา สิงห์บรีุ

515 จกัรเพชร  ทวีศรี สิงห์บรีุ

516 สมคิด  โตส าลี สิงห์บรีุ

517 ชยัธวฒัน์  ศรีเมือง สิงห์บรีุ

518 เทวฤทธ์ิ  จนัทร์เกตุ สิงห์บรีุ

519 ประไพ  วีระพนัธ์ สิงห์บรีุ

520 อ านาจ  จิว สุโขทยั

521 สมเจตน์  เทพประสิทธ์ิ สุพรรณบรีุ

522 ทศพล  ช่ืนฤทยั สุพรรณบรีุ

523 ภาณุพงษ ์ อ่วมเสือ สุพรรณบรีุ

524 สมใจ  อู่สุวรรณ สุพรรณบรีุ

525 พเยาว ์ อู่อรุณ สุพรรณบรีุ

526 เฉลิมพล  คุณโท สุพรรณบรีุ

527 ณรงคศ์กัด์ิ  เกษรศิริ สุพรรณบรีุ

528 อิทธิกร  เจริญวิบลูยผ์ล สุพรรณบรีุ

529 กรรนิการ์  สีดากิจ สุพรรณบรีุ

530 ไกรวรรณ  สุขอ่อน สุราษฎร์ธานี

531 พิณทิพย ์ ส าภา สุราษฎร์ธานี

532 อุทยั  ดวงดาว สุรินทร์

533 พลายชุมพล  ศรีชะฎา สุรินทร์

534 แสนชยั  ส าราญใจ สุรินทร์



535 สมนึก  หอมขจร สุรินทร์

536 รุ่งเกียรติ  ไพรงาม สุรินทร์

537 ซ่อนกล่ิน  ครอบกระโทก หนองคาย

538 วิวฒัน์  ศกัสุขมุ หนองบวัล าภู

539 แดง  คามเขต หนองบวัล าภู

540 ออมสิน  นามวิเศษ หนองบวัล าภู

541 มานพ  นิยมเหลา หนองบวัล าภู

542 อลิศชา  อนัโน อยธุยา

543 สุพจน์  นวนนาค อยธุยา

544 วรรณวิสา  พลเรือง อยธุยา

545 ธรรมนูญ  พรรณรัตน์ อยธุยา

546 พิษร์  คบปกุ อยธุยา

547 ชชัวาล  นอ้ยราวี อยธุยา

548 อาลิสมนัส์  ชยัมงคล อยธุยา

549 ต่อม  แดนดง อยธุยา

550 ณรงคฤ์ทธ์ิ  หอมทอง อยธุยา

551 อนงค ์ ทรัพยง์าม อยธุยา

552 น ้าดว้ง  ดว้งวิเชียร อยธุยา

553 อนนัต ์ จนัทะมา อยธุยา

554 ค าราม  มโหฬาร อยธุยา

555 ประยงค ์ มณีงาม อยธุยา

556 รัฐพงษ ์ ระหาร อยธุยา

557 ธนาทรัพย ์ นนัตสินธุ์ อยธุยา

558 อารี  สุวรรณ อ่างทอง

559 สมชาย  เงินแทบ อ่างทอง

560 สมหวงั  พยบัคานนท์ อ่างทอง

561 ศิลาทอง  ใสกระจ่าง อ่างทอง

562 อนุรักษ ์ เหล่าชุมพล อ านาจเจริญ

563 สุทธิกานต ์ โคตรอาสา อ านาจเจริญ



564 ยงยทุธ  บางเหลือ อ านาจเจริญ

565 เช่ียวชาญ  ลุนวงศ์ อ  านาจเจริญ

566 เอกพล  ทองผล อ านาจเจริญ

567 เทพพิทกัษ ์ สุตถกัดิ อ านาจเจริญ

568 พิทกัษพ์งศ ์ เผา่ผม อ านาจเจริญ

569 รัตนาภรณ์  โพธ์ิสุวรรณพร อุดรธานี

570 พงษธ์วฒัน์  ผาจวง อุดรธานี

571 สาวิตรี  แก่นโพธ์ิ อุดรธานี

572 กญัญาพร  จนัทะพิทกัษ์ อุดรธานี

573 เพญ็นภา  พรมภกัดี อุดรธานี

574 คมสนัต ์ กองกูล อุดรธานี

575 เทพพนม  ขนัขจร อุดรธานี

576 จิราภรณ์  เสวตวงษ์ อุดรธานี

577 ศรัณยา  เปรมปรีด์ิ อุดรธานี

578 ทองเพชร  เทพสุวรรณ อุดรธานี

579 จิราย ุ อยูเ่ปล่ียน อุตรดิตถ์

580 สมร  มากรักชาติ อุตรดิตถ์

581 นฤมล  ทองศรีจนัทร์ อุตรดิตถ์

582 ปัทมา  อุ่นค าผา อุตรดิตถ์

583 ทรงชยั  ปานศ กด์ิ อุตรดิตถ์

584 ฉวีวรรณ  อ่ินมีกุล อุตรดิตถ์

585 วุฒิพงษ ์ วนังาม อุบลราชธานี

586 ศราวุฒิ  ตน้พศัร์ อุบลราชธานี

587 กิตติศกัด์ิ  แกว้โส อุบลราชธานี

588 กฤษฎา  บุง้ทอง อุบลราชธานี

589 วนัชยั  พิพฒัน์ อุบลราชธานี

590 ยทุธพล  ค  าเสียง อุบลราชธานี

591 วีระชยั  เดชะค าภู อุบลราชธานี

592 ยภุา  ค  าประวติั อุบลราชธานี



593 ทวีศกัด์ิ  ทองยุน่ อุบลราชธานี

594 วนัเพญ็  แซ่โคว้ อุบลราชธานี

595 ศกัรินทร์  ทองบอ่ อุบลราชธานี

596 บรรจง  สิมโสม อุบลราชธานี

597 บญุศรี  บญุมาทดั อุบลราชธานี

598 รุก  แสนหอด อุบลราชธานี

599 อภินนัท ์ มงคลแกว้ อุบลราชธานี

600 ธวชัชยั  ผกูพนั อุบลราชธานี


