ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

กลุมโรงเรียนคลองเมืองหลวง
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร
12543 อนุบาลพิจิตร
นางสาวสุดใจ กกมาศ
6955 อนุบาลพิจิตร
นางสาวพจนา บุญคุ$ม
13086 อนุบาลพิจิตร
นางสาวภาณินี ห*านวิลัย
15148 อนุบาลพิจิตร
นางสาววาสนา รุ*งอินทร
8400 อนุบาลพิจิตร
นางบาหยัน รัตนปฏิมา
12906 อนุบาลพิจิตร
นางสาวป0ฐติกา ปาริจฉัตต
15512 อนุบาลพิจิตร
นางประภารัตน กลัดแก$ว
14266 อนุบาลพิจิตร
นางทรัพยทวี มูลคํา
12117 อนุบาลเมือง (ท*าหลวงสงเคราะห)
นางวันเพ็ญ แสงศรี
14841 วัดคลองโนน
นางสาวเฉวียน นิลทอง
10819 บ$านบึงตะโกน
นางนลินี บํารุงมา
10555 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร
น.ส.วิภา รัตนชัยวงศ
13861 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร
นายมณี ศรีบุรินทร
13598 วัดดงชะพลู/บึงสีไฟ

ที่
1
2
3
4
5
6

กลุมโรงเรียนหลักเมือง
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
13627 บ$านเมืองเก*า
10408 วัดเขื่อนฯ
6758 วัดโรงช$างฯ
8320 วัดดงกลาง
12726 วัดดงกลาง
12986 วัดเขารูปช$าง

ชื่อ – สกุล
นางจรัสแสง จุลกลับ
นางวิจิตร เพชรชาติชั้น
นางอุไร เอี่ยมราคิน
นางนิ่มนวล ผึ่งเย็น
นางรัตนา สุรรัตน
นางออมสิน ขําบัณฑิตย

7 นางปทมา เผ*าสวัสดิ์

ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายวิษณุ สนปJ
นางสมพิศ สดศรี
นายบํารุง สุขประเสริฐ
นางกนกรัตน บุญผ*อง

12941

วัดท*าข*อย/บ$านวังทับยา / วัดดงปHาคํา
/วัดวังหูทิพย

กลุมโรงเรียนหัวดงฆะมัง
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
9149 บ$านสวนแตง
8560 บ$านหัวดง
8664 วัดหนองนาดํา
13393 วัดฆะมัง/บ$านเนินยาว/วัดลําชะล*า

ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นางกัลยกร พันตรีเกิด
นางสุกรี สังวรกาญจน
นายอภิกฤตย ขําบัณฑิตย
นางกัทลี คารมปราชญ
นางนิรมล ตั้งปฏิการ

ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางณิชนันทน อาตวงษ
2 นางสมทรง บุตรวงศ
3 น.ส.โชติกา คชพงษ
4 นายสมัย ศรีระวัตร

กลุมโรงเรียนวังกลม
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
10484 ชุมชนบ$านวังกลม
9408 บ$านไดชุมแสง
7940 วัดหนองไผ*
10835 บ$านสายคําโห$
17096 บ$านน$อย/วัดบ$านบุ*ง
กลุมป/ามะคาบปากทาง
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
12450 บ$านท*ามะไฟ
6888 วัดปHามะคาบ
13230 วัดปHามะคาบ
วัดราชช$างขวัญ/วัดยางคอยเกลือ/บ$าน
12582
หนองถ้ํา/บ$านคลองอุดม/วัดเนินสมอ

ที่
1
2
3
4
5
6

กลุมโรงเรียนทาฬอไผยาว
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายกุศล ยิ่งยง
11435 บ$านท*าฬ*อ
นางนวพร ครุธทิน
8324 วัดดานคุรุราษฎรอุทิศ
สอ.ธงชัย อ*อนโยน
8433 วัดหาดมูลกระบือ
นายทวิช สายทอง
15135 วัดหาดมูลกระบือ
นายสมทรง จิตติละอองวงศ
9429 บ$านวังกระดี่ทอง
นางสมหมาย วิชัย
13645 วัดวังมะเดื่อ / วัดหงษ

ที่
1
2
3
4
5
6

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายพิษณุ เส็งพานิช
6478 สพป.พิจิตร เขต 1
นางสาวทองปอน พิรา
6843 สพป.พิจิตร เขต 1
นายอนุวัฒน มะลิวงษ
16731 สพป.พิจิตร เขต 1
นางสาวบุญอมร ไทยประเสริฐ
9417 สพป.พิจิตร เขต 1
นายกรี กองเทียม
11395 สพป.พิจิตร เขต 1
นางจันจิรา แพทองคํา
13017 สพป.พิจิตร เขต 1

ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายทวี หาแก$ว

ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
9181 ศึกษาธิการจังหวัด

กลุมโรงเรียนเอกชน
ที่
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
1 นางจรวยพร ถาวรพงษ
10505 ราษฎรบํารุง
2 นางสาวธวัลรัตน สงวนทรัพย
13559 ราษฎรบํารุง
3 ว*าที่ร$อยตรีสมพร ปานทิพย
15582 ราษฎรบํารุง
4 นางสาวชมภูนุช ศัพทอนันต
15342 ราษฎรบํารุง
5 นางสาววัชรี ดีมั่น
16437 ราษฎรบํารุง
6 นางสมจิตร สระทองคง
14152 อนุบาลธรรมศาสตร
7 น.ส.ศิริลักษณ เดียวสุรินทร
16016 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร
8 นางสมคิด งามสงวน
10542 อนุบาลวชิร
9 นางจิราภรณ โกวิท
15596 อนุบาลวชิร
10 นางสุนทราพร เมฆเจริญ
14883 อนุบาลวชิร
11 นางจุไรรัตน กวยทะวิมล
13456 อนุบาลวชิร
12 นางอรอุมา สุขเกษม
13586 อนุบาลวชิร
13 นางขนิษฐา บัวหลวง
13514 อนุบาลวชิรวิทย
14 น.ส.กนกศรี ประเสริฐสิทธิโชติ
15250 ยอแซฟพิจิตร
15 นางอิสรียาพร เกิดประดิษฐ
15565 ยอแซฟพิจิตร
16 นางอัจฉรา ผลส*ง
15605 ยอแซฟพิจิตร
17 น.ส.น้ําเพชร เพ็ชรคง
15720 ยอแซฟพิจิตร
18 นางสาวศศิธร ธนกิจดํารง
14929 พิจิตรอินเตอร

ที่
1
2
3

สหกรณ2ออมทรัพย2ครูพิจิตร จํากัด
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นางทิพย สังขกรณ
7829 สหกรณฯ
นางอรอินทุ สิริเหมวริทธิ์
14248 สหกรณฯ
นายปรีชา กล$ารบ
9157 สหกรณฯ

ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
น.ส.อัมพร สุดตา
น.ส.พิไลพร ชังเภา
นางศรีไพร ศรีระวัตร
นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ
นายเจริญ มะมา

6 นายประสานสุข เรือนมูล

กลุมโรงเรียนทาเยี่ยม
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
16325 บ$านหนองตะเคียน
15347 บ$านหนองตะเคียน
13802 บ$านท*าเยี่ยม
7204 บ$านวังอ$อ
6966 บ$านวังทับไทร
บ$านหนองจั่ว / บ$านหนองสาหร*าย /
14686
บ$านตลุกหิน / บ$านหนองสองห$อง

กลุมโรงเรียนหนองหญ4าเหล็ก
ที่
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
1 นางสาววิชชุดา เกตุพิจิตร
14688 บ$านทุ*งสําราญ
2 นายศรายุทธ ตาสี
14441 อนุบาลสากเหล็ก
3 นายสุเทพ ถัดทะพงษ
11370 อนุบาลสากเหล็ก
4 นายสมหมาย สกุลณี
7958 อนุบาลสากเหล็ก
5 นางบุญธรรม เมิกสว*าง
14031 บ$านปากดง
6 นางน้ําฝน นุ*มอ*วม
14524 คลองทรายใหญ*
7 นางอังศุธร บุญมา

ที่
1
2
3
4
5
6
7

9137

บ$านท*าพิกุล/บ$านถ้ําคะนอง/
บ$านคลองทรายราษฎรอุทิศ

กลุมโรงเรียนวังทาช4าง
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายประทีป ด$วงกัน
11164 ชุมชนวัดวังจิก
นางสาวรัฐภรณ สุรัตนสุขเกษม
10362 ชุมชนวัดวังจิก
นายบํารุง เมืองทอง
10996 วัดท*าบัวทอง
นายเสนาะ ศรีพิเศษ
7775 บ$านโพธิ์ประทับช$าง
นายธงชัย สาคร
7431 บ$านบึงโพธิ์
นายสมชาย พูลทัศน
8147 วัดบ$านไผ*ท*าโพใต$
นางสุมาลี ศรีทอง
13327 บ$านวังกระโดน / วัดบ$านลํานัง

ที่
1
2
3
4
5
6

กลุมโรงเรียนดงเสือใหญ
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นางวิไล งามสม
7136 บ$านดงเสือเหลือง
ว*าที่ ร.ท.กฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสิรฐ
14378 บ$านนาพิบูลพิทยา
นายสุธาศิน ตั้งสุวรรณเจริญ
16039 บ$านหนองพง
นายอดุลย โรจนสว*าง
14671 อนุบาลโพธิ์ประทับช$าง (ทุ*งใหญ*)
นางณัฐชยา วิชาสิทธิ์
12862 อนุบาลโพธิ์ประทับช$าง (ทุ*งใหญ*)
นางสารภี รอดมณี
8623 บ$านทุ*งประพาส

7 นายนุกูล เอียมอาจ

ที่
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายณัฐปกรณ เอี่ยมแดง
น.ส.สายสมร มั่นแก$ว
น.ส.อรุณี สมยาสุข
นางนันทนภัส นุชพ*วง

5 นายสุวิทย ภุมรินทร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

5625

วัดเนินพยอม / บ$านหนองขานาง / บ$านบ*อปTUง
เกลือ / บ$านห$วยคําตาล /บ$านห$วยน$อย

กลุมโรงเรียนไผรอบ
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
16660 บ$านหนองหัวปลวก
16857 บ$านหนองหัวปลวก
12815 วัดสระประทุม
16414 วัดหนองหลวง
บ$านหนองไม$แดง / บ$านไดโพธิ์/
8926
วัดเกาะแก$ว /วัดไผ*รอบ

กลุมโรงเรียนเนินสวาง
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายไพบูลย อยู*สุข
9503 บ$านเนินขวาง
นายถาวร ส$มจันทร
10614 บ$านเนินขวาง
นางสาวดารารัชนี สงวรรณ
16512 บ$านเนินพลวงวิทยา
นางสาวอาภัสรา สุกใส
16586 บ$านเนินพลวงวิทยา
นางอรพิน เพ็ชรโต
6948 บ$านหนองสะแก
นางกชกร หัสแดง
12947 บ$านหนองสะแก
นางแสงระวี พรมมี
7072 บ$านมาบมะไฟ
นายบุญเจน เกตะมะ
12275 บ$านหนองคล$า

ที่
1
2
3
4
5
6

กลุมโรงเรียนกําแพงสาม
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายไพโรจน ทิพยกองลาศ
13782 ชุมชนบ$านกําแพงดิน
นางภัทรียา คงเจริญ
10918 วัดศรีศรัทธาราม
นายสัญญา งามอยู*
9674 บ$านท*าแห
นายอํานาจ ศรีทิม
13989 อนุบาลสามง*าม
นางวัดตุลี เพ็ชรแก$ว
7233 วัดวังแดง
นางพนากร กุชะนันท
13837 บ$านวังโปHง/วัดบ$านไร*

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กลุมโรงเรียนหนองโสน
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
16779 บ$านหนองโสน
15222 บ$านหนองโสน
16832 บ$านปHาแซง
16681 บ$านมาบกระเปา
15913 บ$านสุขสําราญ
16871 บ$านไผ*ใหญ*
14844 บ$านบึงเฒ*า
10034 บ$านบึงเฒ*า

ชื่อ – สกุล
นางน้ําผึ้ง โพธิ์ศรี
นายจักรพันธ พุฒกาง
น.ส.วาสนา ชูจิตร
นางแสงอรุณ บุญยิ้ม
น.ส.วนาลี รกไพร
น.ส.พรทิย เขียวขํา
นายอํานาจ คุ$มชัย
นางอมรรัตน รัศมี

กลุมโรงเรียนเนินปอรังนก
ที่
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
1 นายสมร บุญมา
8323 วัดเนินปอ
2 นางวิไลพร แก$วรอด
7943 บ$านมาบแฟบ
3 นางเนตรนภา ก$านแก$ว
8325 บ$านสระยายชีมิตรภาพที่79
4 น.ส.วรรณิกา พฤกษไพศาล
17006 วัดบ$านใหม*
5 นายไพศาล เพ็ชรวิจิตร
9817 บ$านรังนกฯ
6 นางวาสนา เขียวพุ*มพวง
14482 วัดจระเข$ผอม
7 นางอารีย สุคนธวิโรจน
11137 บ$านโนนไผ*ขุ*ย
บ$านหนองน้ําเขียว / บ$านยางห$าหลุม/
8 นางเกษร ภาษาทอง
14192
บ$านเนินพยอม

ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นางสาริณี เที่ยงอยู*
นางอารมภ เกิดเกตุ
นางผกาพร เดียวสุรินทร
น.ส.วาสนา ทานะมัย
นายสนามชัย ม*วงมี
น.ส.ศริญา กันใจ

7 นางสํานวน จํานงคภักดี

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นางวรรณชนก พงษเหล็ง
น.ส.มนัสวี สมบูรณ
นางนิภา ฆ$องชัย
นางเพ็ญศิริ ศรีอ*อนทอง
น.ส.ศศิธร วรอินทร
นางวิมลพรรณ ศรีใจวงษ
นายสุเชษฐ คุณนิธิกร
นายธันย วรรณโชดก
นางลัดดา เมฆสุวรรณ
น.ส.สุกัญญา ถนอมมิตร
นายประกอบ สูตรอุดม

กลุมโรงเรียนหนองโมกข2
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
10656 วัดโนนปHาแดง
11241 วัดวังตะขบ
14306 บ$านหนองริ้น
16640 ชุมชนบ$านหนองหญ$าปล$อง
11015 บ$านสระบรเพ็ด
16201 อนุบาลพุทธชาติ
8914

อนุบาลวชิรบารมี(ต$นประดู*) / วัดหนองหลุม /
บ$านบัวยาง / บ$านยางนกกระทุง / วัดกลาง
วงศมณี/บ$านโนนทอง

กลุมโรงเรียนบ4านนาบัว
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
13974 วัดบ$านนา
16838 บ$านปลวกสูง
15000 บ$านยางสุขวัฒน
8355 บ$านโนนสะเดา
14483 บ$านหนองหูช$าง
7133 บ$านนิคม
11575 บ$านยางตะพาย
9672 บึงบัวพิทยาคม
9016 บึงบัวพิทยาคม
11848 บ$านหนองขาว
14725 บ$านหนองขาว

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุมโรงเรียนวังปลาไหล
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายวิชญพล ถิ่นนุช
7932 อนุบาลวังทรายพูน
นายธานี ไรยนารถ
8360 อนุบาลวังทรายพูน
นางชนัญชิดา ทองบู*
16371 ชุมชนบ$านเนินหัวโล$หนองยาง
นางสร$อยนภา หอมเจริญ
16431 ชุมชนบ$านเนินหัวโล$หนองยาง
นายเนตร ตรีสูนย
16116 บ$านทุ*งโม*ง
นายประยุทธ สุขมณี
9520 บ$านท*ากระดาน
นายวิโรจน เรือนสวัสดิ์
7813 บ$านหนองปลาไหล
นายเสวก พิลา
6719 บ$านคลองสะแกปHาหวาย
น.ส.ศิรินทิพย หาญบูรณรักษ
11854 บ$านบุ*งมะกูดวังพลับ/บ$านใหม*เนินสวรรค

ที่
ชื่อ – สกุล
1 นางไพสอน เนาวประดิษฐ
2 นางศิขรินทร สดสี
3 นายโชติภัทร แสงสุวรรณ

กลุมหนองพระปล4อง
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
12604 บ$านยางสามต$น
15727 บ$านหนองพระ
10147 บ$านหนองพระ

4 นายประพันธ ทองไพบูรณ

10559

5 นายวชิระ แซ*อุน

16405

ที่
1
2
3
4
5

ชุมชนวัดหนองลากฆ$อน/บ$านดงพลับ
/ วัดหนองจิกเภา
วัดหนองปลาหมอมิตรภาพ / วัดหนองปล$อง /
วัดใหม*สามัคคีธรรม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายประวิตร วิริยม
10038 สพป.พิจิตร เขต 2
นายประเทือง เข็มเพชร
10568 สพป.พิจิตร เขต 2
นางพัชรินทร เครือป0ญญา
9636 สพป.พิจิตร เขต 2
น.ส.รุ*งนภา บุญสิงห
13420 สพป.พิจิตร เขต 2
นางธัญสุดา พึ่งไชย
16594 สพป.พิจิตร เขต 2

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

กลุมโรงเรียนตะพานหิน 01
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายประชิน ชินโคตร
13707 วัดวังสําโรง
นายประพันธ ขุนไชย
11855 วัดวังสําโรง
นายมานัส หนูทอง
12822 วัดบึงน้ํากลัด
นางจุฑามาศ ตลับเพชร
12007 วัดทับหมัน
นางคํานึง บุญทั่ง
10031 วัดทับหมัน
นายประจวบ เพ็งพัน
10818 วัดวังหว$า
นางบัวชุม เรืองรุ*ง
11573 วัดท*าปอ
นางจีลา จะสุนา
14290 วัดวังไคร$
นายธีระพงศ ประสิทธิเขตรวิทย
14383 วัดคลองคูณ
นางวัฒนา กุลเจียง
11493 วัดโพธิ์ลอย
นางจันทิรา จันทวงศ
11214 วัดธงไทยยาราม
นายป0ญญา ชูกําลัง
10662 วัดคลองข*อย
นางรัณยสิตา วนเวชกุลยภักดี
16222 ดรุณบัณฑิตพิทยา
นางเพ็ญศรี สุขสมกิจ
15883 สิริวัฒนาบริหารธุรกิจฯ
นางสมพร บุญทั่ง
7127 วัดทับปรู / บ$านบึงประดู* / บ$านสามบึงบาตร
/ บ$านหนองหวาย / วัดคลองทองหลาง
นายเพ็ญ สงวนศิลย
10015

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุมโรงเรียนตะพานหิน
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
นางมณี ทรวดทรง
11056
นายวินัย ทรวดทรง
8403
นายนิคม สุทธิพงษวิจิตร
14711
นายทวิช จุลินทร
12385
นายรถทรง จุลินทร
13377
นางฐาปะนี จุลินทร
14476
นางวิชชุดา สว*างแสง
16510
นายปราโมทย ปานอ*อง
16649
นายรณภพ กล*อมเกลี้ยง
14282
น.ส.วรวรรณ สินอําพล
16168
นางสุพัตรา เอี่ยมสะอาด
8411
นายณรงคฤทธิ์ จุลพันธ
10298
นางวิภาวดี ชื่นเรือง
11060

02
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
วัดปHาแดง
วัดต$นชุมแสง
เทพประทาน
นรบุตรศึกษา
นรบุตรศึกษา
นรบุตรศึกษา
นรบุตรศึกษา
หัวเฉียว
ดงตะขบราษฎรสงเคราะห
ดงตะขบราษฎรสงเคราะห
ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
วัดสัตตวนาราม
วัดเขารวก

ที่
ชื่อ– สกุล (ตอ)
14 นางสนอง กัลปVเจริญศรี
15 นางสมพร จิราพร

เลขทะเบียน
14952
10078

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุมโรงเรียนบางมูลนาก
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
นายประเวทย ทองแบน
10085
นายธวัชชัย คําแผลง
11417
นายสมชาย หวังประเสริฐ
13264
นายประกอบ บรรณาธรรม
12967
นายสมปอง ม*วงกร
8605
นายณัฐวุฒิ ก$อนแก$ว
11317
นางจันทนา น$อยเอี่ยม
10197
นางปวีรกัญญ เชื้อสุวรรณ
11757
นางนิศานาถ ขุนนาถ
14486
นายดํารงคเกียรติ โพธิ์พุก
9389
นางยุพา เชื้อแฉ*ง
12013
นายธนูศักดิ์ ยอดดําเนิน
13899
นางณิชกมล ขุนเพ็ง
13807
นางวิมล หุ*นวัน
6662
นางกันยารัตน วัลลิภากร
13548

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุมโรงเรียนบางมูลนาก
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
น.ส.มานิต เนียมจันทร
13939
นายอุดม จันทรโท
9126
นายชัยพงษ ดียิ้ม
14399
น.ส.จันทรทิมา พงษพานิช
17003
นางวงษเดือน อินทรพรหม
7904
นายศุภชัย สุวรรณพานิช
13911
นางทัศนีย ไพรสัณฑ
10812
นองอารมณ ทรงบัวผัน
6412
นางพัลลภา ชูมลัยวงษ
15407

10 นายธีรภัทร จุลพันธ

16487

หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
จันทวิทยา/วัดหาดแตงโม / อนุบาลตะพานหิน(หนอง
พะยอม) /เขาพนมกาวหนองนกยาง /บ$านเนินทราย/
ราษฎรวิทยา / บุญส*งวิทยานุสรณ

01
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
บ$านไดปลาดุก
บ$านไดปลาดุก
โถงจื้อบางมูลนาก
วัดหนองกอไผ*
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
บางมูลนากราษฎรอุทิศ
บางมูลนากราษฎรอุทิศ
บางมูลนากราษฎรอุทิศ
อนุบาลบางมูลนาก
อนุบาลบางมูลนาก
อนุบาลบางมูลนาก
อนุบาลบางมูลนาก
อนุบาลบางมูลนาก
บํารุงราษฎรวิทยาคม
02
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
ศรีประสิทธิ์วิทยา
บางไผ*ราษฎรสงเคราะห
วัดลําประดาใต$
วัดลําประดาใต$
อนุบาลอําเภอบางมูลนาก(วัดห$วยเขน)
อนุบาลอําเภอบางมูลนาก(วัดห$วยเขน)
วัดวังตะกู
วัดห$วยเรียงกลาง
วัดลําประดาเหนือ
วัดท*าหอย / วัดวังน้ําเต$า / วัดพฤกษะวนาราม
/ วัดลําประดากลาง / วัดมะกอกงอ

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
น.ส.จุฑามาศ จันทรอ่ํา
นางอิสรา ยอดยิ่ง
นายเดิมพันธ จาดเมือง
นายวินัย มีเย็น
นางฑิฐพร วันแก$ว
น.ส.สุรางคนา รัตนเศรณี
นางนัทวรรณ ศรีอินทร
นางประจวบ เกิดเกตุ
นางกฤษณา ณ ลําปาง
นางจิตติกาญจน ชมชาติ

11 นายทยุทธ สาลีจันทร

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลุมโรงเรียนโพทะเล 01
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
14208 วัดโพทะเล
13277 วัดโพทะเล
6112 อนุบาลโพทะเล
13765 อนุบาลโพทะเล
17138 อนุบาลโพทะเล
16298 อนุบาลโพทะเล
16108 บ$านหนองบัว
10391 วัดบ$านท$ายน้ํา
15873 วัดบ$านท$ายน้ํา
7756 บ$านวังตายศ
14293

บ$านคลองตางาว / บ$านเนินโพธิ์บ$านปากน้ํา /
บ$านหนองไผ*มาบชุมแสง / วัดบ$านตาล

กลุมโรงเรียนโพทะเล 02
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายสมพงษ นรพงษ
7769 วัดพร$าว
น.ส.เชาวนี สุวรรณทอง
15819 วัดพร$าว
นายเสถียร พุ*มไพจิตร
8244 วัดขวาง
น.ส.จินดาพร อั่วหงวน
16182 ชุมชนบ$านทุ*งน$อย
นางลาวรรณ เข็มทอง
9648 ชุมชนบ$านทุ*งน$อย
นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
12837 บ$านท*าบัว
นายสมบัติ ผลาผล
9792 บ$านวังแดง
น.ส.นิตญา น$อยดี
16769 บ$านน$อย “ปรึกอุทิศ”
นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
14542 วัดคงคาราม
ว*าที่ร$อยตรี ดร.สมาน ขาวหนู
14084 ชุมชนบ$านบางคลาน
นางอมารรัตน สารินนท
7443 บ$านเนินแค
นายปาธาน อยู*สวัสดิ์
8309 วัดบ$านท*านั่ง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุมโรงเรียนโพทะเล 03
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นางอุลัยวรรณ สังขเมือง
14337 ชุมชนทะนงบ$านไร*
นายจักรา ฉิมพาลี
16876 ชุมชนทะนงบ$านไร*
นายกมล สุขสว*าง
13647 บ$านบางพล$อยางหลวง
นางสุจิตรา ทําบุญส*ง
14719 บ$านยี่มุ*ย
นายสุรพล ทองอ*อน
12929 วัดบ$านท*าขมิ้น
นายสันยา จําปาทอง
16849 วัดหนองคล$ายางพะเนียด
นางฑิฆัมพร นากกลัด
6190 บ$านหนองตะแบก
น.ส.อังคนา มีเย็น
13941 วัดบ$านพังน$อย
นายสุเทพ โฉมศรี
8557 วัดบ$านห$วยยาว

10 นายเทิง บุกบุญกรณีย

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8415

วัดบ$านหนองดง / บ$านทุ*งใหญ*/ บ$านท*า
มะไฟ/บ$านน้ําผึ้ง / บ$านไร*

กลุมโรงเรียนทับคล4อ 01
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายดิเรก ทับทิม
14089 วัดชัยศรี
นางทิพวรรณ บุญประสม
10042 บุรพรัตนวิทยาคาร
นางรัตนา หมอนเมือง
13461 บุรพรัตนวิทยาคาร
นางพรพิมล แดงทองดี
12782 วัดหนองน้ําเต$า
นางลาวัลย สิงหอุดร
10333 ชุมชนวัดสายดงยาง
นายพินิจ พวงทอง
13100 อนุบาลทับคล$อ
นายรังสิวุฒิ จิอูY
16018 วัดปHาเรไร
นางวาสิตา เทศขํา
14623 ไทยรัฐวิทยา 60
จ.ส.อ.พิทักษ สีหะวงษ
13422 บ$านใหม*ราษฎรดํารง
นางรําพึง ขวัญแก$ว
7435 บ$านคีรีเทพนิมิต

11 นางสมบูรณ เหมหาญ

9904

วัดศรีรัตนวราราม / บ$านเขาโล$น /
วัดสัตตศิลาอาสน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กลุมโรงเรียนทับคล4อ 02
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายกุศล จันทรปาน
9749 วัดเขาทราย
นายเดชา วิภาตะภูติ
13850 วัดวังหินเพลิง
น.ส.รติกร หมอนเมือง
13294 วัดวังแดง
นายมงคล นาควิสุทธิ์
8700 วัดวังแดง
นายสุรพงษ ศรลัมน
15938 บ$านเขานกยูง
นางกาญจนา กองสังข
14990 บ$านเขาพระ
น.ส.สุธินี ปTZนทอง
16811 อนุบาลสุธินี
นายณัฐพล คล$ายขํา
13411 เยาวชนศึกษา
นางสมศรี คล$ายขํา
13849 เยาวชนศึกษา
นางสุคนธทิพย คมขํา
14894 สี่แยกเขาดิน
น.ส.อุษา กลมาศ
16860 วัดไดอีเผือก
นายสมชาย พูลฉันทกรณ
16261 วัดวังกระชัน
นายไสว เพิ่มพรม
6448 บ$านเนินม*วง / วัดบางเบน /วัดเขาส$าน / บ$านหนองจอก

ที่
1
2
3
4
5
6

กลุมโรงเรียนดงเจริญ 01
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายพีรศักดิ์ โตคําวรพจน
12230 สํานักขุนเณร
นางสุนทรินทร จันทรา
9964 สํานักขุนเณร
น.ส.นงคนภา อินทรใหญ*
13114 วัดวังเรือน
นายสานิตย พุดทรัพย
15064 วังก$านเหลือง
นายจีระพงษ ราชมณี
12693 วังก$านเหลือง
นายสมหวัง เขียวสวาท
9595 วัดใหม*ดงเจริญ

7 นายคํารณ อ*อนสําลี

ที่
1
2
3
4
5
6

11322

บ$านวังบงค / หนองง$าว / วัดวังหินแรง/
บ$านวังกะทะ

กลุมโรงเรียนดงเจริญ 02
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
น.ส.กาญนวริฐา ชูกําลัง
16616 อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)
นางสุจิตรา โพธิ์ดี
14138 ห$วยพุกวิทยา
นายวิเชียร ปานแก$ว
7684 บ$านไดลึก “ประชานุสรณ”
นางพรพิพัฒน ตั้งจิตรวัฒนากุล
12096 บ$านไดรัง (ราษฎรอุทิศ)
นายเจตนิพัทธ คุ$มคํา
15282 วัดหนองสนวน
นายสําเริง คําแผลง
13464 วัดใหม*วังหว$า / วัดหนองสองห$อง

กลุมโรงเรียนบึงนาราง
ที่
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
1 นายมานะ พรหมอยู*
7694
2 นางวรรธนา ทับทอง
8858
3 นายธรรมเนียม ทับทอง
10533
4 นางสาวกษมา โตขํา
15096
5 นายเฉลียง เนื้อไม$
9815
6 น.ส.นิรมล นาคเอม
15927
7 น.ส.รชนิศ หมื่นยงค
16641

01
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
บ$านทุ*งพรหมทอง
วัดบ$านบางลายเหนือ
วัดบ$านบางลายใต$
วัดบ$านบึงนาราง
บ$านหนองแขม
บ$านหนองแขม
บ$านห$วงปลาไหล / วัดบ$านคลองข*อย

กลุมโรงเรียนบึงนาราง 02
ที่
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
1 นายบุญนํา บัวทิม
7009 บ$านบึงทับจั่น
2 นายสมาน ส$มอ่ํา
14368 บ$านบึงทับจั่น
3 นางนิภารัตน แก$วศรีเมือง
14721 บ$านโปHงวัวแดง
4 น.ส.ชนกวนัน เรืองศรี
16819 บ$านโปHงวัวแดง
5 นายชิน ใจบุญ
9300 บ$านแหลมรัง
6 นายประทีป ธรรมนาม
10004 บ$านแหลมรัง
7 นายวัชรศักดิ์ นุกูล
7125 บ$านทุ*งทอง
8 นายชาลี เอี่ยมประดิษฐ
7792 บ$านศรีศรัทธาฯ
9 นางกรุณา หนูทวน
10393 บ$านศรีศรัทธาฯ
10 น.ส.ปริญญาพร สีบุ
16407 บ$านวังพร$าว
11 นายอภิชาติ อ*อนเอม
14987 วัดบ$านบึงลี
12 น.ส.ชนภัทร อินทศร
13885 อนุบาลบึงนาราง(ห$วยแก$ว)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ – สกุล
นายบุญธรรม อ*อนจันทร
นางสุภาพร ช*วยพยุง
นายเอกพันธ จันอินทร
น.ส.จามรรัตน ถุงเงิน
นางจีษณัฎฐ กลัดแก$ว
น.ส.จุฑามาส ริยะขัน
น.ส.สุกัญญา พวงพันธ
นางนงนุช เพ็งศิริ
นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ
นางดาว เมืองสอง
นางอังคนา จันทรประเสริฐ
นางสุภาพร สุขวิถี
นางสาวลัฐิกานต ฏารักษ
นางสุวรรณา ธงไชย
นางพรนภัสพัฒนถาวร
นางอัจฉรา ตุ$มสุวรรณ
นางสาวณิชกมล มีศิริ
นางสาวพรเพชร สิงหสังข
นางเรณู อึ้งศรีวงษ
นางปราณี เดือนแจ$ง
นายสมชาย สถิตโกศล
นายทวี เจริญหุ*น
นายพิษณุ มรรณทัต
นายอภิชาต ด$วงฉุน
นางรัตนา ทั่งทอง
นางณัฏฐิรา คําพันธ
นางสาวปาจรีย สถิตสวรรค
นายอดุลย คําตัน
นางสาวลัคณา มันตะวัตร
นางอรัญญา เจียมศรีชัย
นางอังคณา ภูมินทอง

สหวิทยาเขตที่ 1
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
7848 พิจิตรพิทยาคม
12459 พิจิตรพิทยาคม
8902 พิจิตรพิทยาคม
15281 พิจิตรพิทยาคม
16093 พิจิตรพิทยาคม
14948 พิจิตรพิทยาคม
15195 พิจิตรพิทยาคม
12098 พิจิตรพิทยาคม
12855 พิจิตรพิทยาคม
14017 พิจิตรพิทยาคม
14256 พิจิตรพิทยาคม
14446 พิจิตรพิทยาคม
13520 สระหลวงพิทยาคม
14023 สระหลวงพิทยาคม
14061 สระหลวงพิทยาคม
11306 สระหลวงพิทยาคม
15778 สระหลวงพิทยาคม
15311 สระหลวงพิทยาคม
7679 หัวดงรัฐชนูปถัมภ
13822 หัวดงรัฐชนูปถัมภ
6481 หัวดงรัฐชนูปถัมภ
11005 วังกรดพิทยา
7060 วังกรดพิทยา
14594 เมธีพิทยา
12487 ศูนยประสานงาน สพม.41 (พิจิตร)
13693 สากเหล็กวิทยา
13857 สากเหล็กวิทยา
13692 สากเหล็กวิทยา
15931 สากเหล็กวิทยา
11438 วังทรายพูนวิทยา
13427 วังทรายพูนวิทยา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สหวิทยาเขตที่ 2
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายหิรัญ อ*อนใจ
11250 สามง*ามชนูปถัมภ
นายนภดล ภุมรินทร
10864 สามง*ามชนูปถัมภ
นางราตรี บุญมี
14410 สามง*ามชนูปถัมภ
น.ส.คนึงสุข สว*างเพียร
9242 สามง*ามชนูปถัมภ
นางวราภรณ เนียมประเสริฐ
15026 กําแพงดินพิทยา
น.ส.อรุณลักษณ ธัญรัตนทวีลาภ
17038 กําแพงดินพิทยา
นายวณัฐพงศ ทองคํา
11404 เนินปอรังนกชนูทิศ
นายวรจักษ ชาวด*าน
16389 หนองโสนพิทยาคม
น.ส.กชนันท เจริญสุข
16229 หนองโสนพิทยาคม
นางปริศนา รอดอ*อง
16368 หนองโสนพิทยาคม
สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทรดี
15553 วชิรบารมีพิทยาคม
นายสิทธิพร เทพนาคิน
15417 วชิรบารมีพิทยาคม
น.ส.มนัสนันท ภู*หนู
16781 วังโมกขพิทยาคม
นายสังวร นิลขาว
15419 วังโมกขพิทยาคม
นางสุวิชา เนตยานันท
11170 วังโมกขพิทยาคม
นายสมพงษ เนียมถนอม
9123 สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
นางราวรรณ ทิลานันท
15677 สรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
นายบุญญา คามเกตุ
7042 ดงเสือเหลืองพิทยาคม
นายอนุรักษ จําปาแก$ว
9186 ดงเสือเหลืองพิทยาคม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

สหวิทยาเขตที่ 3
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายธวัชชัย เทศขํา
14274 ตะพานหิน
นางหฤทัย อุดคํามี
13253 ตะพานหิน
น.ส.ทัศนีย นารี
16075 ตะพานหิน
นายเกรียงไกร ลิ้มประเสริฐ
11386 ตะพานหิน
นางรุ*งนภา บรรเจิดกิจ
14876 ตะพานหิน
นางบุณฑริกา บุญเกษม
15574 ตะพานหิน
นางวัลลาห สายอุบล
13348 ตะพานหิน
นางวลัยพร อุไรพันธ
10255 ตะพานหิน
น.ส.ธิดารัตน โตเทศ
16273 ตะพานหิน
นายสุวิทย สว*างรักษ
8211 ตะพานหิน
นายชินโชติ โตเจริญ
9150 ตะพานหิน
นายวิเชียร เทพโสภา
12573 ทุ*งโพธิ์พิทยา
นายพชร เอมสกุล
14996 วังสําโรงวังหว$า
นางพัชรีญา สุวรรณคีรี
16463 วังสําโรงวังหว$า
นายจตุรงค นรมัตถ
12968 เขาทรายทับคล$อพิทยา
น.ส.รตินัย ผายรัศมี
13930 เขาทรายทับคล$อพิทยา
นายพีระ กล$าวิกรณ
9133 เขาทรายทับคล$อพิทยา
นายวันชัย น$อยขํา
12257 เขาทรายทับคล$อพิทยา
น.ส.พรนิภา บัวสถิตย
15221 วันทีสถิตยพิทยาคม
น.ส.ณัฐสิรี เดชาติวงศ ณ อยุธยา
15967 วังงิ้ววิทยาคม
นายชัยชน หน*อมาก
14507 ดงเจริญพิทยาคม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ– สกุล
น.ส.กาญจนา แสงสุวรรณ
น.ส.นุชนาฎ มีทอง
นางกฤษณา พุ*มชาวสวน
นางทิพยวรรณ นามโสวรรณ
นางอรทัย บุญยิ่ง
นายสุรศักดิ์ แสงมณี
นายนนทศักดิ์ ศรีน*วม
นางป0ทมา เปรมทอง
นายชัยรัตน นวลสิงห
น.ส.รจมาลี โฉมอุดม
นายทิว มนูณธรรม
นางนาถอนงค ทสะสังคินทร
น.ส.นภาวรรณ เหลืองทองคํา
นายวรพงษ ประเสริฐศรี
นายวันชัย บุญสอง
นายมานพ บุญยิ่ง
นายวินัย ยุพจันทร
นายภูวดล ชื่นอยู*
นายประสาน พัฒยา
นายพสุธันยจูทัย

สหวิทยาเขตที่ 4
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
14590 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
15155 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
14450 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
12552 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
13654 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
7121 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
13877 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
10026 บางมูลนากภูมิวิทยาคม
12768 วังตะกูราษฎรอุทิศ
15189 วังตะกูราษฎรอุทิศ
10256 โพธิธรรมสุวัฒน
15718 โพธิธรรมสุวัฒน
16144 โพธิธรรมสุวัฒน
16724 โพธิธรรมสุวัฒน
17021 โพธิธรรมสุวัฒน
13055 พิบูลธรรมเวทวิทยา
10880 ท*าเสาพิทยา
16339 ห$วยยาวพิทยาคม
14415 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม
17007 แหลมรังวิทยาคม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.เมือง
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายเทอด โหมดชัง
1980 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายจิรวัฒน คลังเพชร
9714 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางสุปรีดา สวาสุ
1692 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางพรทิพย ขมินธกูล
9875 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางสุนันท สุริยาภาส
3810 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายสมเกียรติ บูรณกูล
2911 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางบังอร สัมมาทัต
10155 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางจินตนา แก$วศรีทอง
10373 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายขจิตร วิเศษจุมพล
2801 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายสถิต ขมินธกูล
8150 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายสมหมาย โตนาราง
5727 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายสงวน วิเชียรสรรค
12405 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางทัศนีย รัตนเลิศ
13415 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางเรณู ศรีแก$ว
15375 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายชัยพร อนันทป0ญญสุทธิ์
7549 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายบุญเลิศ ถาวรศักดิ์
5517 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางสาหร*าย วิงพัฒน
4194 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางชะลอ โพธิ์ศรี
1510 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายวัลลภ กันฟ0ก
4691 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางเกสร ปTZนฑะศิริ
2193 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางสาวจินดา ศรีหิรัญ
5856 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายประทีป ศรีแก$ว
9949 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายชุมพล บุญถึง
3125 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางลําดวน คลังเพชร
9589 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางสาวภัสณภรณ พ$องพงษศรี
10157 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายประสิทธิ์ โพธิ์วัฒน
5675 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางชนิดา ถาวรศักดิ์
5947 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางกรองแก$ว โพธิ์วัฒน
3193 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางจินตนา พึ่งพันธ
11180 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางกัลยา ศรีนาค
4973 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางอารีรัตน เหล*าทวี
5843 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางสาวสมถวิล ขมินทกูล
1785 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง

ที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อ – สกุล (ตอ)
นายจํานง อํามาตยมณี
นายบัญญัติ แกล$วเกษตรกรณ
นางบุญเลี้ยง จิราพงษ
นางรัชฎา สมศักดิ์
นางศรีกัญญา กลีบจันทร
นางสาวเบญจา จิราพงษ
นายประจวบ เป[าเพชร
นางสาวธนิดา รุ*งเรืองศรี
นายมณี มัชฌิมา
นางสรณสิริ อินทรเถื่อน
นายประเสริฐ ขุนเพชร
นายสมคิด ประสานจิตร
นายสมภพ เพ็ชรนาถ
นายทัศนีย เส็งพานิช
นางเพ็ญศรี ภาคถารีย
นางกมลรัตน อนันทป0ญญาสุทธิ์
นายวุฒิชัย ไชยพรพัฒนา
นายวีระ บุ*ยศิริรักษ
นายมณฑล หย่ําวิลัย
นายสําเภา กรุตนาถ
นางรัตนา อัศวรักษ
นายวิเชียร มธุรส
นางเรณู สุทธิพรชัย
นายเสนาะ ป0Uนทอง
นางศิริพร ควรพันธ
นางประนอม กรประเสริฐ
นายสุทัด ชื่นผล
นางศรีรัตน ศรีชมภู
นางชุติกาญจน วิเชียรศรีกุล
นางจิตติมา โตนาราง
นายศุภสงกรานต พฤกษะวัน
นางเรณู บุญเจริญ
นางสาวเสาวณี โคกทอง

เลขทะเบียน
3929
5404
4840
8509
6165
6158
10410
2401
2474
11981
9439
3927
5490
11471
3497
10418
15260
4982
6629
3961
5397
6712
9168
3014
2743
2524
4766
5779
5951
10371
8619
6040
6439

หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง

ที่
66
67
68
69
70
71
72

ชื่อ – สกุล (ตอ)
นางสาวสุทธากุล นรรัตน
นายสากล พรหมจันทร
นางรุจิรา บุญเกตุ
นางพนมพร เพชรอําไพ
นางนิยมพร กันฟ0ก
นายสุรชัย มารบุรี
นางประไพ นรพักตร

เลขทะเบียน
2937
7655
9440
15094
10424
5824
12114

หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง

ข4าราชการบํานาญกลุมยอยทาฬอ
ที่
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
1 นายเสงี่ยม ศรีรัตนา
3500 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
2 นางลําจวน สายสุวรรณ
2654 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง

ที่
1
2
3
4
5
6

ข4าราชการบํานาญกลุมบานไมรู4โรย
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นางสาวนพวรรณ แซ*ตั้ง
7771 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางกิ่งฟ[า แสงจันทรฉาย
5838 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายสมศักดิ์ เปJยวัฒน
9224 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายธัมยุทธ นกน$อย
10937 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางอรสา พันธุสด
10023 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางสาวสุรีย เกษรอุบล
11154 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง

ที่
1
2
3
4

ข4าราชการบํานาญกลุมเพื่อนชาววัง
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายเฉลิมศักดิ์ พฤกษะวัน
13375 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายสหัส นันทะนานุศิษฎ
7733 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายมนัส อยู*เบิก
9050 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางกรรณิกา ทองแก$ว
3509 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง

ที่
1
2
3

ข4าราชการบํานาญสามัญศึกษา อ.เมืองพิจิตร
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายศิลปVชัย สังขเมือง
10186 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นางพาณี จันทนเทศ
5224 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง
นายทรงกิต จันทรมณี
5974 ข$าราชการบํานาญ อ.เมือง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายวรพงษ บุญคุ$ม
4861 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
นายอเนก จิราพงษ
5187 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
นายสุนันท บงการณ
4292 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
นางบุษกร รัตนนคร
7279 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
นางอนงค ไชยูปถัมภ
4952 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
นางสาวแววตา ปรีชาสกล
3501 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
นางอารีย จิราพงษ
7507 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
นายสมพงษ จําเนียรการ
11193 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
นายชิง วงมงคล
4566 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก
นายสมจิต แช*มชัย
3181 ข$าราชการบํานาญ อ.สากเหล็ก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช4าง
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายสมบูรณ โพธิ์เจริญ
3243 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นายประเสริฐ พิทักษ
4658 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นายชํานาญ กุลศรี
14380 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นายพิชัย เพชรไทย
4354 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นางบังอร เสมา
4660 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นายอนันต มิ่งมณี
8633 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นายนาริต เที่ยงธรรม
14504 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นางชุลีพร มังกรแก$ว
9131 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นายจําเนียร บุสดี
4883 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นางพัชรินทร เมืองทอง
6264 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นายสมเกียรติ โตประพันธ
15552 ชมรมบํานาญ อ.โพธิ์ประทับช$าง
นายอํานวย รุ*งเรือง
6714 บําเหน็จ-ย$ายต*างจังหวัด อ.โพธิ์ประทับช$าง
นายเฉลียว เอี่ยมวิไล
9729 บําเหน็จ-ย$ายต*างจังหวัด อ.โพธิ์ประทับช$าง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.สามงาม
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายประทีป ดอนจันทรไพร
3586 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายประมล คุณวัฒนสิน
1952 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายณรงค สอนเขียว
5566 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายผินคัญทับ
2493 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายสมัย คําเขียว
2504 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายประเสริฐ คุรุปราการกิจ
2124 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นางบังอร คชาภิชาติ
3594 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายเรืองศักดิ์ คชาภิชาติ
3862 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายประสิทธิ์ กลั่นสุข
5908 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายประจวบ พิมมา
4536 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายเยื้อน หมอกมืด
3624 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นางเกสร กัลยาณวิสุทธิ์
6652 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นางเยาวภา สุขเรือง
5441 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายวันชัย เที่ยงอยู*
10521 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายสุรชัย กิจจาจารย
9212 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นางสุทิศา เวชศิลปV
10219 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นางวรรณา ใจรักษ
13403 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายธีรยุทธ ตั้งใจ
5295 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายถวิล เขียวเขิน
15280 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายไพฑูรย กัลยาณวิสุทธิ์
8824 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม

ที่
1
2
3
4

ชมรมบําเหน็จ-บํานาญ เฉพาะกิจ อ.สามงาม
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายอํานวย หนูทอง
10007 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายไพโรจน คอประเสริฐศักดิ์
9601 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายสําราญ ศรีปาน
10162 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม
นายสรายุทธ เพ็ชรรอด
10536 ข$าราชการบํานาญ อ.สามง*าม

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.วชิรบารมี
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายนพรัตน หวาจ$อย
4156 ข$าราชการบํานาญ อ.วชิรบารมี
นายจินต ลาวิน
4252 ข$าราชการบํานาญ อ.วชิรบารมี
นายจํานงค แก$วทอง
13126 ข$าราชการบํานาญ อ.วชิรบารมี
นายจรูญ ศรีกระจ*าง
9605 ข$าราชการบํานาญ อ.วชิรบารมี
นายชัยรักษ เอื้อวีรวัฒนวงค
7985 ข$าราชการบํานาญ อ.วชิรบารมี
นางสุวลี เอื้อวีรวัฒนวงค
15444 ข$าราชการบํานาญ อ.วชิรบารมี
นายวินัย ชุ*มเย็น
12759 ข$าราชการบํานาญ อ.วชิรบารมี

ที่
1
2
3
4
5

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.วังทรายพูน
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายดีตรง ชูประสิทธิ์
8218 ข$าราชการบํานาญ อ.วังทรายพูน
นายทองแดง สิงหป[อง
12113 ข$าราชการบํานาญ อ.วังทรายพูน
นายศักดิ์ชัย รุ*งเรือง
3413 ข$าราชการบํานาญ อ.วังทรายพูน
นายสมนึก ปJทนงค
7604 ข$าราชการบํานาญ อ.วังทรายพูน
นายไพรัช จันทรา
5700 ข$าราชการบํานาญ อ.วังทรายพูน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายยงยุทธ สุขดิษฐ
8459 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นายชวลิต เงินเส็ง
3788 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นางจริยา ศศิลาวัณย
4204 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นายสิริเชษฐ สุขคํามี
9560 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นางสิริเพ็ญ สุขคํามี
9558 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นางสุวรรณา แหลมทอง
11203 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นางถาวรี มางาม
4644 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นายสุทิน เปJZยมสิน
5886 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นางพาชื่น กฤตฤกษ
4579 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นางอุดม ส*งศรี
3151 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นางปTยะนาถ เปJZยมสิน
6038 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นางสุมาศ จันทรา
7533 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นางอภิชญา พิพัฒนกุล
12115 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
นายสุรินทร อินทกูล
3028 ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน

ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ– สกุล (ตอ)
นายประกอบ เหล*ากสิการ
น.ส.อัมพร ทองกุล
น.ส.จันเพ็ญ ขะมันจา
นายประจวบ สุขศิริ
นายวรเศรษฐ ลือจรัสไชย
นายบุญธรรม เอี่ยมต*อม
นางพุทธชาติ สุขิตานนท
นางเพ็ญจันทร มั่นคงดี
นางสุรภี เอี่ยมต*อม
นายบุญเลิศ พวงลดา
นายไพฑูรย อินกลั่น
นายสมยศ สุขดิษฐ
นายวรเศรษฐ พงษธนกิตต
นายไพโรจน พิทักษ
นายจํารูญ ทับทอง
นายกมล เทพบุตร
นายสมศักดิ์ ค้ําชู

เลขทะเบียน
1850
6512
9970
6341
2357
2815
9327
5550
2637
6575
4556
2915
4095
6825
9715
2263
4243

หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน
ข$าราชการบํานาญ อ.ตะพานหิน

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชมรมบํานาญมัธยม อ.ตะพานหิน
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นางอรสา เปรมฤดีเลิศ
7494 บํานาญมัธยม อ.ตะพานหิน
น.ส.จิราภรณ เจริญชัยวรรณ
6051 บํานาญมัธยม อ.ตะพานหิน
นางสุจินต หลวงนรินทร
5117 บํานาญมัธยม อ.ตะพานหิน
นางศิริลักษณ ธรรมทักษา
4990 บํานาญมัธยม อ.ตะพานหิน
นายดํารง นวมครุฑ
10760 บํานาญมัธยม อ.ตะพานหิน
นางทักษวรรณ นวมครุฑ
9018 บํานาญมัธยม อ.ตะพานหิน
นายจุติรักษ อินทรสุข
10679 บํานาญมัธยม อ.ตะพานหิน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายอุดม รังษีสุทธิรัตน
3291 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางชูศรี รังสีสุทธิรัตน
4994 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นายวิรัช แก$วแกมเข
9104 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางส$มแป[น พรหมจันทร
9450 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางสังวุฒิ กลั่นหวาน
2667 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางวาสนา จันคนา
2228 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางวรรณภา รัตนเศรณี
4620 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางสาวมณฑา นิลวดี
3714 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นายจรัญ ญาณกิจ
4102 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นายสุทิน โลทิม
10667 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นายสมหวัง วิทยารางสกุล
6723 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นายอนุวัฒน สมสุข
12164 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางทองเพียร น$อยสอน
10678 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางชัชรินทร หงสยิ้ม
3194 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นายธนู น$อยสอน
3822 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางสาวจันทรชิด กุลทนันท
4250 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางวันเพ็ญ มีมุข
9457 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางมนัส จันทรเจริญ
9024 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางชูศรี เมฆทรัพย
4276 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางสาวจิรพันธ จันทรศรีวงศ
2779 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางนิตยา ความสุข
11723 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางปราณี พรมจีน
5144 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางสริลทิพย ด*านดํารงรักษ
3008 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก
นางดารณี น$อยสอน
3999 ข$าราชการบํานาญ อ.บางมูลนาก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชมรมบํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายสุเทพ เพ็งแจ$ง
5895 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นายพิสูจน เนตรคํา
9447 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นายบัญญัติ พวงทรัพย
2412 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นายสุรินทร พิลึก
8920 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นางสาวสายหยุด บัวศรี
8542 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นายเสนาะ หงสฤทัย
14036 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นายธนกฤต แก$วมณี
7626 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นางศิรินารถ บัวมั่น
4713 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นางนิตยา บุญทรงสันติกุล
8539 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นางเฉลิมศรี เจริญกุล
6895 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นางกรรณิการ นุ*นอ*อน
8946 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นายศุภลักษณ ด$วงทอง
10790 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก
นายสมภพ จุลพันธ
6591 บํานาญเฉพาะกิจ อ.บางมูลนาก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายสมบัติ จงรักไทย
3169 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายบํารุง ศรีจันทรกลัด
3571 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายไวพจน สัญชัยชาติ
4622 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายบุญช*วย เหมือนช$าง
4717 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายเจน วัฒนานันท
2205 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายบุญชอบ เครือเนาวรัตน
3295 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายวิเชียร ภู*กัน
10554 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายสําเนา สุวรรณหงษ
5990 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายประยูร เมืองฤทธิ์
2142 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นางทัศนีย เนียมฤทธิ์
3524 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายกระชด วิริต
4472 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายประจวบ ศรีเกษม
9173 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายนิพนธ นากรบ
4999 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายประยงค สิสี
14942 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นายไพบูลย นาคสุข
2610 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
นางศรีสุดา น*วมศิริ
5448 ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล

ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ– สกุล (ตอ)
นายทวิน เนียมฤทธิ์
นายชูศักดิ์ พึ่งชัย
นายสะอาด กะปุระ
นางวรรณี นากรบ
ว*าที่ร$อยตรีประเจตน สิงหสถิตย
นายสาโรจน พรมแตง
นายปณิธาน กันสุข
นายบุญสืบ หะทะยัง
นายสํา มั่นเขตกิจ
นายสํารวย จุลพันธ

เลขทะเบียน
5003
8470
7442
4931
2546
3911
7630
7881
8471
10002

หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
ข$าราชการบํานาญ อ.โพทะเล
บําเหน็จ- ย$ายต*างจังหวัด อ.โพทะเล
บําเหน็จ- ย$ายต*างจังหวัด อ.โพทะเล
บําเหน็จ- ย$ายต*างจังหวัด อ.โพทะเล)
บําเหน็จ- ย$ายต*างจังหวัด อ.โพทะเล
บําเหน็จ- ย$ายต*างจังหวัด อ.โพทะเล

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.ทับคล4อ
ชื่อ– สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายธเนศ รัตนพุก
2333 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางเสาวนีย มิ่งขวัญ
2995 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นายอัมรินทร วิรัชโชติพันธ
3576 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางยุพยงค ชนิตรนันต
3602 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นายพินิจ ฉิมไทย
3840 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางอ*อนจันทร พูลเอี่ยม
4642 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางสายบัว เหมะสถล
9756 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นายสุรศักดิ์ พรมพลอย
5638 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางทิพวรรณ บัวเทศ
7248 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นายวิสิทธิ์ ทินปาน
7531 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางประทม สุดตา
7675 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นายณรงค พานิช
8184 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นายชอบ อินทรสุข
8571 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นายพิชิต ภู*เปลื้อง
9120 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางศิริรัตน อาษาศึก
9395 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นายประสิทธิ์ ทองประเสริฐ
10114 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางทิพวรรณ สุวรรณโรจน
12243 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นายอําพันธ จันทรกุล
12264 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางพรรณี ขันธพันธ
11538 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ
นางณฐวรรณ คันธิยงค
12320 ข$าราชการบํานาญ อ.ทับคล$อ

ที่
1
2
3
4
5

ชมรมข4าราชการบํานาญ อ.ดงเจริญ
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นางนิภานันท บุญจิตร
6453 ข$าราชการบํานาญ อ.ดงเจริญ
นางสุรียพร หงษนําบัญชาชัย
8076 ข$าราชการบํานาญ อ.ดงเจริญ
นายสามารถ ทรัพยประสงค
4340 ข$าราชการบํานาญ อ.ดงเจริญ
นายสมจิตต พรมจีน
3102 ข$าราชการบํานาญ อ.ดงเจริญ
นายแวว คํานนท
4460 ข$าราชการบํานาญ อ.ดงเจริญ

ข4าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง
ที่
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
1 นางศิริพร มณีกรรณ
4345 ข$าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง
2 นางบุญเรือน รังสีวงศ
5561 ข$าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง
3 นางพัชรี ศรีนาราง
4720 ข$าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง
4 นายธนรัตน อภัยภักดิ์
11358 ข$าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง
5 นายนพรุจ เฟ^Zองณรัช
3165 ข$าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง
6 นางนงคราญ ช*างด$วง
2669 ข$าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง
7 นายประจักษ ช*างด$วง
2947 ข$าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง
8 นายสุทัน เนียมทอง
5218 ข$าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง
9 นางลออ เนียมทอง
5995 ข$าราชการบํานาญ อ.บึงนาราง

ที่
1
2
3

ข4าราชการบํานาญเทศบาลเมืองพิจิตร
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
นายคม พรหมเมศร
3310 บํานาญเทศบาลเมืองพิจิตร
นายพิเชษฐ วัฒนะกูล
4089 บํานาญเทศบาลเมืองพิจิตร
นายณรงค ทับบุญมี
2760 บํานาญเทศบาลเมืองพิจิตร

ข4าราชการบํานาญเทศบาลตะพานหิน
ที่
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
1 นายพยนต เพชราวรรณ
10725 บํานาญเทศบาลตะพานหิน
บํานาญเทศบาลเมืองบางมูลนาก (กลุมบํานาญท4องถิ่น)
ที่
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
1 นายจรุง เย็นกล่ํา
3531 บํานาญเทศบาลเมืองบางมูลนาก
2 นางจิตรลดา เย็นกล่ํา
10690 บํานาญเทศบาลเมืองบางมูลนาก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ – สกุล
นายสมเกียรติ อินกYง
น.ส.ศศิธร อภินันทโน
น.ส.รุ*งนภา วิรัญจันทร
นางเกศกาญจน กองคํา
นางนกน$อย ห$องทองคํา
นางอัญชลี ชัยธนะกุลมงคล
นางฐิติยา จันทรชัยภูมิ
นางกนกเนตร ฉุยฉาย
น.ส.นฤมล สุขศรีแก$ว
นางบุญนาค วงษจันทนา
นายพิศิษฐ สินบุญประเสริฐ
นายภูริชัย ต*ายเกิด
นางชญานิษฐ จันทรมณี
นายสมเกียรติ คัชมาตย
นางพัลลภา ศิริพงษ
นางกิมลิ สุขเมฆ
น.ส.ดาวเรือง รวมเจริญ
นางมณี แจ*มสว*าง
น.ส.อรวรรณ นาควิจิตร
น.ส.อันธิกา สุวรรณราช
นางจาวรรณ ฉิมลี
น.ส.จรี โสพิณ
นางภรัณญา จิตตระกูล
นางกุลิศรา ช*างทุ*งใหญ*
นายบุญยัง พลสงฆ
นางศิริวรรณ หงษฤทัย
น.ส.ปภาภรณ ทองดี
น.ส.ธนิตา อินทมานนท
นางสุจิตรา มีเย็น
นายเรวัต สุภรังษี
นางวิจารีย อ*องละออ

กลุมเทศบาล
เลขทะเบียน
14805
13288
15371
15369
13775
12538
13357
16042
15312
6566
17030
13582
15363
14062
13171
14324
13258
13556
16370
15586
14360
14358
14351
14433
6401
9254
16840
15252
6893
7591
11524

หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
กองการศึกษาเทศบาลเมืองพิจิตร
เทศบาลบ$านปากทาง
เทศบาลบ$านปากทาง
เทศบาลบ$านปากทาง
เทศบาลบ$านปากทาง
เทศบาลบ$านปากทาง
เทศบาลบ$านปากทาง
เทศบาลบ$านปากทาง
เทศบาลบ$านปากทาง
เทศบาลบ$านท*าหลวง
เทศบาลบ$านท*าหลวง
เทศบาลราษฎรเจริญ
เทศบาล "5 ธันวามหาราช"
กองการศึกษาเทศบาลตะพานหิน
เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร
เทศบาล 2 ตะพานหิน
เทศบาล 2 ตะพานหิน
เทศบาล 2 ตะพานหิน
เทศบาล 2 ตะพานหิน
เทศบาล 4
กองการศึกษาเทศบาลบางมูลนาก
เทศบาล 1 บางมูลนาก
เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เทศบาล 2 วัดชัยมงคล
เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อ – สกุล (ตอ)
นางรัฐติกร รักทุ*ง
นายจักรกฤษณ แก$วมณี
นางสาวสุพัตรา ช*วยพยุง
นายนิธิโรจน วัฒนาบัวยิ้ม
นางนรินทร หาดอ*อน
น.ส.ชุติกาญจน ฤกษอุดม
น.ส.จารวี พูลทวี
น.ส.เบญจมาศ ทองอ*วม
นางสุปราณี รอดเมือง
นางวีรนุช บุตรเพ็ง
นางสิริกร แก$วทอง
นายสุริยันต สําแดงเดช
น.ส.นภัสภรณ สอนดา
น.ส.จุฑาธิป อินทรชื่น
นางวรรณา พัฒยา
นางสุภาภรณ อาษาศึก
นางชนิดาภา จันทรเม$า
นางพรปวีณ เดชจุ$ย
นางสุดารัตน มากเจียม
นางรุ*งทิพย ศรีสิงห
นางสุคันธา หอมทอง

เลขทะเบียน
14806
15082
15708
14363
16521
15532
15517
16332
14951
15838
15878
15943
16305
15745
16393
16345
16881
15811
16235
16146
16111

หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
อปท.เมือง
อปท.เมือง
อปท.เมือง
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช$าง
โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช$าง
เทศบาลตําบลไผ*รอบ
อปท.โพธิ์ประทับช$าง
อปท.โพธิ์ประทับช$าง
เทศบาลตําบลสากเหล็ก
อบต.หนองพระ
อบต.หนองปลาไหล
อบต.วังทรายพูน
เทศบาลตําบลสามง*าม
อปท.สามง*าม
อบต.ทับคล$อ
เทศบาลตําบลทับคล$อ
อปท.โพทะเล
อปท.โพทะเล
อปท.ดงเจริญ
อปท.ตะพานหิน
อปท.ตะพานหิน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล
นายบุญชอบ โพธิ์ประเสริฐ
นายนาวิน บุญคุ$ม
นางสุดารัตน จันทสมิต
นายบุญเสริม เพ็ชรกลัด
น.ส.ศิริรัตน แก$วเวชวงศ
นายธีระวัฒน จันตระ
นายชเกียรติ รบมีชัย
นางสุกัญญา คล$ายสุวรรณ
นายวินัย แก$ววงศวาร
นายมานพ เกตุแจ*ม
นายสรรค ดอนอินทรทรัพย
ว*าที่ ร.อ.รังสรรค อิ่มอยู*
นายยรรยง ธรรมวโร
นายประสงค จิตรารัชต
นายประเสริฐ เฉยดิษ
ว*าที่ร$อยตรีฑีฆายุ ชูบัว
น.ส.ทิวา เอมธานี

ชื่อ – สกุล
นายประดิษฐ พรมเอี่ยม
นายณรงค สมบัติใหม*
นายเสรี เสียงวัฒนะ
นายภัทรพงก จันทรวงศ
นายบุญเชิด นาคไพจิตร
นองพร$อมศรี จันทรสุกรี

กลุมอาชีวศึกษา
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
11562 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
11521 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
15378 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
10274 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
10191 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
14634 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
8667 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
16271 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
11405 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
12345 วิทยาลัยสารพัดช*างพิจิตร
9760 วิทยาลัยสารพัดช*างพิจิตร
16549 วิทยาลัยสารพัดช*างพิจิตร
12743 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
7353 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
14825 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
16664 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
16659 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
บํานาญอาชีวศึกษา
เลขทะเบียน
หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
3629 บํานาญอาชีวศึกษา
5069 บํานาญอาชีวศึกษา
8361 บํานาญอาชีวศึกษา
7457 บํานาญอาชีวศึกษา
12213 บํานาญอาชีวศึกษา
5203 บํานาญอาชีวศึกษา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุมพิเศษ
ชื่อ – สกุล
เลขทะเบียน
นายไพฑูรย บัวสนิท
16376
น.ส.ธัญวรัตน บรรเทาทุกข
16453
น.ส.เบญญาภา เรืองเดช
16417
ว*าที่ร$อยตรีรัชฎาภรณ เมฆอ่ํา
16419
นายชัยวัฒน นากแก$ว
14738
นางภรณี เลาวกุล
15995
นางปราณี โรจนอรุณ
15996
น.ส.ปรีชญ นิลนารถ
13836
ส.ต.ท.หญิงนุชรินทร ธีระบุญยะ
13594
นางพัชรี รุ*งอินทร
11932
นายวรวุฒิ ศรีบุญเรือง
14710
นายวราวุฒิ คําพันธ
14579
น.ส.รสสุมาลย สุบินตัน
15542
นายวิโรจน นาคอ$น
8746
น.ส.ไพรินทร มีทอง
16768

หนวยงาน/โรงเรียน/ชมรม
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
สํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร
สํานักงานพระพุทธศาสนา
พิจิตรป0ญญานุกูล
พิจิตรป0ญญานุกูล
พิจิตรป0ญญานุกูล
บางลายพิทยาคมฯ
บางลายพิทยาคมฯ

