
คณะพทุธศาสตร ์(บรรพชติ) หนา้ที ่1

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ  ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5043010053 พระไพรัตน์ ปภสฺสโร ปานอยู่ คลองตาล 3.34 อันดับ 2
2 5043010045 พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ สุจิตฺโต ทับทิมทอง ป่าธารทอง 3.27 อันดับ 2
3 5043030062 พระมหาสุวรรณ สนฺตจิตฺโต ดีจริง ราษฎร์ศรัทธาธรรม 3.18
4 5043010011 พระครูธีรศาสนก์จิจาทร ธีรภทฺโท มีแจ้ง ใหม่พรมพิราม 3.14
5 5043010037 พระมหาราศรี รตโน รัตนะ พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.09
6 5043010029 พระมหาบุญเรือง สุทฺธสีโล เขาแก้ว มะขามเต้ีย 3.07
7 4943010172 พระค าภีร์ ปณฺณาโณ แสงแก้ว ธรรมเกษร 3.03
8 5043010070 พระสุรชัย ธีรชโย พุม่มรดก ป่าสัก 2.94

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่  30  มีนาคม  2555

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช จังหวัดพิษณุโลก
คณะพุทธศาสตร์  สาขาวิชาปรัชญา



 คณะครุศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่2

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ  ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5043020059 พระทรงวุธ สุนนฺโท เอี่ยมทุง่ บึง 3.58 อันดับ 1
2 5043020041 พระชาญชัย เขมปฺโ เงินจันทร์ พฤกษะวันโชติการาม 3.33 อันดับ 2
3 5043020024 พระวรธนกร จนฺทโสภโณ แก้วพิลา ราชธานี 3.27 อันดับ 2
4 5043020105 พระอนนท์ านวีโร เทีย่งแท้ ไทยชุมพล 3.14
5 5043020083 พระสมชัย นิสฺสโภ ประกอบพรชัย ไทยชุมพล 3.05

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่  30  มีนาคม  2555

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช จังหวัดพิษณุโลก
คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศึกษา



คณะมนุษยศาสตร(์บรรพชติ)หนา้ที ่3

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ  ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5043030046 พระมหาดิเรก ปิยธมฺโม ฉ่ าบุตร ราษฎร์ศรัธาธรรม 3.68 อันดับ 1
2 5043030089 พระวุฒิชัย วุฑฺฒิวรฺู ปานเกิด พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.54 อันดับ 1
3 5043030071 พระมหานิกร รกฺขิตธมฺโม โตแฉ่ง พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.47 อันดับ 2
4 5043030038 พระมหาดวงอ านาจ สิริมงฺคโล แสนแสง สวรรคาราม 2.98
5 5043030119 พระเฉลิมพล กนฺตธมฺโม สามโพธิศ์รี วังวารีศรีศรัทธาธรรม 2.16

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่  30  มีนาคม  2554

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช จังหวัดพิษณุโลก
คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่4

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ  ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5043010061 พระศรศิริ ติสรโณ โปร่งจิต สันติวัน 3.32 อันดับ 2
2 5043040017 พระมหาเกียรติภูมิ ปภสฺสโร รุนเพ็ง หาดทรายงาม 3.30 อันดับ 2
3 5043040092 พระธีรวัต จรณธมฺโม คนึงทรัพย์ บัวหลวง 3.26 อันดับ 2
4 5043040106 พระบุญยิ่ง เตชปฺุโ กระจาย สันติวัน 3.23
5 5043040165 พระปลัดรัฐชัย อคฺคปฺุโ แสงชาวนา ห้วยแก้ว 3.21
6 5043040122 พระบุญดี จิตฺตปฺุโ ดีโต สันติวัน 3.10
7 5043040025 พระเฉลิม าณเมธี กล้ิงกลอง ประสิทธิชัย 3.08
8 5043040173 พระวิฑูร อนาวิโล แกนทองเจริญ โคกสลุด 3.03
9 4943040152 พระประดิษฐ์ ปคุโณ เทีย่งตรง ธรรมเกษร 3.01
10 5043040262 พระอ านวย นาควโร คุ้มบ้านไร่ ราษฎร์เจริญ 2.99
11 5043040211 พระสมถวิล ผาสุโก มั่นพุทธ แหลมโพธิ์ 2.98
12 5043040084 พระทวีศักด์ิ ปิยสีโล วงษ์ลา โพธิญาณ 2.97
13 5043040050 สามเณรวีระพงษ์ สายทองแท้ ประสิทธิชัย 2.90
14 5043040157 พระยุทธศาสตร์ โกวิโท กมลรัตน์ โพธิชัยนาบึง 2.86
15 5043040131 พระพรชัย รติโก อิ่มเพ็ง กลาง 2.76
16 5043040246 พระอุเทน ปนาโท จันเทส ไผ่ล้อม 2.52
17 5224304016 พระประจักษ์ รวิว โส คงพูล วังทอง 3.07 เทียบโอน
18 5224304075 พระกิตติศักด์ิ สนฺตจิตฺโต ถิ่นทับ วังปลาดุก 3.04 เทียบโอน
19 5224304032 พระวิทวัฒน์ วฑฺฒธมฺโม สุขมาก พฤกษะวันโชติการาม 2.96 เทียบโอน
20 5224304024 พระมหาสุนทร สุนฺทราจาโร แก้วทับ วังปลาดุก 2.90 เทียบโอน
21 5224304059 พระเสริมพงศ์ พุทฺธิว โส คล้ายเนียม ท่าหลวง 2.67 เทียบโอน
22 5224304041 พระมานะชัย ชาคโร ตาลเยี่ยน พิกุลวราราม 2.56 เทียบโอน
23 4943030041 Phra Chan Rat chanthapanyo Som Cambodia 3.20 อนัดับ 2

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ  ฉายา นามสกุล วัด เกรด หมายเหตุ
1 5143042011 พระครูเวฬุวนัพิทักษ์สุนทร เวรมุตฺโต พ้นเวร ไผ่ล้อม 3.58 อันดับ 1
2 5143041619 พระจ ารัส กิจฺจสาโร บุตรวงษ์ ตระพงัทองหลาง 3.53 อันดับ 1

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช จังหวัดพิษณุโลก
คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่  30  มีนาคม  2555

คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชาการจัดการเชงิพุทธ



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่5

3 5143041589 พระปลัดก้าน สนฺติกโร ชัยวงศ์ ตล่ิงชัน 3.50 อันดับ 1
4 5143041295 พระครูเมธาประยุตต์ สุเมโธ หลักดี ป่าสัก 3.49 อันดับ 2
5 5143041635 พระสมุห์ชาญ ชาตวีโร พรมชาติ คลองเขนง 3.47 อันดับ 2
6 5143041660 พระใบฎีกาดิเรก เตชวโร นาโตนด ธรรมปัญญาราม 3.47 อันดับ 2
7 5143041741 พระครูสุตวิริยสุนทร สุชาโต อัตไพบูล ห้วยไคร้ 3.47 อันดับ 2
8 5143042160 พระสมุห์สุริยัน ยนฺตสีโล ขาวมะลิ ราษฎร์ศรัทธาธรรม 3.47 อันดับ 2
9 5143041813 พระครูสุจิตวรปรีชา อติลโย สุขค า ภาวนาราม 3.44 อันดับ 2
10 5143041872 พระครูไพบูลศาสนกิจ ติสาโร ธูปหอม ดงยาง 3.44 อันดับ 2
11 5143041686 พระธวัฒชัย โกวิโท รวมพล ห้วยไคร้ 3.42 อันดับ 2
12 5143041899 พระปลัดมนัส ชุติปฺโ บุญหลง หนองกก 3.42 อันดับ 2
13 5143042135 พระครูสุจิตธรรมสุนทร ธมฺมจาโร เนียมหอม กงไกรลาศ 3.42 อันดับ 2
14 5143042127 พระสุนทรธรรมาภรณ์ เตชปฺโ รอดบาง พระศรีรัตนมหาธาตุ 3.40 อันดับ 2
15 5143042259 พระอุทัย อุทโย เกตุโกเมนทร์ คูหาสุวรรณ 3.39 อันดับ 2
16 5143041724 พระสมุห์นักรบ อภินนฺโท บ ารุงชัยกุล หนองเฒ่า 3.36 อันดับ 2
17 5143041902 พระมาโนช าณาสโย เต็มวัน เชิงคีรี 3.35 อันดับ 2
18 5143041988 พระครูวิสุทธิสัทธานุกลู วิสุทฺโธ อิ่มเขียว ราษฎร์ศรัทธาราม 3.35 อันดับ 2
19 5143042038 พระครูสถาพรมงคลวัตร มงฺคโล คชโตนด สามพวง 3.35 อันดับ 2
20 5143041694 พระนคเรศ ธีรปฺโ อาคม ตล่ิงชัน 3.32 อันดับ 2
21 5143042224 พระครูอาทรสังวรศีล อชิโต จันทรา สวา่งอารมณ์วรวาร 3.32 อันดับ 2
22 5143042003 พระวันชัย ชุตินฺธโร จันแดง สามพวง 3.31 อันดับ 2
23 5143041848 พระครูพิทกัษก์ิจโกศล นนฺทปสาโท นนท์ประสาท ก าแพงงาม 3.28 อันดับ 2
24 5143042143 พระสมุห์สุนันท์ สุนนฺโท ช้างกลัด ศรีโพธิง์าม 3.28 อันดับ 2
25 5143042178 พระอธิการสุวรรณ  านธมฺโม มั่นมาก ศรีสังวร 3.28 อันดับ 2
26 5143041775 พระอธิการบุญธรรม ิตาจาโร เขียวกาหลง บึง 3.27 อันดับ 2
27 5143042232 พระอิทธิพล ชิตมาโร มารศรี ไทชุมพล 3.27 อันดับ 2
28 5143042097 พระครูสังวรสีลาภิรม ส วโร ห่วงตุ่น เชิงคีรี 3.26 อันดับ 2
29 5143042062 พระอธิการสมชาย ปริปุณฺโณ ทับทิมใจ มุจรินทาราม 3.24
30 5143041830 พระสมุห์พรม เขมจิตฺโต แมลงภู หัวฝาย 3.21
31 5143042119 พระภานุพงษ์ ภานุว โส กังวาน บ้านซ่าน 3.21
32 5143041244 พระจิรวัฒน์ อุปรกฺขิโต โกสิงห์ กลางสุริยวงศ์ 3.21
33 5143041783 พระบุญฤทธิ์ อาภาธโร ทองนาค คลองเขนง 3.17
34 5143041643 พระไชยยงศ์ ภทฺทธมฺโม พุม่จันทร์ คูหาสุวรรณ 3.16
35 5143041856 พระอธิการพิภักด์ วิปุโล คงน้อย ดุสิตดาราม 3.16
36 5143041601 พระอธิการไกรสุวรรณ จนฺทโก อินทะโชติ ใหม่สามัคคีธรรม 3.13
37 5143041287 พระครูพเิศษพฒันพธิาน กตปฺุโ เล้าเนืองรินทร์ เสนาสน์ 3.12
38 5143041945 พระครูกิตยากรพิพัฒน์ ยสปาโล เขียวสีห์ หนองกลับ 3.10



คณะสงัคมศาสตร(์บรรพชติ) หนา้ที ่6

39 4943040535 พระยุทธนา นิสฺสโก ปัญญาค า แหลมเจดีย์ 3.10
40 5143041970 พระวิพล ติสฺสว โส ดุริยศักด์ิ ห้วยไคร้ 3.09
41 5143041236 พระปลัดกิตติศักด์ิ สกฺกธมฺโม สักกลม ท่าสะเดาศรัทธาราม 3.07
42 5143042241 พระครูอุดมปญัญาวุฒิ ธีรปฺโ บุญเรือน บึงภูเต่า 3.06
43 5143041759 พระครูใบฎกีาประดิษฐ์ เตชธมฺโม สวนม่วง หางตลาด 3.04
44 5143041368 พระอุทิศ อธิปฺโ พาน ามา เมมสุวรรณาราม 3.02
45 5143041597 พระเกรียงไกร ิตมโน บุตรนุช ลาย 2.99
46 5143041767 พระครูโฆษติบญุโญปถัมภ์ สาทโร ปานบุตร ถ้ าระฆงั 2.96
47 5143041791 พระบุญสม เมตฺติโก สอนดี ก าแพงงาม 2.95
48 5143041929 พระครูวรธรรมาทร วรธมฺโม เกิดปิน้ หนองตูม 2.94
49 5143042101 พระส าเภา สุขิโต บุญผ่อง เชิงคีรี  2.94
50 5143041953 พระครูวจิิตรประภากร ปภากโร แผงฤทธิ์ โบราณหลวง 2.93
51 5143041805 พระครูประภัศร์ฉันทานุกูล าณฉนฺโท ขัดสาย เชิงผา 2.92
52 5143041821 พระปอน ถาวโร ครุธชาติ ราษฎร์ศรัทธาราม 2.92
53 5143041732 พระครูประสิทธิเหมคุณ กาฺจโน นกพึง่ ฉิมพลี 2.91
54 5143041325 พระมหาวิโรจน์ ฉนฺทโก ช่วยชูหนู พ่อตาหินช้าง 2.88
55 5143041279 พระอธิการผ่าน อตฺตคุตฺโต สีรักษ์ เนินช้างแพง 2.84
56 5143041864 พระอธิการสุทธิพัช สุภาทโร เตจะนะตา น้ าพุ 2.74
57 5143041317 พระครูโอภาสสถาพร นราสโภ สุนทรภักด์ิ ชุมแสง 2.70
58 5143042194 พระเสน่ห์ จนฺทสโร เขียวค า เชิงคีรี 2.66
59 5143042151 พระครูสุภัทรปัญญาคม ปฺาคโม นุนอบ ปากคะยาง 2.65
60 5143041350 พระสมุห์สมยศ ชุติปฺโ บุญธูป ซ าสอง 2.61
61 5143041261 พระประเสริฐ สนฺตกาโย สุขสบาย วังมะดาน 2.57
62 5143042208 พระเสาร์ค า ธมฺมวโร ธิหล้า ไทชุมพล 2.56
63 5143041252 พระสมุห์ชูชีพ จนฺทาโภ พิกุลทอง เสนาสน์ 2.51



คณะมนุษยศาสตร(์คฤหัสถ)์ หนา้ที ่7

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ นามสกุล ภูมลิ าเนา เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ

1 5143030251 เรืออากาศโทสมนึก สวัสดี พิษณุโลก 3.50 อันดับ 2

2 5143030226 นางสาวเปมิกา เอการัมย์ พิษณุโลก 2.90
3 5143030277 นางสาวอ าไพ ธงชัย พิษณุโลก 2.75
4 5224303010 นายมานะศักด์ิ เพชรวัตร พิษณุโลก 2.69
5 5224303028 นางสาวสุจรรยา โชติช่วง พิษณุโลก 3.20 เทียบโอน

6 5224303036 นายศิรพัฒน์ พิรุณ พิษณุโลก 3.05 เทียบโอน

7 5224303044 นางสาวญาณภัทร ประทุมศิริ พิษณุโลก 2.81 เทียบโอน

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57

มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่  28  มีนาคม  2555

เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช จังหวัดพิษณุโลก

คณะมนุษยศาสตร์  วิชาเอกภาษาอังกฤษ (คฤหัสถ์)



คณะสงัคมศาสตร(์คฤหัสถ)์ หนา้ที ่8

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ นามสกุล ภูมลิ าเนา เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
1 4943010202 นายชัชวาลย์ รังสรรค์ พิษณุโลก 3.55 อันดับ 1
2 5143030170 สิบเอกดนุชัช กองแก้ว พิษณุโลก 3.43 อันดับ 2
3 5143040876 ดาบต ารวจวรชิต แก้วเนตร พิษณุโลก 3.35 อันดับ 2
4 5143040680 นายเชิดสกุล สุทธาพันธุ์ พิษณุโลก 3.35 อันดับ 2
5 5143041031 นางสาวดิษญา เรณุมาร พิษณุโลก 3.30 อันดับ 2
6 5043040114 นายนัธทวัฒน์ บุญด้วง พิษณุโลก 3.28 อันดับ 2
7 5143040949 นายศักด์ิศรี โสภี พิษณุโลก 3.16
8 5143040655 นางศิริลักษณ์ คงถิ่นฐาน พิษณุโลก 3.13
9 5143040566 ดาบต ารวจกตภูภูกต ธฤติธนาฒย์กุล พิษณุโลก 3.12
10 5043040041 นายวิฑูรย์ ชาวน้ าหุง่ พิษณุโลก 3.11
11 5143040990 จ่าสิบเอกสุพจน์ สายุทธ์ พิษณุโลก 3.10
12 5143040582 ดาบต ารวจ ชยพล ธรรพรังษี พิษณุโลก 3.06
13 5143040817 สิบเอกพญาทิพย์ เครือวงษ์วัง พิษณุโลก 3.03
14 5143040957 ดาบต ารวจ ชัยวุฒิ คงถิ่นฐาน พิษณุโลก 2.98
15 5143040914 นางวาสนา คงปันนา พิษณุโลก 2.97
16 4943030092 นายธนายุทธ ขอกรดส าโรง พิษณุโลก 2.94
17 5143041015 ดาบต ารวจ สุวรรณ กล่ินสวรรค์ พิษณุโลก 2.91
18 5143040833  ดาบต ารวจ พิเชฐ ก้อนสวรรค์ พิษณุโลก 2.91
19 5143040931 นางวิไลภรณ์ รัตนพันธ์ พิษณุโลก 2.91
20 4943040276 นายสุวิทย์ ต้ือทา พิษณุโลก 2.90
21 5143040973 นายส าราญ จิตวิถี พิษณุโลก 2.89
22 4943030017 นายจิรวัฒน์ มงคลวิพัฒน์กุล พิษณุโลก 2.85
23 5143040841 นายไพรัตน์ บุญดาสา พิษณุโลก 2.82
24 5143040787 ดาบต ารวจนเรศ ข าชาวนา พิษณุโลก 2.81
25 4943010253 นายเอนก แปงการิยา พิษณุโลก 2.81

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชนิราช จังหวัดพิษณุโลก
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ (คฤหัสถ์)

รายนามพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 57
เสนอขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่  30  มีนาคม  2555



คณะสงัคมศาสตร(์คฤหัสถ)์ หนา้ที ่9

26 5143040621 ดาบต ารวจจตุรพร โตสัมฤทธิ์ พิษณุโลก 2.78
27 5143040795 นางสาววรัทยา เกตุเทศ พิษณุโลก 2.75
28 5143040701 นางสาวทักษภร ตราชื่นต้อง พิษณุโลก 2.75
29 5143040728 นายพงศ์กรณ์ มามีเปรมสิริ พิษณุโลก 2.70
30 4943030084 นายธนวัฒน์ พานุรัตน์ พิษณุโลก 2.64
31 5143040574 นายกล้าหาญ แตงอ่อน พิษณุโลก 2.57
32 5143040744 นางทองสุข คงเชื้อสาย พิษณุโลก 2.51
33 5143041023 นายไสว เทศกุล พิษณุโลก 2.50
34 5143040523 นายพิศาล จินดาทอง ตาก 2.45
35 5143040671 นายเชาว์วรรธน์ ขวัญแก้ว พิษณุโลก 2.05
36 5224304237 นายมนูญ เนียมเปีย่ม พิษณุโลก 3.19 เทียบโอน
37 5224304091 นางสาวชุติกานต์ เกตุพันธ์ พิษณุโลก 3.17 เทียบโอน
38 5224304334 ดาบต ารวจประจวบ ต๊กควรเฮง พิษณุโลก 3.16 เทียบโอน
39 5224304482 นายวัฒนา ใบสูงเนิน พิษณุโลก 3.16 เทียบโอน
40 5224304300 นางณปภัช เพ็ชรฟัก พิษณุโลก 3.13 เทียบโอน
41 5224304407 สิบต ารวจเอกสุภาคีนัย แตงตรง พิษณุโลก 3.10 เทียบโอน
42 5224304261 นายราเชนทร์ แจ่มดี พิษณุโลก 3.09 เทียบโอน
43 5224304466 จ่าสิบเอกส าเร็จ ดีแล้ว พิษณุโลก 3.03 เทียบโอน
44 5224304113 นางสาวทิตตปภา ขุนทองศรี พิษณุโลก 2.98 เทียบโอน
45 5224304458 นางกัลยา แสนรอด พิษณุโลก 2.97 เทียบโอน
46 5224304512 นายอิทธิพัทธ์ ศิษยศาสตร์ พิษณุโลก 2.95 เทียบโอน
47 5224304393 จ่าสิบเอกนิพนธ์ ชื่นอะลวย พิษณุโลก 2.93 เทียบโอน
48 5224304199 นายยุทธกรณ์ ภูกิจกสิกร พิษณุโลก 2.90 เทียบโอน
49 5224304423 นายฉัตรชัย ตันติพลาผล พิษณุโลก 2.86 เทียบโอน
50 5224304202 นายสุวรรณ์ คุ่ยชาวนา พิษณุโลก 2.85 เทียบโอน
51 5224304229 นายฐิติพันธ์ สาทรอด พิษณุโลก 2.85 เทียบโอน
52 5224304326 ดาบต ารวจบันเทิง เพ็ชรฟัก พิษณุโลก 2.85 เทียบโอน
53 5224304172 นางสาวสุมณฑา ช่วยคิด พิษณุโลก 2.84 เทียบโอน
54 5224304288 นายวีระพงษ์ เอมเปีย พิษณุโลก 2.84 เทียบโอน
55 5224304440 นายอุเทน ทองพลับ พิษณุโลก 2.78 เทียบโอน
56 5224304181 สิบต ารวจโทพายุเกียรติ คชนิล พิษณุโลก 2.76 เทียบโอน
57 5224304148 นายยุทธภูมิ บุญศรี ตาก 2.68 เทียบโอน
58 5224304270 สิบโทวิโรจน์ แก้วชัยวงศ์ พิษณุโลก 2.62 เทียบโอน
59 5224304555 นายอมรพงษ์ นิ่มมี พิษณุโลก 2.61 เทียบโอน


