สวนที่ 2
ขอมูลทั่วไปของเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16
สภาพปจจุบัน
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1 เปนหนวยงานภายในมีฐานะ
เทียบเทาสํานักในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 11
ธั น วาคม 2551 เรื่ อ งจั ด ตั้ ง สํ า นั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร แ ละบู ร ณาการการศึ ก ษาที่ 1-12 และ
กรุ ง เทพมหานคร โดยกํ า หนดให สํ า นั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร แ ละบู ร ณาการการศึ ก ษาที่ 1 ตั้ ง
สํานักงานอยูที่จังหวัดเชียงใหม ดูแลและรับผิดชอบกลุมจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 จํานวน 4
จังหวัดไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง และแมฮองสอน จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 16
จํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร และนาน
สาธารณรัฐเมียนมาร

สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนที่จงั หวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับสาธารณรัฐเมียนมาร และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ติดตอกับจังหวัดตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ
ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ติดตอกับสาธารณรัฐเมียนมาร
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ลักษณะภูมิประเทศ
เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่สูงและภูเขาสูง
ถึงสองในสามของพื้นที่ อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาริ ทั้งปาไม แรธาตุ และแหลงน้ํา มี
สภาพอากาศเย็นกวาทุกภาคในประเทศไทย มีทิวทัศนตามธรรมชาติที่รมรื่นและสวยงาม พื้นที่
หลายจังหวัดมีชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน
มีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐเมียนมาร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศจีนตอนใต (มณฑล
ยูนาน) ไดอีกดวย นอกจากนั้นเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ยังมีลักษณะพิเศษคือ เปนที่อยูอาศัย
ของชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งเปนชาวไทยภูเขาเผาตาง ๆ 11 เผา เชน เผากะเหรี่ยง แมว เยา อีกอ มูเซอ
ลีซอ ลัวะ มง ขมุ ปะดอง และชนกลุมนอย เชน จีนฮอ ไทยใหญ ไทยลื้อ เปนตน
สภาพสังคมและการปกครอง
เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 85,852.258 ตารางกิโลเมตร
ซึ่งประกอบดวย 102 อําเภอ 769 ตําบล 8,178 หมูบาน 133 เทศบาลนคร/เมือง/ตําบล 682 องคการ
บริหารสวนตําบล และมีประชากรทั้งสิ้น (ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2551: กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย) จํานวน 5,749,913 คน แยกเปนชาย จํานวน 2,839,594 คน หญิง จํานวน
2,910,319 คน รายละเอียดจําแนกเปนรายจังหวัด ดังตอไปนี้
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ 20,107.057 ตาราง
กิโลเมตร มีอําเภอเมืองเชียงใหม เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ และปกครองจังหวัด การแบง
การปกครองประกอบดวย 24 อําเภอ 204 ตําบล 2,066 หมูบาน ยังเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาใน
ระดับสูง มีศักยภาพในการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน มีแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมมากมาย มีประวัติศาสตรอันยาวนาน ซึ่งเปนที่ตั้งของอาณาจักรลานนาในสมัย
โบราณ มีภาษาลานนา (คําเมือง) เปนภาษาทองถิ่น จังหวัดเชียงใหมมีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตาง
กับจังหวัดอื่นๆ ทั้งดานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม
จัง หวั ดเชี ยงใหม มีประชากรทั้งสิ้น 1,670,317 คน แยกเปนชาย 819,750 คน หญิง
850,567 คน ความหนาแน น เฉลี่ ย 83 คน/ตร.กม. (ข อ มู ล วั น ที่ 11 มี น าคม พ.ศ. 2552) ส ว น
ประชาชนบนพื้นที่สูง มีจํานวนทั้งสิ้น 312,447 คน กระจายอยูใน 20 อําเภอ มีกลุมชนเผาตางๆ รวม
13 ชนเผา แบงเปนชาวเขา 7 เผา ไดแก กะเหรี่ยง มง เมี่ยน (เยา) อาขา (อีกอ) ลาหู (มูเซอ) ลีซอ (ลีซู)
และลัวะ จํานวน 229,382 คน เปนชนกลุมนอย 5 กลุม ไดแก ปะหลอง ไทใหญ ไทลื้อ จีนฮอ และ
อื่น ๆ รวมจํานวน 34,022 คน
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ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกทองกวาว
ตนไมประจําจังหวัด : ทองกวาว
คําขวัญประจําจังหวัด : ดอยสุเทพเปนศรี ประเพณีเปนสงา บุปผชาติลวนงามตา
นามล้ําคานครพิงค
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง เปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน ภูมิประเทศอุดมสมบูรณดวยปาไม
และภูเขาสูง มีประวัติศาสตรเกาแกยาวนาน มีชื่อเดิมวา เขลางคนคร เปนที่รูจักกันดีอีกชื่อหนึ่งวา
เมืองรถมา มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 100
ตําบล 967 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 767,615 คน แยกเปนชาย 378,744 คน หญิง 388,871 คน
ความหนาแนนเฉลี่ย 61.24 คน/ตร.กม. (ขอมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552)
ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกธรรมรักษา
ตนไมประจําจังหวัด : กระเชา หรือ กระเจา หรือ ในภาษาถิ่นวา ขะจาว
คําขวัญประจําจังหวัด : ถานหินลือชา รถมาลือลั่น เครื่องปนลือนาม
งามพระธาตุลือไกล อนุรักษชางไทยใหลือโลก
จังหวัดลําพูน
จังหวัดลําพูน นับเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติศาสตรเกาแก ยาวนาน เคยเปนที่ตั้งของ
นครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เปนเมืองโบราณ มีอายุประมาณ
1,343 ป ตามพงศาวดารโยนกเลาสืบตอกันถึงการสรางเมืองหริภุญไชย โดยฤๅษีวาสุเทพ เปนผู
เกณฑพวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสรางเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหวางแมน้ําสองสาย คือ
แมน้ํ า กวงและแม น้ําป ง เมื่ อ มาสร า งเสร็ จ ไดส งทู ต ไปเชิ ญ ราชธิ ด ากษัตริ ยเ มือ งละโวพ ระนาม
“จามเทวี” มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญไชยสืบราชวงศกษัตริยตอมาหลายพระองค
จนกระทั่ ง ถึ ง สมั ย พระยายี บ าจึ ง ได เ สี ย การปกครองให แ ก พ อ ขุ น เม็ ง รายมหาราช ผู ร วบรวม
แวนแควนทางเหนือเขาเปนอาณาจักรลานนา
จังหวัดลําพูนมีเนื้อที่ประมาณ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 8
อําเภอ 51 ตําบล 576 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 405,125 คน แยกเปนชาย 197,537 คน หญิง
207,588 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 88.91 คน/ตร.กม. (ขอมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552)
ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกทองกวาว
ตนไมประจําจังหวัด : จามจุรี
คําขวัญประจําจังหวัด : พระธาตุเดน พระรอดขลัง ลําไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม
จามเทวีศรีหริภุญไชย”
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จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอนครอบคลุมพื้นที่ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองเปน
7 อําเภอ 45 ตําบล 415 หมูบาน จังหวัดแมฮองสอนมีความโดดเดนหลายลักษณะ โดยเฉพาะสภาพ
ภูมิประเทศ ความหลากหลายดานวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจากหลายกลุมชาติ
พันธุ นับเปนจังหวัดที่สถิตินาสนใจหลายอยาง เชน มีประชากรเบาบางที่สุดในประเทศ และมี
ประชากรนอยมากเปนอันดับ 3 ในขณะทีม่ ีพื้นที่มากเปนอันดับ 8 ของประเทศ แมฮองสอนไดชอื่
วาเปนเมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปดวยภูเขาสูงสลับซับซอน สภาพอากาศมี
หมอกปกคลุมตลอดเวลาสวนใหญของป
นอกจากนี้แมฮองสอนยังนับเปนพืน้ ที่ปลายสุดดาน
ตะวันตกของประเทศ คือทีเ่ สนแวง 97.5 องศาตะวันออกในเขตอําเภอแมสะเรียง (ตะวันออกสุด
ของประเทศ อยูที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ 105.5 องศาตะวันออก)
ประชากรในจังหวัดแมฮองสอนมีจํานวนทั้งสิ้น 252,692 คน แยกเปนชาย 130,571 คน
หญิง 122,121 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 19.93 คน/ตร.กม. (ขอมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552) ซึ่งมี
ความหลากหลาย ทั้งคนเมือง ชาวไต (ชาวไทยใหญ) จีนฮอ พมา และชาวเขาเผาตาง ๆ ราวรอยละ
60 ของประชากรทั้งหมด ไดแก มง (แมว) ลีซู (ลีซอ) ลาหู (มูเซอ) ลัวะ และปกฺกะญอ (กะเหรี่ยง)
เปนตน โดยตางรักษาวัฒนธรรมของตนเอาไวไดเปนอยางดี ขณะเดียวกันก็อยูรวมกับเพื่อนบานทีม่ ี
วัฒนธรรมตางกันไดโดยไมเคยปรากฏความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมแตอยางใด ดวย
ความหลากหลายของเชื้อชาติดังกลาวนี้ ประชากรในแมฮองสอนจึงมีการใชภาษาทีห่ ลากหลายดวย
ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกบัวตอง
ตนไมประจําจังหวัด : จั่น (กระพีจ้ นั่ )
คําขวัญประจําจังหวัด : หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟา ปาเขียวขจี ผูคนดี
ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง”
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดทีอ่ ยูทางตอนเหนือที่สุดของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ
11,678.369 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 18 อําเภอ 124 ตําบล 1,752 หมูบาน มี
ประชากรทั้งสิ้น 1,227,317 คน แยกเปนชาย 606,775 คน หญิง 620,542 คน ความหนาแนนเฉลีย่
105.09 คน/ตร.กม (ขอมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552) ตั้งศาลากลางที่ตําบลเวียง อําเภอเมือง
เชียงราย อาณาเขตทิศเหนือจรดแควนเชียงตุง ประเทศพมา โดยมีทางหลวงแผนดินทะลุผานถึงกัน
สวนทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับแมน้ําโขง ทิศตะวันออกจดทิวเขาหลวงพระบางซึ่งปนเขตแดน
ไทยกับลาว และติดกับจังหวัดพะเยา ทิศใตติดกับจังหวัดพะเยา จังหวัดลําปาง และเชียงใหม สวน
ทิศตะวันตกติดกับจังหวัดเชียงใหม
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จังหวัดเชียงรายเปนเมืองทองเที่ยวสําคัญเมืองหนึ่งของประเทศไทย
และเปนเมือง
เศรษฐกิจสําคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต-อินโดจีน
ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกพวงแสด
ตนไมประจําจังหวัด : กาซะลองคํา (Radermachera ignea) โดยเปนไมที่สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานใหเปน
ไมประจําจังหวัดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เนือ่ งใน
โอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป
คําขวัญประจําจังหวัด : เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผนดิน ถิ่นวัฒนธรรมลานนา
ล้ําคาพระธาตุดอยตุง
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา เปนจังหวัดที่มีประวัติความเปนมาที่เกาแกยาวนานไมนอยไปกวาเมือง
อื่น ๆ ในอาณาจักรลานนา บริเวณที่ตั้งของจังหวัดพะเยาในปจจุบันอยูติดกับกวานพะเยา เดิมเปน
ที่ ตั้ ง ของเมื อ ง ภู ก ามยาว หรื อ พยาว ที่ ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ พุ ท ธศตวรษที่ 16 โดยมี ผู ป กครองคื อ
พอขุนงําเมือง ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอํานาจ และตกอยูภายใตอิทธิพลของอาณาจักรลานนา
เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร เมืองพะเยาอยูภายใตการปกครองของจังหวัดเชียงราย ในฐานะ อําเภอ
พะเยา และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อําเภอพะเยาไดยกฐานะขึ้นเปน จังหวัดพะเยา นับเปน
จังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย
จังหวัดพะเยามีเนื้อที่ประมาณ 6,335.060 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองออกเปน 9
อําเภอ 68 ตําบล 805 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 487,386 คน แยกเปนชาย 239,638 คน
หญิง 247,748 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 76.93 คน/ตร.กม. (ขอมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552)
ตอนเหนือมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและจังหวัดนาน สวนทางตะวันตกติดกับจังหวัดลําปาง และทางดานใตติดกับจังหวัดแพร
ดอกไมประจําจังหวัด : ตนไมประจําจังหวัด : สารภีไทย
คําขวัญประจําจังหวัด : กวานพะเยาแหลงชีวิต ศักดิส์ ิทธิ์พระเจาตนหลวง
บวงสรวงพอขุนงําเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม
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จังหวัดแพร
จังหวัดแพร เปนจังหวัดในภาคเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.598 ตารางกิโลเมตร แบง
การปกครองออกเปน 8 อําเภอ 78 ตําบล 708 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 463,477 คน แยกเปนชาย
226,466 คน หญิง 237,011 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 70.88 คน/ตร.กม. (ขอมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.
2552) อดีตเปนแหลงไมสกั ที่สําคัญของประเทศ มีแมน้ําสายสําคัญไหลผานคือแมน้ํายม มีลักษณะ
ภูมิประเทศเปนที่ราบมีเทือกเขาลอมรอบ
ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกยมหิน
ตนไมประจําจังหวัด : ตนยมหิน
คําขวัญประจําจังหวัด : หมอหอมไมสัก ถิ่นรักพระลอ ชอแฮศรีเมือง
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพรนี้ใจงาม
จังหวัดนาน
จังหวัดนาน ตั้งอยูในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีประวัตคิ วามเปนมาทีเ่ กาแก
ยาวนาน มีชื่อเรียกในพงศาวดารวา นันทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 11,472.072 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเปน
พื้นที่กวางใหญ เปนอันดับ 13 ของประเทศ แบงการปกครองเปน 15 อําเภอ 99 ตําบล 889 หมูบาน
มีประชากรทั้งสิ้น 475,984 คน แยกเปนชาย 240,113 คน หญิง 235,871 คน ความหนาแนนเฉลีย่
42 คน/ตร.กม. (ขอมูลวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2552) ซึ่งนับวาเปนจังหวัดที่มีประชากรเบาบางเปน
อันดับที่ 3 ของประเทศ พืน้ ที่สวนใหญเต็มไปดวยภูเขาสูงสลับซับซอน และมีลําน้ําหลายสายเชน
ลําน้ํานาน ลําน้ําวา ทั้งยังมีประชากรหลายชาติพันธุ นับวาเปนดินแดนของความหลากหลายอีกแหง
หนึ่งของประเทศ
พื้นที่จังหวัดนานมีเขตแดนดานเหนือและตะวันออกติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดานใตตดิ กับจังหวัดอุตรดิตถ ทางตะวันตกติดกับจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร
นอกจากนี้แลว จังหวัดนานยังมีดานเขาออกกับประเทศลาวหลายแหงดวยกัน เชน จุดผานแดนถาวร
สากลหวยโกน-น้ําเงิน จุดผอนปรนบานใหมชายแดน และจุดผอนปรนบานหวยสะแตง
ดอกไมประจําจังหวัด : ดอกเสี้ยวดอกขาว
ตนไมประจําจังหวัด : ตนเสี้ยวดอกขาว
คําขวัญประจําจังหวัด : แขงเรือลือเลื่อง เมืองงาชางดํา จิตรกรรมวัดภูมินทร
แดนดินสมสีทอง เรืองรองพระธาตุแชแหง
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ตารางที่ 1 สภาพสังคมและการปกครอง เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 จําแนกตามเขตตรวจ
ราชการ จังหวัด และโดยภาพรวม ป พ.ศ. 2551
เขตตรวจราชการ/
จังหวัด

พื้นที่
(ตร.กม.)

การปกครอง
อําเภอ/
หมู
เทศบาล
กิ่งอําเภอ ตําบล บาน นคร/เมือง/ อบต.
ตําบล

เขตตรวจราชการ
ที่ 15

49,828.159

52

400

4,024

73

339

เชียงใหม

20,107.057

24

204

2,066

30

167

ลําปาง

12,533.961

13

100

967

19

89

ลําพูน

4,505.882

8

51

576

19

41

แมฮองสอน

12,681.259

7

45

415

5

42

เขตตรวจราชการ
ที่ 16

36,024.099

50

369

4,154

60

343

เชียงราย

11,678.369

18

124

1,752

27

120

พะเยา

6,335.060

9

68

805

12

59

ประชากร
เพศ

จํานวน

ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม

1,526,602
1,569,147
3,095,749
819,750
850,567
1,670,317
378,744
388,871
767,615
197,537
207,588
405,125
130,571
122,121
252,692
1,312,992
1,341,172
2,654,164
606,775
620,542
1,227,317
239,638
247,748
487,386
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ตารางที่ 1 (ตอ)

เขตตรวจราชการ/
จังหวัด

พื้นที่
(ตร.กม.)

การปกครอง
อําเภอ/
หมู
เทศบาล
กิ่งอําเภอ ตําบล บาน นคร/เมือง/ อบต.
ตําบล

แพร

6,538.598

8

78

708

13

73

นาน

11,472.072

15

99

889

8

91

รวมทั้งสิ้น

85,852.258

102

769

8,178

133

682

ประชากร
เพศ

จํานวน

ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม

226,466
237,011
463,477
240,113
235,871
475,984
2,839,594
2,910,319
5,749,913

ที่มา : Website กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2551
จากตารางที่ 1 สภาพสังคมและการปกครอง ในเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 พบวา
ดานพื้นที่ จังหวัดที่มพี ื้นทีม่ ากที่สุดไดแก เชียงใหม จํานวน 20,107.057 ตารางกิโลเมตร รองลงมา
ไดแก แมฮองสอน จํานวน 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ลําปาง จํานวน 12,533.961 ตารางกิโลเมตร
เชียงราย จํานวน 11,678.369 ตารางกิโลเมตร นาน จํานวน 11,472.072 ตารางกิโลเมตร แพร จํานวน
6,538.598 ตารางกิโลเมตร พะเยา จํานวน 6,335.060 ตารางกิโลเมตร และ ลําพูน จํานวน 4,505.882
ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ ดานประชากร จังหวัดที่มีประชากรมากทีส่ ุดไดแก เชียงใหม จํานวน
1,670,317 คน รองลงมาไดแก เชียงราย จํานวน 1,670,317 คน ลําปาง จํานวน 767,615 คน พะเยา
จํานวน 487,386 คน นาน จํานวน 475,984 คน แพร จํานวน 463,477 คน ลําพูน จํานวน 405,125
คน และแมฮองสอน จํานวน 252,692 คน ตามลําดับ

