
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด ดังต่อไปนี.้-

สมาชกิ
เลขทะเบียน

1 นาย ไพโรจน์ สวัสดี 009516 เวียงพิงค์ 1
2 นาย นิติธร เทพเทวิน 040282 เวียงพิงค์ 1
3 นาย สุวรรณ  เพ็ชรโทน 037306 เวียงพิงค์ 1
4 นาง รัตนา  วงศ์สุวัฒน์ 037299 เวียงพิงค์ 1
5 นาย พุธชรัช อรรถวสุ 032970 เวียงพิงค์ 1
6 นาย นิวาส หล้าเต็น 023871 เวียงพิงค์ 1
7 นางสาว มนทิกา  ปูอินต๊ะ 048084 เวียงพิงค์ 1
8 นาย จักรพันธ์  เมืองมา 039658 เวียงพิงค์ 1
9 นาย สุทัศน์  บุญวงษ์ 050344 เวียงพิงค์ 1
10 นางสาว เกศนีย์ ปัญญาศรี 037567 เวียงพิงค์ 1
11 นาย ทวิช  กันธะค า 055592 เวียงพิงค์ 1
12 นาย นิติพงศ์ ธนภัทรศักด์ิกุล 042160 เวียงพิงค์ 1
13 นาง จุฑาลักษณ์ จันธี 046986 เวียงพิงค์ 1
14 นาง กัญญานัฐ สามใจ 036937 เวียงพิงค์ 1
15 นาย นพรัตน์ วัฒนาวงศ์ 044546 เวียงพิงค์ 1
16 นางสาว ประภาภรณ์ ค าโอภาส 052296 เวียงพิงค์ 1
17 นางสาว ปรียา วรรณฤทธิ์ 027705 เวียงพิงค์ 1
18 นาง เกศดา ใจหอม 045367 เวียงพิงค์ 1
19 นาย มนตรี  ค าปัน 031131 เวียงพิงค์ 1
20 นางสาว วิจิตร กันทาโย 029669 เวียงพิงค์ 1
21 นาย สมัย รักร่วม 053558 เวียงพิงค์ 1
22 ว่าทีร้่อยตรี เอกพจน์  เกษมกุลทรัพย์ 027916 เวียงพิงค์ 1
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23 นาง กาญจนา  พิกุนทอง 044111 เวียงพิงค์ 1
24 นางสาว จิรพัฒน์ ลือชัย 040058 เวียงพิงค์ 1
25 นางสาว อรวรีย์  ฟองจันทร์ 050435 เวียงพิงค์ 1
26 นางสาว ณัฐพัชร์  แสนมหาทรัพย์ 026551 เวียงพิงค์ 1
27 นางสาว กิติยา  กิจสุวรรณ 037825 เวียงพิงค์ 1
28 นาย ปฏิวัติ ปัญญาทอง 024436 เวียงพิงค์ 1
29 นาง นวพร  พงษ์สุข 031677 เวียงพิงค์ 1
30 นางสาว วิไลวรรณ  พันธุไ์ชยศิลป์ 022192 เวียงพิงค์ 1
31 นาง สุปราณี ไชยทา 029920 เวียงพิงค์ 1
32 นาง อ าไพ  แก้ววรา 016482 เวียงพิงค์ 1
33 นาย สาหร่าย  แสงทอง 042503 เวียงพิงค์ 1
34 นาง กนกพร  ปรีดาสุริยะชัย 027770 เวียงพิงค์ 1
35 นาง พุทธชาติ ศิริปัญญา 019402 เวียงพิงค์ 1
36 นาย ชัยวัฒน์ ดรุณธรรม 024844 เวียงพิงค์ 1
37 นาง ทิพวัลย์  วิริยะ 024692 เวียงพิงค์ 1
38 นาย พรเทพ สล่าเพชร 035833 เวียงพิงค์ 1
39 นาย รังสฤษฎิ ์ เอี่ยมสะอาด 025713 เวียงพิงค์ 1
40 นาย ธนัฎฐ์  แสนแปง 029307 เวียงพิงค์ 1
41 นางสาว จันทร์พร ปินตาเปีย้ 033185 เวียงพิงค์ 1
42 นางสาว จินตนา  ธิปัน 028989 เวียงพิงค์ 1
43 นาง บัวใบ สมแสง 023897 เวียงพิงค์ 1
44 นาย กิตติ  จรรยาวัฒน์ 033091 เวียงพิงค์ 1
45 นาย ชัชวาลย์  วีระชาติ 034577 เวียงพิงค์ 1
46 นาง ทัศนีย์  ฟูมูลเจริญ 027223 เวียงพิงค์ 1
47 นางสาว วลีรัตน์  ทองรักษ์ 043713 เวียงพิงค์ 1
48 นาง รัชรินทร์ แปงแสง 026808 เวียงพิงค์ 1
49 นาย นรินทร์  ค าปัน 040902 เวียงพิงค์ 1
50 นาย อนันต์  สุวรรณคะโต 030480 เวียงพิงค์ 1
51 นาย นพพร อารีย์ 024411 เวียงพิงค์ 1
52 นางสาว สุพัสตร์ จันทร์แดง 027474 เวียงพิงค์ 1
53 นาง บุญทิวา ธรรมโม 031974 เวียงพิงค์ 1
54 นาง ตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์ 034090 เวียงพิงค์ 1
55 นาง สายสมร  ละค ามา 023055 เวียงพิงค์ 1
56 นาง พัชนา อินทจักร 042789 เวียงพิงค์ 1
57 นาง อรวรรณ  อนันทปัญญสุทธิ์ 028988 เวียงพิงค์ 1
58 นาย เสริม  บุญธรรม 045300 เวียงพิงค์ 1



59 นาย ไพโรจน์ จ าปาทอง 028912 เวียงพิงค์ 1
60 นาง พัชรี เชื้อสาม 020724 เวียงพิงค์ 1
61 นาง จีรพรรณ  ละลิบบัณฑิตสกุล 021759 เวียงพิงค์ 1
62 นาง สปัญญ์นา  แก้วตาปี 048691 เวียงพิงค์ 1
63 นาง ศิรินวล เขื่อนทอง 023892 เวียงพิงค์ 1
64 นาง กานดา ค าจันทร์แก้ว 031454 เวียงพิงค์ 1
65 นาง วันเพ็ญ  บุญเรือง 032329 เวียงพิงค์ 1
66 นาง กฤษณา ประพันธ์ศรี 032273 เวียงพิงค์ 1
67 นาย พฤหัส แลสันกลาง 030394 เวียงพิงค์ 1
68 นาง จิราภรณ์  ศรีวิชัย 029541 เวียงพิงค์ 1
69 นาง มณิชญา ยอดมูลดี 043893 เวียงพิงค์ 1
70 นาง ศลิษา  วงศ์ค าปัน 053506 เวียงพิงค์ 1
71 นาง ประภาพรรณ ผ่องพุฒิ 025725 เวียงพิงค์ 1
72 นาง ศศินันท์  ชีวนันทดิษฐ์ 020271 เวียงพิงค์ 1
73 นาง นงนุช  จาแก้ว 037048 เวียงพิงค์ 1
74 นาง พวงพันธ์  ทองปัน้ 039060 เวียงพิงค์ 1
75 นาย สมศักด์ิ ตรีเอกานุภาพ 019531 เวียงพิงค์ 2
76 นาย เชิดชัย ทิพยวารีวงศ์ 033511 เวียงพิงค์ 2
77 นาย ไพศาล  จันทร์ไชย 024230 เวียงพิงค์ 2
78 นาย เรืองศิลป์  พึง่พุม่แก้ว 020273 เวียงพิงค์ 2
79 นางสาว ชมนาด  พรมมิจิตร 049927 เวียงพิงค์ 2
80 นาย อภิชาติ  แก้วประดิษฐ์ 026088 เวียงพิงค์ 2
81 นาย ชาญชัย  ใบโพธิ์ 053994 เวียงพิงค์ 2
82 นาย บรรเลง  ต้ังโภคานนท์ 011535 เวียงพิงค์ 2
83 นาย ดนัย    ซาวค าเขต 043482 เวียงพิงค์ 2
84 นาย ศักดา  คล้ายจินดา 024758 เวียงพิงค์ 2
85 นาง ไฉน    ไชยค าวัง 024756 เวียงพิงค์ 2
86 นางสาว มนัสนันท์  นิธิไกรโรจน์ 015509 เวียงพิงค์ 2
87 นาย สกล  วิรัตนชัยวรรณ 030608 เวียงพิงค์ 2
88 นาง เครือวัลย์ สุขหล้า 038711 เวียงพิงค์ 2
89 นางสาว เอื้องทิพย์  ใจอ้าย 044257 เวียงพิงค์ 2
90 นาง จันทนี  อินต๊ะปัน 036873 เวียงพิงค์ 2
91 นาง ฉวีวรรณ  ว่องธนาการ 024523 เวียงพิงค์ 2
92 นาย สุพจน์  ค าอ้าย 047784 เวียงพิงค์ 2
93 นาง เยาวณา  กันทะมา 022147 เวียงพิงค์ 2
94 นาง ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือค า 055281 เวียงพิงค์ 2



95 นางสาว ธิดา       ด้วงมะโน 028489 เวียงพิงค์ 2
96 นาง สินีพร  ศรีจันทร์ 028351 เวียงพิงค์ 2
97 นาง กชกร  บรรณวัฒน์ 026824 เวียงพิงค์ 2
98 นาย เปล่ียน  จอมเดช 029392 เวียงพิงค์ 2
99 นาง ศุภมาส  เรืองลักษณ์วิลาศ 028211 เวียงพิงค์ 2
100 นาย ก๋องแก้ว  อินตา 016724 เวียงพิงค์ 2
101 นาย สมบัติ  ดวงดี 029353 เวียงพิงค์ 2
102 นาย วิเชษ   ฤทธิสื์บเชื้อ 036719 เวียงพิงค์ 2
103 นาย ปล้ืมปิฏิ พุม่จ าปา 021398 เวียงพิงค์ 2
104 นาง อุรารักษ์   พูลผล 027795 เวียงพิงค์ 2
105 นาย จักรวี  สมศักด์ิตระกูล 054328 เวียงพิงค์ 2
106 นางสาว นิตยา    ไตรปิน่ 021703 เวียงพิงค์ 2
107 นาย เปรม ศรีวิชัยล าพรรณ์ 029840 เวียงพิงค์ 2
108 นาง ดวงรัก  ภูพ่ัด 034890 เวียงพิงค์ 2
109 นาง สายพิน  กันนา 049257 เวียงพิงค์ 2
110 นาย สมชาย  กุลโสภิต 038700 เวียงพิงค์ 2
111 นางสาว สุรัชนา วงค์หาญ 024932 เวียงพิงค์ 2
112 นาง จงกลณีย์ โรจน์ภูริจินดา 042586 เทศบาลนครเชียงใหม่
113 นาง จันจิรา อินต๊ะเสาร์ 024417 เทศบาลนครเชียงใหม่
114 ว่าทีร้่อยตรี ชสิทธิภ์ิวัฒน์ กันยายน 059210 เทศบาลนครเชียงใหม่
115 นาย เสรี ปัญญา 033632 เทศบาลนครเชียงใหม่
116 นาง น้อยนภา สุจริต 024311 เทศบาลนครเชียงใหม่
117 นาง ณัฏฐนันท์ ลังการัตน์ 033523 เทศบาลนครเชียงใหม่
118 นาย เสรี ปินชัย 033638 เทศบาลนครเชียงใหม่
119 นางสาว สุวิมล มายุพัน 027314 เทศบาลนครเชียงใหม่
120 นาย พิทยา ศรสุวรรณ 026214 เทศบาลนครเชียงใหม่
121 นาง เบญจรัตน์ เมธะปัญญา 030370 เทศบาลนครเชียงใหม่
122 นางสาว เรณู เชื้อสะอาด 033635 เทศบาลนครเชียงใหม่
123 นางสาว จิราภรณ์ ศรีบุญเรือง 031007 เทศบาลนครเชียงใหม่
124 นาย พีระพล ชุ่มเชื้อ 026212 เทศบาลนครเชียงใหม่
125 นาย อ านวย รัตนมงคล 021986 เทศบาลนครเชียงใหม่
126 นาย วิวิศน์ รัตตนิทัศน์ 013393 เทศบาลนครเชียงใหม่
127 นาง วิลาวัลย์ ถ้วยทอง 027936 เทศบาลนครเชียงใหม่
128 นาง วิภาพร พันเอม 029322 เทศบาลนครเชียงใหม่
129 นาย แสวง อุดมสม 024625 เทศบาลนครเชียงใหม่
130 นาง พูนสุข จันทรมณี 022474 เทศบาลนครเชียงใหม่



131 นาง สุกานดา สรรพศรี 018550 เทศบาลนครเชียงใหม่
132 นาย สุพล เครือมะโนรมย์ 025521 เทศบาลนครเชียงใหม่
133 นาง วัฒนา มโนจิตร 004550 เทศบาลนครเชียงใหม่
134 นาง สุพรรณนิการ์ เพ่งพิศ 029554 เทศบาลนครเชียงใหม่
135 นาย ศาสตรา ขันทปราบ 027410 เทศบาลนครเชียงใหม่
136 นาย ประพันธ์  ศิริ 015167 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
137 นาย พงศกร  ศิริ 035119 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
138 นางสาว อัมภา  สันทราย 034994 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
139 นาย ประพันธ์  โอสถาพันธุ์ 031186 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
140 นาง บุษบา  กาหล 022202 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
141 นางสาว เขมิกา  วิริยา 014806 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
142 นาง พวงเพ็ญ   ถี่ถ้วน 014689 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
143 นางสาว พัชรกิต  วัชรปรีชา 050987 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
144 นาง วิภาวรรณ  ผาภูมิ 030473 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
145 นาย สุชาติ  จันทร์แก้ว 052015 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
146 นางสาว จีรพรรณ  มั่งมี 037340 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
147 นาง รจนา   อุดมรักษ์ 045272 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
148 นาย ประสิทธิ ์ ทาริเดช 016257 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
149 นาย สุพจน์  ดวงรัตน์ 037108 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
150 นาง ศศิธร   ปัญญา 034996 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
151 นาง อัมพิกา  กันชะนะ 030021 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
152 นาย วินัย   โยธินศิริกุล 018402 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
153 นาง ธัณฐภรณ์  เมธีวริศวงศ์ 022856 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
154 นาย ชัยกฤต  วัชรธนโภคิน 037935 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
155 นาง พิกุล     นิลวาส 027171 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
156 นาย อารีย์  เชื้อเมืองพาน 045917 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
157 นาง ฤดีมล  วันชัยนาวิน 015712 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
158 นาง อัมพร  มาลา 017402 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
159 นาย กมล   กล่อมมิตร 036715 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
160 นาย บรรจง  อินทร์วงค์ 041846 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
161 นางสาว รุ่งทิวา  เลขะวัฒนะ 029422 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
162 นาย ปรีชา             เต็งศิริวัฒนา 010309 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

163 นาง วลัยวรรณ        ขุนพล 016587 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

164 นาย อ านวย           คันธวงศ์ 023057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

165 นางสาว วิภาพรรณ   ติปัญโญ 025210 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

166 นาย สมเกียรติ        จตุรพิธพร 025370 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ



167 นาย บุญฤทธิ ์        วิระสันติ 025372 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

168 นาย พงค์เกษม  วงศ์ศรี 025601 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

169 นาย ประเวศ          ทองธรรมชาติ 025720 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

170 นาย ชัยวัฒน์          ต่อมดวงแก้ว 026732 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

171 นาย อโนชา           รุ่งโรจน์วัฒนศิริ 027311 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

172 นาย ด ารง             ธรรมไชย 027405 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

173 นาย ศักด์ิสายันต์     ใยสามเสน 027518 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

174 นาง สุดธิดา           นิ่มนวล 030387 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

175 นาย กฤษดา          ยิ่งขยัน 041590 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

176 นาย กมล              ศรีทิ 042554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

177 นาย ทินภัทร          อุปราสิทธิ์ 044962 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

178 นาย พร้อมพงศ์       โสภาวรรณ์ 055188 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

179 นางสาว รุจิราพร      แสงปวง 058833 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาฯ

180 นางสาว รัชฎาพรรณ ธรรมธิ 037230 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

181 นาง ชนิตา อิศรเสนา 037231 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

182 นาง อุบล มาตัน 028910 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

183 นาง พิมพ์ทอง สังสุทธิพงศ์ 033593 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

184 นาย ชัยพร อุตรศักด์ิ 058031 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

185 นาย ภาสกร แห่งศักด์ิศรี 040307 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

186 นาง รัชฎาพร พันธุท์วี 036896 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

187 นางสาว กัลยกร สุสิงโสด 036895 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

188 นางสาว ณัฐชา วงศ์ษารภี 036947 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

189 นาย สุรชาติ พุทธิมา 052884 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

190 นางสาว ประภัสสร ขาวงาม 037007 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

191 นาย สิรวิชญ์ อุดมปละ 037008 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

192 นาย สิทธิพงษ์ นันตา 057345 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

193 นาย ประดิทรรศณ์คุณ สิรินทราณุกูล 041812 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

194 นางสาว จรรยา มาแก้ว 043698 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

195 นาย สุรพล ใจมา 028028 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

196 นาย ภาคภูมิ ทะนุดี 036654 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

197 นาง เบญจวรรณ ฉิมบุญมา 036680 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

198 นางสาว ณัฐภรณ์ ขันไชย 045715 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

199 นางสาว นภัสนันท์ ชัยภักดี 049946 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

200 นาง ธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล 037000 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

201 นางสาว ภัคจิรา กาบใจ 057184 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

202 นาง กชามาศ ยาสมุทร์ 034294 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่



203 นาย บวร แก้วราช 032448 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

204 นาย เพิม่ศักด์ิ สุริยะจันทร์ 014561 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

205 นาง เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ 020890 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

206 นาย จรูญ วงค์ค า 031004 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

207 นาย ชูชีพชัย แก้วมงคลเพชร 024115 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

208 นาย สรศักด์ิ กมลทิพย์ 025856 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

209 นาย สงกรานต์  ปาดา 055547 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

210 นางสาว นิพพิชฌน์ เบ็ญจกรรณ์ 036997 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

211 นาย เจษฏา มีทรัพย์ 039196 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

212 นางสาว กาญจนา ขัติทะจักร์ 033065 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

213 นาง จันทร์จิรา สมจิต 044355 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

214 นาง ณัฏฐนันท์ เรียบเรียง 041817 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

215 นาง จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ 037505 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

216 นาย ธีระพงษ์ ใจค ามา 039749 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

217 นาย หนูม้วน ร่มแก้ว 021982 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

218 นาง ประพิณ ขอดแก้ว 020193 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

219 นางสาว ศิริพร ริพล 030061 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

220 นางสาว สุจิตตรา ต๊ะลือ 031691 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

221 นาง วัฒนา อุตมา 036675 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

222 นาย สุทัศน์ เขียวนิล 036694 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

223 นาง นาฏสะคราญ เรือนค า 037200 มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่

224 นาย วัลลภ           รุจิราภา     023462 อ าเภอเมือง
225 นาย ไพบูลย์           พุทธวงค์ 010075 อ าเภอเมือง
226 นาย สนิท              ตาธง 020422 อ าเภอเมือง
227 นาย อุดม              สุวรรณเวียง 010676 อ าเภอเมือง
228 นาย สวัสด์ิ             อินแถลง 018878 อ าเภอเมือง
229 นาย ชูชาติ             หาได้ 014728 อ าเภอเมือง
230 นาย สุเทพ             ประพันธ์ศรี 045078 อ าเภอเมือง
231 นาย เรืองฤทธิ ์        จันทร์ดี 037094 อ าเภอเมือง
232 นาย สมศักด์ิ           สุขพันธ์ 028548 อ าเภอเมือง
233 นาย สมพงศ์           วิชัยสิงห์ 025615 อ าเภอเมือง
234 นาย บรรยงค์          สมฤทธิ์ 017174 อ าเภอเมือง
235 ว่าทีร้่อยตรี บุญเลียว    หินศรีสุวรรณ 028230 อ าเภอเมือง
236 นาย วิโรจน์            พรหมนิเวศน์ 007080 อ าเภอเมือง
237 นาย นพดล            ศิวานนท์ 025503 อ าเภอเมือง
238 นาย ทวี                สิงหราช 017868 อ าเภอเมือง



239 นาย อารักษ์           หาญฤทธิ์ 011019 อ าเภอเมือง
240 นาย พิชัย              ภูพ่งศ์ศักด์ิ 025790 อ าเภอเมือง
241 นาย ศรีบุตร           ปัญญารัตน์ 005801 อ าเภอเมือง
242 นาย ธนูชัย            สมอค า 028857 อ าเภอเมือง
243 นาย พนม             ศรีสิงห์ 027751 อ าเภอเมือง
244 นาย ดวงฤทธิ ์        เกติมา 029730 อ าเภอเมือง
245 นาย อ านวย          เร่งเร็ว 035205 อ าเภอเมือง
246 นาย ปรีชา            ทิพย์บุญราช 027084 อ าเภอเมือง
247 นาย ปัณณวัฒน์     ช่างปัน้ 021880 อ าเภอเมือง
248 นาย อดิศักด์ิ         กันทะนะ 016996 อ าเภอเมือง
249 นาย วินิจ             มธุรสาทิส 011408 อ าเภอเมือง
250 นาย อ าพล           แก้วมหานิล 026634 อ าเภอเมือง
251 นาย สุทธิ            รู้การนา 022011 อ าเภอเมือง
252 นาย มนัส            ชูอรรถ์ 016995 อ าเภอเมือง
253 นาย ไชยณรงค์      ดวงสอาด 023392 อ าเภอเมือง
254 นาง ศรีพิณ          น้อยท่าช้าง 013509 อ าเภอเมือง
255 นาง เอมอร          เอี่ยมวัน 022888 อ าเภอเมือง
256 นาง พัฒนา          ไชยสมบัติ 034880 อ าเภอเมือง
257 นาง กฤษณา        เขื่อนเพชร 021332 อ าเภอเมือง
258 นาง นิดา             เลิศพูนวิไลกุล 027611 อ าเภอเมือง
259 นาง อนงค์            อภิญญาวงศ์เลิศ 015604 อ าเภอเมือง
260 นาง จันทร์ศรี         เมืองแก้ว 028161 อ าเภอเมือง
261 นาง อมลรัศมิ์         โสภา 016449 อ าเภอเมือง
262 นาง ศรีทอง           ปัญโญ 005775 อ าเภอเมือง
263 นาง รัชฏาพร        ไชยวงค์ 020721 อ าเภอเมือง
264 นาง พิมพ์ใจ          มณีวรรณ์ 013219 อ าเภอเมือง
265 นางสาว ภนิดา       จารุแสงไพโรจน์ 012203 อ าเภอเมือง
266 นาง อังสนา          สุขสุเสียง 024358 อ าเภอเมือง
267 นาง ดาวนภา        น่วมเจริญ 027753 อ าเภอเมือง
268 นาง พรพิไลย        ค าต๊ิบ 026593 อ าเภอเมือง
269 นาย วิชาญ           ชัยชมภู 031791 อ าเภอเมือง
270 นาง สุวภัทร          สุศันธ 014818 อ าเภอเมือง
271 นางสาว ปัณณ์ธิชา  ถนนนอก 049742 อ าเภอเมือง
272 นาง ศิริลักษณ์       มานพ 038446 อ าเภอเมือง
273 นาง ศรีมณี           เสนากุล 036653 อ าเภอเมือง
274 นาง เสาวลักษณ์     ค าใหญ่ 016968 อ าเภอเมือง



275 นาย นบน้อม         ขัดปิน 031073 อ าเภอเมือง
276 นาย สุภาพ           บริบูรณ์ 053046 อ าเภอเมือง
277 นาย ทวี               สุริยา 050635 อ าเภอเมือง
278 นาย นัทธพงศ์        วงศ์ประสิทธิ์ 030197 อ าเภอเมือง
279 นาย วัลลภ            เครือกิจ 024742 อ าเภอเมือง
280 นาย ปัญญา          บุญมาค า 026925 อ าเภอเมือง
281 นาย ประเทือง       ชมชื่น 023786 อ าเภอเมือง
282 นาง อุไร              หล้ากาศ 042135 อ าเภอเมือง
283 นาย สันธาน         สันกลกิจ 049504 อ าเภอเมือง
284 นาย อดุลย์           สายหมอก 026151 อ าเภอเมือง
285 นาย วิทยา          ค าฮอม 032131 อ าเภอเมือง
286 นาง  วลารัตน์ กุลธรวัฒนา 051977 อ าเภอเมือง
287 นาง พัชราภรณ์ ใจงาม 039757 อ าเภอเมือง
288 นาย บุญเกิด         กันทะอินท์ 015035 อ าเภอเมือง
289 นาย ยงยุทธ  ขัดผาบ 036831 อ าเภอเมือง
290 นาย วรเสฏฐ์         มาสกลาง 026787 อ าเภอเมือง
291 นาย ศุภชัย           ดุษฏีไพรวัลย์ 050674 อ าเภอเมือง
292 นาย สุทัส             เพ็ญธง 056716 อ าเภอเมือง
293 นาย ด ารง             มาต๋ี 022826 อ าเภอเมือง
294 นาง ศุภสุตา          ชัยวงษ์ 056883 อ าเภอเมือง
295 นาง วาสนา ยิสุ 028924 อ าเภอเมือง
296 นาง สายทอง         สุขปักษา 031973 อ าเภอเมือง
297 นางสาว ภัทรานิษฐ์  ดวงใจธรรม 025320 อ าเภอเมือง
298 นาย อภิชาต          วงศ์คีรี 052824 อ าเภอเมือง
299 นางสาว กาญจนา    พรมใบลา 053491 อ าเภอเมือง
300 นาย นิวัฒน์               นิลแก้ว 012539 อ าเภอดอยสะเก็ด
301 นาย บุญเกื้อ              เพ็ชรประกอบ 012607 อ าเภอดอยสะเก็ด
302 นาง เครือมาศ           พะเนาไธสง 024344 อ าเภอดอยสะเก็ด
303 นาย อุดม                  ทองค าเกิด 011928 อ าเภอดอยสะเก็ด
304 นาย สมบูรณ์            ริญญา 014603 อ าเภอดอยสะเก็ด
305 นาย เดชแก้ว             ขันค า 011878 อ าเภอดอยสะเก็ด
306 นาย ทวีพันธ์              ศิริปัญญา 010577 อ าเภอดอยสะเก็ด
307 นาย ธีระพงษ์            ศรีนุ 019970 อ าเภอดอยสะเก็ด
308 นาย ขจัด                   ค าใจ 007569 อ าเภอดอยสะเก็ด
309 นาย บรรเจิด             สิทธิโชค 024736 อ าเภอดอยสะเก็ด
310 นาย สุทัศน์               บัวเย็น 026864 อ าเภอดอยสะเก็ด



311 นาย ธวัช                   พรหมพิจารณ์ 019110 อ าเภอดอยสะเก็ด
312 นาย กิตติพงษ์           บัวลอยลม 024089 อ าเภอดอยสะเก็ด
313 นาย สุริยะ                 เหรียญประยูร 017365 อ าเภอดอยสะเก็ด
314 นางสาว ยุพดี            ศิรินาม 010478 อ าเภอดอยสะเก็ด
315 นาย บุญธรรม           สุภาษา 029770 อ าเภอดอยสะเก็ด
316 นาง สุรภีร์                ค าหน่อแก้ว 032941 อ าเภอดอยสะเก็ด
317 นาย ณรงค์                มาตา 031821 อ าเภอดอยสะเก็ด
318 นาง เจริญศรี            แสนวิไล 009149 อ าเภอดอยสะเก็ด
319 นาย ดวงแก้ว            สะอาดล้วน 019764 อ าเภอดอยสะเก็ด
320 นาย สุภคล                แก้ววังชัย 027000 อ าเภอดอยสะเก็ด
321 นาย ประภวิษณ์ุ        อาษากิจ 033747 อ าเภอดอยสะเก็ด
322 นาย จ าเนียร             ไตรมาตร 033057 อ าเภอดอยสะเก็ด
323 นาย สุทิน                  ศรีวงค์วรรณ 047351 อ าเภอดอยสะเก็ด
324 นาง พิมพ์ใจ              ยานะ 021003 อ าเภอดอยสะเก็ด
325 นาง ศิริพร                 สล่าปัน จินะนา 018936 อ าเภอดอยสะเก็ด
326 นาย วสันต์                ขอดศิริ 029715 อ าเภอดอยสะเก็ด
327 นาย สุริยน                สุริโยดร 028698 อ าเภอดอยสะเก็ด
328 นาย นิวาส                ธาตุอินจันทร์ 014905 อ าเภอดอยสะเก็ด
329 นาย วิบูลย์                บุตรน้ าค า 027817 อ าเภอดอยสะเก็ด
330 นาย ประเวศน์          ศิรินิรันดร์กุล 024875 อ าเภอดอยสะเก็ด
331 นางสาว วรวรรณ อินต่อม 031591 อ าเภอดอยสะเก็ด
332 นาย พิสุทธิ ์              สิทธิพานิช 026357 อ าเภอดอยสะเก็ด
333 นาย ธนวัฒน์            บุญทวี 029802 อ าเภอดอยสะเก็ด
334 นาย อ านวย  รัตนะ 009839 อ าเภอสันก าแพง
335 นาย ไชยยนต์  ค าจม 018289 อ าเภอสันก าแพง
336 นาย สมาน  พวงจันทร์ 029729 อ าเภอสันก าแพง
337 นาย มนูญ  กันจะขัติ 023552 อ าเภอสันก าแพง
338 นาย โสภิษฐ์  เรืองปัญญา 038233 อ าเภอสันก าแพง
339 นาย วิชาญ  สมศักด์ิ 016578 อ าเภอสันก าแพง
340 นาย สิทธิ ์ อภิญญาวงศ์เลิศ 021269 อ าเภอสันก าแพง
341 นาย ทวี  สุทรารมลักษณ์ 045671 อ าเภอสันก าแพง
342 นาง วัชราภรณ์  จันทร์ธีระโรจน์ 024186 อ าเภอสันก าแพง
343 นาย สุทธิสิน  อริยะ 021785 อ าเภอสันก าแพง
344 นาย บุญเลิศ  บุญชู 008684 อ าเภอสันก าแพง
345 นาย สงัด  ค าวงศ์ปีน 021022 อ าเภอสันก าแพง
346 นาย ทรงพล ปรีค า 032792 อ าเภอสันก าแพง



347 นาย สุรพันธ์  ปัญญาเทียม 025127 อ าเภอสันก าแพง
348 นาย สงวน  แก้วน้อย 046433 อ าเภอสันก าแพง
349 นาย ประเสริฐ  กันธา 027357 อ าเภอสันก าแพง
350 นาย นิรุติ  หาญใจ 018753 อ าเภอสันก าแพง
351 นาย วีระชัย จอมดวง จารุวรพลกุล 032579 อ าเภอสันก าแพง
352 นาย ประเจตน์  มหาพรหม 032298 อ าเภอสันก าแพง
353 นาย จรัล  สุรพิมาน 021013 อ าเภอสันก าแพง
354 นาย มานพ  ทองทา 027568 อ าเภอสันก าแพง
355 นาย เกียรติพงษ์  เทพมงคล 032752 อ าเภอสันก าแพง
356 นาย สง่า  ใส่แก้ว 024800 อ าเภอสันก าแพง
357 นาย พินิจ  แก้วเฟย 018613 อ าเภอสันก าแพง
358 นาง รัตนา  จอมทัน 013390 อ าเภอสันก าแพง
359 นาย มงคล  สมวงศ์ 030057 อ าเภอสันก าแพง
360 นางสาว จุรีย์  กองอินทร์ 046583 อ าเภอสันก าแพง
361 นาง อัจฉราพร  สุนทรนันท 028056 อ าเภอสันก าแพง
362 นาง นภา  วริทธ์พลชัยกุล 028825 อ าเภอสันก าแพง
363 นาย ยงยุทธ  วงศ์ชัย 025042 อ าเภอสันก าแพง
364 นาย ธวัช  ทนันชัย 031958 อ าเภอสันก าแพง
365 นาย ชัช  หมอยา 030957 อ าเภอสันก าแพง
366 นาง ผ่องศรี  สุริยะป้อ 028934 อ าเภอสันก าแพง
367 นาย สมบูรณ์  ฟองนวล 022761 อ าเภอสันก าแพง
368 นางสาว ศุภวรรณ  วงศ์ค าปัน 049084 อ าเภอสันก าแพง
369 สิบตรี อธิโชค  ประสพโชควัฒนา 025554 อ าเภอสันก าแพง
370 นาง บุญญาพร  มงคลสิงห์ 039366 อ าเภอสันก าแพง
371 ว่าทีร้่อยตรี พงษ์สุรีย์  ใจปัญญา 049450 อ าเภอสันก าแพง
372 นาย สุขสันต์  จันลาวงค์ 030324 อ าเภอสันก าแพง
373 นาย สุเทพ  เทียนมงคล 030562 อ าเภอสันก าแพง
374 นาย ประกาศิต  ปัญญาแก้ว 028387 อ าเภอสันก าแพง
375 นาย ประยุทธ  กันธรรม 024092 อ าเภอแม่แตง
376 นาย สุธน  สินชัยกิจ 030635 อ าเภอแม่แตง
377 นาย อนันต์  แสนสนิท 023627 อ าเภอแม่แตง
378 นาย ธานี  ห้าวหาญ 051864 อ าเภอแม่แตง
379 นาย ประกิต  บุญเลิศ 042608 อ าเภอแม่แตง
380 นาง วิไลพร  ดวงใจ 015510 อ าเภอแม่แตง
381 นาย วิสุทธิ ์ หอมมณี 024456 อ าเภอแม่แตง
382 นาย อาทิตย์  ธงทอง 032783 อ าเภอแม่แตง



383 นาย จิตต์  ศรีใส 038819 อ าเภอแม่แตง
384 นาง หทัยรัตน์  ลางคลิจันทร์ 017455 อ าเภอแม่แตง
385 ว่าทีร้่อยตรี เสรี  ปรมชวลิตโรจน์ 040808 อ าเภอแม่แตง
386 นาย ณรงค์  ใจปัญญา 025263 อ าเภอแม่แตง
387 นาย บรรณกร สมควร 015119 อ าเภอแม่แตง
388 นาย วีระศักด์ิ  ไชยวงค์ 009733 อ าเภอแม่แตง
389 นาย สวัสด์ิ  กรรมสิทธิ์ 032732 อ าเภอแม่แตง
390 นาย จ ารัส   อุสา 024652 อ าเภอแม่แตง
391 นาย ธงชัย  ภูมิมาลา 018469 อ าเภอแม่แตง
392 นาง ธัญญารักษ์ บุญรสศักด์ิ 049616 อ าเภอแม่แตง
393 นาย ยุทธพงษ์  เครือซุง 033394 อ าเภอแม่แตง
394 นาย ณรงค์  เตชะ 030258 อ าเภอแม่แตง
395 นางสาว พรทิพย์  สายแวว 028167 อ าเภอแม่แตง
396 นางสาว ณัฐชยาน์  สนินัด 048835 อ าเภอแม่แตง
397 นาง ปรานอม  จาระธรรม 020121 อ าเภอแม่แตง
398 นาย ดวงแก้ว  เล็กปัญญาโรจน์ 022024 อ าเภอแม่แตง
399 นาย ชัชวาล กันนางค์ 048387 อ าเภอแม่แตง
400 นาง มนต์สวรรค์  มุกข์มงคลค า 026764 อ าเภอแม่แตง
401 นาย ดุสิต  ศรีลาวัลย์ 053076 อ าเภอแม่แตง
402 นาย ธนวัฒน์  สลอบแสง 050237 อ าเภอแม่แตง
403 นาย สมนึก  ริยะกาศ 026540 อ าเภอแม่แตง
404 นาย ณัฐวรรธน์  ดอนดี 029859 อ าเภอแม่แตง
405 นาย ธนากร  เม่นแต้ม 027284 อ าเภอแม่แตง
406 นาย ประสิทธิ ์ กุณาอุด 035852 อ าเภอแม่แตง
407 นาง กฤษณา  มีเพ็งจันทร์ 048106 อ าเภอแม่แตง
408 นาย สิงห์ทอน  ทองค าโฮ้ง 025817 อ าเภอแม่แตง
409 นาย สมชาติ  มณีวรรณ 047525 อ าเภอแม่แตง
410 นางสาว วันดี วิวัฒน์รัตนกุล 032477 อ าเภอแม่แตง
411 นาย ชาติชาย  วุฒิเกษร 021173 อ าเภอแม่แตง
412 นาย สุทัศน์   ไชยเรือน 015013 อ าเภอพร้าว
413 นาง วนิดา   พันธุราษฎร์ 032344 อ าเภอพร้าว
414 นาง ยุวดี  เถิงเฟือ่ง 010019 อ าเภอพร้าว
415 นาย ปิยพงศ์   เชาว์ประเสริฐ 035433 อ าเภอพร้าว
416 นาย ทัชกรณ์  ตะติรัตน์ 018271 อ าเภอพร้าว
417 นาย ทวี  ทัดแพ 031047 อ าเภอพร้าว
418 นาง พิจิตรา   สิทธิวงค์ 032026 อ าเภอพร้าว



419 นาย สุรศักด์ิ  จันทวงค์ 025896 อ าเภอพร้าว
420 นาย ธนิต  อินทานุวัฒน์ 026183 อ าเภอพร้าว
421 ว่าทีร้่อยตรี สุรเชษฐ์   ดวงทิพย์ 030968 อ าเภอพร้าว
422 นาย พีระพงษ์  ทุนค า 017962 อ าเภอพร้าว
423 นาย ทวี  สุทธิวงศ์ 023203 อ าเภอพร้าว
424 นาย วีระ  วิสัย 038979 อ าเภอพร้าว
425 นาย กฤชเพชร  ชัยเพ็ญ 027787 อ าเภอพร้าว
426 นาย  ดิเรก อุ่นวงษ์ 056661 อ าเภอพร้าว
427 นาย นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 017438 อ าเภอพร้าว
428 นางสาว อุบลรัตน์  บุญมาสร้อย 044410 อ าเภอพร้าว
429 นาย พิพัตร  เกษมสุข 017439 อ าเภอพร้าว
430 นาย สุภาพ  ด าอ าไพ 044568 อ าเภอพร้าว
431 นางสาว  สายฝน วรรณกุล 051654 อ าเภอพร้าว
432 นาง นาถอนงค์ วิริยา 046795 อ าเภอพร้าว
433 นาย สง่า  มังคละ 013421 อ าเภอพร้าว
434 นาย ไพศาล  เนตรสุรา 021877 อ าเภอพร้าว
435 นาย วีระ  สัมฤทธิ์ 010092 อ าเภอพร้าว
436 นาย รุ่งเรือง  ไชยยา 009246 อ าเภอพร้าว
437 นาย เอกราช  สิทธิราช 028569 อ าเภอพร้าว
438 นาย สวิง  บุญพรหม 017443 อ าเภอพร้าว
439 นาย ประเวทย์ สันยาย 028574 อ าเภอสันทราย
440 นาย อนันต์ ค าหน่อแก้ว 030657 อ าเภอสันทราย
441 นาย รัก ตาแจ้ 016130 อ าเภอสันทราย
442 นาย วิโรจน์ สุรินทร์วงศ์ 017251 อ าเภอสันทราย
443 ว่าทีร้่อยตรี ไพสิน มหาวรรณ์ 034039 อ าเภอสันทราย
444 ว่าทีร้่อยตรี สุวิทย์ กิตต์เรืองธนัน 045478 อ าเภอสันทราย
445 นาย ฤทธิ์ จักร์ค าปัน 010894 อ าเภอสันทราย
446 นาย เสวี จันทขาว 023481 อ าเภอสันทราย
447 นาย สนั่น ศรีวิชัย 028609 อ าเภอสันทราย
448 นาย กมล ไชยศรี 013022 อ าเภอสันทราย
449 นาย วินิตย์ กันธรรม 024676 อ าเภอสันทราย
450 นาย พรเทพ ดวงปันสิงห์ 033654 อ าเภอสันทราย
451 นาย ประดิษฐ์ สุเทนะ 012681 อ าเภอสันทราย
452 นาย นิวัฒน์ จอมค า 031642 อ าเภอสันทราย
453 นาย ชูศักด์ิ พวกอินแสง 036057 อ าเภอสันทราย
454 นาย มงคล สุวรรณราช 042628 อ าเภอสันทราย



455 นาย แสวง สุวรรณ 019515 อ าเภอสันทราย
456 นาย สุนทรพจน์ กวงแหวน 026934 อ าเภอสันทราย
457 นาย วิชาญ การเจนจิตร 017143 อ าเภอสันทราย
458 นาย ศักด์ิศรี สุปินตา 022903 อ าเภอสันทราย
459 นางสาว ภารดี ทัศนียธรรม 008702 อ าเภอสันทราย
460 นาย ประเสริฐ แว่นจันทร์ 022263 อ าเภอสันทราย
461 นาย เทอดเกียรติ ตาปัญญา 011650 อ าเภอสันทราย
462 นาง สุภาพ ฉันทะธรรม 025813 อ าเภอสันทราย
463 นาย บุญถม แสงค า 027677 อ าเภอสันทราย
464 นาย สุรเชษฐ์ อุปกุล 021448 อ าเภอสันทราย
465 นาง พรศิริ พรหมกันธา 018038 อ าเภอสันทราย
466 นาย ประพันธ์ มูลปา 028320 อ าเภอสันทราย
467 นาง เยาวณี มาประเสริฐ 022772 อ าเภอสันทราย
468 นาย ศุภชัย ต๋ันจี๋ 024601 อ าเภอสันทราย
469 นาง พูลรัตน์ นาขยัน 027852 อ าเภอสันทราย
470 นาง สุภาวิณี สุวรรณ 020452 อ าเภอสันทราย
471 นาง มนทิรา หาญใจ 018754 อ าเภอสันทราย
472 นาง สุวรรณา พันขัน 026008 อ าเภอสันทราย
473 นาย นิคม              ผัดแสน 025885 อ าเภอสันทราย
474 นาง พัฒนา ทองค าฟู 011513 อ าเภอสันทราย
475 นาย ธวัช สุภา 012389 อ าเภอสันทราย
476 นาย ทวี โปธา 022106 อ าเภอสันทราย
477 นางสาว ทัศนียา ไชยสมบัติ 041688 อ าเภอสันทราย
478 นาง ทองสาย ศักด์ิวีระกุล 013812 อ าเภอสันทราย
479 นาย ณรงค์ ลุมมา 027190 อ าเภอสันทราย
480 นาย สมบูรณ์ บัวค าปัน 023764 อ าเภอสันทราย
481 นาย เจริญ ฉันทะธรรม 025942 อ าเภอสันทราย
482 นาย อ านาจ ศรีสุข 021024 อ าเภอแม่ออน
483 นาย หัศนัย ไชยวงศ์ 021335 อ าเภอแม่ออน
484 นาย ประดิษฐ์ ศรีไกรภักด์ิ 022455 อ าเภอแม่ออน
485 นาย ธงชัย ประมวล 032528 อ าเภอแม่ออน
486 นาย สุเมธ เสนาทาน 042593 อ าเภอแม่ออน
487 นาย สมพงษ์ แสนส าโรง 030571 อ าเภอแม่ออน
488 นาย เจริญศักด์ิ แสงจันทร์ 032978 อ าเภอแม่ออน
489 นาย พิชัย ทาประเสริฐ 032965 อ าเภอแม่ออน
490 นาย เทียม วันมหาชัย 022386 อ าเภอแม่ออน



491 นาย ระพินทร์       สุวรรณธัช 024915 อ าเภอแม่ริม
492 นาย จ ารัส             ค ามูล 007963 อ าเภอแม่ริม
493 นางสาว มาลี              ขัตตะละ 019270 อ าเภอแม่ริม
494 นาย ประพันธ์       อูปเงิน 006607 อ าเภอแม่ริม
495 นาย ไมตรี             ศิริจันทร์ชื่น 021175 อ าเภอแม่ริม
496 นางสาว แววดาว        ไชยาค า 020125 อ าเภอแม่ริม
497 นาง ทรงศรี           ศิริจันทร์ชื่น 021176 อ าเภอแม่ริม
498 นาย ประสิทธิ ์      ก าแพงแก้ว 012398 อ าเภอแม่ริม
499 นาง คนึงนุช       จาตุประยูร 008437 อ าเภอแม่ริม
500 นาย สะอาด          โปธายะ 009854 อ าเภอแม่ริม
501 นาย อภิเชษฐ์    ธรรมมิโกมินทร์ 019578 อ าเภอแม่ริม
502 นาย ประเสริฐ       ดอนดี 005682 อ าเภอแม่ริม
503 นาย ธงจักร  อยรังสฤษฎ์กุล 013561 อ าเภอแม่ริม
504 นาง วิไลพร          ชนะชัย 018319 อ าเภอแม่ริม
505 นาย ถนัด             ชวนประเสริฐ 015667 อ าเภอแม่ริม
506 นาง รัชนีกร          ทนันไชย 010219 อ าเภอแม่ริม
507 นาย มานพ            มณีวระ 028951 อ าเภอแม่ริม
508 นาย วิชิต               ก าแพงแก้ว 010106 อ าเภอแม่ริม
509 นาย ทรงฤทธิ ์       ขัตยาราษฎร์ 020122 อ าเภอแม่ริม
510 นาง ลักขณา          เทวะ 026869 อ าเภอแม่ริม
511 นาง อุษณี             เรือนสติ 025085 อ าเภอแม่ริม
512 นาย ดิฐพงษ์         เด่นระมณี 025689 อ าเภอแม่ริม
513 นาง พัฒน์นรี     ศรีพายัพ 028045 อ าเภอแม่ริม
514 นาย วรพจน์      พุม่ตระกูล 034192 อ าเภอแม่ริม
515 นาง มะลิ         พงศ์พันธ์ไพบูลย์ 054059 อ าเภอแม่ริม
516 นาง เบญจมาศ      ค าชั่ง 029114 อ าเภอแม่ริม
517 นาย สายัณต์         กันธิยะ 024142 อ าเภอแม่ริม
518 นาย ทรงยศ          หล้าสุข 019967 อ าเภอแม่ริม
519 นาง สมศรี            ยะกล้ิง 032485 อ าเภอแม่ริม
520 นาย ก าธร             จันทร์สุวรรณ์ 034191 อ าเภอแม่ริม
521 นาย นิคม              ค าโพธิ์ 013270 อ าเภอแม่ริม
522 นาย นคร              สนินัด 023630 อ าเภอแม่ริม
523 นาย ชัยวัฒน์         ฤทธิช์ุมพล 032859 อ าเภอแม่ริม
524 นาย ชลอ        คชาประดิษฐ์ 026158 อ าเภอแม่ริม
525 นาย มานัส        สันพะเยาว์ 056644 อ าเภอแม่ริม
526 นาย นันทวุฒิ         พุทธวงค์ 039345 อ าเภอแม่ริม



527 นาย ไพรัช             วิจันทร 026178 อ าเภอแม่ริม
528 นาง สุดารัตน์         อุทัยผล 024126 อ าเภอแม่ริม
529 นาย นัยนา              อุปกุล 024821 อ าเภอแม่ริม
530 นาย ชูชีพ               มูลสถาน 027404 อ าเภอแม่ริม
531 นาง เกศรินทร์       สิทธิมงคล 027583 อ าเภอแม่ริม
532 นาย มนตรี            ล้ิมค า 027387 อ าเภอแม่ริม
533 นาง ดวงสมร                 ค ามูล  007900 อ าเภอแม่ริม
534 นาย บรรเทิง       จิตตะยโสธร 030360 อ าเภอแม่ริม
535 นาง จินดา               ตุ้มทรัพย์ 027061 อ าเภอแม่ริม
536 นาง อารีย์               ถาวรวีย์ 020870 อ าเภอแม่ริม
537 นาง ผกาพรรณ ทิพย์หิรัญ 026471 อ าเภอสะเมิง
538 นาง อัญจิดา ชัยชะนะ 034811 อ าเภอสะเมิง
539 ว่าทีร้่อยตรี กิตติพงศ์ พลเยี่ยม 033762 อ าเภอสะเมิง
540 นาย เจษฎา ธัญหมอ 018719 อ าเภอสะเมิง
541 นาย จ ารัส มณีวรรณ 016190 อ าเภอสะเมิง
542 นาย ด ารง วงค์ค าจันทร์ 028308 อ าเภอสะเมิง
543 นาย วัสสันต์ กองรัตน์ 042497 อ าเภอสะเมิง
544 นาย ศุภวัฒน์ ณ ล าพูน 034818 อ าเภอสะเมิง
545 นาย บุญทวี เลิศค า 042659 อ าเภอสะเมิง
546 นาง อัญชลี ไม้โพธิ์ 026470 อ าเภอสะเมิง
547 นาย คะเณต ใจศิริ 029136 อ าเภอสะเมิง
548 นาย สมศักด์ิ กาญจนะ 019186 อ าเภอสะเมิง
549 นาย ประพันธ์ จอมนวล 007440 อ าเภอสะเมิง
550 นาย เสน่ห์ศิลป์ ฟองสา 018521 อ าเภอสะเมิง
551 นาย บุญทอง อินทะวัน 015429 อ าเภอสะเมิง
552 นาง พิชญา มณีศร 031997 อ าเภอสะเมิง
553 นาย นายพิบูลย์    สิงหสันติ 008749 อ าเภอฝาง
554 นาง รจนีย์นาฏ  แสงสุวรรณ์ 011346 อ าเภอฝาง
555 นาย วรวิทย์   บุญมาไชย 029024 อ าเภอฝาง
556 นาย อนันต์    ไชยวงศ์ 031089 อ าเภอฝาง
557 นาง กนกวรรณ์  คันธรส 028231 อ าเภอฝาง
558 นาย จรัล       สุปินยา 038396 อ าเภอฝาง
559 นาง กานดา    กันธารักษ์ 008409 อ าเภอฝาง
560 นาง ศรีทวน    พะวันนา 007639 อ าเภอฝาง
561 นาย วิชาญ     เงินถา 007960 อ าเภอฝาง
562 นาย บุญช่วย   ชื่นใจ 020949 อ าเภอฝาง



563 นาง วัลภา      ปานหมอก 023076 อ าเภอฝาง
564 นาย ประสาน  ท่าข้าม 018359 อ าเภอฝาง
565 นาย ก าจรเดช  พรหมสวัสด์ิ 019431 อ าเภอฝาง
566 นาย จรัส        สมบูรณ์ 025549 อ าเภอฝาง
567 นาย สิทธิพร    นันตาวงค์ 024177 อ าเภอฝาง
568 นาย ภราดร     พิมลวิชยากิจ 034010 อ าเภอฝาง
569 นาง มาลินี       ภมรพงษ์ 056906 อ าเภอฝาง
570 นาย สุนทร       เกษเกษี 026890 อ าเภอฝาง
571 นาย เทวินทร์    สร้อยเพชร 030910 อ าเภอฝาง
572 นาง รัชนีกร      นันทะเสน 023993 อ าเภอฝาง
573 นาย อดิศักด์ิ      มาอินทร์ 050107 อ าเภอฝาง
574 นางสาว ศรีวรรณ์    พงษ์ตัน 026944 อ าเภอฝาง
575 นาง วราลักษณ์  อุดมทรัพย์ 025452 อ าเภอฝาง
576 นาง จิราพร      พูลศรี 024635 อ าเภอฝาง
577 นาย สมบูรณ์     บุญเชิด 031155 อ าเภอฝาง
578 ว่าทีร้่อยตรี จงรักษ์  กันทา 037485 อ าเภอฝาง
579 นาย สายัณห์      จันทร์อ่อน 018820 อ าเภอฝาง
580 นาย ชัพเวท  วงษ์เทพ 027872 อ าเภอฝาง
581 นางสาว กัญญ์วรา   รุ่งศรี 052407 อ าเภอฝาง
582 นาย สุวินทร์      อุปนันท์ 030090 อ าเภอฝาง
583 นาย สุรินทร์      รังษี 040127 อ าเภอฝาง
584 นาย นิรันดร์      ปันที 048126 อ าเภอฝาง
585 นาย ณัฐพล     แสงอรุณ 023240 อ าเภอฝาง
586 นางสาว ชลลดา วงค์ดาว 041154 อ าเภอฝาง
587 นาย เจตสุภา     ใหนาค 029515 อ าเภอฝาง
588 นางสาว นลินี        กิติน่าน 032676 อ าเภอฝาง
589 นาย เฉลิมพร    มณีกุล 026190 อ าเภอฝาง
590 นาง ไพรินทร์    มังษา 028509 อ าเภอฝาง
591 นาย สุดสาคร    มะลิ 023276 อ าเภอฝาง
592 นาย นิรันดร์     อวรรณา 029516 อ าเภอฝาง
593 นางสาว สิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล 050406 อ าเภอฝาง
594 นาย สมหมาย   มังษา 028510 อ าเภอฝาง
595 นาย โสภณ      ธิพึง 033554 อ าเภอฝาง
596 นาย อุทัย        วงค์จันทร์ 030276 อ าเภอฝาง
597 นาย นคร        เนติพล 030213 อ าเภอฝาง
598 นาย สวัสด์ิ      ปันผสม 028294 อ าเภอฝาง



599 นาย ปรัชชญา  ใหนาค 029512 อ าเภอฝาง
600 นาย พิษณุ      วงศ์สูน 030074 อ าเภอฝาง
601 นาย นราเมศ    กุลสุวรรณ 052783 อ าเภอฝาง
602 นาย บุญเจิด     สมบูรณ์ 029872 อ าเภอฝาง
603 นาย สมเพชร              ชัยวรรณ์ 024099 อ าเภอแม่อาย
604 นาย สมนึก                 อินหวัน 030050 อ าเภอแม่อาย
605 นาย นิวัฒน์                วิยะ 031480 อ าเภอแม่อาย
606 นาย สายัณห์              ปันสุ 032855 อ าเภอแม่อาย
607 นาย สัญญา               ช่างค ามูล 038422 อ าเภอแม่อาย
608 นางสาว สายใจ           สุวรรณ์ 027076 อ าเภอแม่อาย
609 นาย ชวลิต ชัยชนะ 060090 อ าเภอแม่อาย
610 นางสาว ทิพวรรณ       ปินตา 044163 อ าเภอแม่อาย
611 นาย วรนิตย์                มั่นนุช 030196 อ าเภอแม่อาย
612 นาย พิริยะ                  โพธิป์ระจ าศิล 022975 อ าเภอแม่อาย
613 นาย อนุชา                  นพรัมภา 028761 อ าเภอแม่อาย
614 นาย ธรรมชัย              วงษ์รัตนไตยกูล 031473 อ าเภอแม่อาย
615 นาย นิกร                    ขันเล็ก 029836 อ าเภอแม่อาย
616 นาย ยุทธนา               วงศ์ใหญ่ 036725 อ าเภอแม่อาย
617 นาย สุรินทร์                ศิริวิชัย 030645 อ าเภอแม่อาย
618 นาย สิทธิพงศ์             อุดมทรัพย์ 026947 อ าเภอแม่อาย
619 นาย จีระเดช               อินทขัติย์ 042666 อ าเภอแม่อาย
620 นาย ภาวัช                  กันธวรรณ์ 034819 อ าเภอแม่อาย
621 นาย ชิติสรรค์             การีรัตน์ 027003 อ าเภอแม่อาย
622 นาย ดุสิต                   กันทะศักด์ิ 020002 อ าเภอแม่อาย
623 นาย ปิยะ เงาส่อง 047657 อ าเภอแม่อาย
624 นาย วัศกร                  ณ เชียงใหม่ 033770 อ าเภอแม่อาย
625 นาย สุภูมิชัย               วงค์เจริญ 042776 อ าเภอแม่อาย
626 นาง อารีย์                   โยธา 026891 อ าเภอแม่อาย
627 นาย ประชัน                กันธะมาลัย 026658 อ าเภอแม่อาย
628 นาย ณรงศักด์ิ             ขันค า 042983 อ าเภอแม่อาย
629 นาย คงศักด์ิ                ตนประเสริฐ 047588 อ าเภอแม่อาย
630 นาย สนั่น                    กันธพงษ์ 014105 อ าเภอแม่อาย
631 นาย ณัฐพงศ์               มะโนค า 008530 อ าเภอแม่อาย
632 นาย บุญชม                แสนทาโจ 021258 อ าเภอแม่อาย
633 นาย ประทีป               วิมลพันธ์ 012529 อ าเภอแม่อาย
634 นาย วิรัตน์                  ปานหมอก 011892 อ าเภอแม่อาย



635 นาย ถวัลย์                 ศรีใจ 006050 อ าเภอแม่อาย
636 นาย มงคล                 ค าดา 012219 อ าเภอแม่อาย
637 นาย ประเสริฐ             จันทะวัน 009596 อ าเภอแม่อาย
638 นาย สุเมธี                   สืบสาย 010514 อ าเภอแม่อาย
639 นาย โสภณ ท้าวแก้ว 026445 อ าเภอเชียงดาว
640 นาย ฐิติคมภ์ เขนย 059681 อ าเภอเชียงดาว
641 นาย นครินทร์ น้อยปุก 058472 อ าเภอเชียงดาว
642 นาย วุฒิพงษ์ อุ่นอินต๊ะ 046552 อ าเภอเชียงดาว
643 นางสาว นิตยา กันทรส 041246 อ าเภอเชียงดาว
644 นาย กรกฏ สาระจันทร์ 043355 อ าเภอเชียงดาว
645 นาย สุรพงษ์ ติยะธรรม 034527 อ าเภอเชียงดาว
646 นาย สุพรรณ ปันทะยศ 039293 อ าเภอเชียงดาว
647 นาย พัฒน์อญิช์ ตระกูลอินคอม 060519 อ าเภอเชียงดาว
648 นาง จิตราภรณ์ ปานช้าง 033221 อ าเภอเชียงดาว
649 นาย ประสงค์ ต๊ะมูล 038963 อ าเภอเชียงดาว
650 นาย ส าราญ ทุนผล 047347 อ าเภอเชียงดาว
651 นาย บรรทม แสนอินตา 017606 อ าเภอเชียงดาว
652 นาง สุกัลยา งานหมั่น 028681 อ าเภอเชียงดาว
653 นาง ภาวนา โนนทนวงศ์ 023075 อ าเภอเชียงดาว
654 นาย สมคิด วงศ์สุนทร 024339 อ าเภอเชียงดาว
655 นางสาว รพีพรรณ บุตรโคษา 056184 อ าเภอเชียงดาว
656 นาย สนิท นวลศิริ 025741 อ าเภอเชียงดาว
657 นาย ณัฐวุฒิ รุ่งรัตนไชย 023532 อ าเภอเชียงดาว
658 นางสาว วรรณา เอกตะ 032119 อ าเภอเชียงดาว
659 นาย บรรเจิด วิมลสุจริต 030736 อ าเภอเชียงดาว
660 นาย พรศิริ อิ่มสมบัติ 052509 อ าเภอเชียงดาว
661 นาง อรอุมา บุษพงค์ 032709 อ าเภอเชียงดาว
662 นาง ละวัน อักษรดิษฐ์ 017232 อ าเภอเชียงดาว
663 นาย ธนะยศกร์ อรรถสุภาพงศ์ 033313 อ าเภอเชียงดาว
664 นาย สมชาย ไชยวงค์ 030729 อ าเภอเชียงดาว
665 นาย สุรพล สังข์ศิริ 007880 อ าเภอเชียงดาว
666 นาย ประสงค์ สวาสด์ิ 011614 อ าเภอเชียงดาว
667 นาง ทรงศรี ใจบุญ 030508 อ าเภอเชียงดาว
668 นาย สมคิด การะหงษ์ 025881 อ าเภอเชียงดาว
669 นาย วินัย ศรีสองเมือง 026171 อ าเภอเชียงดาว
670 นาย ค าจันทร์ เรือนธนวงษ์ 029880 อ าเภอเชียงดาว



671 นาย จีรศักด์ิ คนสอาด 029397 อ าเภอเชียงดาว
672 นาย ส าราญ ปัญญา 018815 อ าเภอเชียงดาว
673 นาย นิติ วุฒิธนากรกุล 034200 อ าเภอเชียงดาว
674 นาย ชัชวาล พวงทอง 028429 อ าเภอเชียงดาว
675 นาย สุกิจ ฤทธิช์ุมพล 025736 อ าเภอเชียงดาว
676 นาง กุลธิดา วรส 028562 อ าเภอเชียงดาว
677 นาย สุรศักด์ิ วรส 021074 อ าเภอเชียงดาว
678 นาย นันฐภัทร์ ไกรงาม 026166 อ าเภอเชียงดาว
679 นาย ธนพนธ์ ทองดี 026499 อ าเภอไชยปราการ
680 นาย ณรงศักด์ิ โกเสนตอ 029471 อ าเภอไชยปราการ
681 นาย อนัน เมืองบัวผัน 034105 อ าเภอไชยปราการ
682 นาง สมัย คัจฉะภา 025545 อ าเภอไชยปราการ
683 นาย เกษมศิษฐ์ อุดมเดช 050654 อ าเภอไชยปราการ
684 นาย แสงชัย ภิรารักษ์ 036813 อ าเภอไชยปราการ
685 นาย อนุชา ยาประเสริฐ 050197 อ าเภอไชยปราการ
686 นาย สุข จันทร์เสาร์ 057408 อ าเภอไชยปราการ
687 นาย อุธร เพ็งสอน 024645 อ าเภอไชยปราการ
688 นาย สามารถ พรหมชัย 026409 อ าเภอไชยปราการ
689 ว่าทีร้่อยตรี สินธิช์ัย ใจแก้ว 029118 อ าเภอไชยปราการ
690 นางสาว บัวบาน กองราช 030901 อ าเภอไชยปราการ
691 นาย กีรติ สุปรียธิติกุล 020429 อ าเภอไชยปราการ
692 นาย ชาตรี ประทุมบาล 010135 อ าเภอไชยปราการ
693 นาย เฉลิม หน่อแก้ว 023707 อ าเภอไชยปราการ
694 นาง ศศิภา ใจค าปัน 021086 อ าเภอไชยปราการ
695 นาย วัชรินทร์พงษ์ ศิริมา 014069 อ าเภอไชยปราการ
696 นาย ภูวนาถ  งามรูป 014192 อ าเภอไชยปราการ
697 นาย มานิตย์ ศรีใส 020512 อ าเภอไชยปราการ
698 นาย ศรีทน จองเซ 043356 อ าเภอเวียงแหง
699 ว่าทีร้่อยเอก เสกสันต์ ครองสมบัติ 047705 อ าเภอเวียงแหง
700 นาย วิษณุ สอนแก้ว 049046 อ าเภอเวียงแหง
701 นาย กฤษณะ กันตีมูล 051287 อ าเภอเวียงแหง
702 นางสาว พัชรินทร์ เจริญบุญญากุล 033746 อ าเภอเวียงแหง
703 นาย คมสันต์ วิพรรณสาตร์ 055393 อ าเภอเวียงแหง
704 นางสาว  นิภาพร บุญป้อ 058294 อ าเภอเวียงแหง
705 นาย อนุสรณ์ ไชยยอง 029115 อ าเภอเวียงแหง
706 นางสาว กันต์ฤทัย จองปุก๊ 055764 อ าเภอเวียงแหง



707 นาย วรวัฒน์ ธรรมจัย 056189 อ าเภอเวียงแหง
708 นางสาว ปนัดดา สิทธิธัญ 053405 อ าเภอเวียงแหง
709 นาย ไมตรี  เจริญปัญญาเนตร 009937 อ าเภอหางดง
710 นาย ประยูร  จันทรสุขสถิตย์ 015932 อ าเภอหางดง
711 นาง กิจชไลพร  สดับพจน์ 012098 อ าเภอหางดง
712 นางสาว พยุง  ไชยวงศ์ 029212 อ าเภอหางดง
713 นาย วินัย  ศรีเรือง 010617 อ าเภอหางดง
714 นาย สุชาติ  วิชิตพันธุ์ 022680 อ าเภอหางดง
715 นาย ณรงค์  ไกรสร 026780 อ าเภอหางดง
716 นาย ส ารวม  มโหธร 010038 อ าเภอหางดง
717 นาย วิเชียร ตียาสุนทรานนท์ 008297 อ าเภอหางดง
718 นาง ประพิมพรรณ พิมสาร 020152 อ าเภอหางดง
719 นาย พิกัด  ขัติพันธุ์ 026311 อ าเภอหางดง
720 นาย ประสงค์  ไชยเทพ 022849 อ าเภอหางดง
721 นาย วิมล  ปัญญามณีศร 007665 อ าเภอหางดง
722 นาย ภูพ่งษ์  ภูอ่าภรณ์ 022155 อ าเภอหางดง
723 นาย สมยงค์  ค าอ้าย 019595 อ าเภอหางดง
724 นาย ศรศักด์ิ  อ้วนล้วน 010738 อ าเภอหางดง
725 นาย ยุทธพงษ์  เจียมศักด์ิ 015848 อ าเภอหางดง
726 นาง นิตยาพร  รัตนชมภู 013555 อ าเภอหางดง
727 นาย ถนอม  พินิจราชกิจ 006440 อ าเภอหางดง
728 นาย เอนก  ตาเจริญเมือง 016381 อ าเภอหางดง
729 นาง วิไล  อิ่มส าราญ 021799 อ าเภอหางดง
730 นาย จุมพล  เตชะเทพ 028614 อ าเภอหางดง
731 นาง นารี  โนภิระ 022177 อ าเภอหางดง
732 นาย ธนากร  แสงอรุณ 037031 อ าเภอหางดง
733 นาย ศฤงคาร  แป้นกลาง 020590 อ าเภอหางดง
734 นาย ชานนท์  นันไชย 025136 อ าเภอหางดง
735 นาย พิชัย  พิมุ 033349 อ าเภอหางดง
736 นาย สนั่น  ถิ่นนา 028064 อ าเภอหางดง
737 นาย แทนคุณ พันธุศาสตร์ 033666 อ าเภอหางดง
738 นาย ปัณณธร  ชัยสิทธิ์ 053245 อ าเภอหางดง
739 นาย สุรชัย  ใจแก้ว 055799 อ าเภอหางดง
740 นาย มานิช  ถาอ้าย 024306 อ าเภอหางดง
741 นาง ทัศนาวลัย  หาวา 046205 อ าเภอหางดง
742 นาย ไพรรัตน์  รัตนดิลกกุล 021883 อ าเภอหางดง



743 นาง วัลลภา พรมท้าว 028697 อ าเภอหางดง
744 นาย วินัย  ไพยารมณ์ 023861 อ าเภอหางดง
745 นาย เสน่ห์  ค ายามา 024202 อ าเภอหางดง
746 นาย ส าราญ              บุญหมั้น 014711 อ าเภอสารภี
747 นาย ดุสิต                เจริญศิลป์ 022505 อ าเภอสารภี
748 นาย อุดม                  พงศธรพิพัฒน์ 023416 อ าเภอสารภี
749 นาย วิสูตร                ทิพย์อุบล 023415 อ าเภอสารภี
750 นาย ประทีป             จันต๊ะมา 016050 อ าเภอสารภี
751 นาง ผ่องพรรณ์        ค ามงคล 012715 อ าเภอสารภี
752 นาย สมาน               โปธิปัน 015641 อ าเภอสารภี
753 นาง จริยา                 ภูมิวิเศษ 023593 อ าเภอสารภี
754 นาย ธนู                    มีสัตย์ 027894 อ าเภอสารภี
755 นาง จิราภรณ์          บุญทวี 010473 อ าเภอสารภี
756 นาง วารุณี                กาญจนประโชติ 030292 อ าเภอสารภี
757 นาย สงัด                 ธนะสาร 030915 อ าเภอสารภี
758 นาย สุรชัย               นิยะมาศ 024104 อ าเภอสารภี
759 นาง กัลยาณี            ศรีโสภณ 031745 อ าเภอสารภี
760 นาย สงัด                ดุษฎีวิทิต 034072 อ าเภอสารภี
761 นาย สายันต์          บางปา 034132 อ าเภอสารภี
762 นาย มุทา               โกสุมภ์ 029961 อ าเภอสารภี
763 นาย ประเสริฐ       สุริยโต้ 017938 อ าเภอสารภี
764 นาย ณัฐวุฒิ                ชนะเลิศ 052134 อ าเภอสารภี
765 ว่าทีร้่อยตรี ธนพล     พัฒนผล 031817 อ าเภอสารภี
766 นาย ปรัญชัย              ใจมา 031978 อ าเภอสารภี
767 นาย สุรพล                อนุสรพรพงศ์ 028112 อ าเภอสารภี
768 สิบเอก บุญสม             ยานะธรรม 031008 อ าเภอสารภี
769 ว่าทีร้่อยตรี ถนอม      ทาค าแปง 035292 อ าเภอสารภี
770 นาย จักรพันธ์             เทพคุณ 018759 อ าเภอสารภี
771 นาย วิม                        ชัยค าวัง 005752 อ าเภอสารภี
772 นาย วิเชียร                  ศรีวิไล 042798 อ าเภอสารภี
773 นาย ประสิทธิ ์            ต๊ะค า 013746 อ าเภอสารภี
774 นาย อินทร์ศร                จอมแปง 029193 อ าเภอสารภี
775 นาง จันทรพร              ดู่สอน 033275 อ าเภอสารภี
776 นาย ธีรภาพ                 นามวงค์ 038914 อ าเภอสารภี
777 นาง ทวีวรรณ            ถาธัญ 030203 อ าเภอสารภี
778 นาย พิศาล                 พรดรัณภพ 024033 อ าเภอสารภี



779 นาย ประพันธ์  จิรจรัสตระกูล 030376 อ าเภอสันป่าตอง
780 นาย ยุทธนา  แอ่นดอน 023860 อ าเภอสันป่าตอง
781 นาย อุดม  เกี้ยวเกิด 023939 อ าเภอสันป่าตอง
782 นาย อุดม  ปุระพรหม 017538 อ าเภอสันป่าตอง
783 นาย มาวิน  สุวรรณรงค์ 022173 อ าเภอสันป่าตอง
784 นาย ศรีทอน   ปัญญา 027899 อ าเภอสันป่าตอง
785 นาย ประเดิม  จันทวงศ์ 008412 อ าเภอสันป่าตอง
786 นาย นาคร  อินทรา 035776 อ าเภอสันป่าตอง
787 นาย จักร์ค า  แก้วเมือง 012099 อ าเภอสันป่าตอง
788 นาย จรัล  อินต๊ะผัด 027114 อ าเภอสันป่าตอง
789 นาย สุรสิทธิ ์ สิทธิชัย 019917 อ าเภอสันป่าตอง
790 นาย ถนอม  บุญตัน 029110 อ าเภอสันป่าตอง
791 นาย จ านงค์  อภิญดา 010142 อ าเภอสันป่าตอง
792 นาย ประสิทธิ ์ ยิ่งสมัคร 018587 อ าเภอสันป่าตอง
793 นาย ประสิทธิ ์ ชัยวุฒิ 015542 อ าเภอสันป่าตอง
794 นาย สุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์ 024017 อ าเภอสันป่าตอง
795 นาย พัทธพล  โนภิระ 023920 อ าเภอสันป่าตอง
796 นาย จีระ  ยาณสาร 008333 อ าเภอสันป่าตอง
797 นาง ปัทมา  อินเทพ 024540 อ าเภอสันป่าตอง
798 นาย อ านวย  จันทิมา 017766 อ าเภอสันป่าตอง
799 นาย ดวงเนตร ไชยชมภู 014422 อ าเภอสันป่าตอง
800 นาย ไพโรจน์  ไชยวรรณ์ 021129 อ าเภอสันป่าตอง
801 นาย อรรณพ  ไชยวงศ์ 018498 อ าเภอสันป่าตอง
802 นาย สนิท  วงศ์ค า 025129 อ าเภอสันป่าตอง
803 นาย นิคม  ชัยวงค์ 021126 อ าเภอสันป่าตอง
804 นาย พงษ์สุวรรณ  โพธาสินธุ์ 011905 อ าเภอสันป่าตอง
805 นาย สมชาย  ธิวันนา 024038 อ าเภอสันป่าตอง
806 ว่าทีร้่อยตรี ฉมัง  ประยูรชาติ 026518 อ าเภอสันป่าตอง
807 นาย จรัล  ไชยวงศ์ 010876 อ าเภอสันป่าตอง
808 นาย นิพนธ์ รัตนนิลอมร 018721 อ าเภอสันป่าตอง
809 นางสาว นาถนภา  สุวรรณ 033568 อ าเภอสันป่าตอง
810 นาย ดวงค า   ค าจันทร์ 029646 อ าเภอสันป่าตอง
811 นาย วีระศักด์ิ  ถาอินทร์ 023586 อ าเภอสันป่าตอง
812 นาย นิเทศก์  ธาตุอินทร์ 026310 อ าเภอสันป่าตอง
813 นาย วิรัตน์  ทิพย์วรรณ 026280 อ าเภอสันป่าตอง
814 นาย ดนัย   กัลยาราช 025927 อ าเภอสันป่าตอง



815 นาย ชนินทร์  ผ่องแผ้ว 022381 อ าเภอสันป่าตอง
816 นางสาว ทิพากร  สงวนวงษ์ 058889 อ าเภอสันป่าตอง
817 นาย สุนทร  กู้เมือง 026608 อ าเภอสันป่าตอง
818 นาย ชัยเดช เดชนาเกร็ด 027477 อ าเภอสันป่าตอง
819 นาง หนึ่งนุช  แป้นกลาง 029158 อ าเภอสันป่าตอง
820 นาย สมัคร  มูลประการ 047776 อ าเภอสันป่าตอง
821 นาง สุกัญญา สิงห์กี 028020 อ าเภอสันป่าตอง
822 นางสาว พูนศิริ  วิทามงคล 023874 อ าเภอสันป่าตอง
823 นาง วิไลวรรณ  สองเมืองแก่น 023566 อ าเภอสันป่าตอง
824 นาย บัญชา  ติใหม่ 028665 อ าเภอสันป่าตอง
825 นาย วัชระ   กฤษณา 022690 อ าเภอสันป่าตอง
826 นาย เจริญ  ปัญญา 023037 อ าเภอสันป่าตอง
827 นาย ทวีป  สืบสงัด 032078 อ าเภอสันป่าตอง
828 นาง ธิดารัตน์ พิมพ์เมืองคุณ 032729 อ าเภอสันป่าตอง
829 นาย บุญช่วย  ทาเรือน 055152 อ าเภอสันป่าตอง
830 นาย บุญส่ง วงค์สุวรรณ 022802 อ าเภอแม่วาง
831 นาย สุชาติ บุญมา 024056 อ าเภอแม่วาง
832 นาย สฤษด์ิ กันทะมัง 031126 อ าเภอแม่วาง
833 นาง หอมหวล ปันต๊ะทา 026442 อ าเภอแม่วาง
834 นาย รังสรรค์ เรือนมูล 030056 อ าเภอแม่วาง
835 นาย อังคาร สมคะเณย์ 026442 อ าเภอแม่วาง
836 นาย ประยูร แก้วมูล 031647 อ าเภอแม่วาง
837 นาย วิชิต บุญแปลง 027019 อ าเภอแม่วาง
838 นาย สมเดช อินต๊ะทา 016200 อ าเภอแม่วาง
839 นาย นิติธาดา หล้าสา 037808 อ าเภอแม่วาง
840 นาย สมชัย โนลอย 018022 อ าเภอแม่วาง
841 นาย วริทภัทร ศรีหร่ังไพโรจน์ 034609 อ าเภอแม่วาง
842 นาย สมบัติ แก้วมูล 013590 อ าเภอแม่วาง
843 ว่าทีร้่อยตรี พศุตม์ พงษ์พานิชย์ 056110 อ าเภอแม่วาง
844 นาย ทินกร วรวิทย์ 032138 อ าเภอแม่วาง
845 นาย ประพันธ์          จิโนด้วง 018715 อ าเภอดอยหล่อ
846 นาย บัญชา             อินใจ 031861 อ าเภอดอยหล่อ
847 นาย สายัณห์            ยะจา 029823 อ าเภอดอยหล่อ
848 นาย นิคม               ชมภูชัยเกิด 025836 อ าเภอดอยหล่อ
849 นาย วันชัย             จันต๊ะวงศ์ 026507 อ าเภอดอยหล่อ
850 นาย ลีน                จันทะนะ 031957 อ าเภอดอยหล่อ



851 นาย ติณณภพ          หลวงมณีวรรณ์ 033195 อ าเภอดอยหล่อ
852 นาง กรองจิตร         เตจ๊ะวงค์ 026943 อ าเภอดอยหล่อ
853 นาง พิดาลิน           อินต๊ะแก้ว 037208 อ าเภอดอยหล่อ
854 นาย พัชรินทร์         ปัญญาหาร 038239 อ าเภอดอยหล่อ
855 นางสาว วชิรญาณ์    ศิริรัตน์ 055686 อ าเภอดอยหล่อ
856 นาง สายฝน           ยะจรรยา 046338 อ าเภอดอยหล่อ
857 นาย ชุมพล           ปริมิตร 028142 อ าเภอดอยหล่อ
858 นาย นิกร  มะโน 048324 อ าเภอฮอด
859 นาย สมาน เผือกอ่อน 026879 อ าเภอฮอด
860 นาย กิตติยพันธ์ ปันแก้ว 030092 อ าเภอฮอด
861 นาย สนิท  ศรีค าเมา 030380 อ าเภอฮอด
862 นาย จรูญ กันธะมา 022656 อ าเภอฮอด
863 นางสาว วาสนา สายพิน 030751 อ าเภอฮอด
864 นาย เวทย์ วิรัศมี 029657 อ าเภอฮอด
865 นาย ประยูร โกฏธิ 031288 อ าเภอฮอด
866 นาย อินสร ค าปัน 045778 อ าเภอฮอด
867 นาย อัศวิน จันทร์ศร 033573 อ าเภอฮอด
868 นาย ถนอม จินะเป็งกาศ 024909 อ าเภอฮอด
869 นาย วิชัย ปานอุทัย 044855 อ าเภอฮอด
870 นางสาว ศรีพรรณ กิติกุล 037270 อ าเภอฮอด
871 นาย อินสอน ค าปัน 045778 อ าเภอฮอด
872 นาย สุกแก้ว ศรีบุตร 026346 อ าเภอฮอด
873 นาง ชนม์ณนันท์ ไชยวงค์ 030055 อ าเภอฮอด
874 นาง ชนากานต์ สุนันทกร 042905 อ าเภอฮอด
875 นาง กาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ 029651 อ าเภอฮอด
876 นาย สรรค์ธวัฒน์ สมป้อม 051980 อ าเภอฮอด
877 นาย พิตรพิบูล กิติมา 050815 อ าเภอฮอด
878 นาย แสวง อุดม 019921 อ าเภอฮอด
879 นาย มานพ ธรรมโชติ 008719 อ าเภอฮอด
880 นาง สุรภา จุมปาดง 032667 อ าเภอฮอด
881 นาง วิไลวรรณ ฝ้ันต๊ิบ 014721 อ าเภอฮอด
882 นาย สงวน  เขนย 014777 อ าเภอฮอด
883 นาย ถวิล   สุวรรณ 029909 อ าเภออมก๋อย
884 นาย วิวัฒน์  ปุรารักษ์ 012342 อ าเภออมก๋อย
885 นาย ชูศักด์ิ  ใจแก้ว 030029 อ าเภออมก๋อย
886 นาย อุดร  สมัยประเสริฐ 031437 อ าเภออมก๋อย



887 นาย สุทธิชัย  อัมโรสถ 030193 อ าเภออมก๋อย
888 นาย สุรศักด์ิ  ยงสุนทรรุ่ง 047922 อ าเภออมก๋อย
889 นาย ทัณฑธร อินทะวงศ์ 032127 อ าเภออมก๋อย
890 นาย อนันธชัย อรุณทรงพร 046915 อ าเภออมก๋อย
891 นาง จิราพรรณ จาตุนันท์ 030577 อ าเภออมก๋อย
892 นาย ธงชัย  เกษมศิริลักษณ์ 040332 อ าเภออมก๋อย
893 นาย พิศิษฐ์พงษ์  ไชยแก้ว 032719 อ าเภออมก๋อย
894 นาย ชรินทร์   ค าภิไหล 034641 อ าเภออมก๋อย
895 นาย ประทีป  ทิพย์เนตร 023979 อ าเภออมก๋อย
896 นางสาว ปราณี  ก๋ายอด 033196 อ าเภออมก๋อย
897 นาง มัสลิน  กาเหว่า 031276 อ าเภออมก๋อย
898 นาง อ าไพ  มณีวรรณ 027552 อ าเภออมก๋อย
899 นาย ประเสริฐ  สุขสวัสด์ิ 036961 อ าเภออมก๋อย
900 นาย พศิน   ไบศล 030171 อ าเภออมก๋อย
901 นาง นันท์มนัส  ใจทนง 031767 อ าเภออมก๋อย
902 นาย ชลธี อินต๊ะปัญญา 042699 อ าเภออมก๋อย
903 นาย นัทธวัฒน์  ต้ังจิตต์ 052604 อ าเภออมก๋อย
904 นาย ประสงค์  พยุงกรพินธุ์ 035898 อ าเภออมก๋อย
905 นาย กิตติพงษ์  ค าแหง 029587 อ าเภออมก๋อย
906 นาย ณัฐวุฒิ  เชาวน์วานิล 055781 อ าเภออมก๋อย
907 นาย ปรีชา  พูลทาจักร์ 026529 อ าเภออมก๋อย
908 นางสาว ภัทรวดี  จันทร์หล้า 033947 อ าเภออมก๋อย
909 นาย โอฬาร  เปลา 020372 อ าเภออมก๋อย
910 นาง วัชรี  สุพรรณ์ 031858 อ าเภออมก๋อย
911 นาย ไมตรี  พิทาค า 030581 อ าเภออมก๋อย
912 นาย อธิวัฒน์            เผ่าฐิติวัฒน์ 029911 อ าเภอดอยเต่า
913 นางสาว ศรีวรรณ    รังษี 015449 อ าเภอดอยเต่า
914 นาย สุกิจ                 อุนจะน า 011246 อ าเภอดอยเต่า
915 นาย นพดล              สุริยะสาร 034214 อ าเภอดอยเต่า
916 นาย อัครวรรธน์      ยศเดชากิตต์ิ 042518 อ าเภอดอยเต่า
917 นาย บรรจง             ค าหล้า 037479 อ าเภอดอยเต่า
918 นางสาว ยุพิน          มูลสืบ 022411 อ าเภอดอยเต่า
919 นางสาว อุทิศพร     ยอดปวน 027332 อ าเภอดอยเต่า
920 นาง คุณาลักษณ์     ตรีวงศ์ 020982 อ าเภอดอยเต่า
921 นาง นันทนี            ตันกูล 033344 อ าเภอดอยเต่า
922 นาง จันทรา           อ้ายจันแก้ว 015160 อ าเภอดอยเต่า



923 นาย ศิวกร             สิงห์ทะ 017749 อ าเภอดอยเต่า
924 นาง รัชฎา             นามวงษ์ 036496 อ าเภอดอยเต่า
925 นาย จักรพันธ์ ศิริ 005241 อ าเภอจอมทอง
926 นาย พิรุณ รักราษฎร์ 009977 อ าเภอจอมทอง
927 นาย ชานุวัฒน์ มุขแก้ว 024553 อ าเภอจอมทอง
928 นาง ภาทิวรรณ อุดมศรี 016034 อ าเภอจอมทอง
929 นาย วิเชียร  กันทะวัง 011601 อ าเภอจอมทอง
930 นาย ปรีชา ปัญญาเทพ 021837 อ าเภอจอมทอง
931 นาง โสพิศ ยอดด าเนิน 027372 อ าเภอจอมทอง
932 นาย นพพร มาลาตุ๋ย 011380 อ าเภอจอมทอง
933 นาย สมเกียรติ สุทธหลวง 018813 อ าเภอจอมทอง
934 นาย พิชาญยุทธ ปัญญาฟู 011697 อ าเภอจอมทอง
935 นาย วุฒิ เสริฐสม 017167 อ าเภอจอมทอง
936 นาง สวาท พงษ์ตา 019096 อ าเภอจอมทอง
937 นาง สมควร กันทาซาว 028554 อ าเภอจอมทอง
938 นาย คิด อุ่นใจจีน 010440 อ าเภอจอมทอง
939 นาย ไพศาล จันทร์เพ็ญ 025112 อ าเภอจอมทอง
940 นาย สุพล ชมภูศรี 020423 อ าเภอจอมทอง
941 นางสาว ธนพร  มาใหม่ 047818 อ าเภอจอมทอง
942 นางสาว เรณู อุตรชัย 026387 อ าเภอจอมทอง
943 นาย ผดุง อินธิสอน 027532 อ าเภอจอมทอง
944 นาย มนตรี สุต๋าค า 029615 อ าเภอจอมทอง
945 นาย พิชยา เตจ๊ะ 028724 อ าเภอจอมทอง
946 นาง ปิยฉัตร กาบทุม 048470 อ าเภอจอมทอง
947 นาย เรืองชัย สิงห์หล้า 024867 อ าเภอจอมทอง
948 นาย ก าพล ค าแปง 029965 อ าเภอจอมทอง
949 นาย วินัย ใจยา 033653 อ าเภอจอมทอง
950 นาย สุรินทร์ ปินนะสุ 034471 อ าเภอจอมทอง
951 นาย สุเทพ ศรีชูทอง 028331 อ าเภอจอมทอง
952 นางสาว กัญญาพัชร พงษ์ดี 032875 อ าเภอจอมทอง
953 นาย ประวิทย์ ก้อนสุรินทร์ 040053 อ าเภอจอมทอง
954 นาย วิทยา กันทะสอน 050936 อ าเภอจอมทอง
955 นาย สงกรานต์ หน้อยปัญญา 051693 อ าเภอจอมทอง
956 ว่าทีร้่อยตรี สายัณห์  อุ่นเรือน 058512 อ าเภอจอมทอง
957 นาย สุพจน์ ค าแปง 026623 อ าเภอจอมทอง
958 นางสาว ศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ 024355 อ าเภอจอมทอง



959 นาย ม่อนถิ่น นพคุณ 033781 อ าเภอจอมทอง
960 นาง ณริศรา ฮ่วนสกุล 054308 อ าเภอจอมทอง
961 นาย ศรีพันธ์ สุจันทร์แสง 019706 อ าเภอจอมทอง
962 นาย ปรีชา กุณาธรรม 024853 อ าเภอจอมทอง
963 นาย ชัชวาล      วิเศษคุณ 030450 อ าเภอแม่แจ่ม
964 นาย ล าพูน สุขใจ 030792 อ าเภอแม่แจ่ม
965 นาย โสภณ    พรหมแก้ว 046934 อ าเภอแม่แจ่ม
966 นาย พานุวัฒน์    มณียารัตน์ 050596 อ าเภอแม่แจ่ม
967 ว่าทีร้่อยตรี กันตภณ   ลืนค า 037038 อ าเภอแม่แจ่ม
968 นาย ชลวิทย์    ชื่นใจ 034610 อ าเภอแม่แจ่ม
969 นาย สงัด   ร่มโพธิ์ 032407 อ าเภอแม่แจ่ม
970 นาย ศรัญญู   ศรีวิลัย 058515 อ าเภอแม่แจ่ม
971 นาย อิศราวิทย์   จริยา 037927 อ าเภอแม่แจ่ม
972 นาง เจนจิรา  วงค์วัฒนานุกูล 028650 อ าเภอแม่แจ่ม
973 นาย นิวัฒน์    กันทะศิลป์ 055664 อ าเภอแม่แจ่ม
974 นาย เสน่ห์ เตจ๊ะนา 057278 อ าเภอแม่แจ่ม
975 นาย วิทยา รัตนย่อมงามดี 043202 อ าเภอแม่แจ่ม
976 นาย ประสิทธิ ์   แก้วชมภู 032104 อ าเภอแม่แจ่ม
977 นาย สมคิด   แก้วค า 035064 อ าเภอแม่แจ่ม
978 นาย ขจร   กาพย์ไชย 017448 อ าเภอแม่แจ่ม
979 นาย ดนัย   พิชัย 024966 อ าเภอแม่แจ่ม
980 นาง สายสุนีย์   สมยศ 023452 อ าเภอแม่แจ่ม
981 นาย ดุสิต  วณีสอน 014703 อ าเภอแม่แจ่ม
982 นาย พีระพงศ์  นะติกา 022479 อ าเภอแม่แจ่ม
983 นาย เฉลิมพันธ์  สารอิ่น 050808 อ าเภอแม่แจ่ม
984 นาย ชูเกียรติ  สกุลวัฒนะ 035445 อ าเภอแม่แจ่ม
985 นาย บุญเลิศ   ทิพจร 017626 อ าเภอแม่แจ่ม
986 นาย ธนะชัย บุญศรี 030905 อ าเภอแม่แจ่ม
987 นางสาว ขณิษฐ์    ทศพงศ 029629 อ าเภอแม่แจ่ม
988 นาย วิชิต  พิทาค า 013264 อ าเภอแม่แจ่ม
989 นาย บุญส่ง    ปิงกุล 031223 อ าเภอแม่แจ่ม
990 นางสาว จิตติมา   เพ็งสกุล 056796 อ าเภอแม่แจ่ม
991 นาง สายทอง   สมวถา 053417 อ าเภอแม่แจ่ม
992 นาย ยศกร  ปันมูล 029361 อ าเภอแม่แจ่ม
993 นาย อภิวัฒน์   คนใจบุญ 033782 อ าเภอแม่แจ่ม
994 นาย ธีรศักด์ิ    ปอโชโร 029938 อ าเภอแม่แจ่ม



995 นาย ไกรศิลป์    ใจยา 035423 อ าเภอแม่แจ่ม
996 นาย ชาญยุทธ  สุทธิธรานนท์ 033670 อ าเภอแม่แจ่ม
997 นาย ดนุพล   ใจอ้าย 026240 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา
998 นาย อนุสิษฐ์   จันทะกูฏ 049662 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา
999 นาย ชัยประเสริฐ ฉั่วตระกูล 046940 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา

1,000 นาย ฝนเพชร ธงทาสี 037957 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา
1,001 นาย จันทร์ทอง   แจ่มจันทร์ 046334 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา
1,002 นาย สุฤทธิช์ัย   สุขใจ 023737 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา

                                          ประกาศ  ณ วันที ่10  มกราคม พ.ศ. 2563

(นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์)
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