
ที่ เลขสมาชกิ ชื่อ - นามสกุล สังกัด หน่วยบริการ
1 023871 นายนิวาส  หล้าเต็น สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
2 027705 นางสาวปรียา  วรรณฤทธิ์ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
3 028529 นายอาทิตย์  ค าแผ่น สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
4 045911 นางสุนีย์  ธาตุทอง สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
5 046831 นายทวีศักด์ิ  แย้มพราย สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
6 037044 นายศุภชัย  พรหมมา พนักงานราชการ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จงัหวดัเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
7 045912 นางยุวรี  มีแสง พนักงานราชการ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จงัหวดัเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
8 047631 นางเกตน์สิรี  วรรณไสย พนักงานราชการ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จงัหวดัเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
9 049358 นางไมล์ลา  ขัติรัตน์ พนักงานราชการ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จงัหวดัเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
10 030763 นายวิทยา  มาลาวัลย์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ราชภัฏ
11 030772 นายอติชัย  ไชยกาญจน์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม.ราชภัฏ
12 016205 นายจรัล  ค าก๋อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชมงคล
13 017587 นายประธาน  ไชยน้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชมงคล
14 025210 นางสาววิภาพรรณ  ติปัญโญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชมงคล
15 027249 นายอนุชา  แก้วหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชมงคล
16 028340 นางดารารัตน์  เต็งไตรสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชมงคล
17 029421 นางเอมอร  ไชยโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชมงคล
18 030222 นายสิงห์คาน  แสนยากุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชมงคล
19 048027 นางอรนุตฎฐ์  สุธาค า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชมงคล
20 049359 นายเฉลียว  สมอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ม.ราชมงคล
21 014035 นางปราณี  พันธุว์ุฒิ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
22 026071 นายประคอง  ยอดหอม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
23 031185 นางสาวอรชร  วงษ์ศิริ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
24 044740 นางรุ่งทิวา  เจริญทรัพย์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
25 050080 นางสหัทยา  ด ารงเกียรติศักด์ิ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
26 052213 นายสมวงค์  ทิพย์ประจักษ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
27 030475 นางกรรณิการ์  มีนิสัย ส านักวจิัยและส่งเสริมวชิาการเกษตร มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
28 021150 นางธารารัตน์  เชื้อวิโรจน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
29 023658 นายอาทิตย์  จิโน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
30 022291 นายสมศักด์ิ  ดวงบาล ลูกจ้างประจ ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ม.แม่โจ้
31 028717 นายสนั่น  อุตมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏ
32 048090 นายสุพจน์  บัวสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏ
33 049096 นางนงคราญ  มอญแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏ
34 037669 นางไพวรรณ  ท้าวเคหะ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏ
35 039392 นายสงัด  เตอะอ้าย พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ม.ราชภัฏ
36 032885 นางวรพรรณ  พรนิมิตร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 2
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37 014572 นางศิริเพ็ญ  วิไลลักษณ์เลิศ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
38 018083 นางผ่องพรรณ  วัชรเสถียร วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
39 021984 นายนิยม  จันทามณี วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
40 028648 นางอังคณา  ศิริวัฒน์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 1
41 019850 นางยุพิณ  สุกันธา โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เวียงพิงค์ 1
42 030394 นายพฤหัส  แลสันกลาง โรงเรียนกาวิละอนุกูล เวียงพิงค์ 1
43 032038 นางภรณี  แก้วเขียว โรงเรียนกาวิละอนุกูล เวียงพิงค์ 1
44 033238 นางไพลิน  ศรีโพธิ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูล เวียงพิงค์ 1
45 034181 นายพุธ  แลสันกลาง โรงเรียนกาวิละอนุกูล เวียงพิงค์ 1
46 024523 นางฉวีวรรณ  ว่องธนาการ ว.สารพัดช่าง เวียงพิงค์ 2
47 047663 นางกาญจนา  ฤทธิเสน ว.สารพัดช่าง เวียงพิงค์ 2
48 053810 นายสุระพัท  นากแก้ว ว.สารพัดช่าง เวียงพิงค์ 2
49 046841 นางปัญญดา  กันจินะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 เวียงพิงค์ 2
50 055551 นางทองไพร  วงค์จันทร์ ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย ม.ราชภัฎ
51 014392 นางอาภรณ์  วาณิชพัฒนกุล สนง.วัฒนธรรมจังหวัด เวียงพิงค์ 1
52 019830 นายอนุสรณ์  อุทิศชลานนท์ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด เวียงพิงค์ 1
53 019531 นายสมศักด์ิ  ตรีเอกานุภาพ ว.เทคนิคเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 2
54 027932 นายจักรวาฬ  จันทร์วิรัช ว.เทคนิคเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 2
55 028412 นางเกษมสุข  ศุภกุลวัฒนา ว.เทคนิคเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 2
56 043588 นายนิมิต  รัศมี ว.เทคนิคเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 2
57 047990 นางภัทรพร  อังธนานุกุล ว.เทคนิคเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 2
58 032835 นางเพลินตา  มีกล่ินหอม ว.อาชีวศึกษาเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 2
59 050484 นางเรืองพร  ปรัชญาด ารง ว.อาชีวศึกษาเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 2
60 055939 นายภคพงษ์  ปวนอินตา ว.อาชีวศึกษาเชียงใหม่ เวียงพิงค์ 2
61 026212 นายพีระพล  ชุ่มเชื้อ ส านักการศึกษาเทศบาลฯ เทศบาล
62 031068 นายมณเฑียร  แสงรัตน์ ส านักการศึกษาเทศบาลฯ เทศบาล
63 056067 นางสาวพิกุล  ขัดเรือง ส านักการศึกษาเทศบาลฯ เทศบาล
64 029256 นางจันทร์ฉาย  ดวงใจ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาล
65 034171 นายอนันตะ  ไชยวัง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาล
66 048416 นางผ่องศรี  โยฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอกเงิน เทศบาล
67 034031 นางบุญศรี  จินดาลัทธ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง เทศบาล
68 025379 นางพวงพยอม  ธรรมเชื้อ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาล
69 023293 นางสุพัตรา  นันทวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง เทศบาล
70 018506 นางสาวญาดา  วาทกิจ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาล
71 027370 นางเกษมณี  ขัติยะ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาล
72 030779 นางสาวพรรณงาม  โควานนท์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาล
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73 024311 นางน้อยนภา  สุจริต โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาล
74 027720 นางกันตินันท์  วงษ์เชษฐ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาล
75 023944 นางจงประนอม  ศรีพรหมมา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง
76 029337 นายโชติ  นุชม่วง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง
77 041674 นางสุพัตร  มูลเมือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง
78 036803 นายพนมพร  บุญมามณี พนักงานราชการ ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ สันป่าตอง
79 027159 นางสุกัญญา  นุนพนัสสัก ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 เวียงพิงค์ 2
80 033075 นายวิทยา  ใจวิถี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เวียงพิงค์ 2
81 034741 นางดารณีย์  พยัคฆก์ุล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เวียงพิงค์ 2
82 055199 นายกิตต์ิธเนศ  พันธ์ภานุฉัตร์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เวียงพิงค์ 2
83 023693 นางอรัญญา  วงศ์ดาว เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 1 เมือง
84 031766 นายศิริพงษ์  นวลแก้ว เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 1 เมือง
85 058438 นายเสน่ห์  กรแก้ว สพม.34 (เชียงใหม)่ เมือง
86 058581 นางอัจฉรา  ปราบสงบ ร.ร.ท่าศาลา เมือง
87 014495 นายประเวช  นะค า ร.ร.วัดดอนจั่น เมือง
88 015035 นายบุญเกิด  กันทะอินทร์ ร.ร.วัดดอนจั่น เมือง
89 022132 นางศิริลักขณา  ค าสาร ร.ร.วัดดอนจั่น เมือง
90 016899 นางสุพิศ  พรหมศรี ร.ร.ชุมชนบ้านบวกครกน้อย เมือง
91 032517 นางนิตยา  นวลแก้ว ร.ร.ชุมชนบ้านบวกครกน้อย เมือง
92 029484 นางสาวลักขณา  รอดศัตรู ร.ร.วัดเมืองสาตร เมือง
93 022158 นางจงดี  เทียมตระกูล ร.ร.วัดสวนดอก เมือง
94 028223 นางวัลลภา  หมื่นสีทา ร.ร.บ้านโป่งน้อย เมือง
95 032984 นายพลภัทร  อัชนคัมภีร์ ร.ร.สังวาลย์วิทยา เมือง
96 028353 นางธีรนุช  ว่ามา ร.ร.ศิริมังคลาจารย์ เมือง
97 029101 นางเข็มทอง  ธรรมขันธ์ ร.ร.บ้านดอนปิน เมือง
98 021373 นางอารีรัตน์  ศิริกุลพันธ์ ร.ร.บ้านแม่เหียะสามัคคี เมือง
99 016970 นางวนิดา  ชัยมูล ร.ร.วัดช่างเค่ียน เมือง
100 023718 นายณรงค์ฤทธิ ์ อ่อนจันทร์ ร.ร.วัดช่างเค่ียน เมือง
101 021487 นางเกศริน  เลิศกุศล ร.ร.วัดเจ็ดยอด เมือง
102 023567 นางนิตยา  ไทยแท้ ร.ร.วัดเจ็ดยอด เมือง
103 016118 นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน ร.ร.วัดขะจาว เมือง
104 025087 นางเยาวรัตน์  เพ็ชรรัตน์ ร.ร.วัดป่าข่อยใต้ เมือง
105 032850 นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ ร.ร.วัดป่าข่อยใต้ เมือง
106 033358 นางมลชญา  หินศรีสุวรรณ ร.ร.วัดร้องอ้อ เมือง
107 039757 นางพัชราภรณ์  ใจงาม ร.ร.วัดร้องอ้อ เมือง
108 025247 นางสายชล  เสนาธรรม ร.ร.ชุมชนวัดท่าเด่ือ เมือง
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109 026049 นางสาววรรัมภา  สิทธิเจริญ ร.ร.ชุมชนวัดท่าเด่ือ เมือง
110 028858 นางบุญสรวม  แดงเรือน ร.ร.บ้านท่าหลุกสันทราย เมือง
111 014818 นางสุวภัทร  สุคันธา ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ เมือง
112 027556 นางประไพ  ธีรนรเศรษฐ์ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ เมือง
113 036655 นางวาทิณี  ม่วงชื่น ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ เมือง
114 015660 ว่าทีพ่ันตรีรักษา  ไชยชนะ ร.ร.พุทธิโศภน เมือง
115 028801 นางสกาวรัตน์  ใจวิถี ร.ร.พุทธิโศภน เมือง
116 030856 นางเรืองนภา  ภูรุ่่งเรือง ร.ร.พุทธิโศภน เมือง
117 031948 นางสาล่ี  คงนาค ร.ร.พุทธิโศภน เมือง
118 031973 นางสายทอง  สุขปักษา ร.ร.พุทธิโศภน เมือง
119 014139 นายมานิต  ชนะเลิศ ร.ร.ค าเทีย่งอนุสสรณ์ เมือง
120 029326 นายประพันธ์  จันทิมา ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 เมือง
121 025310 นางไพลิน  เนตรนพรัตน์ ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด
122 027378 นางกาญจนา  ปัจฉิม ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด
123 038260 นางสาคร  ผลอินทร์ ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด
124 039664 นายนันทยศ  ถนอมศักด์ิ ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด
125 046259 นางกิตติยาพร  เสนวรรณะ ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดอยสะเก็ด
126 029567 นายบุญเกิด  โอมฤก ร.ร.บ้านป่าเสร้า ดอยสะเก็ด
127 031982 นางณัฎฐิกา  โอมฤก ร.ร.บ้านป่าเสร้า ดอยสะเก็ด
128 029693 นางจิรัฐิติกาล  ปริตา ร.ร.บ้านบ่อหิน ดอยสะเก็ด
129 017210 นางอ าไพ  พิบูลย์ ร.ร.บ้านโป่งกุ่ม ดอยสะเก็ด
130 042592 นายสมพงษ์  ขมหวาน ร.ร.ชลประทานผาแตก ดอยสะเก็ด
131 050349 นางทัตพร  บุญธรรม ร.ร.บ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) ดอยสะเก็ด
132 030963 นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์ ร.ร.บ้านร้องขี้เหล็ก ดอยสะเก็ด
133 014905 นายนิวาส  ธาตุอินจันทร์ ร.ร.บ้านป่าไม้แดง ดอยสะเก็ด
134 019728 นางอรชร  ริยะกาศ ร.ร.บ้านป่าป้อง ดอยสะเก็ด
135 046515 นางโสพิณ  เดชยิ่ง ร.ร.บ้านป่าง้ิว ดอยสะเก็ด
136 014330 นางสุภาพร  พันธุเ์กษม ร.ร.บ้านแม่จ้อง ดอยสะเก็ด
137 034258 นางศุภลักษณ์  ยะมะโน ร.ร.แม่โป่งประชาสามัคคี ดอยสะเก็ด
138 035957 นางพิกุล  วงค์เกียรติ ร.ร.แม่โป่งประชาสามัคคี ดอยสะเก็ด
139 028825 นางนภา  วริทธ์พลชัยกุล ร.ร.สันก าแพง สันก าแพง
140 029200 นางณัจยาณี  ประวังญาณวัฒน์ ร.ร.สันก าแพง สันก าแพง
141 029407 นายดรณ์จีรัณ  ประวังญาณวัฒน์ ร.ร.สันก าแพง สันก าแพง
142 032575 นางปาณิสรา  เศรฐวรรณ ร.ร.สันก าแพง สันก าแพง
143 046583 นางสาวจุรีย์  กองอินทร์ ร.ร.สันก าแพง สันก าแพง
144 027698 นางศรีวรรณ  อภิวงศ์งาม ร.ร.บ้านหนองโค้ง สันก าแพง
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145 033135 นายอนันท์  สวยสม ร.ร.บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สันก าแพง
146 028934 นางผ่องศรี  สุริยะป้อ ร.ร.วัดสันมะฮกฟ้า สันก าแพง
147 026392 นางรสรินทร์  แสนค าดี ร.ร.บ้านมอญ สันก าแพง
148 027419 นางรุจิรา  ค าแสนใส ร.ร.วัดสันกลางเหนือ สันก าแพง
149 028389 นายสวิง  ปัญญาด้วง ร.ร.วัดสันกลางเหนือ สันก าแพง
150 021069 นางเบ็ญจพรรณ  ดวงเด่น ร.ร.สันก าแพงคันธาอนุสรณ์ สันก าแพง
151 030958 นายชัยณรงค์  ชัยสาร ร.ร.สันก าแพงคันธาอนุสรณ์ สันก าแพง
152 032206 นายอินสอน  หน่อเรือง ร.ร.สันก าแพงคันธาอนุสรณ์ สันก าแพง
153 015053 นายประจวบ  แก้วน า ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
154 018915 นางเบญจวรรณ  ต๊ะตา ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
155 023398 นายสนิท  ฟูจันทร์ ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
156 025196 นางเสง่ียม  วิชญพันธ์ ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
157 025801 นางพิสมัย  ลือชา ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
158 026774 นายเจริญพันธ์  เฉลียว ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
159 030324 นายสุขสันต์ิ  จันลาวงศ์ ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
160 031595 นางวาสนา  ข าพิมพ์ ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
161 034968 นางสุพันธ์  แก้วน า ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
162 039366 นางบุญญาพร  มงคลสิงห์ ร.ร.บ้านสันก าแพง สันก าแพง
163 013774 นางวินิจ  ค ายันต์ ร.ร.วัดดงขี้เหล็ก สันก าแพง
164 028181 นายสนั่น  ปาลี ร.ร.วัดบ้านโห้ง สันก าแพง
165 054037 นางสวาท  ส าลี ร.ร.วัดทรายมูล สันก าแพง
166 022761 นายสมบูรณ์  ฟองนวล ร.ร.วัดร้องวัวแดง สันก าแพง
167 024799 นายวราวุฒิ  สุริยะป้อ ร.ร.บ้านแม่ปูคา สันก าแพง
168 015478 นางทวีพร  มาน้อย ร.ร.บ้านบวกค้าง สันก าแพง
169 029647 นายคมกฤช  ขุมทรัพย์ ร.ร.บ้านบวกค้าง สันก าแพง
170 032580 นางอ าไพ  หน่อเรือง ร.ร.บ้านบวกค้าง สันก าแพง
171 021408 นางพิมพา  นามวงค์ ร.ร.บ้านกอสะเลียม สันก าแพง
172 053357 นางสมพร  วงค์คม เทศบาลต าบลร้องวัวแดง สันก าแพง
173 025068 นางอารีย์  จารุภูมิ ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย แม่ออน
174 020819 นางอาภรณ์  สมณะ ร.ร.วัดห้วยแก้ว แม่ออน
175 032947 นายทยุตภัทร  อินต๊ะมูล ร.ร.บ้านออนหลวย แม่ออน
176 026531 นางเพ็ญพร  สังขวรรณะ ร.ร.วัดเปาสามขา แม่ออน
177 020019 นางอุราพร  บุริโท โรงเรียนหอพระ เวียงพิงค์ 1
178 027510 นายณัฐพงษ์  ยุทธวิริยะ โรงเรียนหอพระ เวียงพิงค์ 1
179 059213 นายประสาท  บุน้เชียง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เวียงพิงค์ 1
180 017920 นายส าราญ  บุญตอม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวียงพิงค์ 1
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181 021719 นางบุษบา  พงษธา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวียงพิงค์ 1
182 027279 นางผกาพรรณ  พรหมมานุวัติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวียงพิงค์ 1
183 027981 นางจันทิมา  วงศ์ทิพย์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวียงพิงค์ 1
184 028989 นางสาวจินตนา  ธิปัน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวียงพิงค์ 1
185 026217 นางรุจิรา  มาฆะสุข โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เวียงพิงค์ 1
186 028642 นางสาวอัญชลี  ทองจิตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เวียงพิงค์ 1
187 030480 นายอนันต์  สุวรรณคะโต โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เวียงพิงค์ 1
188 030943 นางปานทิพย์  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เวียงพิงค์ 1
189 038790 นางอาริยาภรณ์  จ าลอง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เวียงพิงค์ 1
190 034515 นางจิราพร  นิติสุทธิกา เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2 แม่ริม
191 045699 นางสาวนงราม  ยาวิชัย เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2 แม่ริม
192 056644 นายมานัส  สันพะเยาว์ เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 2 แม่ริม
193 020117 นางสาววิไลวรรณ  แสงวงศ์ ร.ร.พร้าววิทยาคม พร้าว
194 015296 นางอุทุมพร  ไชยเรือน ร.ร.บ้านป่าตุ้ม พร้าว
195 015502 นางดวงใจ  ธรรมชัย ร.ร.ชุมชนบ้านโป่ง พร้าว
196 025639 นางสาวเสาวนีย์  นวลแปง ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง พร้าว
197 027011 นายสมนึก  ใจค า ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง พร้าว
198 052237 นางจิตโสภิณ  ธนารักษ์ ร.ร.บ้านแจ่งกู่เรือง พร้าว
199 016042 นางอรกร  หน่อแก้ว ร.ร.บ้านหนองปิด พร้าว
200 020610 นายบุญเลิศ  หน่อแก้ว ร.ร.บ้านหนองปิด พร้าว
201 033754 นายวิเชียร  วีค า ร.ร.บ้านหนองปิด พร้าว
202 052387 นายจรัญ  สิทธิราช ร.ร.บ้านสันปง พร้าว
203 013873 นางจันทร์ทิพย์  เสาร์ไชย ร.ร.บ้านแม่ปัง๋ พร้าว
204 024086 นางกฤตยาภรณ์  ขันอัศวะ ร.ร.บ้านแม่ปัง๋ พร้าว
205 029467 นายจ าลอง  สกล ร.ร.บ้านขุนปัง๋ พร้าว
206 043344 นายอ านวย  เรียนยอย ร.ร.บ้านนาบุญโหล่งขอด พร้าว
207 015723 นางมาลี  สายใจอูป ร.ร.บ้านแม่เหียะ พร้าว
208 016299 นางจงรักษ์  กันทะวงศ์ ร.ร.บ้านแม่เหียะ พร้าว
209 044568 นายสุภาพ  ด าอ าไพ ร.ร.บ้านแม่เหียะ พร้าว
210 023016 นายประดิษฐ์  ถนอมศิลป์ ลูกจ้างประจ าอ าเภอพร้าว พร้าว
211 028870 นายประสาน  ศรีวิชัย ลูกจ้างประจ าอ าเภอพร้าว พร้าว
212 029032 นายสนั่น  ธรรมชัย ลูกจ้างประจ าอ าเภอพร้าว พร้าว
213 031835 นายวรพงษ์  เรือนแก้ว ร.ร.แม่แตง แม่แตง
214 046260 นางวรปฐมา  จองทรัพย์ ร.ร.แม่แตง แม่แตง
215 051264 นางศรีมุกข์  ประค าสาย ร.ร.แม่แตง แม่แตง
216 028748 นางจันทร์ฉาย  สมบูรณ์ ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม แม่แตง
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217 054937 นางเครือวัลย์  เปีย่มข าดี ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม แม่แตง
218 025770 นางธนภรณ์  ศุภโกวิท ร.ร.วัดหนองออน แม่แตง
219 025487 นายสมยศ  เอื้อจิตสันติ ร.ร.บ้านผ้ึง แม่แตง
220 022484 นายดัชนัย  อนันต์โสภา ร.ร.บ้านป่าบงห้วยฮ่าง แม่แตง
221 026764 นางมนต์สวรรค์  มุกข์มงคลค า ร.ร.สันมหาพนวิทยา แม่แตง
222 024550 นางสายสุนีย์  บุบผชาติกุล ร.ร.วัดทุง่หลวง แม่แตง
223 035025 นางกัลยา  ทองนาค ร.ร.สบเปิงวิทยา แม่แตง
224 029142 นางวัฒนา  ประยูรวงศ์ ร.ร.บ้านบวกหมื้อ แม่แตง
225 017372 นางวิภาวรรณ  ยอดค าลือ ร.ร.สันป่าสักวิทยา แม่แตง
226 026540 นายสมนึก  ริยะกาศ ร.ร.สันป่าสักวิทยา แม่แตง
227 031509 นายนิวัตร  เสริมศิริ ร.ร.บ้านแม่ตะมาน แม่แตง
228 013990 นางผ่องศรี  เสราดี ร.ร.บ้านปางไม้แดง แม่แตง
229 030285 นางรัตนา  อินทร์ศวร ร.ร.สันป่ายางวิทยาคาร แม่แตง
230 040417 นายอุดร  พัดภัย ร.ร.สันป่ายางวิทยาคาร แม่แตง
231 020521 นายพิพัฒน์  เลิศค าฟู ลูกจ้างประจ าอ าเภอแม่แตง แม่แตง
232 025389 นางพรรณทิพย์  อุดมสม ร.ร.แม่ริมวิทยาคม แม่ริม
233 028045 นางพัฒน์นรี  ศรีพายัพ ร.ร.บ้านทุง่โปง แม่ริม
234 025430 นายบอลอย  เลวงดีพงศ์ ร.ร.บ้านปางไฮ แม่ริม
235 013967 นางลาวัลย์  คอทอง ร.ร.บ้านต้นผ้ึง แม่ริม
236 030155 นายวีระพันธ์  นันทะชัย ร.ร.บ้านสันคะยอม แม่ริม
237 015311 นางนวลละออ  จุมปามัญ ร.ร.บ้านริมใต้ แม่ริม
238 029367 นายพิสันต์  จันต๊ะพิงค์ ร.ร.บ้านริมใต้ แม่ริม
239 051748 นางจุไรรัตน์  ธนะสมบัติ ร.ร.มูลนิธิมหาราช 5 แม่ริม
240 032485 นางสมศรี  ยะกล้ิง ร.ร.บ้านหนองปลามัน แม่ริม
241 035374 นางสุรีย์รัตน์  พรหมชนะ ร.ร.บ้านหนองปลามัน แม่ริม
242 029446 นายเรืองฤทธิ ์ แสนนวล ร.ร.บ้านสะลวงนอก แม่ริม
243 024981 นายจ ารัส  ทองอร ลูกจ้างประจ าอ าเภอแม่ริม แม่ริม
244 031160 นายวิรัตน์  เตปา ลูกจ้างประจ าอ าเภอแม่ริม แม่ริม
245 048788 นางเยาวเรช  อุตตะมะติง ร.ร.ทรายทองราษฎร์อุทิศ สะเมิง
246 026921 นายณรงค์  วิริยะนราทิพย์ ร.ร.วัดบ้านป้อก สะเมิง
247 034094 นายพิชญ์รเมศ  วิจิตรโรจน์ ร.ร.บ้านแม่ยางห้า สะเมิง
248 020405 นายสุวิทย์  พรมทา ร.ร.วัดยั้งเมิน สะเมิง
249 019185 นายยศ  ไชยบุญเรือง ลูกจ้างประจ าอ าเภอสะเมิง สะเมิง
250 021631 นายวัชรพงษ์  ไชยานะ ลูกจ้างประจ าอ าเภอสะเมิง สะเมิง
251 022981 นายบุญเป็ง  สิงห์ทอน ลูกจ้างประจ าอ าเภอสะเมิง สะเมิง
252 021448 นายสุรเชษฐ์  อุปกุล ร.ร.สันทรายวิทยาคม สันทราย
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253 024878 นางสาวนงคราญ  ตันตะละ ร.ร.สันทรายวิทยาคม สันทราย
254 031486 นายวรชาติ  ภูท่อง ร.ร.สันทรายวิทยาคม สันทราย
255 025834 นางทรงศรี  วงศ์สุฤทธิ์ ร.ร.บ้านสันศรี สันทราย
256 028368 นางสุนีย์  พุทธิ ร.ร.บ้านเมืองขอน สันทราย
257 032586 นางบุศยา  จิโนทา ร.ร.บ้านเมืองขอน สันทราย
258 025566 นางวันเพ็ญ  อุทัยผล ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย สันทราย
259 025935 นางสาวเดือนฉาย  สมฤทธิ์ ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย สันทราย
260 027383 นางดวงเดือน  สะดับ ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย สันทราย
261 028005 นางจินดาภรณ์  พวงเพชร ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย สันทราย
262 059123 นางรุ่งศิริ  ไตรโยธี ร.ร.วัดแม่แก้ดน้อย สันทราย
263 024026 นางสมศรี  ตุ่นค า ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง สันทราย
264 029409 นางอรอนงค์  ราชอุปนันท์ ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง สันทราย
265 025427 นางไพรสุดา  ไชยวุฒิ ร.ร.บ้านหนองมะจับ สันทราย
266 026713 นายโสภณ  ยศวงศ์ ร.ร.บ้านโป่ง สันทราย
267 013001 นางผ่องพรรณ  ดาวศรี ร.ร.บ้านร่มหลวง สันทราย
268 023725 นางสุวิมล  สุวรรณเรือง ร.ร.บ้านร่มหลวง สันทราย
269 033549 นางวัลลา  ศรนุวัตร ร.ร.บ้านร่มหลวง สันทราย
270 054548 นางพูลศรี  อุทยาน ร.ร.บ้านแม่แต สันทราย
271 017373 นางสาวรสสุคนธ์  เขียนทะการ ร.ร.บ้านแม่แฝก สันทราย
272 023764 นายสมบูรณ์  บัวค าปัน ร.ร.บ้านป่าบง สันทราย
273 029559 นางนิตยา  มันทะนา ร.ร.บ้านป่าบง สันทราย
274 016821 นางฐิตินัทที  ค าคุณ ร.ร.บ้านโปง สันทราย
275 029934 นางนฤมล  แก้วป้อม ร.ร.บ้านโปง สันทราย
276 023421 นางจรรยา  ครองทรัพย์ ร.ร.สันทรายหลวง สันทราย
277 023481 นายเสวี  จันทขาว ร.ร.สันทรายหลวง สันทราย
278 028773 นางทิพย์สุรพรรณ  ศรีวิชัย ร.ร.สันทรายหลวง สันทราย
279 034525 นางรัตนาพร  จันทร์แก้ว ร.ร.สันทรายหลวง สันทราย
280 023247 นางสังวาลย์  เขตคาม ร.ร.บ้านแม่ย่อย สันทราย
281 019314 นางจุรีย์  กันโท ร.ร.วัดสันคะยอม สันทราย
282 033765 นางถนอมศรี  วันแต่ง ร.ร.บ้านท่าเกวียน สันทราย
283 024601 นายศุภชัย  ต๋ันจี๋ ร.ร.บ้านหนองไคร้ สันทราย
284 017483 นางสาวบุษบา  สุวรรณโสภณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ แม่ริม
285 024543 นางสาวนุจรี  ผิวนวล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ แม่ริม
286 030672 นางทองมุข  โปธา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ แม่ริม
287 061266 นางกรรณานุช  มูลค า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ แม่ริม
288 024821 นางนัยนา  อุปกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ แม่ริม
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289 026835 นางสาวเอื้องไพร  สุขพินิจ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ แม่ริม
290 031944 นางสุจารี  เชื่อมไพบูลย์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ แม่ริม
291 020967 นายสมาน  ศิริ เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 3 ฝาง
292 022421 นางธนวรรณ  วงศ์จักร์ เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 3 ฝาง
293 022663 นายอนันต์  กันนาง เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 3 ฝาง
294 030910 นายเทวินส์  สร้อยเพชร เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 3 ฝาง
295 038865 นางสุพรรณี  ทองค า เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 3 ฝาง
296 019767 นายเสาร์ค า  สมอ๊อด ลูกจ้างประจ าเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 3 ฝาง
297 051484 นางโศภิษฐ์  ดวงดาว ร.ร.บ้านเชียงดาว เชียงดาว
298 023075 นางภาวนา  โนนทนวงศ์ ร.ร.บ้านทุง่หลุก เชียงดาว
299 029684 นางละเอียด  ขันชัย ร.ร.บ้านทุง่หลุก เชียงดาว
300 021597 นายระเบียบ  ขาวคม ร.ร.บ้านแม่กอนใน เชียงดาว
301 022412 นายวิทยา  ประยูร ร.ร.บ้านทุง่ข้าวพวง เชียงดาว
302 027620 นางบุศรินทร์  อภัยโรจน์ ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาว
303 029986 นางสัญรญา  นวลศิริ ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงดาว
304 026597 นางณัฐธิดา  จันทปัญญา ร.ร.บ้านเมืองนะ เชียงดาว
305 022756 นายกฤษดา  อาสการ ร.ร.บ้านอรุโณทัย เชียงดาว
306 021532 นายอ านวย  ผัดแปง ลูกจ้างประจ าอ าเภอเชียงดาว เชียงดาว
307 024138 นายสุระสิทธิ ์ เทพประสิทธิศั์กดา ลูกจ้างประจ าอ าเภอเชียงดาว เชียงดาว
308 031464 นางจารุพรรณี  กิตติพรไพโรจน์ ร.ร.บ้านกองลม เวียงแหง
309 040127 นายสุรินทร์  รังษี ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ ฝาง
310 044160 นางจรรยา  ชัยอินทร์ ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ ฝาง
311 019658 นางแสงทอง  บุญเชิด ร.ร.บ้านเวียงฝาง ฝาง
312 029571 นายจ านงค์  อุดทา ร.ร.บ้านสันทรายคองน้อย ฝาง
313 013826 นางวรรัตน์  กาบศรี ร.ร.บ้านโป่งถืบ ฝาง
314 033376 นางศรีรวย  เชิดศิลป์ ร.ร.ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ฝาง
315 022010 นางธิติลดา  มหาพรหม ร.ร.บ้านปางสัก ฝาง
316 023837 นายปรีดา  ปัญญาวชิโรภาส ร.ร.บ้านปางสัก ฝาง
317 027725 นางปราณี  พรมพันธ์ ร.ร.บ้านแม่สูนน้อย ฝาง
318 030826 นายเจตติพงค์  ปินตา ร.ร.บ้านแม่สูนน้อย ฝาง
319 032558 นายสว่าง  ศักด์ิใหญ่ ร.ร.บ้านหนองยาว ฝาง
320 023276 นายสุดสาคร  มะลิ ร.ร.บ้านสันป่าแดง ฝาง
321 019559 นางอรพรรณ  เขื่อนล้อม ร.ร.เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 ฝาง
322 024635 นางจิราพร  พูลศรี ร.ร.บ้านม่อนปิน่ ฝาง
323 033223 นางชนันท์ภรณ์  จันทร์หอม ร.ร.บ้านม่อนปิน่ ฝาง
324 015634 นางดารา  ชุ่มวารี ร.ร.บ้านต้นผ้ึง ฝาง
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325 025673 นางสุรัตน์  เจริญเมืองมูล ร.ร.บ้านหัวฝาย ฝาง
326 050439 นางกรวรรณ  พนาวงค์ ร.ร.บ้านเวียงหวาย ฝาง
327 022183 นางสาวพิรุณศรี  มะลิแก้ว ร.ร.บ้านโป่งน้ าร้อน ฝาง
328 024177 นายสิทธิพร  นันตาวงศ์ ร.ร.บ้านม่วงชุม ฝาง
329 038881 นายไพโรจน์  ฟองสมุทร ร.ร.บ้านสันทราย ฝาง
330 033661 นางพัชรา  มุ้งเงิน ร.ร.วัดศรีบุญเรือง ฝาง
331 039462 นางแสงสุรีย์  เทียนแก้ว ร.ร.วัดศรีบุญเรือง ฝาง
332 024637 นายเกษม  ไทยเจริญ ร.ร.บ้านห้วยงูกลาง ฝาง
333 024773 นางภัทรา  อินภิบาล ร.ร.บ้านห้วยงูกลาง ฝาง
334 026190 นายเฉลิมพร  มณีกุล ร.ร.บ้านห้วยงูกลาง ฝาง
335 023727 นางเรณู  เหล่ากาวี ร.ร.บ้านแม่ข่า ฝาง
336 024441 นายอินทร  สมบัติใหม่ ร.ร.บ้านแม่ข่า ฝาง
337 026315 นางพันลภา  สนธิรัตน์ ร.ร.บ้านแม่คะ ฝาง
338 031155 นายสมบูรณ์  บุญเชิด ร.ร.บ้านแม่คะ ฝาง
339 017116 นางเกษร  ชมภู ร.ร.บ้านเหมืองแร่ ฝาง
340 021489 นางสุมาลี  ทาศักด์ิ ร.ร.บ้านศรีดอนชัย ฝาง
341 020322 นางสายธาร  ผู้อยู่สุข ร.ร.บ้านปางปอย ฝาง
342 023514 นางเรียม  สิงห์ทร ร.ร.บ้านขอบด้ง ฝาง
343 020800 นายศรีทน  สมบูรณ์ ลูกจ้างประจ าอ าเภอฝาง ฝาง
344 027201 นายจ าลอง  ใส่ใจ ลูกจ้างประจ าอ าเภอฝาง ฝาง
345 019561 นางสาวพิลาวรรณ  อุดรชัย ร.ร.บ้านอ่าย ไชยปราการ
346 024444 นายอุดม  ค าหมื่น ร.ร.ชุมชนวัดศรีดงเย็น ไชยปราการ
347 020429 นายกีรติ  สุปรียธิติกุล ร.ร.บ้านหัวฝาย ไชยปราการ
348 026195 นางสุภา  ทิพย์มูล ร.ร.บ้านหัวฝาย ไชยปราการ
349 021750 นางประพิณ  ศิริ ร.ร.บ้านปงต า ไชยปราการ
350 026402 นางสายหยุด  ฝ้ายตระกูล ร.ร.บ้านปงต า ไชยปราการ
351 026499 นายธนพนธ์  ทองดี ร.ร.วัดอรัญญวาสี ไชยปราการ
352 013870 นางสังวาลย์  ยงพานิช ร.ร.วัดบ้านท่า ไชยปราการ
353 021090 นายอุทัย  ใจค าปัน ร.ร.บ้านห้วยไผ่ ไชยปราการ
354 024350 นางวันเพ็ญ  วังตาล ร.ร.บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการ
355 024642 นางวิไลวรรณ  จันต๊ะเสาร์ ร.ร.บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการ
356 028518 นางชุลีพร  ยาวะโนภาส ร.ร.บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการ
357 048315 นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ ร.ร.บ้านใหม่หนองบัว ไชยปราการ
358 037493 นางกันต์ณริณ  ทรายขาว ร.ร.บ้านปงวิทยาสรรค์ ไชยปราการ
359 013531 นางมยุรี  สุริยะจักร์ ร.ร.บ้านป่าง้ิว ไชยปราการ
360 025264 นางพิมพ์ทอง  ค าปิน่แก้ว ร.ร.บ้านท่ามะแกง แม่อาย
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361 027390 นางเพ็ญศรี  ขจีจิตต์ ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 แม่อาย
362 014502 นางศิริวรรณ  วิมลพันธ์ ร.ร.บ้านห้วยศาลา แม่อาย
363 017031 นายการุณ  เจริญยิ่ง ร.ร.บ้านห้วยศาลา แม่อาย
364 024099 นายสมเพชร  ชัยวรรณ์ ร.ร.บ้านสุขฤทัย แม่อาย
365 023961 นางเพ็ญศรี  ไชยรัง ร.ร.ชุมชนบ้านคาย แม่อาย
366 032117 นางดาวเรือง  หนูแสง ร.ร.ประพันธ์ - อารีย์  หงส์สกุล(บ้านห้วยหลวง) แม่อาย
367 056479 นางนวพร  ทิพย์ประเสริฐ ร.ร.บ้านฮ่างต่ า แม่อาย
368 017036 นางบัวเรียว  จันที ร.ร.บ้านสันต้นหมื้อ แม่อาย
369 026005 นายสาโรจน์  มาหมื่น ร.ร.บ้านสันต้นหมื้อ แม่อาย
370 023591 นางดรุณี  กันทาปิน ร.ร.บ้านดอนชัย แม่อาย
371 029681 นางจุไร  พรหมค า ร.ร.บ้านดอนชัย แม่อาย
372 020132 นางรัชนี  ชัยวรรณ์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา แม่อาย
373 015131 นางบุษบา  ฉายะสุโข ร.ร.เพียงหลวง1 (บ้านท่าตอน) แม่อาย
374 041604 นางวรรณี  ทองชัย ร.ร.บ้านดง แม่อาย
375 020002 นายดุสิต  กันทะศักด์ิ ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อาย
376 020524 นางศิริวรรณ  อินถา ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง แม่อาย
377 018686 นายสุพจน์  สุกิน ลูกจ้างประจ าอ าเภอแม่อาย แม่อาย
378 018767 นายสุพรรณ์  ขันค า ลูกจ้างประจ าอ าเภอแม่อาย แม่อาย
379 021308 นางจ านง  ธรรมโชติ เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 4 สันป่าตอง
380 029839 นางภิรมณ์  อ่ าเอี่ยม เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 4 สันป่าตอง
381 030420 นางอุบลวรรณ์  สายเกิด เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 4 สันป่าตอง
382 034388 นายไพโรจน์  เดชะบุญ เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 4 สันป่าตอง
383 049984 นางจุไร  ภาโนชิต เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 4 สันป่าตอง
384 023044 นางสาวดารารัตน์  นาตา ร.ร.บ้านปากเหมือง สารภี
385 026621 นางพรรณนิภา  ชาติโยธิน ร.ร.บ้านสันทราย สารภี
386 027955 นางนิศานาฎ  เกิดทีสุ่ด ร.ร.วัดท่าต้นกวาว สารภี
387 022359 นายปรัชญากร  ธรรมปัญญา ร.ร.วัดเทพาราม สารภี
388 022724 นางอัญชุลีกร  ชัยภิบาล ร.ร.วัดพระนอนหนองผ้ึง สารภี
389 024563 นางสาวศรัญญา  นาตา ร.ร.วัดเวฬุวัน สารภี
390 026650 นางนันทนา  บุญหมื่น ร.ร.วัดเวฬุวัน สารภี
391 028596 นางศิริพร  ยามวงศ์ ร.ร.วัดเวฬุวัน สารภี
392 030283 นางฉวีวรรณ  พรหมค าแดง ร.ร.วัดเวฬุวัน สารภี
393 017940 นางพวงพยอม  ไชยศรี ร.ร.วัดศรีโพธาราม สารภี
394 033005 นางทองศรี  ปัญญาหลี ร.ร.วัดสันดอนมูล สารภี
395 030006 นางพรทิพย์  ใจเดช ร.ร.เวียงเศรษฐีวิทยา สารภี
396 021119 นางราตรี  ศิริพรรค ร.ร.สารภีพิทยาคม สารภี
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397 028439 นายสุรศักด์ิ  ด้วงมูล ร.ร.สารภีพิทยาคม สารภี
398 046176 นางอุดมลักษณ์  ดวงลกดก ร.ร.สารภีพิทยาคม สารภี
399 053822 นายจรัส  สุขดี ร.ร.สารภีพิทยาคม สารภี
400 037087 นายวันชัย  ศรีบุญเรือง ลูกจ้างประจ าอ าเภอสารภี สารภี
401 050729 นายออมสิน  ไชยแก้วเมร์ ลูกจ้างประจ าร.ร.สารภีพิทยาคม สารภี
402 016379 นายส าเร็จ  ไชยวัณณ์ ร.ร.บ้านกิ่วแลน้อยประสิทธิฯ์ สันป่าตอง
403 027911 นางสุภาพร  ละอูม ร.ร.บ้านกิ่วแลน้อยประสิทธิฯ์ สันป่าตอง
404 015154 นางกรรณิการ์  ทิพย์ประจิตต์ ร.ร.บ้านทุง่เส้ียว สันป่าตอง
405 016632 นางจันทรกานต์  จันทิมา ร.ร.บ้านเปียง สันป่าตอง
406 028245 นางผ่องใส  ต๊ะมา ร.ร.บ้านม่วงพีน่้อง สันป่าตอง
407 014255 นางรัติกร  เทพกุล ร.ร.บ้านร่องน้ า สันป่าตอง
408 029061 นางอัญชลี  ศรีธวัช ณ อยุธยา ร.ร.บ้านร่องน้ า สันป่าตอง
409 022704 นางสาวพิธี  มณีสอน ร.ร.บ้านห้วยส้ม สันป่าตอง
410 029744 นายชูศักด์ิ  ละอูม ร.ร.บ้านห้วยส้ม สันป่าตอง
411 021036 นางกิ่งกาญจน์  ค าวงศ์ปิน ร.ร.วัดกู่ค า สันป่าตอง
412 034467 นางพรประภา  ชัยวงค์ ร.ร.วัดช่างกระดาษ สันป่าตอง
413 032656 นางอัจฉรา  ค าภิค า ร.ร.วัดดงป่าง้ิว สันป่าตอง
414 027818 นางวิไล  ทัพเงิน ร.ร.วัดโรงวัว สันป่าตอง
415 025017 นางเครือวัลย์  ปัญญา ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สันป่าตอง
416 023586 นายวีระศักด์ิ  ถาอินทร์ ร.ร.วัดหนองครอบ สันป่าตอง
417 015314 นางจันทร์ฉาย  อินต๊ะผัด ร.ร.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สันป่าตอง
418 024668 นางศศิวิมล  สิริมูล ร.ร.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สันป่าตอง
419 022381 นายชนินทร์  ผ่องแผ้ว ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง
420 033974 นางณฐา  สุวรรณรัฐ ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม สันป่าตอง
421 030218 นางสาวชนิดา  จันต๊ะมา เทศบาลต าบลยุหว่า สันป่าตอง
422 026169 นางอ าพร  ขอดแก้ว ร.ร.วัดศรีสว่าง(บ้านกวน) หางดง
423 031427 นางปิน่ทอง  ค าจันทร์ ร.ร.บ้านดง หางดง
424 021883 นายไพรรัตน์  รัตนดิลกกุล ร.ร.บ้านตองกาย หางดง
425 032870 นางวันเพ็ญ  กิติยา ร.ร.บ้านตองกาย หางดง
426 013822 นางสาววิพรรณ  ศรีบุญเป็ง ร.ร.บ้านทรายมูล หางดง
427 027870 นางปัทมารัชต์  ขัติพันธุ์ ร.ร.บ้านทรายมูล หางดง
428 022684 นางภัทรภร  ปกรณเกียรต์ิ ร.ร.บ้านน้ าแพร่ หางดง
429 020003 นางเพ็ญจันทร์  อโนทัยประสพสุข ร.ร.บ้านปง หางดง
430 024200 นางเสง่ียม  เวียงค า ร.ร.บ้านปง หางดง
431 023694 นางสาวเรณู  จันทร์กุย ร.ร.บ้านป่าตาล หางดง
432 015152 นางพิทยาธร  อะตะมะ ร.ร.บ้านไร่ หางดง
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433 029485 นางจิตรลดา  วงษ์หาญ ร.ร.บ้านไร่ หางดง
434 034345 นางวงเดือน  บรรจงจิตต์ ร.ร.บ้านสันป่าสัก หางดง
435 015258 นางกัญญา  พิชยานนท์ ร.ร.บ้านสันผักหวาน หางดง
436 015738 นางวิไลศักด์ิ  กาพย์ไชย ร.ร.บ้านสันผักหวาน หางดง
437 033566 นายสิรภพ  มีณรงค์ ร.ร.บ้านสันผักหวาน หางดง
438 022914 นายประวิช  เขื่อนแก้ว ร.ร.บ้านหนองตอง หางดง
439 055078 นางสุภาพ  ม่วงโมด ร.ร.บ้านหนองตอง หางดง
440 022146 นายวิภพ  จันทรา ร.ร.วัดคีรีเขต หางดง
441 021927 นายเสถียร  มอยติละ ร.ร.วัดจอมทอง หางดง
442 049437 นางสุนทรี  ศรีค าซาว ร.ร.วัดพระเจ้าเหล้ือม หางดง
443 033031 นางอุดมลักษณ์  ตินตะชาติ ร.ร.วัดศรีล้อม หางดง
444 028064 นายสนั่น  ถิ่นนา ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง
445 028185 นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์ ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง
446 028396 นางอุดมสิน  สมพันธุ์ ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หางดง
447 014021 นางสาวจุฬารัตน์  ทากุ่ง ร.ร.บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) แม่วาง
448 015040 นางดวงสมร  สมบูรณ์ ร.ร.บ้านกาด (เขมวังส์ฯ) แม่วาง
449 028999 นางผ่องศรี  ทะจันทร์ ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม แม่วาง
450 029991 นางสาววงเดือน  วาหล่ิงต๊ะ ร.ร.บ้านหนองเต่า แม่วาง
451 029040 นางสาวกมลพร  แก้วมูล ร.ร.บ้านห้วยตอง แม่วาง
452 026442 นายอังคาร  สมคะเณย์ ร.ร.บ้านเหล่าป่าฝาง แม่วาง
453 027764 นางอานุน  แสงจันทร์ ร.ร.บ้านใหม่ปางเติม แม่วาง
454 026177 นายอุดม  ค าจินะ ร.ร.บ้านใหม่สวรรค์ แม่วาง
455 039759 นางสายพิณ  แอ่นดอน ร.ร.บ้านใหม่สวรรค์ แม่วาง
456 033778 นายสุทัศน์  ทาวงค์ ร.ร.แม่วินสามัคคี แม่วาง
457 029216 นายอินสม  คุณา ร.ร.วัดทุง่ศาลา แม่วาง
458 033116 นายวิชาญ  ค าราพิช ร.ร.วัดทุง่ศาลา แม่วาง
459 031126 นายสฤษด์ิ  กันทะมัง ร.ร.สารภีวิทยาคาร แม่วาง
460 032071 นางสุพรรณี  บุญทวี ร.ร.วัดห้วยแก้ว แม่วาง
461 044986 นางอรทัย  ชัยชนะ ร.ร.วัดห้วยแก้ว แม่วาง
462 032608 นายธนวน  แสนกุย ร.ร.บ้านดงป่าหวาย ดอยหล่อ
463 025015 นายธานี  มีสัตย์ ร.ร.บ้านเหล่าเป้า ดอยหล่อ
464 013521 นางธีราพร  สนธินา ร.ร.บ้านใหม่หนองหอย ดอยหล่อ
465 030584 นางศศิธร  แสนธรรม ร.ร.บ้านใหม่หนองหอย ดอยหล่อ
466 022942 นายถวิล  สุตาค า ลูกจ้างประจ าอ าเภอดอยหล่อ ดอยหล่อ
467 017585 นางไอชา  แก้วประภา เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 5 ฮอด
468 025079 นางสาวทิพวรรณ  นามแก้ว เจ้าหน้าทีเ่ขตพืน้ทีก่ารศึกษาเขต 5 ฮอด
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469 020371 นางเสาวคนธ์  เปลา ร.ร.บ้านนาเกียน อมก๋อย
470 023979 นายประทีป  ทิพย์เนตร ร.ร.บ้านขุนต่ืน อมก๋อย
471 021637 นายสังวร  หาญเมือง ลูกจ้างประจ าอ าเภออมก๋อย อมก๋อย
472 028258 นายนพรัตน์  เถิงฝ้ัน ลูกจ้างประจ าอ าเภออมก๋อย อมก๋อย
473 030581 นายไมตรี  พิทาค า ลูกจ้างประจ าอ าเภออมก๋อย อมก๋อย
474 033725 นายชาญชัย  ยะมัง ลูกจ้างประจ าอ าเภออมก๋อย อมก๋อย
475 017839 นางวิไล  ประดิษฐ์ ร.ร.บ้านนาฟ่อน ฮอด
476 036844 นายพิทักษ์  พรหมบุตร ร.ร.บ้านกิ่วลม ฮอด
477 020195 นางอารีย์  อรุณสิทธิ์ ร.ร.บ้านแม่ทัง ฮอด
478 024008 นางวีรญา  ยศอาลัย ร.ร.บ้านโค้งงาม ฮอด
479 013426 นางทองเพ็ญ  เดชะทิศ ร.ร.บ้านแควมะกอก ฮอด
480 013607 นางดวงใจ  อุตธิ ร.ร.บ้านแควมะกอก ฮอด
481 014668 นางเบญจา  แสนสุข ร.ร.บ้านทุง่โป่ง ฮอด
482 023846 นายสุริยันต์  แก้วสามสี ร.ร.บ้านทุง่โป่ง ฮอด
483 042360 นายสมสิทธิ ์ ถนอมเสียง ร.ร.บ้านนาคอเรือ ฮอด
484 014802 นางอ าพร  เป็งใจ ร.ร.บ้านไร่ ดอยเต่า
485 024684 นางศรีลา  น าปุด๊ ร.ร.บ้านไร่ ดอยเต่า
486 017452 นายสุทัศน์  สิงห์ค า ร.ร.ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ จอมทอง
487 025113 นางสมเพชร  สุทธหลวง ร.ร.วัดพระบาท จอมทอง
488 025837 นางสายสุนีย์  จันทรชาติ ร.ร.บ้านปากทางท่าล่ี จอมทอง
489 021470 นางวิจิตรา  จันทร์มา ร.ร.ศรีจอมทอง จอมทอง
490 035799 นางจารุณี  ซ่ือตระกูล ร.ร.ศรีจอมทอง จอมทอง
491 030250 นางชวลี  พุฒหมื่น ร.ร.บ้านสบเต๊ียะ จอมทอง
492 021068 นายประธาน  ดวงเด่น ร.ร.บ้านห้วยน้ าดิบ จอมทอง
493 024867 นายเรืองชัย  สิงห์หล้า ร.ร.บ้านห้วยน้ าดิบ จอมทอง
494 021573 นางลาวัลย์  ศรีชูทอง ร.ร.บ้านห้วยทราย จอมทอง
495 022627 นายเกษม  บุษบงค์ ร.ร.บ้านท่าข้าม จอมทอง
496 027208 นายดิเรก  พิมพ์ทอง ร.ร.บ้านห้วยสะแพด จอมทอง
497 035173 นางกัลยา  ใจหนิม ร.ร.บ้านโรงวัว จอมทอง
498 046972 นายสมชัย  อุปนันท์ ร.ร.บ้านสบแปะ จอมทอง
499 029015 นายสง่า  ปาลีกุย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) จอมทอง
500 014744 นางโสภี  สุทธิวงศ์ ร.ร.บ้านแม่ปอน จอมทอง
501 015162 นายประสงค์  พรมทา ร.ร.บ้านแม่ปอน จอมทอง
502 019694 นายอุดม  อุตนะวงศ์ ลูกจ้างประจ าอ าเภอจอมทอง จอมทอง
503 021846 นายสุวิทย์  อภิชัย ลูกจ้างประจ าอ าเภอจอมทอง จอมทอง
504 014844 นายเอนก  โอบอ้อม ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 13 แม่แจ่ม
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505 019713 นายวันชัย  สุริยมณฑล ร.ร.บ้านแม่ซา แม่แจ่ม
506 020684 นายชูชาติ  ฝายหิน ร.ร.บ้านแม่หอย แม่แจ่ม
507 014398 นางรัตนาภรณ์  ร่มโพธิ์ ร.ร.บ้านแม่นาจร แม่แจ่ม
508 021886 นายธีรพงษ์  บุญเทียม ร.ร.บ้านแม่นาจร แม่แจ่ม
509 022964 นายต้อย  จิตอรุณ ร.ร.หลวงพัฒนาบ้านพุย แม่แจ่ม
510 024260 นางมยุรี  สุขสมพนารักษ์ ร.ร.บ้านแม่แฮใต้ แม่แจ่ม
511 028433 นางสาวอนงค์นุช  วรรณค า ร.ร.บ้านทัพ แม่แจ่ม
512 026236 นางภัทรา  แสงคือ ร.ร.ชุมชนบ้านช่างเค่ิง แม่แจ่ม
513 020974 นางวัชราภรณ์  เนตรศิลป์ ร.ร.บ้านแม่ปาน แม่แจ่ม
514 030450 นายชัชวาล  วิเศษคุณ ร.ร.อินทนนท์วิทยา แม่แจ่ม
515 022482 นายภูวเดช  จันโลหิต ลูกจ้างประจ าอ าเภอแม่แจ่ม แม่แจ่ม
516 023919 นายวัฒนะ  ค าแสน ลูกจ้างประจ าอ าเภอแม่แจ่ม แม่แจ่ม
517 015784 นายพีรพงศ์  พัฒนาไพรวัลย์ ร.ร.บ้านห้วยยา กัลยาณิวัฒนา
518 018590 นายธีรชัย  นุกา ร.ร.บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา
519 020978 นางวิไลพรรณ  นามแก้ว ร.ร.บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา
520 020517 นางอรุณศรี  โพเว ร.ร.บ้านแจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา


