
ท่ี เลขสมาชิก หน�วยบริการ
1 นาย ไพโรจน
 สวัสดี 009516 เวียงพิงค
 1
2 นาย นิติธร เทพเทวิน 040282 เวียงพิงค
 1
3 นาง โชติดารา ใจหน#อย 039656 เวียงพิงค
 1
4 นาง รัตนา วงศ
สุวัฒน
 037299 เวียงพิงค
 1
5 นาย พุธชรัช อรรถวสุ 032970 เวียงพิงค
 1
6 นาย นิวาส หล#าเต็น 023871 เวียงพิงค
 1
7 น.ส. มนทิกา ปูอินต1ะ 048084 เวียงพิงค
 1
8 นาง กาญจนา ตาคํา 029536 เวียงพิงค
 1
9 นาง วาทินี โกฏิคํา 036476 เวียงพิงค
 1
10 นาย สายฝน จันทร
พร่ํา 047624 เวียงพิงค
 1
11 น.ส. จารวี มะโนวงค
 048652 เวียงพิงค
 1
12 นาย ทวิช กันธะคํา 055592 เวียงพิงค
 1
13 นาง จุฑาลักษณ
 จันธี 046986 เวียงพิงค
 1
14 นาง ประภาศรี ตาแพร= 043629 เวียงพิงค
 1
15 นาย นพรัตน
 วัฒนาวงศ
 044546 เวียงพิงค
 1
16 น.ส. ประภาภรณ
 คําโอภาส 052296 เวียงพิงค
 1
17 น.ส. ปรียา วรรณฤทธิ์ 027705 เวียงพิงค
 1
18 นาย ธนณัฏฐ
 ตุ=นธิ 060048 เวียงพิงค
 1
19 นาย มนตรี คําปAน 031131 เวียงพิงค
 1
20 น.ส. วิจิตร กันทาโย 029669 เวียงพิงค
 1
21 นาย สมัย รักร=วม 053558 เวียงพิงค
 1
22 นาย เอกพจน
 เกษมกุลทรัพย
 027916 เวียงพิงค
 1
23 นาย อดุลย
 ปAญญา 048206 เวียงพิงค
 1
24 นาย พิเชฐ สายบัวพัตร
 038245 เวียงพิงค
 1
25 นาย วิทวัส คําลือ 047474 เวียงพิงค
 1
26 น.ส. ณัฐพัชร
 แสนมหาทรัพย
 026551 เวียงพิงค
 1
27 น.ส. กิติยา กิจสุวรรณ 037825 เวียงพิงค
 1
28 นาย ปฏิวัติ ปAญญาทอง 024436 เวียงพิงค
 1
29 นาง อรัญญา กันทวงค
 036376 เวียงพิงค
 1
30 น.ส. วิไลวรรณ พันธุ
ไชยศิลปD 022192 เวียงพิงค
 1
31 นาง สุปราณี ไชยทา 029920 เวียงพิงค
 1
32 นาง อําไพ แก#ววรา 016482 เวียงพิงค
 1
33 นาง ณิชาภัทร กEองแก#ว 049887 เวียงพิงค
 1
34 นาง กนกพร ปรีดาสุริยะชัย 027770 เวียงพิงค
 1
35 นาง พุทธชาติ ศิริปAญญา 019402 เวียงพิงค
 1

ช่ือ - สกุล



ท่ี เลขสมาชิก หน�วยบริการช่ือ - สกุล
36 นาย ชัยวัฒน
 ดรุณธรรม 024844 เวียงพิงค
 1
37 นาง ทิพวัลย
 วิริยะ 024692 เวียงพิงค
 1
38 นาย พรเทพ สล=าเพชร 035833 เวียงพิงค
 1
39 นาย นิกร ทวีเดช 049441 เวียงพิงค
 1
40 นาย ธนัฏฐ
 แสนแปง 029307 เวียงพิงค
 1
41 น.ส. จันทร
พร ปFนตาเปGHย 033185 เวียงพิงค
 1
42 นาย ชนินทร
 ทิพยสุนทรานนท
 025714 เวียงพิงค
 1
43 นาง บัวใบ สมแสง 023897 เวียงพิงค
 1
44 นาย กิตติ จรรยาวัฒน
 033091 เวียงพิงค
 1
45 นาย ชัชวาลย
 วีระชาติ 034577 เวียงพิงค
 1
46 นาง วัลภา ทิศายุกตะ 013849 เวียงพิงค
 1
47 น.ส. วลีรัตน
 ทองรักษ
 043713 เวียงพิงค
 1
48 นาง รัชรินทร
 แปงแสง 026808 เวียงพิงค
 1
49 นาย นรินทร
 คําปAน 040902 เวียงพิงค
 1
50 นาย อนันต
 สุวรรณคะโต 030480 เวียงพิงค
 1
51 นาย นพพร อารีย
 024411 เวียงพิงค
 1
52 น.ส. สุพัสตร
 จันทร
แดง 027474 เวียงพิงค
 1
53 นาง บุญทิวา ธรรมโม 031974 เวียงพิงค
 1
54 นาง ตวงทิพย
 เครือมะโนรมย
 034090 เวียงพิงค
 1
55 นาง สายสมร ละคํามา 023055 เวียงพิงค
 1
56 นาง พัชนา อินทจักร 042789 เวียงพิงค
 1
57 นาง อรวรรณ อนันทปAญญสุทธิ์ 028988 เวียงพิงค
 1
58 นาย เสริม บุญธรรม 045300 เวียงพิงค
 1
59 นาง ดณพร อินจับ 061259 เวียงพิงค
 1
60 นาง พัชรี เชื้อสาม 020724 เวียงพิงค
 1
61 นาง จีรพรรณ ละลิบบัณฑิตสกุล 021759 เวียงพิงค
 1
62 นาง อุราพร บุริโท 020019 เวียงพิงค
 1
63 นาง ศิรินวล เข่ือนทอง 023892 เวียงพิงค
 1
64 นาง กานดา คําจันทร
แก#ว 031454 เวียงพิงค
 1
65 นาง วันเพ็ญ บุญเรือง 032329 เวียงพิงค
 1
66 นาง ดาวประกาย แก#วนพรัตน
 032014 เวียงพิงค
 1
67 นาย พฤหัส แลสันกลาง 030394 เวียงพิงค
 1
68 นาง จิราภรณ
 ศรีวิชัย 029541 เวียงพิงค
 1
69 นาง มณิชญา ยอดมูลดี 043893 เวียงพิงค
 1
70 นาง ศลิษา วงศ
คําปAน 053506 เวียงพิงค
 1



ท่ี เลขสมาชิก หน�วยบริการช่ือ - สกุล
71 นาง ประภาพรรณ ผ=องพุฒิ 025725 เวียงพิงค
 1
72 นาง ศศินันท
 ชีวนันทดิษฐ
 020271 เวียงพิงค
 1
73 นาง นงนุช จาแก#ว 037048 เวียงพิงค
 1
74 นาง พวงพันธ
 ทองปAHน 039060 เวียงพิงค
 1
75 นาย เศรษฐวิทย
 สมสัตย
 025066 เวียงพิงค
 1
76 นาย เชิดชัย ทิพยวารีวงศ
 033511 เวียงพิงค
 2
77 นาย ไพศาล จันทร
ไชย 024230 เวียงพิงค
 2
78 นาย เรืองศิลปD พ่ึงพุ=มแก#ว 020273 เวียงพิงค
 2
79 นาย หงษ
คํา อินใจ 053789 เวียงพิงค
 2
80 นาย อภิชาติ แก#วประดิษฐ
 026088 เวียงพิงค
 2
81 นาย ชาญชัย ใบโพธิ์ 053994 เวียงพิงค
 2
82 นาย บรรเลง ต้ังโภคานนท
 011535 เวียงพิงค
 2
83 น.ส. ชมนาด พรมมิจิตร 049927 เวียงพิงค
 2
84 นาย นิมิต รัศมี 043588 เวียงพิงค
 2
85 นาง ไฉน ไชยคําวัง 024756 เวียงพิงค
 2
86 น.ส. มนัสนันท
 นิธิไกรโรจน
 015509 เวียงพิงค
 2
87 น.ส. กัญญา ทาระนัด 052978 เวียงพิงค
 2
88 นาง เครือวัลย
 สุขหล#า 038711 เวียงพิงค
 2
89 น.ส. เอ้ืองทิพย
 ใจอ#าย 044257 เวียงพิงค
 2
90 นาง จันทนี อินต1ะปAน 036873 เวียงพิงค
 2
91 นาง ฉวีวรรณ ว=องธนาการ 024523 เวียงพิงค
 2
92 นาย สุพจน
 คําอ#าย 047784 เวียงพิงค
 2
93 นาย เอนก คําจํารูญ 022301 เวียงพิงค
 2
94 นาง เมญาดา วรรณภีร
 034903 เวียงพิงค
 2
95 น.ส. ศรัณยา เข่ือนทอง 031867 เวียงพิงค
 2
96 นาง สินีพร ศรีจันทร
 028351 เวียงพิงค
 2
97 นาง สุภาทิพย
 ไชยเวช 044136 เวียงพิงค
 2
98 น.ส. สุวลักษณ
 โลหกุล 052290 เวียงพิงค
 2
99 นาง ศุภมาส เรืองลักษณ
วิลาศ 028211 เวียงพิงค
 2
100 นาย กEองแก#ว อินตา 016724 เวียงพิงค
 2
101 นาง ภัทรานิษฐ
 พัชริศวโรจน
 055281 เวียงพิงค
 2
102 ว=าท่ี ร.ต.หญิง สุภารัตน
 ช=างล#อ 027521 เวียงพิงค
 2
103 นาย ปลื้มปFติ พุ=มจําปา 021398 เวียงพิงค
 2
104 นาง จรรยา แก#วมณี 030112 เวียงพิงค
 2
105 นาย จักรวี สมศักด์ิตระกูล 054328 เวียงพิงค
 2



ท่ี เลขสมาชิก หน�วยบริการช่ือ - สกุล
106 น.ส. พรสวรรค
 ปAนธิ 056168 เวียงพิงค
 2
107 นาย เปรม ศรีวิชัยลําพรรณ
 029840 เวียงพิงค
 2
108 นาง ดวงรัก ภู=พัด 034890 เวียงพิงค
 2
109 นาง สายพิน กันนา 049257 เวียงพิงค
 2
110 นาย บรรเจิด ไวยสุนีย
 029978 เวียงพิงค
 2
111 น.ส. สุรัชนา วงค
หาญ 024932 เวียงพิงค
 2
112 นาย สมศักด์ิ ตรีเอกานุภาพ 019531 เวียงพิงค
 2
113 นาย ปรีชา เต็งศิริวัฒนา 010309 ม.ราชมงคล
114 นาย ชัยวัฒน
 ต=อมดวงแก#ว 026732 ม.ราชมงคล
115 นาง วลัยวรรณ ขุนพล 016587 ม.ราชมงคล
116 นาย ดํารง ธรรมไชย 027405 ม.ราชมงคล
117 นาย ศักด์ิสายันต
 ใยสามเสน 027518 ม.ราชมงคล
118 นาง สุดธิดา นิ่มนวล 030387 ม.ราชมงคล
119 นาย กฤษดา ยิ่งขยัน 041590 ม.ราชมงคล
120 นาย กมล ศรีทิ 042554 ม.ราชมงคล
121 นาย ทินภัทร อุปราสิทธิ์ 044962 ม.ราชมงคล
122 นาย พร#อมพงศ
 โสภาวรรณ
 055188 ม.ราชมงคล
123 น.ส. รุจิราพร แสงปวง 058833 ม.ราชมงคล
124 นาย อํานวย คันธวงศ
 023057 ม.ราชมงคล
125 นาย เกรียงไกร ธารพรศรี 024919 ม.ราชมงคล
126 นาย อาริต นาควิโรจน
 054547 ม.ราชมงคล
127 นาย พงค
เกษม วงศ
ศรี 025601 ม.ราชมงคล
128 นาย นินนาท อ=อนหวาน 031697 ม.ราชมงคล
129 นาง วัชรี ฝAHนเฟOอนหา 037039 ม.ราชมงคล
130 น.ส. โอปอล
 ลาวัลย
 054417 ม.ราชมงคล
131 นาง ธนพร บันทัดกิจ 058559 ม.ราชมงคล
132 นาย อนวัช จิตต
ปรารพ 045316 ม.ราชมงคล
133 นาย ประพันธ
 ศิริ 015167 ม.แม=โจ#
134 นาง ศรีอนงค
 ใคร#มา 027168 ม.แม=โจ#
135 นาย ประพันธ
 โอสถาพันธุ
 031186 ม.แม=โจ#
136 นาง บุษบา กาหล 022202 ม.แม=โจ#
137 นาย เกษม ใคร#มา 030591 ม.แม=โจ#
138 นาย สุชาติ จันทร
แก#ว 036911 ม.แม=โจ#
139 นาง รุ=งทิวา เจริญทรัพย
 044740 ม.แม=โจ#
140 น.ส. ภิญญาพัตร
 ทองงาม 036864 ม.แม=โจ#



ท่ี เลขสมาชิก หน�วยบริการช่ือ - สกุล
141 นาย วรภาส ปูระณะพงษ
 040864 ม.แม=โจ#
142 นาง นงลักษณ
 จันทร
เท่ียง 038174 ม.แม=โจ#
143 นาง รจนา อุดมรักษ
 045272 ม.แม=โจ#
144 น.ส. สวิตตา สิงห
คํา 035118 ม.แม=โจ#
145 นาย วันนิวัฒน
 เรืองพรวิสุทธิ์ 052346 ม.แม=โจ#
146 นาง ศศิธร ปAญญา 034996 ม.แม=โจ#
147 นาง อัมพิกา กันชะนะ 030021 ม.แม=โจ#
148 นาย วินัย โยธินศิริกุล 018402 ม.แม=โจ#
149 นาง พรรณราย ขันคําหมุด 034990 ม.แม=โจ#
150 นาย ชัยกฤต วัชรธนาโภคิน 037935 ม.แม=โจ#
151 นาง นงลักษณ
 วงษ
น#อย 034991 ม.แม=โจ#
152 นาย คมสัน จักรคํา 037165 ม.แม=โจ#
153 นาง มยุรา ชูทอง 037922 ม.แม=โจ#
154 นาง อัมพร มาลา 017402 ม.แม=โจ#
155 นาย กมล กล=อมมิตร 036715 ม.แม=โจ#
156 นาง จริญา อ=อนนาง 035933 ม.แม=โจ#
157 น.ส. วิไลวรรณ ธงงาม 036712 ม.แม=โจ#
158 นาง อัมภาพร บุญธรรม 010629 ม.แม=โจ#
159 น.ส. อนงค
 รัตนมงคล 020269 ม.แม=โจ#
160 น.ส. อรชร ศรีดวงแก#ว 034247 ม.แม=โจ#
161 นาง อุบล มาตัน 028910 ม.ราชภัฏ
162 นาย ชัยพร อุตรศักด์ิ 058031 ม.ราชภัฏ
163 นาย ภาสกร แห=งศักด์ิศรี 040307 ม.ราชภัฏ
164 นาง รัชฎาพร พันธุ
ทวี 036896 ม.ราชภัฏ
165 น.ส. กัลยกร สุสิงโสด 036895 ม.ราชภัฏ
166 น.ส. ณัฐชา วงค
ษารภี 036947 ม.ราชภัฏ
167 นาย สุรชาติ พุทธิมา 052884 ม.ราชภัฏ
168 น.ส. ประภัสสร ขาวงาม 037007 ม.ราชภัฏ
169 นาย สิรวิชญ
 อุดมปละ 037008 ม.ราชภัฏ
170 นาย สิทธิพงษ
 นันตา 057345 ม.ราชภัฏ
171 นาย ประดิทรรศณ
คุณ สิรินทราณุกูล 041812 ม.ราชภัฏ
172 น.ส. จรรยา มาแก#ว 043698 ม.ราชภัฏ
173 นาย สุรพล ใจมา 028028 ม.ราชภัฏ
174 นาง อัมพวรรณ แสงอรุณประดิษฐ 037244 ม.ราชภัฏ
175 นาง เบญจวรรณ ฉิมบุญมา 036680 ม.ราชภัฏ



ท่ี เลขสมาชิก หน�วยบริการช่ือ - สกุล
176 น.ส. ณัฐภรณ
 ขันไชย 045715 ม.ราชภัฏ
177 น.ส. นภัสนันท
 ชัยภักดี 049946 ม.ราชภัฏ
178 นาง ธัญวรรณ
 ศรีเดชะกุล 037000 ม.ราชภัฏ
179 นาง เสาร
คํา เมืองแก#ว 026819 ม.ราชภัฏ
180 นาง กชามาศ ยาสมุทร
 034294 ม.ราชภัฏ
181 นาง วันเพ็ญ พิพัฒน
พงษ
กมล 033158 ม.ราชภัฏ
182 นาย เพ่ิมศักด์ิ สุริยจันทร
 014561 ม.ราชภัฏ
183 นาง เยี่ยมลักษณ
 อุดาการ 020890 ม.ราชภัฏ
184 น.ส. กรกมล พรหมายน 040540 ม.ราชภัฏ
185 น.ส. จันทนา พรมเสน 036995 ม.ราชภัฏ
186 นาย สรศักด์ิ กมลทิพย
 025856 ม.ราชภัฏ
187 นาย สงกรานต
 ปาดา 055547 ม.ราชภัฏ
188 น.ส. นิพพิชฌน
 เบ็ญจกรรณ
 036997 ม.ราชภัฏ
189 นาย เจษฏา มีทรัพย
 039196 ม.ราชภัฏ
190 น.ส. ปนัดดา โตคํานุช 037592 ม.ราชภัฏ
191 นาง จันทร
จิรา สมจิต 044355 ม.ราชภัฏ
192 นาง ณัฏฐนันท
 เรียบเรียง 041817 ม.ราชภัฏ
193 นาย พิชิต พรมเสนใจ 041668 ม.ราชภัฏ
194 นาง ฐิตินันท
 เขียวนิล 037940 ม.ราชภัฏ
195 นาย หนูม#วน ร=มแก#ว 021982 ม.ราชภัฏ
196 นาง ประพิณ ขอดแก#ว 020193 ม.ราชภัฏ
197 น.ส. ปราณิศา จันทร
มา 049949 ม.ราชภัฏ
198 น.ส. สุจิตตรา ต1ะลือ 031691 ม.ราชภัฏ
199 นาง วัฒนา อุตมา 036675 ม.ราชภัฏ
200 นาย สุทัศน
 เขียวนิล 036694 ม.ราชภัฏ
201 นาง นาฏสะคราญ เรือนคํา 037200 ม.ราชภัฏ
202 น.ส. รัชฎาพรรณ ธรรมธิ 037230 ม.ราชภัฏ
203 นาง บัวแก#ว ดอกจันทรา 042852 ม.ราชภัฏ
204 นาย สนั่น อุตมา 028717 ม.ราชภัฏ
205 นาย พงศธร ธรรมไชย 056257 ม.ราชภัฏ
206 นาย วิวัฒน
ชัย ขําประไพ 036953 ม.ราชภัฏ
207 น.ส. บุดดี วงค
หาริมาตย
 039831 ม.ราชภัฏ
208 นาง ชนิตา อิศรเสนา 037231 ม.ราชภัฏ
209 นาง จันจิรา อินต1ะเสาร
 024417 เทศบาลนครเชียงใหม=

210 ว=าท่ี ร.ต. ชสิทธิ์ภิวัฒน
 กันยายน 059210 เทศบาลนครเชียงใหม=
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211 นาย เสรี ปAญญา 033632 เทศบาลนครเชียงใหม=

212 นาง สุพัตรา นันทวงศ
 023293 เทศบาลนครเชียงใหม=

213 นาง ณัฏฐนันท
 ลังการัตน
 033523 เทศบาลนครเชียงใหม=

214 นาย เสรี ปFนชัย 033638 เทศบาลนครเชียงใหม=

215 น.ส. สุวิมล มายุพัน 027314 เทศบาลนครเชียงใหม=

216 นาง สุนี เกิดมงคล 028546 เทศบาลนครเชียงใหม=

217 นาง เบญจรัตน
 เมธะปAญญา 030370 เทศบาลนครเชียงใหม=

218 นาง จันทร
ฉาย ดวงใจ 029256 เทศบาลนครเชียงใหม=

219 น.ส. จิราภรณ
 ศรีบุญเรือง 031007 เทศบาลนครเชียงใหม=

220 นาย พีระพล ชุ=มเชื้อ 026212 เทศบาลนครเชียงใหม=

221 นาย อํานวย รัตนมงคล 021986 เทศบาลนครเชียงใหม=

222 นาย วิวิศน
 รัตตนิทัศน
 013393 เทศบาลนครเชียงใหม=

223 น.ส. พรรณงาม โควานนท
 030779 เทศบาลนครเชียงใหม=

224 นาง วิภาพร พันเอม 029322 เทศบาลนครเชียงใหม=

225 นาย แสวง อุดมสม 024625 เทศบาลนครเชียงใหม=

226 นาง พูนสุข จันทรมณี 022474 เทศบาลนครเชียงใหม=

227 นาง จรรยา ชุ=มเชื้อ 032217 เทศบาลนครเชียงใหม=

228 นาง วิร
ธิมา กันยายน 060630 เทศบาลนครเชียงใหม=

229 นาง ธนัฎฐา วุฒิวณิชย
 033743 เทศบาลนครเชียงใหม=

230 นาง สุพรรณนิการ
 เพ=งพิศ 029554 เทศบาลนครเชียงใหม=

231 นาย วัชระ ไชยวงษ
 033472 เทศบาลนครเชียงใหม=

232 นาง ประภาแก#ว เทพยรัตน
 026786 เทศบาลนครเชียงใหม=

233 นาย วัลลภ รุจิราภา 023462 อ.เมือง
234 นาย ไพบูลย
 พุทธวงค
 010075 อ.เมือง
235 นาย สนิท ตาธง 020422 อ.เมือง
236 นาย อุดม สุวรรณเวียง 010676 อ.เมือง
237 นาง กัลยา โพธิ์สุวรรณ 021723 อ.เมือง
238 นาย ชูชาติ หาได# 014728 อ.เมือง
239 นาย สุเทพ ประพันธ
ศรี 045078 อ.เมือง
240 นาย เรืองฤทธิ์ จันทร
ดี 037094 อ.เมือง
241 นาย สมศักด์ิ สุขพันธ
 028548 อ.เมือง
242 นาง สุพัตรา หล#าปาวงศ
 027490 อ.เมือง
243 นาย บรรยงค
 สมฤทธิ์ 017174 อ.เมือง
244 ว=าท่ี ร.ต. บุญเลียว หินศรีสุวรรณ 028230 อ.เมือง
245 นาย วิโรจน
 พรหมนิเวศน
 007080 อ.เมือง
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246 นาง พิศมัย วงศ
ชูเวช 023197 อ.เมือง
247 นาย ทวี สิงหราช 017868 อ.เมือง
248 นาย อารักษ
 หาญฤทธิ์ 011019 อ.เมือง
249 นาย พิชัย ภู=พงศ
ศักด์ิ 025790 อ.เมือง
250 นาย ศรีบุตร ปAญญารัตน
 005801 อ.เมือง
251 นาย บรรจง จันทระ 052212 อ.เมือง
252 นาย พนม ศรีสิงห
 027751 อ.เมือง
253 นาย ดวงฤทธิ์ เกติมา 029730 อ.เมือง
254 นาย อํานวย เร=งเร็ว 035205 อ.เมือง
255 น.ส. ดารา ญาณโรจน
 020836 อ.เมือง
256 นาย ปAณณวัฒน
 ช=างปAHน 021880 อ.เมือง
257 นาย อดิศักด์ิ กันทะนะ 016996 อ.เมือง
258 นาย วินิจ มธุรสาทิส 011408 อ.เมือง
259 นาย อําพล แก#วมหานิล 026634 อ.เมือง
260 นาย สุทธิ รู#การนา 022011 อ.เมือง
261 นาย นพดล ศิวานนท
 025503 อ.เมือง
262 นาย ไชยณรงค
 ดวงสอาด 023392 อ.เมือง
263 นาง ศรีพิณ น#อยท=าช#าง 013509 อ.เมือง
264 นาง เอมอร เอ่ียมวัน 022888 อ.เมือง
265 นาง พัฒนา ไชยสมบัติ 034880 อ.เมือง
266 นาย พวัสส
 ศิริเจริญนันท
 030294 อ.เมือง
267 นาย สวงษ
 ไชยยา 042387 อ.เมือง
268 นาง อนงค
 อภิญญาวงศ
เลิศ 015604 อ.เมือง
269 นาย ศรีคราม ปFจมิตร 030695 อ.เมือง
270 นาย ธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน
 022278 อ.เมือง
271 นาง ศรีทอง ปAญโญ 005775 อ.เมือง
272 นาง รัชฎาพร ไชยวงค
 020721 อ.เมือง
273 นาง พิมพ
ใจ มณีวรรณ
 013219 อ.เมือง
274 น.ส. ภนิดา จารุแสงไพโรจน
 012203 อ.เมือง
275 นาง อังสนา สุขสุเสียง 024358 อ.เมือง
276 นาง วาสนา ยิสุ 028924 อ.เมือง
277 นาง พรพิไลย คําต๊ิบ 026593 อ.เมือง
278 นาย วิชาญ ชัยชมภู 031791 อ.เมือง
279 นาย นพดล สายเมืองแก#ว 032174 อ.เมือง
280 น.ส. ชลธิชา ถนนนอก 049742 อ.เมือง
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281 น.ส. กุลริศา จีราวัฒนะนันท
 045458 อ.เมือง
282 นาง ศรีมณี เสนากุล 036653 อ.เมือง
283 นาย นราวิชญ
 จันทร
อินทร
 053701 อ.เมือง
284 นาย นบน#อม ขัดปFน 031073 อ.เมือง
285 นาง ปรารถนาดี มณีวัง 020661 อ.เมือง
286 น.ส. ภัทรานิษฐ
 ดวงใจธรรม 025320 อ.เมือง
287 นาย นัทธพงศ
 วงศ
ประสิทธิ์ 030197 อ.เมือง
288 นาย วัลลภ เครือกิจ 024742 อ.เมือง
289 นาย สมพร ใจคําปAน 029379 อ.เมือง
290 นาย ประเทือง ชมชื่น 023786 อ.เมือง
291 นาย ราชัน คําบุญเรือง 051062 อ.เมือง
292 นาย สันธาน สันกลกิจ 049504 อ.เมือง
293 นาย สมศักด์ิ บุญลูน 034450 อ.เมือง
294 นาย วิทยา คําฮอม 032131 อ.เมือง
295 น.ส. จิราภรณ
 ชัยศรีแก#ว 059793 อ.เมือง
296 นาย เกรียงไกร ศิริ 025987 อ.เมือง
297 นาง กรณ
ภัสสรณ
 นันทะเรือน 032128 อ.เมือง
298 นาย ยงยุทธ ขัดผาบ 036831 อ.เมือง
299 นาย วรเสฏฐ
 มาสกลาง 026787 อ.เมือง
300 นาย ประสิทธิญา ปAญญาลือ 029716 อ.เมือง
301 นาย กวิน หยดย#อย 052129 อ.เมือง
302 นาย ประชา รุ=งศิริ 048833 อ.เมือง
303 นาง เบญจวรรณ คันยุไล 025828 อ.เมือง
304 นาย พบศาสตร
 มหาทิพย
โสภา 029237 อ.เมือง
305 น.ส. กาญจนา อุตมะแก#ว 053383 อ.เมือง
306 น.ส. กนกพัชรัสม
 กิติยะ 049954 อ.เมือง
307 นาย อภิชาติ วงศ
คีรี 052824 อ.เมือง
308 นาย อํานาจ กิตติจริยา 046253 อ.เมือง
309 นาย ศิลา คําฟู 026993 อ.เมือง
310 นาย ศุภเดช เฟOTองฟูกิจการ 018255 อ.เมือง
311 นาย สุรเชษฐ
 ชัยชาญ 048325 อ.เมือง
312 นาง ศิริวารีย
 มีปFTน 025522 อ.เมือง
313 น.ส. ปFยรัตน
 วงศ
เติง 034510 อ.เมือง
314 นาย เดชแก#ว ขันคํา 011878 อ.ดอยสะเก็ด
315 นาย ทวีพันธ
 ศิริปAญญา 010577 อ.ดอยสะเก็ด
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316 นาย ธีระพงษ
 ศรีนุ 019970 อ.ดอยสะเก็ด
317 นาย ขจัด คําใจ 007569 อ.ดอยสะเก็ด
318 นาย บรรเจิด สิทธิโชค 024736 อ.ดอยสะเก็ด
319 นาย สุทัศน
 บัวเย็น 026864 อ.ดอยสะเก็ด
320 นาย ธวัช พรหมพิจารณ
 019110 อ.ดอยสะเก็ด
321 นาย กิตติพงษ
 บัวลอยลม 024089 อ.ดอยสะเก็ด
322 นาย สุริยะ เหรียญประยูร 017365 อ.ดอยสะเก็ด
323 น.ส. ยุพดี ศิรินาม 010478 อ.ดอยสะเก็ด
324 นาย บุญธรรม สุภาษา 029770 อ.ดอยสะเก็ด
325 นาง สุรภีร
 คําหน=อแก#ว 032941 อ.ดอยสะเก็ด
326 นาย ไมตรี เจริญทรัพย
 008834 อ.ดอยสะเก็ด
327 นาง เจริญศรี แสนวิไล 009149 อ.ดอยสะเก็ด
328 นาย ธนวัฒน
 บุญทวี 029802 อ.ดอยสะเก็ด
329 นาย สุภคล แก#ววังชัย 027000 อ.ดอยสะเก็ด
330 นาย บุญเก้ือ เพ็ชรประกอบ 012607 อ.ดอยสะเก็ด
331 นาง เครือมาศ พะเนาไธสง 024344 อ.ดอยสะเก็ด
332 นาย สุทิน ศรีวงศ
วรรณ 047351 อ.ดอยสะเก็ด
333 นาย สมบูรณ
 ริญญา 014603 อ.ดอยสะเก็ด
334 นาง ศิริพร สล=าปAนจินะนา 018936 อ.ดอยสะเก็ด
335 นาย วสันต
 ขอดศิริ 029715 อ.ดอยสะเก็ด
336 นาย สุริยน สุริโยดร 028698 อ.ดอยสะเก็ด
337 นาย นิวาส ธาตุอินจันทร
 014905 อ.ดอยสะเก็ด
338 นาย วิบูลย
 บุตรน้ําคํา 027817 อ.ดอยสะเก็ด
339 นาย ประเวศน
 ศิรินิรันดร
กุล 024875 อ.ดอยสะเก็ด
340 น.ส. ณฐอร อินต=อม 031591 อ.ดอยสะเก็ด
341 นาย อุดม ทองคําเกิด 011928 อ.ดอยสะเก็ด
342 นาย เฉวก พญามงคล 012544 อ.ดอยสะเก็ด
343 นาย พิรุณ พงษ
สุข 030731 อ.ดอยสะเก็ด
344 นาง สุนันทา สุนันต1ะ 020667 อ.ดอยสะเก็ด
345 นาย บุญศรี คํานาง 023820 อ.ดอยสะเก็ด
346 นาย โชติ ไพจิตรกุญชร 033771 อ.ดอยสะเก็ด
347 นาย สอาด คํารินทร
 059672 อ.ดอยสะเก็ด
348 นาย อํานวย คุณา 027944 อ.ดอยสะเก็ด
349 นาย สิทธิ์ อภิญญาวงศ
เลิศ 021269 อ.สันกําแพง
350 นาง สํารวย ไชยสาร 029903 อ.สันกําแพง
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351 นาง วัชราภรณ
 จันทร
ธีระโรจน
 024186 อ.สันกําแพง
352 นาย สุทธิสิน อริยะ 021785 อ.สันกําแพง
353 นาย บุญเลิศ บุญชู 008684 อ.สันกําแพง
354 นาย สงัด คําวงศ
ปFน 021022 อ.สันกําแพง
355 นาย ประเจตน
 มหาพรหม 032298 อ.สันกําแพง
356 นาย สุรพันธ
 ปAญญาเทียม 025127 อ.สันกําแพง
357 นาย สงวน แก#วน#อย 046433 อ.สันกําแพง
358 นาย ประเสริฐ กันธา 027357 อ.สันกําแพง
359 นาย นิรุติ หาญใจ 018753 อ.สันกําแพง
360 นาง อําภา ศรีชะนา 024027 อ.สันกําแพง
361 นาย กานต
พงศ
 บุญมาติ 020337 อ.สันกําแพง
362 นาย จรัล สุรพิมาน 021013 อ.สันกําแพง
363 นาย มานพ ทองทา 027568 อ.สันกําแพง
364 นาย จํารัส นันทธํารงพงศ
 024801 อ.สันกําแพง
365 นาง อําพร ขัติครุฑ 021925 อ.สันกําแพง
366 นาง ผ=องนภา รินลา 031847 อ.สันกําแพง
367 นาง รัตนา จอมทัน 013390 อ.สันกําแพง
368 นาย จํารัส กุณาเงิน 026770 อ.สันกําแพง
369 น.ส. อุบลลักษณ
 คุณยศยิ่ง 023746 อ.สันกําแพง
370 นาง อัจฉราพร สุนทรนันท 028056 อ.สันกําแพง
371 น.ส. วันเพ็ญ จันทรมณี 028233 อ.สันกําแพง
372 นาง ราตรี ปAญญาเรือง 013371 อ.สันกําแพง
373 นาย ธวัช ทนันชัย 031958 อ.สันกําแพง
374 นาย ณัฐพงค
 สายสุริยะ 056010 อ.สันกําแพง
375 น.ส. ณัฎฐา จันสุวรรณกุล 061417 อ.สันกําแพง
376 นาง อําพร เดชโนนสังข
 026660 อ.สันกําแพง
377 นาย สุรพล ศรีบาง 013665 อ.สันกําแพง
378 นาย เจษฎา จันต1ะนาเขต 020089 อ.สันกําแพง
379 นาง บุญญาพร มงคลสิงห
 039366 อ.สันกําแพง
380 นาย สุนทร กีไสย 007981 อ.สันกําแพง
381 นาย สุขสันต์ิ จันลาวงศ
 030324 อ.สันกําแพง
382 นาย ชัยณรงค
 ชัยสาร 030958 อ.สันกําแพง
383 นาย ประกาศิต ปAญญาแก#ว 028387 อ.สันกําแพง
384 นาย อํานวย รัตนะ 009839 อ.สันกําแพง
385 นาย ไชยยนต
 คําจม 018289 อ.สันกําแพง
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386 นาย สมาน พวงจันทร
 029729 อ.สันกําแพง
387 นาย วันชัย จิตรมณีวรรณ 033155 อ.สันกําแพง
388 นาย โสภิษฐ
 เรืองปAญญา 038233 อ.สันกําแพง
389 นาย วิชาญ สมศักด์ิ 016578 อ.สันกําแพง
390 นาย ปรัชญา กานิล 039467 อ.สันกําแพง
391 นาย อินสอน หน=อเรือง 032206 อ.สันกําแพง
392 นาง สุนันทรา ประพันธ
 035846 อ.สันกําแพง
393 นาง ภัครฐา แก#วจา 026395 อ.สันกําแพง
394 นาง จริยา ใจอ#าย 032862 อ.สันกําแพง
395 นาง กัญญาวีร
 ศรีสุข 018010 อ.แม=ออน
396 นาย หัศนัย ไชยวงศ
 021335 อ.แม=ออน
397 นาย ประดิษฐ
 ศรีไกรภักด์ิ 022455 อ.แม=ออน
398 นาย ธงชัย ประมวล 032528 อ.แม=ออน
399 นาง วรรณพร กอบพ่ึงตน 046869 อ.แม=ออน
400 นาย สมหวัง กําแพงแก#ว 013588 อ.แม=ออน
401 นาย เจริญศักด์ิ แสงจันทร
 032978 อ.แม=ออน
402 น.ส. วาสนา จินดาสวัสด์ิ 047503 อ.แม=ออน
403 นาย ธเนศ สุนทรนันท 025067 อ.แม=ออน
404 นาย ปรีชา พูลทาจักร
 026529 อ.แม=ออน
405 นาย สุทัศน
 ไชยเรือน 015013 อ.พร#าว
406 นาง วนิดา พันธุราษฎร
 032344 อ.พร#าว
407 นาย สุวิทย
 สายใจอูป 020084 อ.พร#าว
408 นาย ปFยพงศ
 เชาว
ประเสริฐ 035433 อ.พร#าว
409 นาย ทัชกรณ
 ตะติรัตน
 018271 อ.พร#าว
410 นาย ทวี สิริปุญญปารม
 031047 อ.พร#าว
411 นาง พิจิตรา สิทธิวงค
 032026 อ.พร#าว
412 นาย สุรศักด์ิ จันทวงค
 025896 อ.พร#าว
413 นาย ธนิต อินทานุวัฒน
 026183 อ.พร#าว
414 นาย สุวิทย
 ใจแปง 010094 อ.พร#าว
415 นาย เจริญ ขันอัศวะ 016298 อ.พร#าว
416 นาง พัชรี นันตาวงค
 055864 อ.พร#าว
417 นาย จรัส สุพรรณ
 031932 อ.พร#าว
418 นาง รัตนา สิทธิราช 040943 อ.พร#าว
419 นาย ดิเรก อุ=นวงษ
 056661 อ.พร#าว
420 นาย พัฒนา คงฆะรัตน
 017438 อ.พร#าว
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421 น.ส. อุบลรัตน
 บุญมาสร#อย 044410 อ.พร#าว
422 นาย พิพัตร เกษมสุข 017439 อ.พร#าว
423 นาย จรูญ บุญทรง 009542 อ.พร#าว
424 น.ส. สายฝน วรรณกูล 051654 อ.พร#าว
425 น.ส. บัวผัน กิดา 017294 อ.พร#าว
426 นาย สง=า มังคละ 013421 อ.พร#าว
427 นาย ไพศาล เนตรสุรา 021877 อ.พร#าว
428 นาย วีระ สัมฤทธิ์ 010092 อ.พร#าว
429 นาย รุ=งเรือง ไชยยา 009246 อ.พร#าว
430 นาย เอกราช ฉัตรใจคํา 016599 อ.พร#าว
431 นาย สวิง บุญพรหม 017443 อ.พร#าว
432 นาย ศราวุธ สุขดี 030862 อ.พร#าว
433 นาย วิสุทธิ์ หอมมณี 024456 อ.แม=แตง
434 นาย ประยุทธ กันธรรม 024092 อ.แม=แตง
435 นาย จิตต
 ศรีใส 038819 อ.แม=แตง
436 นาย สุธน สินชัยกิจ 030635 อ.แม=แตง
437 ว=าท่ี ร.ต. เสรี ปรมชวลิตโรจน
 040808 อ.แม=แตง
438 นาย ณรงค
 ใจปAญญา 025263 อ.แม=แตง
439 นาย บรรณกร สมควร 015119 อ.แม=แตง
440 นาย วีระศักด์ิ ไชยวงศ
 009733 อ.แม=แตง
441 นาย สวัสด์ิ กรรมสิทธิ์ 032732 อ.แม=แตง
442 นาย จํารัส อุสา 024652 อ.แม=แตง
443 นาย อนันต
 แสนสนิท 023627 อ.แม=แตง
444 นาย ธานี ห#าวหาญ 051864 อ.แม=แตง
445 นาย ยุทธพงษ
 เครือซุง 033394 อ.แม=แตง
446 นาย ประกิต บุญเลิศ 042608 อ.แม=แตง
447 นาง วิไลพร ดวงใจ 015510 อ.แม=แตง
448 น.ส. ณัฐธยาน
 สนินัด 048835 อ.แม=แตง
449 นาง อรุณศรี เชาว
ธุรี 012637 อ.แม=แตง
450 นาย ประสาน อุดมสารี 025257 อ.แม=แตง
451 นาย สุรศักด์ิ พระเนตร 014742 อ.แม=แตง
452 นาง พรศรี เชียงพรหม 023345 อ.แม=แตง
453 นาย วัชรายุทธ ประกอบของ 035392 อ.แม=แตง
454 นาย วิธาน บุญญา 052190 อ.แม=แตง
455 นาย สมนึก ริยะกาศ 026540 อ.แม=แตง
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456 นาย ณัฐวรรธน
 ดอนดี 029859 อ.แม=แตง
457 นาย จักรพงศ
 ท#าวจํานงค
 030211 อ.แม=แตง
458 นาย ประสิทธิ์ กุณาอุด 035852 อ.แม=แตง
459 นาง อ#อยใจ โปธิ 032170 อ.แม=แตง
460 น.ส. เงาฉาย ระหงษ
 027277 อ.แม=แตง
461 นาย สมชาติ มณีวรรณ 047525 อ.แม=แตง
462 นาง จรัสศรี ตันอุด 026250 อ.แม=แตง
463 นาย ชาติชาย วุฒิเกษร 021173 อ.แม=แตง
464 นาย พิจิตร มีเพ็งจันทร
 048107 อ.แม=แตง
465 น.ส. ศิริยา อินทกาโมทย
 029021 อ.แม=แตง
466 นาย ทศพร โหนขุนทด 060306 อ.แม=แตง
467 นาย ณรงค
 เตชะ 030258 อ.แม=แตง
468 นาย ประพัฒน
 โปธิ 031953 อ.แม=แตง
469 นาย วรวิทย
 อินทะสิทธิ์ 044795 อ.แม=แตง
470 นาง อําไพ ไพศาล 052813 อ.แม=แตง
471 น.ส. แววดาว ไชยาคํา 020125 อ.แม=ริม
472 นาง ทรงศรี ศิริจันทร
ชื่น 021176 อ.แม=ริม
473 นาย ประสิทธิ์ กําแพงแก#ว 012398 อ.แม=ริม
474 นาง คนึงนุช จาตุประยูร 008437 อ.แม=ริม
475 นาย สะอาด โปธายะ 009854 อ.แม=ริม
476 นาย อภิเชษฐ
 ธรรมมิโกมินทร
 019578 อ.แม=ริม
477 นาย ประเสริฐ ดอนดี 005682 อ.แม=ริม
478 นาย ระพินทร
 สุวรรณธัช 024915 อ.แม=ริม
479 นาง วิไลพร ชนะชัย 018319 อ.แม=ริม
480 นาย ถนัด ชวนประเสริฐ 015667 อ.แม=ริม
481 นาง รัชนีกร ทนันไชย 010219 อ.แม=ริม
482 นาย มานพ มณีวระ 028951 อ.แม=ริม
483 นาย วิชิต กําแพงแก#ว 010106 อ.แม=ริม
484 นาย ทรงฤทธิ์ ขัตยาราษฎร
 020122 อ.แม=ริม
485 นาย จํารัส คํามูล 007963 อ.แม=ริม
486 น.ส. มาลี ขัตตะละ 019270 อ.แม=ริม
487 นาย ดิฐพงษ
 เด=นระมณี 025689 อ.แม=ริม
488 นาย ประพันธ
 อูปเงิน 006607 อ.แม=ริม
489 นาย วรพจน
 พุ=มตระกูล 034192 อ.แม=ริม
490 นาย ไมตรี ศิริจันทร
ชื่น 021175 อ.แม=ริม
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491 นาย พลากร กันธวัง 031090 อ.แม=ริม
492 น.ส. พิมพ
ปวีณ
 วงศ
อ#าย 036167 อ.แม=ริม
493 นาย ประชัน จอมแปง 029830 อ.แม=ริม
494 นาย อรรถพล บาลยอ 026655 อ.แม=ริม
495 นาย กําธร ชมภูเทศ 034198 อ.แม=ริม
496 นาย นิคม คําโพธิ์ 013270 อ.แม=ริม
497 นาง อารีย
 ธรรมเสนา 032799 อ.แม=ริม
498 นาย ชัยวัฒน
 ฤทธิ์ชุมพล 032859 อ.แม=ริม
499 นาย วรวุฒิ พรหมเสน 026415 อ.แม=ริม
500 นาย มานัส สันพะเยาว
 056644 อ.แม=ริม
501 นาย ภาณุพงศ
 ประพันธ
 020592 อ.แม=ริม
502 นาย ไพรัช วิจันทร 026178 อ.แม=ริม
503 นาง สุดารัตน
 อุทัยผล 024126 อ.แม=ริม
504 นาย ถนอมศักด์ิ ปAญญาแก#ว 024258 อ.แม=ริม
505 นาย นิวัฒน
 เรือนอินทร
 034447 อ.แม=ริม
506 นาง เกศรินทร
 สิทธิมงคล 027583 อ.แม=ริม
507 นาย มนตรี ลิ้มคํา 027387 อ.แม=ริม
508 นาง ดวงสมร คํามูล 007900 อ.แม=ริม
509 นาย บรรเทิง จิตตะยโสธร 030360 อ.แม=ริม
510 นาง จินดา ตุ#มทรัพย
 027061 อ.แม=ริม
511 นาง อารีย
 ถาวรวีย
 020870 อ.แม=ริม
512 นาย มิตร บุตรละออง 029799 อ.แม=ริม
513 นาย ชลอ คชาประดิษฐ
 026158 อ.แม=ริม
514 นาง ภัญพัชญ
 จะวะนะ 016502 อ.แม=ริม
515 นาง พิชชารี ชยสิทธิยาภิพัฒน
 032828 อ.แม=ริม
516 นาง สไบทิพย
 ต้ังใจ 030834 อ.แม=ริม
517 นาง กัลยาณี ศรีวิชัย 017856 อ.แม=ริม
518 นาย จตุรเซฟ กําแพงแก#ว 011872 อ.แม=ริม
519 นาง วิไลวรรณ ทองเรือง 038834 อ.แม=ริม
520 นาง ประไพ ด=านวิวัฒน
วงศ
 019157 อ.แม=ริม
521 นาง ผกาพรรณ ทิพย
หิรัญ 026471 อ.สะเมิง
522 นาง อัญจิดา ชัยชะนะ 034811 อ.สะเมิง
523 ว=าท่ี ร.ต. กิตติพงศ
 พลเยี่ยม 033762 อ.สะเมิง
524 นาย อินสม สารินจา 051562 อ.สะเมิง
525 นาย จํารัส มณีวรรณ 016190 อ.สะเมิง
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526 น.ส. นฤสรณ
 ขันธะสีมา 033501 อ.สะเมิง
527 นาย วัสสันต
 กองรัตน
 042497 อ.สะเมิง
528 นาย สุธน นวลทิม 028839 อ.สะเมิง
529 นาย สันติ ภิระบรรณ 043408 อ.สะเมิง
530 นาย ชาตรี จันทรมานนท
 011810 อ.สะเมิง
531 นาย ศักย
ศรณ
 พิทักษ
คีรีภูมิ 033598 อ.สะเมิง
532 น.ส. ปFยะฉัตร พุทธโส 050175 อ.สะเมิง
533 นาย เสน=ห
ศิลปD ฟองสา 018521 อ.สะเมิง
534 น.ส. มนทิรา ม่ังมูล 030955 อ.สะเมิง
535 นาย อนันต
 คําหน=อแก#ว 030657 อ.สันทราย
536 นาย รัก ตาแจ# 016130 อ.สันทราย
537 นาย วิโรจน
 สุรินทร
วงศ
 017251 อ.สันทราย
538 นาย ไพสิน มหาวรรณ
 034039 อ.สันทราย
539 นาย ประเวทย
 สันยาย 028574 อ.สันทราย
540 นาย ฤทธิ์ จักร
คําปAน 010894 อ.สันทราย
541 นาย บุญถม แสงคํา 027677 อ.สันทราย
542 นาย อาทิตย
 อินทะรินทร
 035971 อ.สันทราย
543 นาย กมล ไชยศรี 013022 อ.สันทราย
544 นาย วินิตย
 กันธรรม 024676 อ.สันทราย
545 นาย พรเทพ ดวงปAนสิงห
 033654 อ.สันทราย
546 นาย ประดิษฐ
 สุเทนะ 012681 อ.สันทราย
547 นาง รุ#งสุดา บุตรตา 033032 อ.สันทราย
548 นาย ชูศักด์ิ พวกอินแสง 036057 อ.สันทราย
549 นาย ศุภวัฒน
 ณ ลําพูน 034818 อ.สันทราย
550 นาย แสวง สุวรรณ 019515 อ.สันทราย
551 นาย สุนทรพจน
 กวงแหวน 026934 อ.สันทราย
552 นาย วิชาญ การเจนจิตร 017143 อ.สันทราย
553 นาย ศักด์ิศรี สุปFนตา 022903 อ.สันทราย
554 น.ส. ภารดี ทัศนียธรรม 008702 อ.สันทราย
555 นาย ประเสริฐ แว=นจันทร
 022263 อ.สันทราย
556 นาย เทอดเกียรติ ตาปAญญา 011650 อ.สันทราย
557 นาง รัตติกรณ
 ประดิษฐ
 015139 อ.สันทราย
558 นาง งามจิตร มุนิจารวัฒนกุล 030567 อ.สันทราย
559 ว=าท่ี ร.อ. ไชโย ยาสมุทร
 034454 อ.สันทราย
560 นาง พรศิริ พรหมกันธา 018038 อ.สันทราย
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561 นาย ประพันธ
 มูลปา 028320 อ.สันทราย
562 นาง เยาวณี มาประเสริฐ 022772 อ.สันทราย
563 นาย ประพันธ
 ทองหนัก 029927 อ.สันทราย
564 นาง พูลรัตน
 นาขยัน 027852 อ.สันทราย
565 น.ส. อํานวย แก#วมูล 032351 อ.สันทราย
566 นาง มนทิรา หาญใจ 018754 อ.สันทราย
567 นาย ดํารง วงค
คําจันทร
 028308 อ.สันทราย
568 นาย นิคม ผัดแสน 025885 อ.สันทราย
569 นาง พัฒนา ทองคําฟู 011513 อ.สันทราย
570 นาย ธวัช สุภา 012389 อ.สันทราย
571 นาย ชัยวุฒิ ศรีพล 050247 อ.สันทราย
572 นาง ลัดดา กาวี 031618 อ.สันทราย
573 นาง ทองสาย ศักด์ิวีระกุล 013812 อ.สันทราย
574 นาย ณรงค
 ลุมมา 027190 อ.สันทราย
575 นาย วีระชัย ชัยเผือก 010131 อ.สันทราย
576 นาย คํานึง วงศ
ใหญ= 031433 อ.สันทราย
577 นาย เจริญ อาทิตย
 024489 อ.สันทราย
578 นาย แสวง อินทวงศ
 028323 อ.สันทราย
579 นาย นพรัตน
 ปAนเมา 026902 อ.สันทราย
580 นาย ชลธิชัย ยอดมูลดี 046232 อ.สันทราย
581 นาย ทักษิน เมืองปFง 033396 อ.สันทราย
582 นาย ราชันย
 พรหมเถาว
 048936 อ.สันทราย
583 นาย ยศพล แซ=จาง 038124 อ.เชียงดาว
584 นาง สุดาภรณ
 วิทยา 034146 อ.เชียงดาว
585 นาย พัฒน
อนิญช
 ตระกูลอินคอม 060519 อ.เชียงดาว
586 นาย สุพรรณ ปAนทะยศ 039293 อ.เชียงดาว
587 นาย ประสงค
 ต1ะมูล 038963 อ.เชียงดาว
588 ว=าท่ี ร.ต. นภนต
 ปAญญา 058361 อ.เชียงดาว
589 นาย บรรลือศักด์ิ รักษากิจ 029561 อ.เชียงดาว
590 นาย วินัย ศรีสองเมือง 026171 อ.เชียงดาว
591 นาง สุภาวรรณ ปFTนคํา 015281 อ.เชียงดาว
592 นาย สมคิด วงศ
สุนทร 024339 อ.เชียงดาว
593 น.ส. สุกัณทา อินหวัน 014238 อ.เชียงดาว
594 นาย สมบูรณ
กฤช แดงฟู 046534 อ.เชียงดาว
595 นาย ณัฐวุฒิ รุ=งรัตนไชย 023532 อ.เชียงดาว
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596 น.ส. วรรณา เอกตะ 032119 อ.เชียงดาว
597 นาย ปAณณวิชญ
 ฐานันดรวิไล 045491 อ.เชียงดาว
598 นาย พรศิริ อ่ิมสมบัติ 052509 อ.เชียงดาว
599 นาง อรอุมา บุษบงค
 032709 อ.เชียงดาว
600 นาง ละวัน อักษรดิษฐ
 017232 อ.เชียงดาว
601 นาย ศุภวัฒน
 เลิศสมุทรเทพาดล 031012 อ.เชียงดาว
602 นาย คณัสพันธ
 พระพรเพ็ญ 042660 อ.เชียงดาว
603 นาย สุรพล สังข
ศิริ 007880 อ.เชียงดาว
604 นาย จักรวาล จารุรัตนพงษ
 051031 อ.เชียงดาว
605 นาง ทรงศรี ใจบุญ 030508 อ.เชียงดาว
606 นาย วรสิทธิ์ ยาวิลาศ 027328 อ.เชียงดาว
607 นาย สมพงษ
 รักประชา 031730 อ.เชียงดาว
608 นาย คําจันทร
 เรือนธนวงษ
 029880 อ.เชียงดาว
609 นาย จีรศักด์ิ คนสอาด 029397 อ.เชียงดาว
610 นาย สําราญ ปAญญา 018815 อ.เชียงดาว
611 นาย นิติ วุฒิธนากรกุล 034200 อ.เชียงดาว
612 นาย ชัชวาล พวงทอง 028429 อ.เชียงดาว
613 นาย วรพล สุนันต1ะ 027319 อ.เชียงดาว
614 นาย ธัชพล สุวรรณพงษ
 051716 อ.เชียงดาว
615 นาย สุรศักด์ิ วรส 021074 อ.เชียงดาว
616 นาย นัษฐภัทร
 ไกรงาม 026166 อ.เชียงดาว
617 นาย โสภณ ท#าวแก#ว 026445 อ.เชียงดาว
618 นาย ฐิติคมภ
 เขนย 059681 อ.เชียงดาว
619 นาย นครินทร
 น#อยปุก 058472 อ.เชียงดาว
620 นาย วุฒิพงษ
 อุ=นอินต1ะ 046552 อ.เชียงดาว
621 นาย ธีระพงศ
 พันธ
ธง 058051 อ.เชียงดาว
622 นาย กรกฎ สาระจันทร
 043355 อ.เชียงดาว
623 นาย รณชัย โถดอก 050651 อ.เชียงดาว
624 นาย ศิรชัช สุทธิชาติ 055558 อ.เชียงดาว
625 นาย จะแล จะพือ 056832 อ.เชียงดาว
626 นาย ศรีทน จองเซ 043356 อ.เวียงแหง
627 ว=าท่ี ร.อ. เสกสันต
 ครองสมบัติ 047705 อ.เวียงแหง
628 นาย วิษณุวัฒน
 สอนแก#ว 049046 อ.เวียงแหง
629 นาย คมสัน วิพรรณสาตร
 055393 อ.เวียงแหง
630 นาง จีรนันท
 กันปWอ 047346 อ.เวียงแหง
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631 น.ส. กุสุมาลย
 อินต1ะแก#ว 034008 อ.เวียงแหง
632 นาย กฤษณะ กันตีมูล 051287 อ.เวียงแหง
633 น.ส. นิภาพร บุญปWอ 058294 อ.เวียงแหง
634 นาง ประดับดวง ปานันท
 034449 อ.เวียงแหง
635 นาย กวีวัธน
 พิพัฒน
ชาตรีกุล 056474 อ.เวียงแหง
636 นาย พิบูลย
 สิงหสันติ 008749 อ.ฝาง
637 นาง รจนีย
นาฎ แสงสุวรรณ
 011346 อ.ฝาง
638 นาย วรวิทย
 บุญมาไชย 029024 อ.ฝาง
639 นาย อนันต
 ไชยวงศ
 031089 อ.ฝาง
640 นาง กนกวรรณ
 คันธรส 028231 อ.ฝาง
641 นาย จรัล สุปFนยา 038396 อ.ฝาง
642 นาง กานดา กันธารักษ
 008409 อ.ฝาง
643 นาง ศรีทวน พะวันนา 007639 อ.ฝาง
644 นาย โกมล แก#วใส=เงิน 024781 อ.ฝาง
645 นาย บุญช=วย ชื่นใจ 020949 อ.ฝาง
646 นาง วัลภา ปานหมอก 023076 อ.ฝาง
647 นาย ประสาน ท=าข#าม 018359 อ.ฝาง
648 นาย กําจรเดช พรหมสวัสด์ิ 019431 อ.ฝาง
649 นาย จรัส สมบูรณ
 025549 อ.ฝาง
650 นาย สิทธิพร นันตาวงศ
 024177 อ.ฝาง
651 นาง อําพร สาสัตย
 026398 อ.ฝาง
652 ว=าท่ี ร.ต. จงรักษ
 กันทา 037485 อ.ฝาง
653 นาย สุนทร เกษเกษี 026890 อ.ฝาง
654 นาย ณัฐภูมิ อินชัยวงศ
 033606 อ.ฝาง
655 นาง รัชนีกร นันทะเสน 023993 อ.ฝาง
656 นาย กฤษณพงว
 อุดมมิตร
 025743 อ.ฝาง
657 น.ส. สายพิน เดชปAญญา 029871 อ.ฝาง
658 นาง วราลักษณ
 อุดมทรัพย
 025452 อ.ฝาง
659 นาย พิพัฒน
 สรรพสุข 059397 อ.ฝาง
660 นาย วิทยา เหล=ากาวี 032631 อ.ฝาง
661 นาย บัณฑิต ชะฎิล 027008 อ.ฝาง
662 นาย วัฒนาพงศ
 จิโน 056198 อ.ฝาง
663 นาย ชัพเวท วงษ
เทพ 027872 อ.ฝาง
664 นาย สุพัฒน
 ฟองจันทร
 014500 อ.ฝาง
665 นาย สุวินทร
 อุปนันท
 030090 อ.ฝาง
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666 น.ส. พัฒนา รัตนธรรม 045749 อ.ฝาง
667 นาง รัตนาภรณ
 ยาประเสริฐ 034606 อ.ฝาง
668 นาง ศรีวรรณ
 ชาญกิจ 026944 อ.ฝาง
669 นาย ณัฐกิตต์ิ กันทะศร 035867 อ.ฝาง
670 นาย อดิศร แสนแปง 040361 อ.ฝาง
671 นาง สายฝน ธงนําชัยเลิศ 054086 อ.ฝาง
672 นาย ชัชวาล อนาวัน 032488 อ.ฝาง
673 นาย ยงยุทธ ขําคม 033488 อ.ฝาง
674 นาย ณัฐพล เงินใส 034108 อ.ฝาง
675 นาย เจตนิพิฐ รอบคอบ 030438 อ.ฝาง
676 น.ส. สิราลักษณ
 ธนะเกียรติกุล 050406 อ.ฝาง
677 นาง กรรณิการ
 ยาประเสริฐ 049415 อ.ฝาง
678 นาย ไกรศรี ดวงจิตร 034532 อ.ฝาง
679 นาย อุทัย วงค
จันทร
 030276 อ.ฝาง
680 นาย นคร เนติพล 030213 อ.ฝาง
681 นาย สวัสด์ิ ปAนผสม 028294 อ.ฝาง
682 นาย ประวัติ ผันผาย 026882 อ.ฝาง
683 นาย พิษณุ วงศ
สูน 030074 อ.ฝาง
684 ว=าท่ี ร.ต. วีระพงศ
 ขําเหม 053456 อ.ฝาง
685 นาย จรูญ ปAนธิยะ 036007 อ.ฝาง
686 นาย ศุภวรรธก
 จอมหาญ 055444 อ.ฝาง
687 น.ส. อรัญญา พลเจียง 037627 อ.ฝาง
688 นาย พลชาติ งามสม 050540 อ.ฝาง
689 นาย ณรงศักด์ิ โกเสนตอ 029471 อ.ไชยปราการ
690 นาย อนุชา ยาประเสริฐ 050197 อ.ไชยปราการ
691 นาง สมัย คัจฉะภา 025545 อ.ไชยปราการ
692 นาย ธีรวิทย
 สุวรรณา 030804 อ.ไชยปราการ
693 นาย สามารถ พรหมชัย 026409 อ.ไชยปราการ
694 นาย ปริญญา ยาประเสริฐ 033550 อ.ไชยปราการ
695 น.ส. พิชชานันท
 ไชยอัมพรจิตร 052534 อ.ไชยปราการ
696 นาย สุข จันทร
เสาร
 057408 อ.ไชยปราการ
697 นาย ชาตรี ประทุมบาล 010135 อ.ไชยปราการ
698 น.ส. สายฝน ศรีสุวรรณ 028174 อ.ไชยปราการ
699 นาย วสันต
 หม่ืนสอน 051543 อ.ไชยปราการ
700 นาย วัชรินทร
พงษ
 ศิริมา 014069 อ.ไชยปราการ
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701 นาย ภูวนาถ งามรูป 014192 อ.ไชยปราการ
702 นาย มานิตย
 ศรีใส 020512 อ.ไชยปราการ
703 นาย ธนพล ดอนชวนชม 048606 อ.ไชยปราการ
704 นาย นิรุทธ
 พรมใหม= 019652 อ.ไชยปราการ
705 นาย ชูชาติ ประดิษฐทอง 024639 อ.ไชยปราการ
706 นาย บทมากร ฤกษ
อภิวาทย
 052581 อ.ไชยปราการ
707 นาย เกษมศิษฐ
 อุดมเดช 050654 อ.ไชยปราการ
708 นาย ฐนิศร
 ฟOHนอินต1ะศรี 034455 อ.ไชยปราการ
709 นาย สายัณห
 ปAนสุ 032855 อ.แม=อาย
710 นาย สัญญา ช=างคํามูล 038422 อ.แม=อาย
711 นาย อุรุพงษ
 จันทร
แก#ว 048227 อ.แม=อาย
712 นาย ชวลิต ชัยชนะ 060090 อ.แม=อาย
713 นาง ชยาภรณ
 แสนศรี 039910 อ.แม=อาย
714 นาย วรนิตย
 ม่ันนุช 030196 อ.แม=อาย
715 นาย พิริยะ โพธิ์ประจําศิล 022975 อ.แม=อาย
716 นาย อนุชา นพรัมภา 028761 อ.แม=อาย
717 นาย ธรรมชัย วงษ
รัตนไตยกูล 031473 อ.แม=อาย
718 นาย นิกร ขันเล็ก 029836 อ.แม=อาย
719 นาย ยุทธนา วงศ
ใหญ= 036725 อ.แม=อาย
720 นาย ณัฐวุฒิ กันต๊ิบ 055950 อ.แม=อาย
721 นาย สิทธิพงศ
 อุดมทรัพย
 026947 อ.แม=อาย
722 นาย สะอาด แก#วมา 055462 อ.แม=อาย
723 นาย ชัยพิพัฒน
 สัจจรัตนพงศ
 060182 อ.แม=อาย
724 นาย นิรันดร
 อวรรณา 029516 อ.แม=อาย
725 นาย เอกนรินทร
 คล#ายหริ่ม 031674 อ.แม=อาย
726 นาย ปFยะ เงาส=อง 047657 อ.แม=อาย
727 นาย พงศ
ธันย
 ณ เชียงใหม= 033770 อ.แม=อาย
728 ว=าท่ี ร.ต. นิวัฒน
 แสงปAก 035765 อ.แม=อาย
729 นาง อารีย
 โยธา 026891 อ.แม=อาย
730 นาย นัฐพงษ
 วัชรากรศิริ 058885 อ.แม=อาย
731 นาย ณรงศักด์ิ ขันคํา 042983 อ.แม=อาย
732 น.ส. ยุพา ชัยมงคล 053023 อ.แม=อาย
733 นาย สนั่น กันธพงษ
 014105 อ.แม=อาย
734 นาย ณัฐพงศ
 มะโนคํา 008530 อ.แม=อาย
735 นาย บุญชม แสนทาโจ 021258 อ.แม=อาย
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736 นาย ประทีป วิมลพันธ
 012529 อ.แม=อาย
737 นาย วิรัตน
 ปานหมอก 011892 อ.แม=อาย
738 นาย เทวิน ธรรมลังกา 035252 อ.แม=อาย
739 นาง ประภาศิริ จุ=มปาลี 060968 อ.แม=อาย
740 นาย ประเสริฐ จันทะวัน 009596 อ.แม=อาย
741 นาย สุเมธี สืบสาย 010514 อ.แม=อาย
742 นาย เกียรติชัย ปนคําปFน 047907 อ.แม=อาย
743 นาย สมนึก อินหวัน 030050 อ.แม=อาย
744 นาย นิวัฒน
 วิยะ 031480 อ.แม=อาย
745 น.ส. กัญญอัญญ
 ศรีวิไชย 053669 อ.แม=อาย
746 นาย เฉลิม ลาภิวงค
 026336 อ.แม=อาย
747 นาง จริยา ภูมิวิเศษ 023593 อ.สารภี
748 นาย ธนู มีสัตย
 027894 อ.สารภี
749 นาง จิราภรณ
 บุญทวี 010473 อ.สารภี
750 นาง วารุณี กาญจนประโชติ 030292 อ.สารภี
751 นาย สงัด ธนะสาร 030915 อ.สารภี
752 นาย สุรชัย นิยะมาศ 024104 อ.สารภี
753 นาง กัลยาณี ศรีโสภณ 031745 อ.สารภี
754 นาย สงัด ดุษฎีวิทิต 034072 อ.สารภี
755 นาย สําราญ บุญหม้ัน 014711 อ.สารภี
756 นาย มุทา โกสุมภ
 029961 อ.สารภี
757 นาย ประเสริฐ สุริยโต# 017938 อ.สารภี
758 นาย ณัฐวุฒิ ชนะเลิศ 052134 อ.สารภี
759 ว=าท่ี ร.ต. ธนพล พัฒนผล 031817 อ.สารภี
760 นาง ผ=องพรรณ
 คํามงคล 012715 อ.สารภี
761 นาย ประทีป จันต1ะมา 016050 อ.สารภี
762 นาย สมาน โปธิปAน 015641 อ.สารภี
763 นาย ประหยัด ราชโสม 029056 อ.สารภี
764 นาง ดาวรุ=ง เข่ือนทอง 007456 อ.สารภี
765 นาย วิม ชัยคําวัง 005752 อ.สารภี
766 นาย วิเชียร ศรีวิไล 042798 อ.สารภี
767 นาย ประสิทธิ์ ต1ะคํา 013746 อ.สารภี
768 นาย อินทร
ศร จอมแปง 029193 อ.สารภี
769 นาง จันทรพร ดู=สอน 033275 อ.สารภี
770 นาย ณรงค
 รัตนกมลรัตน
 008523 อ.สารภี
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771 นาย ธีรนันต
 ชุ=มใจ 034383 อ.สารภี
772 นาย จรัล ถาวร 053633 อ.สารภี
773 นาง สรรพคุณ ชินารักษ
 016852 อ.สารภี
774 น.ส. อัมพร ไชยตน 016876 อ.สารภี
775 นาง พิกุล ประสิทธิพันธ
 013015 อ.สารภี
776 นาย อนุสรณ
 ยาวุฑฒิ 033932 อ.สารภี
777 นาย ณัฐวัฒน
 บุญทวี 034615 อ.สารภี
778 นาย นิราศ เงาคํา 026255 อ.สารภี
779 นาง ศรีพรรณ
 เกษรศรี 031048 อ.สารภี
780 น.ส. จันทร
จิรา มีสนิท 050419 อ.สารภี
781 นาย เกียรติศักด์ิ ไชยา 050716 อ.สารภี
782 นาย ยงยุทธ ไชยวงศ
 018609 อ.สารภี
783 นาย ประพันธ
 จิรจรัสตระกูล 030376 อ.สันปXาตอง
784 นาย มาวิน สุวรรณรงค
 022173 อ.สันปXาตอง
785 นาย ศรีทอน ปAญญา 027899 อ.สันปXาตอง
786 นาย ประเดิม จันทวงศ
 008412 อ.สันปXาตอง
787 นาย นาคร อินทรา 035776 อ.สันปXาตอง
788 นาย จักร
คํา แก#วเมือง 012099 อ.สันปXาตอง
789 นาย จรัล อินต1ะผัด 027114 อ.สันปXาตอง
790 นาย อุดม เก้ียวเกิด 023939 อ.สันปXาตอง
791 นาย ถนอม บุญตัน 029110 อ.สันปXาตอง
792 นาย เสน=ห
 สุเมธะ 030128 อ.สันปXาตอง
793 นาย ประสิทธิ์ ยิ่งสมัคร 018587 อ.สันปXาตอง
794 นาย ประสิทธิ์ ชัยวุฒิ 015542 อ.สันปXาตอง
795 นาย สุทัศน
 ประสาธน
สุวรรณ
 024017 อ.สันปXาตอง
796 นาย ชูชาติ ทิพย
จันทร
 017083 อ.สันปXาตอง
797 นาย จีระ ยาณสาร 008333 อ.สันปXาตอง
798 นาง ปAทมา อินเทพ 024540 อ.สันปXาตอง
799 นาย อํานวย จันทิมา 017766 อ.สันปXาตอง
800 น.ส. อรอนงค
 คํามูล 015156 อ.สันปXาตอง
801 นาย ไพโรจน
 ไชยวรรณ
 021129 อ.สันปXาตอง
802 นาย อรรณพ ไชยวงศ
 018498 อ.สันปXาตอง
803 นาย สนิท วงศ
คํา 025129 อ.สันปXาตอง
804 นาย นิคม ชัยวงค
 021126 อ.สันปXาตอง
805 นาย พงษ
สุวรรณ โพธาสินธุ
 011905 อ.สันปXาตอง
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806 นาย สมชาย ธิวันนา 024038 อ.สันปXาตอง
807 นาย นคร เจริญสุข 029996 อ.สันปXาตอง
808 นาง สายวสันต
 จันทร
ตา 035599 อ.สันปXาตอง
809 นาย นิพนธ
 รัตนนิลอมร 018721 อ.สันปXาตอง
810 นาง จีระพันธ
 สุวรรณเวียง 010583 อ.สันปXาตอง
811 นาย ดวงคํา คําจันทร
 029646 อ.สันปXาตอง
812 นาย วีระศักด์ิ ถาอินทร
 023586 อ.สันปXาตอง
813 นาย นิเทศก
 ธาตุอินทร
 026310 อ.สันปXาตอง
814 นาย วิรัตน
 ทิพย
วรรณ 026280 อ.สันปXาตอง
815 นาย ดนัย ถนอมจิตร 047061 อ.สันปXาตอง
816 นาย ศิวพล ชมชื่น 031124 อ.สันปXาตอง
817 น.ส. ทิพากร สงวนวงษ
 058889 อ.สันปXาตอง
818 นาย สุนทร กู#เมือง 026608 อ.สันปXาตอง
819 นาย ชัยเดช เดชนาเกร็ด 027477 อ.สันปXาตอง
820 นาง สุกัญญา สิงห
กี 028020 อ.สันปXาตอง
821 นาย สมัคร มูลประการ 047776 อ.สันปXาตอง
822 นาย ชลอ ใจซ่ือ 049102 อ.สันปXาตอง
823 น.ส. พูนศิริ วิทามงคล 023874 อ.สันปXาตอง
824 นาง วิไลวรรณ สองเมืองแก=น 023566 อ.สันปXาตอง
825 นาย บัญชา ติใหม= 028665 อ.สันปXาตอง
826 นาย วัชระ กฤษณา 022690 อ.สันปXาตอง
827 นาย เจริญ ปAญญา 023037 อ.สันปXาตอง
828 นาย ทวีป สืบสงัด 032078 อ.สันปXาตอง
829 นาง ธิดารัตน
 พิมพ
เมืองคุณ 032729 อ.สันปXาตอง
830 นาย บุญช=วย ทาเรือน 055152 อ.สันปXาตอง
831 นาง จันทร
จิรา สมผัด 051132 อ.สันปXาตอง
832 นาย เจียมพดล ไชยยาลักษณ
 023045 อ.สันปXาตอง
833 นาย ดนัย กัลยาราช 025927 อ.สันปXาตอง
834 นาง ยุพิน ชัยพรหม 021285 อ.สันปXาตอง
835 นาง เพ็ญจันทร
 พลอยแดง 020926 อ.สันปXาตอง
836 นาย ไพรวัลย
 ไฮคํา 029528 อ.สันปXาตอง
837 นาย กิตติภพ เตชะรัง 030460 อ.สันปXาตอง
838 นาย ไมตรี เจริญปAญญาเนตร 009937 อ.หางดง
839 นาย ประยูร จันทร
สุขสถิตย
 015932 อ.หางดง
840 นาย ศุภรงค
 อุ=นแก#ว 013425 อ.หางดง
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841 น.ส. พยุง ไชยวงค
 029212 อ.หางดง
842 นาย วินัย ศรีเรือง 010617 อ.หางดง
843 นาย สุชาติ วิชิตพันธุ
 022680 อ.หางดง
844 นาย ณรงค
 ไกรสร 026780 อ.หางดง
845 นาย สํารวม มโหธร 010038 อ.หางดง
846 นาย วิเชียร ตียาสุนทรานนท
 008297 อ.หางดง
847 นาง ประพิมพรรณ พิมสาร 020152 อ.หางดง
848 นาย พิกัด ขัติพันธุ
 026311 อ.หางดง
849 นาย ประสงค
 ไชยเทพ 022849 อ.หางดง
850 นาย วิมล ปAญญามณีศร 007665 อ.หางดง
851 นาย ภู=พงศ
 ภู=อาภรณ
 022155 อ.หางดง
852 นาย สมยงค
 คําอ#าย 019595 อ.หางดง
853 นาย ศรศักด์ิ อ#วนล#วน 010738 อ.หางดง
854 นาย ยุทธพงษ
 เจียมศักด์ิ 015848 อ.หางดง
855 นาง นิตยาพร รัตนชมภู 013555 อ.หางดง
856 นาย ถนอม พินิจราชกิจ 006440 อ.หางดง
857 นาย เอนก ตาเจริญเมือง 016381 อ.หางดง
858 นาง กิจชไลพร สดับพจน
 012098 อ.หางดง
859 นาง เรณู เยาวรัตน
 008712 อ.หางดง
860 นาง นารี โนภิระ 022177 อ.หางดง
861 นาย ศิริศักด์ิ แสนธิ 009121 อ.หางดง
862 นาย นพรัตน
 บุญเกิด 029743 อ.หางดง
863 นาย ชานนท
 นันไชย 025136 อ.หางดง
864 นาย เอกกมล เยาวนา 025767 อ.หางดง
865 นาย สนั่น ถ่ินนา 028064 อ.หางดง
866 นาย ธนะชัย บุญศรี 030905 อ.หางดง
867 นาย ปAณณธร ชัยสิทธิ์ 053245 อ.หางดง
868 นาย สุดสาคร จันทะล=าม 024074 อ.หางดง
869 นาย มานิช ถาอ#าย 024306 อ.หางดง
870 นาง ทัศนาวลัย หาวา 046205 อ.หางดง
871 นาย ไพรรัตน
 รัตนดิลกกุล 021883 อ.หางดง
872 นาง วัลลภา พรมท#าว 028697 อ.หางดง
873 นาย เฉลิมชัย อินต1ะยศ 033618 อ.หางดง
874 นาย เกียรติชนินทร
 พัฒนบุญแสน 039349 อ.หางดง
875 นาย ธนวัฒน
 จรรย
เสง่ียม 055370 อ.หางดง
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876 นาย อรรถกร ใจเดช 052118 อ.หางดง
877 นาง บุษบา โพธิ์แต=ง 027117 อ.หางดง
878 นาย มนตรี โกฎิแก#ว 012276 อ.แม=วาง
879 นาย บุญส=ง วงค
สุวรรณ
 022802 อ.แม=วาง
880 นาย สฤษด์ิ กันทะมัง 031126 อ.แม=วาง
881 นาง หอมหวล ปAนต1ะทา 033563 อ.แม=วาง
882 นาย วิชิต บุญแปลง 027019 อ.แม=วาง
883 นาย ประยูร แก#วมูล 031647 อ.แม=วาง
884 ว=าท่ี ร.ต. พศุตม
 พงษ
พานิชย
 056110 อ.แม=วาง
885 นาย ทินกร วรวิทย
 032138 อ.แม=วาง
886 นาย อังคาร สมคะเณย
 026442 อ.แม=วาง
887 นาย รังสรรค
 เรือนมูล 030056 อ.แม=วาง
888 นาย ประเสริฐศักด์ิ เหมือนหาญ 031249 อ.แม=วาง
889 นาย บัญชา อินใจ 031861 อ.แม=วาง
890 นาย ดํารงเกียรติ คําเกิด 035608 อ.แม=วาง
891 นาย ภานุ จันทร
ชม 049448 อ.แม=วาง
892 นาย นิติกุล มหาวรรณ 058139 อ.แม=วาง
893 นาย ประพันธ
 จิโนด#วง 018715 อ.ดอยหล=อ
894 นาย สมบัติ ฌายีเนตร 025018 อ.ดอยหล=อ
895 นาย นิคม ชมภูชัยเกิด 025836 อ.ดอยหล=อ
896 นาย สายัณห
 ยะจา 029823 อ.ดอยหล=อ
897 นาย ลีน จันทะนะ 031957 อ.ดอยหล=อ
898 นาย พีรพงษ
 วีระ 028940 อ.ดอยหล=อ
899 นาย พิสันต์ิ จันทร
เขียว 036913 อ.ดอยหล=อ
900 นาย สมเกียรติ ชัยสาร 027906 อ.ดอยหล=อ
901 นาง สุลัดดา กองสิงห
 030707 อ.ดอยหล=อ
902 นาย วิวัฒน
 นัดสาสาร 016843 อ.ดอยหล=อ
903 นาง ลัดดา มิตกิตติ 022120 อ.ดอยหล=อ
904 นาย ศุภวุฒิ อุดมวรรธน
กุล 030869 อ.ดอยหล=อ
905 นาย ศิลปDนคร หิรัญกนกธร 042781 อ.ดอยหล=อ
906 นาย สมบูรณ
 ศิริ 022740 อ.อมกEอย
907 น.ส. ปราณี กEายอด 033196 อ.อมกEอย
908 นาย อนันธชัย อรุณทรงพร 046915 อ.อมกEอย
909 นาง อําไพ มณีวรรณ 027552 อ.อมกEอย
910 นาย ประเสริฐ สุขสวัสด์ิ 036961 อ.อมกEอย
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911 นาย พศิน ใบศล 030171 อ.อมกEอย
912 นาย ธงชัย เกษมศิริลักษณ
 040332 อ.อมกEอย
913 นาย กฤษฎากานต
 จี๋มะลิ 057423 อ.อมกEอย
914 นาย จตุพงศ
 วรส 033780 อ.อมกEอย
915 นาย วีระ ศรีสุวรรณ 050945 อ.อมกEอย
916 นาย กิตติพงษ
 คําแหง 029587 อ.อมกEอย
917 นาย ชรินทร
 คําภิไหล 034641 อ.อมกEอย
918 นาย ญาณวุฒิ ปาละโรจนกุล 046545 อ.อมกEอย
919 นาย ชัยสิทธิ์ ลือโขง 033002 อ.อมกEอย
920 นาย วิบูลย
 ปรัชญาภูวดล 056307 อ.อมกEอย
921 นาง วัชรี สุพรรณ
 031858 อ.อมกEอย
922 นาย พิศิษฐ
พงษ
 ไชยแก#ว 032719 อ.อมกEอย
923 นาย ถวิล สุวรรณ 029909 อ.อมกEอย
924 นาง ศศินะ ตาด#วง 056706 อ.อมกEอย
925 นาย ชูศักด์ิ ใจแก#ว 030029 อ.อมกEอย
926 นาย พศิน ทองเงิน 053183 อ.อมกEอย
927 นาง มัลลิกา โทนแก#ว 029342 อ.อมกEอย
928 นาย รชต แก#ววรรณา 038975 อ.อมกEอย
929 นาย ศักรินทร
 ลี 049819 อ.อมกEอย
930 นาย วรศักด์ิ หม่ืนวงค
คํา 018519 อ.อมกEอย
931 นาย ธนรัชต
 ศิริวัฒน
 060295 อ.อมกEอย
932 นาย สายัณห
 จันทรมานนท
 008052 อ.อมกEอย
933 นาย ทัณฑธร อินทะวงศ
 032127 อ.อมกEอย
934 นาย สมาน เผือกอ=อน 026879 อ.ฮอด
935 นาย นิกร มะโน 048324 อ.ฮอด
936 นาย นิติรัฐ วรรณวิริยวัตร 044073 อ.ฮอด
937 นาย อินสร คําปAน 045778 อ.ฮอด
938 นาย สนิท ศรีคําเมา 030380 อ.ฮอด
939 น.ส. วาสนา สายพิน 030751 อ.ฮอด
940 นาย เวทย
 วิรัศมี 029657 อ.ฮอด
941 นาง กาญจนา เผ=าฐิติวัฒน
 029651 อ.ฮอด
942 นาย อัศวิน จันทร
ศร 033573 อ.ฮอด
943 นาย พิตรพิบูล กิติมา 050815 อ.ฮอด
944 นาย แสวง อุดม 019921 อ.ฮอด
945 นาย มานพ ธรรมโชติ 008719 อ.ฮอด
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946 นาย ประสงค
 กันทะหลั่น 018063 อ.ฮอด
947 นาย พลวัฒน
 ปุงปGTแก#ว 025705 อ.ฮอด
948 นาย สงวน เขนย 014777 อ.ฮอด
949 นาย สุชาติ ชาวอินเอก 020846 อ.ฮอด
950 น.ส. เศรณี มรกตคันโธ 050228 อ.ฮอด
951 นาย กฤษฎา อินไผ= 044315 อ.ฮอด
952 น.ส. กรรณิการ
 จันทร
ทิวงค
 057680 อ.ฮอด
953 นาง ชณิษฐ
นันท
 สุภัคสกุลหิรัญ 027051 อ.ฮอด
954 นาย สงกรานต
 จันทร
ต1ะ 027688 อ.ฮอด
955 น.ส. จันทรา บุญมา 060199 อ.ฮอด
956 นาย สุวิทย
 ยาประสิทธิ์ 034538 อ.ฮอด
957 นาย ชวัลวิทส
 ศรีกระจ=าง 049003 อ.ฮอด
958 นาง สมควร แสนสามกอง 020339 อ.ฮอด
959 นาย สมสิทธิ์ ถนอมเสียง 042360 อ.ฮอด
960 น.ส. กัณฐณัฏฐ
 ธรรมบุตร 030448 อ.ฮอด
961 น.ส. ยุพิน มูลสืบ 022411 อ.ดอยเต=า
962 น.ส. ศรีวรรณ รังษี 015449 อ.ดอยเต=า
963 นาย สุกิจ อุนจะนํา 011246 อ.ดอยเต=า
964 นาย นพดล สุริยะสาร 034214 อ.ดอยเต=า
965 นาย ทนงศักด์ิ ม=านมุงศิลปD 047898 อ.ดอยเต=า
966 นาย ศักด์ินรินทร
 วงษาอินทร
 046892 อ.ดอยเต=า
967 นาย บรรจง คําหล#า 037479 อ.ดอยเต=า
968 นาย วรภรพงศ
 ปAนเดง 060104 อ.ดอยเต=า
969 น.ส. ปฐมา หล#าพระบาง 053897 อ.ดอยเต=า
970 นาย ถวิล สุทธิวรรณจําปา 029664 อ.ดอยเต=า
971 นาย ศิวกร สิงห
ทะ 017749 อ.ดอยเต=า
972 นาย พนม สุรินทร
 033682 อ.ดอยเต=า
973 นาย วุฒิพงษ
 นามวงษ
 044311 อ.ดอยเต=า
974 น.ส. ประภาศรี ปาลี 054184 อ.ดอยเต=า
975 นาย สมเกียรติ สุทธหลวง 018813 อ.จอมทอง
976 นาย พิชาญยุทธ ปAญญาฟู 011697 อ.จอมทอง
977 นาย วุฒิ เสริฐสม 017167 อ.จอมทอง
978 นาง สวาท พงษ
ตา 019096 อ.จอมทอง
979 นาง สมควร กันทาซาว 028554 อ.จอมทอง
980 นาย คิด อุ=นใจจีน 010440 อ.จอมทอง
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981 นาย ไพศาล จันทร
เพ็ญ 025112 อ.จอมทอง
982 นาย สุพล ชุมภูศรี 020423 อ.จอมทอง
983 นาย ทวี แก#วกันใจ 024763 อ.จอมทอง
984 น.ส. เรณู อุตรชัย 026387 อ.จอมทอง
985 นาย ผดุง อินธิสอน 027532 อ.จอมทอง
986 นาย มนตรี สุตEาคํา 029615 อ.จอมทอง
987 นาย พิชยา เตจ1ะ 028724 อ.จอมทอง
988 นาง ปFยฉัตร กาบทุม 048470 อ.จอมทอง
989 นาย เรืองชัย สิงห
หล#า 024867 อ.จอมทอง
990 นาย กําพล คําแปง 029965 อ.จอมทอง
991 นาย จักรพันธ
 เตปFน 045515 อ.จอมทอง
992 นาย สุรินทร
 ปFนนะสุ 034471 อ.จอมทอง
993 นาย อัครวรรธน
 ยศเดชากิตต์ิ 042518 อ.จอมทอง
994 นาย ปณตพงศ
 แก#วกEองมา 050856 อ.จอมทอง
995 นาง ศุภรักษ
 รักษาดี 029130 อ.จอมทอง
996 นาง อทัยรัตน
 สมสุข 033042 อ.จอมทอง
997 นาย วิทยา อนุเกรียงไกร 039150 อ.จอมทอง
998 น.ส. เพชรี ทิพยาปAญญา 061642 อ.จอมทอง
999 นาย สุพจน
 คําแปง 026623 อ.จอมทอง
1000 นาย นิรันดร
 ปFนตา 050938 อ.จอมทอง
1001 นาง อรพิน ขันไทย 015279 อ.จอมทอง
1002 นาย วิภพ หล#านันตา 029616 อ.จอมทอง
1003 นาย พิเชษฐ
 แสนยาสมุทร
 057435 อ.จอมทอง
1004 นาย ปรีชา กุณาธรรม 024853 อ.จอมทอง
1005 นาย จักรพันธ
 ศิริ 038951 อ.จอมทอง
1006 นาย พิรุณ รักราษฎร
 009977 อ.จอมทอง
1007 นาย ชานุวัฒน
 มุขแก#ว 024553 อ.จอมทอง
1008 นาง ภาทิวรรณ อุดมศรี 016034 อ.จอมทอง
1009 นาย วิเชียร กันทะวัง 011601 อ.จอมทอง
1010 นาย ปรีชา ปAญญาเทพ 021837 อ.จอมทอง
1011 นาย ชูโชค แนบสนิทธรรม 033788 อ.จอมทอง
1012 นาง พรรณี กันใหม= 025249 อ.จอมทอง
1013 นาย อนิรุทธิ์ จิตหาญ 038969 อ.จอมทอง
1014 น.ส. มัสลิน บัวศรี 051206 อ.จอมทอง
1015 น.ส. ดวงมณี ทองนาเมือง 039864 อ.จอมทอง
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1016 นาย ประสงค
 พรมทา 015162 อ.จอมทอง
1017 ว=าท่ี ร.ต. วัตร สุขใจ 037059 อ.แม=แจ=ม
1018 นาย จํารัส มูลแก#ว 026794 อ.แม=แจ=ม
1019 นาย สมยศ ใจหาญ 033119 อ.แม=แจ=ม
1020 นาย ขจร กาพย
ไชย 017448 อ.แม=แจ=ม
1021 นาย ดนัย พิชัย 024966 อ.แม=แจ=ม
1022 นาง สายสุนีย
 สมยศ 023452 อ.แม=แจ=ม
1023 นาย ดุสิต วณีสอน 014703 อ.แม=แจ=ม
1024 นาย จรัญ แสงบุญ 020190 อ.แม=แจ=ม
1025 นาย สุรศักด์ิ เด็ดดวงเดือน 054603 อ.แม=แจ=ม
1026 นาย อาคม ศรีสวัสด์ิ 033392 อ.แม=แจ=ม
1027 นาย อาทิตย
 วะไลใจ 031405 อ.แม=แจ=ม
1028 นาย วิทยา วิเกะ 043202 อ.แม=แจ=ม
1029 นาย สมชาย รังษี 043633 อ.แม=แจ=ม
1030 นาย พิทักษ
 สวนใจ 036460 อ.แม=แจ=ม
1031 นาย พงศ
อมร ทาวี 040256 อ.แม=แจ=ม
1032 นาย สุรชัย ปวีณเกียรติคุณ 024018 อ.แม=แจ=ม
1033 นาย สมจิต ใจหาญ 029790 อ.แม=แจ=ม
1034 นาย ยศกร ปAนมูล 029361 อ.แม=แจ=ม
1035 น.ส. นงนุช แก#วบุตร 053425 อ.แม=แจ=ม
1036 นาง วิไลวรรณ รบชนะ 053427 อ.แม=แจ=ม
1037 น.ส. ประไพพิศ วงค
มะโน 053412 อ.แม=แจ=ม
1038 น.ส. ปAณชดา ไชยมงคล 040610 อ.แม=แจ=ม
1039 นาย ชัชวาล วิเศษคุณ 030450 อ.แม=แจ=ม
1040 นาง รุ=งรัตน
 เถินบุรินทร
 042535 อ.แม=แจ=ม
1041 นาง แสงคํามา นะติกา 012448 อ.แม=แจ=ม
1042 นาย วิรัตน
 ธนะเพ่ิม 039738 อ.แม=แจ=ม
1043 นาย นิรุติ เจริญพัฒนวิทย
 046305 อ.แม=แจ=ม
1044 นาย ไกรรัตน
 ปAนศิริ 034957 อ.แม=แจ=ม
1045 นาย สงัด ร=มโพธิ์ 032407 อ.แม=แจ=ม
1046 นาย จุติศักด์ิ โก=งสายเงิน 052767 อ.แม=แจ=ม
1047 นาย อิศราวิทย
 จริยา 037927 อ.แม=แจ=ม
1048 นาง เจนจิรา วงศ
วัฒนานุกุล 028650 อ.แม=แจ=ม
1049 นาย นิวัฒน
 กันทะศิลปD 055664 อ.แม=แจ=ม
1050 นาย เสน=ห
 เตจ1ะนา 044251 อ.แม=แจ=ม
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1051 ว=าท่ีร#อยตรี พิทยา สุทธนะ 050784 อ.แม=แจ=ม
1052 นาย วีระ สุรินทร
 031341 อ.แม=แจ=ม
1053 นาย ดนุพล ใจอ#าย 026240 อ.กัลยาณิวัฒนา
1054 นาย อนุสิษฐ
 จันทะกูฏ 049662 อ.กัลยาณิวัฒนา
1055 นาย ชัยประเสริฐ ฉ่ัวตระกูล 046940 อ.กัลยาณิวัฒนา
1056 นาย พิทักษ
 เพ็ญธรรม 047155 อ.กัลยาณิวัฒนา
1057 นาย ไพรัช ดวงจันทร
 041289 อ.กัลยาณิวัฒนา
1058 นาง รุจิรา ภรพิพัฒน
กุล 053261 อ.กัลยาณิวัฒนา
1059 นาย ไชยวรรณ
 ใจม่ัน 020785 อ.กัลยาณิวัฒนา


