






ล ำดับ พ้ืนท่ี หมำยเหตุ
1 เชียงรำย นำง กนกทิพย์ อโนรำช
2 เชียงรำย นำง กนกอร จิตจ ำนงค์
3 เชียงรำย นำง กมลลักษณ์ ชัยดี
4 เชียงรำย น.ส. กรุณำ ใจนนถีย์
5 เชียงรำย นำง กำญจนำ บุญทำศรี
6 เชียงรำย นำย ก ำพล จินตอมรชัย
7 เชียงรำย น.ส. ก่ิงกำญจน์ ปวนสุรินทร์
8 เชียงรำย น.ส. ก่ิงกำนต์ สำริวำท
9 เชียงรำย นำย ขจร อนุดิตย์
10 เชียงรำย น.ส. คนึงนำฏ เหมือนสิงห์
11 เชียงรำย นำย จตุรงค์ ค ำขำว
12 เชียงรำย น.ส. จรัสศรี โนมี
13 เชียงรำย นำง จำมจุรี ฟ้ำค ำตัน
14 เชียงรำย น.ส. จินดำ เช้ือเมืองพำน
15 เชียงรำย นำย จิรพัฒน์พงษ์ เสนำบุตร
16 เชียงรำย นำง จิรำวรรณ น่วมค ำนึง
17 เชียงรำย นำย ชญภพ บุญทำศรี
18 เชียงรำย นำง ชนนพร ยะใจม่ัน
19 เชียงรำย นำง ชนิกำนต์ ค ำสมุทร
20 เชียงรำย น.ส. ชมนพร นำมวงค์
21 เชียงรำย น.ส. ณฐมน ทรัพย์บุญโต
22 เชียงรำย น.ส. ณภัทร ปัญญำวงค์
23 เชียงรำย นำย ณรงค์ เมตไตรพันธ์
24 เชียงรำย นำง ณัชชำ ทิพย์ประเสริฐ
25 เชียงรำย นำย ณัฐพล อุ่นยัง
26 เชียงรำย น.ส. ณัฐรกำนต์ ค ำใจวุฒิ
27 เชียงรำย นำง ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์
28 เชียงรำย น.ส. ดลณพร ใจบุญเรือง
29 เชียงรำย ว่ำท่ี ร.ต.ญ. เดือนเพ็ญ มะโนเรือง
30 เชียงรำย นำย ทักษ์ หงษ์ทอง
31 เชียงรำย นำย ทัดมนู โพธิสำรัตน์
32 เชียงรำย นำย ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย
33 เชียงรำย นำง ธนีนุช เร็วกำร
34 เชียงรำย น.ส. ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ
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35 เชียงรำย นำย นิวัติ นวลกัน
36 เชียงรำย น.ส. บุญญรัตน์ อ่ ำสุรำ
37 เชียงรำย นำย ปกรณ์ เสรีเผ่ำวงษ์
38 เชียงรำย น.ส. ปภำวดี เนตรสุวรรณ
39 เชียงรำย ว่ำท่ี ร.ต. ประกำศิต ศรีทะแก้ว
40 เชียงรำย นำง ประทุมทิพย์ จันทร์แสง
41 เชียงรำย น.ส. ปองสุข ศรีชัย
42 เชียงรำย น.ส. ปิยะดำ ครูบำ
43 เชียงรำย นำย พงศ์พันธ์ุ กำญจนกำรุณ
44 เชียงรำย น.ส. พันทิพำ ปัญสุวรรณ
45 เชียงรำย นำย พิเชษฐ เหมยค ำ
46 เชียงรำย นำง พิทธินันท์ สมไชยวงค์
47 เชียงรำย นำย พีรวัตร ลือสัก
48 เชียงรำย นำย เพลิน จันทร์สุยะ
49 เชียงรำย น.ส. ภัทรำพร สมเสมอ
50 เชียงรำย นำย ภีรำวิชญ์ ชัยมำลำ
51 เชียงรำย นำย มงคลกร ศรีวิชัย
52 เชียงรำย น.ส. มนต์ธิรำ สุวรรณประภำ
53 เชียงรำย น.ส. รสสุคนธ์ พุทธวงค์
54 เชียงรำย นำย รัฐพล เกติยศ
55 เชียงรำย น.ส. รัตนำพร นรรัตน์
56 เชียงรำย นำย วรพจน์ ศิริรักษ์
57 เชียงรำย น.ส. วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์
58 เชียงรำย น.ส. วรวรรณ สลีสองสม
59 เชียงรำย นำง วรินยำ ดวงแก้ว 
60 เชียงรำย นำย วิฑูรย์ พรมมี
61 เชียงรำย นำง วิยะดำ มีศรี
62 เชียงรำย น.ส. วิไลวรรณ ไชยพรหม
63 เชียงรำย นำง แววดำว พรมเสน
64 เชียงรำย นำย ศิระพงศ์ ลือชัย
65 เชียงรำย น.ส. ศิรินำฏ จันทนะเปลิน
66 เชียงรำย นำย สมควร สงวนแพง
67 เชียงรำย นำย สมอ บุญพันธ์
68 เชียงรำย นำย สรำยุธ บุญช่วย
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69 เชียงรำย น.ส. สำยสมร ต๊ิบมำ
70 เชียงรำย น.ส. สีไร กันตุ่น
71 เชียงรำย นำง สุจิตตำ หงษ์ทอง
72 เชียงรำย นำย สุทธิพงษ์ ยอดยำ
73 เชียงรำย นำย สุบิน ใจทำ
74 เชียงรำย นำง สุพัตรำ ตำดค ำ
75 เชียงรำย นำย สุรเชษฐ์ ชมภูม่ิง
76 เชียงรำย นำย สุระพงษ์ โด่งดัง
77 เชียงรำย นำง สุวิสำ ทะยะธง
78 เชียงรำย นำง แสงเดือน ชมภูม่ิง
79 เชียงรำย นำย หริพล ธรรมนำรักษ์
80 เชียงรำย นำย หิรัญกฤษฎ์ิ โลตุรัตน์
81 เชียงรำย นำย อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร
82 เชียงรำย น.ส. อรสำ ธรรมสรำงกูร
83 เชียงรำย น.ส. อวยพร ต๊ะวัน
84 เชียงรำย นำย เอกชัย ชัยดี
85 เชียงใหม่ น.ส. กชกร ม่ังมี
86 เชียงใหม่ น.ส. กฤตติยำ สุรสิทธ์ิ
87 เชียงใหม่ น.ส. กฤติกำ อินตำ
88 เชียงใหม่ นำย กิตติชัย จินะไชย
89 เชียงใหม่ น.ส. กิตติญำพร ฟูกุล
90 เชียงใหม่ นำย กิตตินันท์ น้อยมณี
91 เชียงใหม่ นำย กิตติพงษ์ วงค์กองแก้ว
92 เชียงใหม่ นำย กิตติศักด์ิ อ ำมำ
93 เชียงใหม่ น.ส. กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข
94 เชียงใหม่ นำง กุลินำ ศักด์ิศิริศรีฟ้ำ
95 เชียงใหม่ ว่ำท่ี ร.ต. เกรียงไกร ศรีประเสริฐ
96 เชียงใหม่ นำย เกรียงไกร พงค์ปวน
97 เชียงใหม่ นำย เกษตร แก้วภักดี
98 เชียงใหม่ น.ส. เกิดศิริ ชมภูกำวิน
99 เชียงใหม่ น.ส. แก้วใส โล่ห์เพ็ชร
100 เชียงใหม่ นำย ไกรลำศ ดอนชัย
101 เชียงใหม่ น.ส. ขวัญเนตร ยำวิชัย
102 เชียงใหม่ นำย เข้ม อนันท์
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103 เชียงใหม่ นำย คเชนทร์ เครือสำร
104 เชียงใหม่ นำย ครรชิต เงินค ำคง
105 เชียงใหม่ นำย คุณพจน์ สันชุมภู
106 เชียงใหม่ น.ส. จรรยวรรธน์ วุฒิจ ำนงค์
107 เชียงใหม่ นำย จรินทร์ ทองทวี
108 เชียงใหม่ นำย จักรพงษ์ วุฒิรัตน์
109 เชียงใหม่ นำย จักรภพ ใหม่เสน
110 เชียงใหม่ นำย จักร์รินทร์ ช่ืนสมบัติ
111 เชียงใหม่ นำย จักรรินทร์ ถ่ินนคร
112 เชียงใหม่ นำย จัตวำ บุญตรง
113 เชียงใหม่ น.ส. จันจิรำ สุขสำมปัน
114 เชียงใหม่ นำง จิตติมำ ทองเล็ก
115 เชียงใหม่ นำง จิรฉัตร จันทร์แจ่ม  เดวีส์
116 เชียงใหม่ นำย จิรวัฒน์ แก้วรำกมุข
117 เชียงใหม่ นำย จิรศักด์ิ ปัญญำ
118 เชียงใหม่ น.ส. จิรำภรณ์ กันทะใจ
119 เชียงใหม่ นำง จีรพัชร์ วงค์ทำ
120 เชียงใหม่ นำง จีรวรรณ์ เชำวกำรกูล
121 เชียงใหม่ นำย จุลทัศน์ จุลศรีไกวัล
122 เชียงใหม่ นำย เจษฎำ สุภำพรเหมินทร์
123 เชียงใหม่ น.ส. ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์
124 เชียงใหม่ นำย เฉลิมพงค์ ท ำงำน
125 เชียงใหม่ นำย เฉลิมฤทธ์ิ เครืออินทร์
126 เชียงใหม่ น.ส. เฉลิมศิลป์ นันทวงศ์
127 เชียงใหม่ น.ส. ชนัสถ์นันท์ กันทำปำ
128 เชียงใหม่ น.ส. ชรัญญำ สุวรรณเสรีรักษ์
129 เชียงใหม่ นำย ชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ
130 เชียงใหม่ นำย ชวรินทร์ ค ำมำเขียว
131 เชียงใหม่ น.ส. ช่อทิพย์ นิมิตรกุล
132 เชียงใหม่ นำย ชัชวำล เลำวกุล
133 เชียงใหม่ นำย ชัชวำลย์ ศะศิวนิชย์
134 เชียงใหม่ นำย ชัยวัฒน์ กิตติเดชำ
135 เชียงใหม่ นำย ชูเกียรติ ศิริวงศ์
136 เชียงใหม่ นำย ญำณกวี ขัดสีทะลี
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137 เชียงใหม่ นำย ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์
138 เชียงใหม่ น.ส. ฐิติพร พันธ์ุท่ำช้ำง
139 เชียงใหม่ นำย ณรงค์ นันทกุศล
140 เชียงใหม่ น.ส. ณหทัย เจริญเมือง
141 เชียงใหม่ นำง ณัฎฐนันท์ ศรีวรพจน์
142 เชียงใหม่ นำย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลำด
143 เชียงใหม่ น.ส. ณัฏฐ์วรินท์ ธุวะค ำ
144 เชียงใหม่ น.ส. ณัฐกมล จันทร์เอ้ย
145 เชียงใหม่ น.ส. ณัฐกำนต์ สถิรภัทรกุล
146 เชียงใหม่ นำย ณัฐชำสิทธ์ิ ชูเกียรติขจร
147 เชียงใหม่ น.ส. ณัฐนันท์ อนันต์สถำพร
148 เชียงใหม่ นำย ณัฐพงศ์ หล้ำกอง
149 เชียงใหม่ นำย ณัฐวุฒิ สังข์ทอง
150 เชียงใหม่ น.ส. ณิชำพร ธรรมสอน
151 เชียงใหม่ นำย ดอน วิละค ำ
152 เชียงใหม่ นำย เดชำธร พจนพงษ์
153 เชียงใหม่ นำย ต้นวงศ์ ปรีชำนนท์
154 เชียงใหม่ น.ส. ตยำนิตย์ มิตร์แปง
155 เชียงใหม่ นำย ตะวัน วำทกิจ
156 เชียงใหม่ นำย ถิร ธำดำพรรษวุฒิ
157 เชียงใหม่ นำย ทนงศักด์ิ แสนใจพรม
158 เชียงใหม่ นำย ทวีศักด์ิ มหำวรรณ์
159 เชียงใหม่ นำย ทศพร ไชยประคอง
160 เชียงใหม่ นำย ทะนุ ประเสริฐสุนทร
161 เชียงใหม่ น.ส. ทิน อ่อนนวล
162 เชียงใหม่ นำง ทิพย์ธิดำ ก๋ำวิละ
163 เชียงใหม่ นำย ธงชัย เป้ียทำ
164 เชียงใหม่ นำย ธนชัย ทะสุใจ
165 เชียงใหม่ น.ส. ธนพร ดีศิริ
166 เชียงใหม่ นำง ธนพร บันทัดกิจ
167 เชียงใหม่ นำย ธนพล มูลประกำร
168 เชียงใหม่ นำย ธนศักด์ิ ตันตินำคม
169 เชียงใหม่ นำง ธนิษฐำ เกษมุณี
170 เชียงใหม่ น.ส. ธมนวรรณ จิตบำล
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171 เชียงใหม่ นำย ธรำยุทธ กิตติวรำรัตน์
172 เชียงใหม่ น.ส. ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล
173 เชียงใหม่ นำย ธวัช จันต๊ะวงค์
174 เชียงใหม่ นำย ธวัชชัย อุ่นใจจม
175 เชียงใหม่ นำง ธัญลักษณ์ กิตติวรเชฏฐ์
176 เชียงใหม่ น.ส. ธัญวดี สุจริตธรรม
177 เชียงใหม่ นำย ธีรภพ แสงศรี
178 เชียงใหม่ นำย ธีรยุทธ อินทร์แก้ว
179 เชียงใหม่ นำย ธีระยุทธ ขอดแก้ว
180 เชียงใหม่ นำย ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ
181 เชียงใหม่ นำย นคร สุริยำนนท์
182 เชียงใหม่ นำง นงลักษณ์ วรพจน์พรชัย
183 เชียงใหม่ นำย นพณัฐ วรรณภีร์
184 เชียงใหม่ นำย นพดล มณีเฑียร
185 เชียงใหม่ นำง นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล
186 เชียงใหม่ นำง นภำพร กันทะวงค์
187 เชียงใหม่ น.ส. นฤมล คิดว่อง
188 เชียงใหม่ น.ส. นฤมล คุ้มพงษ์
189 เชียงใหม่ น.ส. นันทิดำ รังสรรค์
190 เชียงใหม่ น.ส. นำขวัญ รัตนมงคล
191 เชียงใหม่ น.ส. นำรีรัตน์ ผุยเจริญ
192 เชียงใหม่ นำย นำวี นันต๊ะภำพ
193 เชียงใหม่ น.ส. น้ ำฝน อุ่นฤทธ์ิ
194 เชียงใหม่ นำง น้ ำฝน สุทธิกุญชร
195 เชียงใหม่ นำย นิพนธ์ เข่ือนแก้ว
196 เชียงใหม่ น.ส. นิภำพร ทำสีเขียว
197 เชียงใหม่ น.ส. นิภำรัตน์ อิสสระ
198 เชียงใหม่ นำง นิยดำ ตุ้ยแพร่
199 เชียงใหม่ น.ส. นิลวรรณ ไชยทนุ
200 เชียงใหม่ น.ส. นิลุบล สุขวณิช
201 เชียงใหม่ นำย นิเวศน์ ศรีวิชัย
202 เชียงใหม่ น.ส. เบญญำภำ กันทะวงศ์วำร
203 เชียงใหม่ น.ส. โบว์ ถ่ินโพธ์ิวงศ์
204 เชียงใหม่ น.ส. ปณิธิ อมำตยกุล
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205 เชียงใหม่ นำง ปณิสำ กุระคำน
206 เชียงใหม่ นำย ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ
207 เชียงใหม่ น.ส. ประทุมพร ป๋ำมี
208 เชียงใหม่ นำย ประเสริฐ อุประทอง
209 เชียงใหม่ นำย ประเสริฐ ลือโขง
210 เชียงใหม่ นำย ประเสริฐ เทพภำพ
211 เชียงใหม่ นำย ปรัชญำ นำมวงค์
212 เชียงใหม่ น.ส. ปรำงทิพย์ ธรรมปัญญำ
213 เชียงใหม่ น.ส. ปลูกเกษม ชูตระกูล
214 เชียงใหม่ น.ส. ปวีณ์สุดำ บุษยธำนินทร์
215 เชียงใหม่ นำง ปวีณำ ทองปรอน
216 เชียงใหม่ น.ส. ปวียำ รักน่ิม
217 เชียงใหม่ น.ส. ปำณิสรำ ธรรมเรือง
218 เชียงใหม่ น.ส. ปำริฉัตต์ อธิพรหม
219 เชียงใหม่ น.ส. ปิยะนุช เจดีย์ยอด
220 เชียงใหม่ น.ส. ผจงวำด ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ
221 เชียงใหม่ น.ส. ผุสชำ ธรรมสอน
222 เชียงใหม่ นำย พบสันต์ ติไชย
223 เชียงใหม่ นำง พรนภำ อุ่นใจจม
224 เชียงใหม่ นำย พร้อมพงศ์ โสภำวรรณ์
225 เชียงใหม่ นำย พฤทธ์ิ เนตรสว่ำง
226 เชียงใหม่ นำย พลกฤษณ์ ทุนค ำ
227 เชียงใหม่ นำง พลอยภิญญำ สุภำพรเหมินทร์
228 เชียงใหม่ น.ส. พัชรำภรณ์ อ้วนเฝือ
229 เชียงใหม่ น.ส. พัชรินทร์ จินตนำ
230 เชียงใหม่ น.ส. พิกุลทอง ไชยมงคล
231 เชียงใหม่ นำย พิทักษ์ชน จันทร์พิสุ
232 เชียงใหม่ น.ส. พิริยมำศ ศิริชัย
233 เชียงใหม่ นำย พิศำล หล้ำใจ
234 เชียงใหม่ นำย พิษณุ พรมพรำย
235 เชียงใหม่ นำง พีรยำ สมศักด์ิ
236 เชียงใหม่ นำย พีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์
237 เชียงใหม่ น.ส. เพ็ญพิรุณ เสรีกิติวงค์
238 เชียงใหม่ นำง เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภัทรชัย
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239 เชียงใหม่ นำง เพรำพิลำส ประสิทธ์ิบุรีรักษ์
240 เชียงใหม่ นำง ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต
241 เชียงใหม่ นำย ภรัญยู ใจบ ำรุง
242 เชียงใหม่ น.ส. ภัทรมน ล้ิมเลิศเจริญวนิช
243 เชียงใหม่ น.ส. ภัทรวรรณ จันตะมะ
244 เชียงใหม่ นำย ภำคภูมิ ภัควิภำส
245 เชียงใหม่ นำย ภำคภูมิ จำรุภูมิ
246 เชียงใหม่ นำย ภำนุพันธ์ ลำภรัตนทอง
247 เชียงใหม่ น.ส. ภำวริศ ถือค ำ
248 เชียงใหม่ น.ส. ภำวิณี ค ำม่วง
249 เชียงใหม่ น.ส. มณฑิรำ ถ้ ำทอง
250 เชียงใหม่ น.ส. มณีกำญจน์ ไชยนนท์
251 เชียงใหม่ น.ส. มธุรดำ สุรินทร์ค ำ
252 เชียงใหม่ นำย มนตรี เงำเดช
253 เชียงใหม่ นำง มนทิชำ ทับเกิด
254 เชียงใหม่ น.ส. มัทนำ จุลเสวก
255 เชียงใหม่ นำง มำลัยพร วงค์แก้ว
256 เชียงใหม่ นำง มำลำริน ประจ ำดี
257 เชียงใหม่ น.ส. ม่ิงขวัญ กันจินะ
258 เชียงใหม่ นำงสำว เมธำวี เตรียมอ้ำย
259 เชียงใหม่ น.ส. ยุพเรศ บุญมำ
260 เชียงใหม่ นำย ยุรธร จีนำ
261 เชียงใหม่ น.ส. เยำวัลย์ จันทร์ต๊ะมูล
262 เชียงใหม่ นำย รณกฤต บุระเตมีย์
263 เชียงใหม่ น.ส. รดำ สมเข่ือน
264 เชียงใหม่ นำย ระพินทร์ ขัดปิก
265 เชียงใหม่ นำง รักษ์คณำ กวำวสิบสำม
266 เชียงใหม่ น.ส. รังศิมำ กันธิวำส
267 เชียงใหม่ น.ส. รัชฎำพร ใจม่ัน
268 เชียงใหม่ ว่ำท่ี ร.ต. รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
269 เชียงใหม่ น.ส. รัชภรณ์ สร้อยกำบแก้ว
270 เชียงใหม่ น.ส. รัตนำ อระภักดี
271 เชียงใหม่ น.ส. รัตนำกำล ค ำสอน
272 เชียงใหม่ น.ส. รัตนำภรณ์ สำรภี
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273 เชียงใหม่ นำง ริญญำภัทร์ เขจรนันทน์
274 เชียงใหม่ น.ส. รุ่งนภำ เขียววิจิตร
275 เชียงใหม่ นำง รุ่งรัชนี ทิพย์อักษร
276 เชียงใหม่ น.ส. รุ่งอรุณ กันทวัง
277 เชียงใหม่ นำง รุ่งอรุณ มณีกุล
278 เชียงใหม่ น.ส. รุจิรำ สุขมณี
279 เชียงใหม่ น.ส. รุจิรำพร แสงปวง
280 เชียงใหม่ นำย เรวัฒ ค ำวัน
281 เชียงใหม่ นำง ลมัย ผัสดี
282 เชียงใหม่ น.ส. ลัดดำ ปินตำ
283 เชียงใหม่ ว่ำท่ี ร.ท. ลีรวัฒน์ สุภำรัตน์
284 เชียงใหม่ ว่ำท่ี ร.ต. วรกมล สันชุมภู
285 เชียงใหม่ นำย วรจักร์ เมืองใจ
286 เชียงใหม่ นำย วรเชษฐ์ หวำนเสียง
287 เชียงใหม่ น.ส. วรวลัญช์ ฉิมพะเนำว์
288 เชียงใหม่ น.ส. วรัญญำ กันทะ
289 เชียงใหม่ น.ส. วรัญญำ ฐำนะ
290 เชียงใหม่ น.ส. วรำภรณ์ บุญจู
291 เชียงใหม่ น.ส. วรินทร์ภัสสร์ อวดสม
292 เชียงใหม่ น.ส. วริษฐำ มอดูดัส
293 เชียงใหม่ นำย วัชชิระ อินตำเทพ
294 เชียงใหม่ นำย วัชรัตน์ ถมทอง
295 เชียงใหม่ น.ส. วัชรำภรณ์ มนุษย์ชำติ
296 เชียงใหม่ นำง วัชรี ฝ้ันเฟือนหำ
297 เชียงใหม่ น.ส. วัชรียำ อริวรรณำ
298 เชียงใหม่ น.ส. วันทนำ มำลำ
299 เชียงใหม่ นำย วำณิช หลิมวำนิช
300 เชียงใหม่ นำย วิทยำ กวีวิทยำภรณ์
301 เชียงใหม่ นำย วิทวัส อังค์ไพโรจน์
302 เชียงใหม่ นำง วิบูลลักษณ์ บำงพำน
303 เชียงใหม่ น.ส. วิภำดำ ญำณสำร
304 เชียงใหม่ น.ส. วิไลพร สำยทอง
305 เชียงใหม่ นำง วิไลรัตน์ ยะเชียงค ำ
306 เชียงใหม่ นำย วิวัฒน์โชติกร เรืองจันทร์
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307 เชียงใหม่ นำย วิษณุลักษณ์ ค ำยอง
308 เชียงใหม่ นำย วิสูตร อำสนวิจิตร
309 เชียงใหม่ นำย วีรภัทร กันแก้ว
310 เชียงใหม่ นำง วีรยำ ประกัตฐโกมล
311 เชียงใหม่ นำย วีระพันธ์ บัวเขียว
312 เชียงใหม่ น.ส. วีรินทร์ภัทร์ สมพมิตร
313 เชียงใหม่ นำย เวธน์วิวัฒน์ เช้ือไทย
314 เชียงใหม่ น.ส. แววดำว ญำณะ
315 เชียงใหม่ น.ส. ศกุนตลำ สำยใจ
316 เชียงใหม่ นำง ศรัญญำ อินทร์ค ำเช้ือ
317 เชียงใหม่ นำย ศรำวุธ พ้ัวป้อง
318 เชียงใหม่ น.ส. ศลิษำ เศวตนันทน์
319 เชียงใหม่ นำง ศศิพัชร์ สันกลกิจ
320 เชียงใหม่ นำย ศักด์ิชัย กันธะดำ
321 เชียงใหม่ นำย ศักด์ินรินทร์ ชำวง้ิว
322 เชียงใหม่ น.ส. ศิรดำ ปินใจ
323 เชียงใหม่ น.ส. ศิริกัลยำ โชติมณี
324 เชียงใหม่ นำย ศิริพงษ์ สมวรรณ
325 เชียงใหม่ น.ส. ศิริพร พละศูนย์
326 เชียงใหม่ นำง ศิริพรรณ ธำรพรศรี
327 เชียงใหม่ น.ส. ศิริรักษ์ ยำวิรำช
328 เชียงใหม่ น.ส. ศิวพร เจรียงประเสริฐ
329 เชียงใหม่ นำย ศุภกิต แก้วดวงตำ
330 เชียงใหม่ นำย ศุภลักษณ์ ศรีตำ
331 เชียงใหม่ นำย สงกรำนต์ แสวงงำม
332 เชียงใหม่ นำย สมนึก สุระธง
333 เชียงใหม่ นำย สมปรำรถนำ ยอดชมภู
334 เชียงใหม่ นำย สมำน ดำวเวียงกัน
335 เชียงใหม่ นำง สร้อยฟ้ำ แสงเงิน
336 เชียงใหม่ นำง สำยหยุด สุวัตถี
337 เชียงใหม่ น.ส. สำวิตรี กำทองทุ่ง
338 เชียงใหม่ นำย สิงหล วิชำยะ
339 เชียงใหม่ น.ส. สิริญญำ ณ  นคร
340 เชียงใหม่ นำง สีดำ วรรณชัย



ล ำดับ พ้ืนท่ี หมำยเหตุช่ือ - สกุล

รำยช่ือสมำชิกกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

341 เชียงใหม่ น.ส. สุกัญญำ โชคพำณิชย์วรกุล
342 เชียงใหม่ น.ส. สุคนธ์ วงศ์หำญ
343 เชียงใหม่ นำย สุชำติ จันทรืจรมำนิตย์
344 เชียงใหม่ นำย สุทัศน์ กุณำ
345 เชียงใหม่ นำง สุทิตย์ เพำะค ำ
346 เชียงใหม่ น.ส. สุธำสินี ผู้อยู่สุข
347 เชียงใหม่ นำง สุบงกช โตไพบูลย์
348 เชียงใหม่ นำย สุพจน์ ใหม่กันทะ
349 เชียงใหม่ น.ส. สุพรรษำ ตำค ำมูล
350 เชียงใหม่ น.ส. สุพิชฌำย์ ถำวรลิมปะพงศ์
351 เชียงใหม่ นำง สุภรพรรณ คนเฉียบ
352 เชียงใหม่ น.ส. สุภำณี ใหม่จันทร์ดี
353 เชียงใหม่ น.ส. สุภำภรณ์ ศุภพลกิจ
354 เชียงใหม่ น.ส. สุภำวดี เดชธรรมรงค์
355 เชียงใหม่ นำง สุภำวดี วรุณกูล
356 เชียงใหม่ ว่ำท่ีร้อยโท สุรพิน พรมแดน
357 เชียงใหม่ นำย สุริยะ พิจำรณ์
358 เชียงใหม่ น.ส. สุริยำพร สุต๋ำค ำ
359 เชียงใหม่ น.ส. สุรีวรรณ รำชสม
360 เชียงใหม่ น.ส. สุวรินทร์ กำวิยะ
361 เชียงใหม่ นำย สุวิชช์ ธนะศำนวรคุณ
362 เชียงใหม่ นำย เสกสิทธ์ิ ณ  หงษำ
363 เชียงใหม่ น.ส. เสง่ียม คืนดี
364 เชียงใหม่ นำง เสำวลักษณ์ วชิรนคร
365 เชียงใหม่ น.ส. เสำวลักษณ์ จันทร์พรหม
366 เชียงใหม่ น.ส. เสำวลักษณ์ พรหมมินทร์
367 เชียงใหม่ น.ส. แสงจันทร์ อนนทยี
368 เชียงใหม่ น.ส. หฤทัย ล่องกุลบุตร
369 เชียงใหม่ น.ส. อโณทัย วิชัยสืบ
370 เชียงใหม่ นำย อดิศร กวำวสิบสำม
371 เชียงใหม่ นำย อดิศร โอดศรี
372 เชียงใหม่ นำง อนงค์ มัลลวงค์
373 เชียงใหม่ นำย อนำวิน สุวรรณะ
374 เชียงใหม่ นำง อนุธิดำ แก้วสอน
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375 เชียงใหม่ นำย อนุสรณ์ คำบเพชร
376 เชียงใหม่ น.ส. อภิญญำ พูลทรัพย์
377 เชียงใหม่ นำย อมรทัติ ขันแก้ว
378 เชียงใหม่ น.ส. อรทัย ใจกำศ
379 เชียงใหม่ น.ส. อรนุช ค ำแปน
380 เชียงใหม่ น.ส. อรพรรณ นำมพิชัย
381 เชียงใหม่ นำย อรรถพล วิเวก
382 เชียงใหม่ นำย ออมทรัพย์ อินกองงำม
383 เชียงใหม่ นำง อะจิมำ เปงเฟย
384 เชียงใหม่ น.ส. อัครณี วงศ์ไชยะ
385 เชียงใหม่ นำง อังศุมำลิน พรหมนุชำนนท์
386 เชียงใหม่ น.ส. อัญญ์ชลี ดวงดี
387 เชียงใหม่ น.ส. อัญมณี สุวรรณ์
388 เชียงใหม่ น.ส. อัษฎำพร กันทำ
389 เชียงใหม่ น.ส. อำพัชรี ศิรินำโพธ์ิ
390 เชียงใหม่ นำย อำริต นำควิโรจน์
391 เชียงใหม่ น.ส. อำรีรัตน์ จักร์วรรณำ
392 เชียงใหม่ น.ส. อำรีรัตน์ ปันตันมูล
393 เชียงใหม่ น.ส. อำรีรัตน์ พิมพ์นวน
394 เชียงใหม่ น.ส. อำรีวัณย์ อรุณสิทธ์ิ
395 เชียงใหม่ น.ส. อ ำพรรณ ไชยวงค์
396 เชียงใหม่ นำย อิทธิ อุทธวัง
397 เชียงใหม่ น.ส. อุบลรัตน์ ขัณฑ์แก้ว
398 เชียงใหม่ น.ส. อุมำพร เจริญธนำกุล
399 เชียงใหม่ น.ส. อุไรพร ดำวเมฆลับ
400 เชียงใหม่ นำย เอกพงศ์ ดวงมำลำ
401 เชียงใหม่ น.ส. โอปอล์ ลำวัลย์
402 ตำก น.ส. กฤตำพร พัชระสุภำ
403 ตำก นำย กิตติ วิโรจรัตนำภำพิศำล
404 ตำก นำย เกรียงศักด์ิ วัฒนวิฑูร
405 ตำก นำย ไกรวุฒิ สวนพันธ์ุ
406 ตำก นำย ไกรสร วงษ์ปู่
407 ตำก นำย จเร นะรำชำ
408 ตำก นำย จักรพันธ์ ถำวรงำมย่ิงสกุล
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409 ตำก น.ส. เจนจิรำ ฝ้ันเต็ม
410 ตำก นำย เจษฎำ วิเศษมณี
411 ตำก นำย เฉลำ วงศ์แสง
412 ตำก นำง ญำนิศำ ทะนะอ้น
413 ตำก น.ส. ฐิติรัตน์ วิจำรณ์ปรีชำ
414 ตำก นำย ณรงค์ฤทธ์ิ พิมพ์ค ำวงศ์
415 ตำก น.ส. ณัชชิยำ โม้ฟู
416 ตำก นำง ณิชำ เครือม่ิงมงคล
417 ตำก น.ส. ดลพร ว่องไวเวช
418 ตำก นำงสำว ทัศวรรณ อินทะสร้อย
419 ตำก นำย ธนพงศ์ คุ้มญำติ
420 ตำก น.ส. ธนิสสรำ พินิจมนตรี
421 ตำก นำย ธวัชชัย ปัญญำต๊ิบ
422 ตำก นำย ธวัชชัย ไชยลังกำร
423 ตำก น.ส. ธัญญำภักด์ิ ธิเดช
424 ตำก นำย ธีระ พร้อมเพรียง
425 ตำก นำง นมิดำ ซ่ือสัตย์สกุลชัย
426 ตำก นำย นักคิดท์ ภำพต๊ิบ
427 ตำก นำง น้ ำฝน คงสกุล
428 ตำก นำง เนรัญชรำ เกตุมี
429 ตำก นำง บุณฑริก รอดบ ำรุง
430 ตำก น.ส. ปริดำ จ๋ิวปัญญำ
431 ตำก น.ส. ปิยะวรรณ คุ้มญำติ
432 ตำก นำย เผด็จ ทุกข์สูญ
433 ตำก สิบเอก พงศ์พันธ์ศักด์ิ พ่ึงชำติ
434 ตำก นำง พรลักษณ์ วรัญญำชัยมลล์
435 ตำก น.ส. พลับพลึง เครือม่ิงมงคล
436 ตำก นำย พัฒนพงศ์ ค้งตระกูล
437 ตำก นำย พำยัพ เกตุช่ัง
438 ตำก นำง พิมพ์ลักษณ์ พุ่มช่วย
439 ตำก น.ส. พิมพ์วิมล แผ่วสูงเนิน
440 ตำก นำย พิสุทธ์ิ เพชรสุวรรณ์
441 ตำก นำย ภำคภูมิ ใจชมภู
442 ตำก นำย ภูมิใจ สอำดโฉม
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443 ตำก นำย มำนะ ทะนะอ้น
444 ตำก น.ส. มำนิตำ ดุมกลำง
445 ตำก นำย มำโนช น ำฟู
446 ตำก นำง เมตตำ เบ็ญจลักษณ์
447 ตำก น.ส. ยพรัตน์ อ่ิมพิทักษ์
448 ตำก นำย ยุธนำ ศรีอุดม
449 ตำก นำง ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว
450 ตำก นำย รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์
451 ตำก นำง วำสนำ วงษ์ชัย
452 ตำก น.ส. วิรำวรรณ์ ไชยวงศ์
453 ตำก นำง ศิริมำศ สวนพันธ์ุ
454 ตำก น.ส. ศิริลักษณ์ ผลอินทร์
455 ตำก นำย ศิโรจน์ ปรีชำไว
456 ตำก นำย ศิวณัฐ อินจินำ
457 ตำก นำง ศิวภรณ์ อ๊อดทรัพย์
458 ตำก น.ส. ศุภณิตำ พงศ์สุวรรณ
459 ตำก นำย สถิรศักด์ิ รังสินำนนท์
460 ตำก นำย สมคิด สุขสวัสด์ิ
461 ตำก นำง สรินยำ สุภัทรำนนท์
462 ตำก นำย สวัสด์ิ ยุคะลัง
463 ตำก นำง สำยชล วงษ์ชัย
464 ตำก น.ส. สำวิตรี สุวรรณรอ
465 ตำก นำย สินเดิม ดีโต
466 ตำก น.ส. สุดำพร ปัญญำดี
467 ตำก น.ส. สุธำรัตน์ โพธ์ิเลิก
468 ตำก นำง สุมลมำลย์ อรรถวุฒิชัย
469 ตำก น.ส. สุรัตน์ เด่นสท้ำน
470 ตำก น.ส. สุวรรณี พิทักษ์วินัย
471 ตำก น.ส. สุวัจนกำนดำ พูลเอียด
472 ตำก นำย อภิชัย ซ่ือสัตย์สกุลชัย
473 ตำก น.ส. อริสำ สุยะปัน
474 ตำก น.ส. อัจจิมำ สกุลพนำอำสำ
475 ตำก น.ส. อำรุณี วงษ์ขำว
476 น่ำน น.ส. กันยำพร ไชยวงศ์
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477 น่ำน น.ส. กำญจนำ  บุญอิน
478 น่ำน น.ส. ขนิษฐำ สุวรรณประชำ
479 น่ำน น.ส. ขนิษฐำ หอมจันทร์
480 น่ำน นำย คทำวุธ แก้วบรรจง
481 น่ำน น.ส. จำรุนันท์ เมธะพันธ์ุ
482 น่ำน นำง จำรุวรรณ อินทรทิพย์
483 น่ำน น.ส. จิตรำ ป้ันรูป
484 น่ำน น.ส. จิรรัชต์ กันทะขู้
485 น่ำน นำง จุไรรัตน์ สวัสด์ิ
486 น่ำน น.ส. เจนจิรำ ถุงเสน
487 น่ำน น.ส. ชฎำรัตน์ มหัสพัน
488 น่ำน นำย  ชัชชัย ดีสุหล้ำ
489 น่ำน นำย ชำญยุทธ์ กำญจนพิบูลย์
490 น่ำน นำง ชุติสร เรืองนำรำบ
491 น่ำน นำย ชุมพล พำใจธรรม
492 น่ำน น.ส. เชำวลีย์ ใจสุข
493 น่ำน น.ส. ฐำณิญำ อิสสระ
494 น่ำน  นำง  ณปภัช พันธ์ุแก้ว
495 น่ำน นำย ณัฐพล วิชำญ
496 น่ำน นำย ณัฐพันธ์ ปัญญโรจน์
497 น่ำน น.ส. ทิพวรรณ เจดีย์วงค์
498 น่ำน นำง ธัญทิพย์ ศิริพรอัครชัย
499 น่ำน นำง ธิตินันท์ กุมำร
500 น่ำน นำง นงนุช เกตุ้ย
501 น่ำน นำง เนำวเรศ ตำปวง
502 น่ำน นำย ปกรณ์ จันทร์อินทร์
503 น่ำน นำย ปกรณ์ สุนทรเมธ
504 น่ำน นำย ประเสริฐ ศรีพนม
505 น่ำน น.ส. ปรำณี มะโนวร
506 น่ำน นำง ปิยะนุช สินันตำ
507 น่ำน น.ส. ปุณิกำ อินทะรังษี
508 น่ำน นำย พงษ์พันธ์ุ ธรรมลังกำ
509 น่ำน น.ส. พรรณพร กุลมำ
510 น่ำน นำง พัชรำภรณ์ หงษ์สิบสอง
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511 น่ำน น.ส. มินตรำ ไชยชนะ
512 น่ำน น.ส. รัชณีภรณ์ อ่ินค ำ
513 น่ำน น.ส. รัชนี บัวระภำ
514 น่ำน น.ส. รุ่งทิวำ ยำสมุทร
515 น่ำน น.ส. วริษำ นำระทะ
516 น่ำน นำย วิรัน วิสุทธิธำดำ
517 น่ำน นำย วีระชำติ ขัดมัน
518 น่ำน นำย ศักรินทร์ ณ น่ำน
519 น่ำน นำย ศินุพล พิมพ์พก
520 น่ำน น.ส. ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง
521 น่ำน น.ส. ศุภมำศ ทรัพย์ทวีธนกิจ
522 น่ำน นำย สกนธ์ เรืองฉำย
523 น่ำน นำง สกำวเดือน เมฆวิไล
524 น่ำน นำง สิริรัตน ต้นผล
525 น่ำน น.ส. สุทธิดำ ปัญญำอินทร์
526 น่ำน น.ส. สุธำทิพย์ ไชยวงศ์
527 น่ำน นำย สุพจน์ ดีอ่ินค ำ
528 น่ำน น.ส. สุภัควดี พิมพ์มำศ
529 น่ำน น.ส. สุภำวดี ศรีแย้ม
530 น่ำน น.ส. โสภำวรรณ พรหมจักร
531 น่ำน น.ส. อภิญญำ สงครำม
532 น่ำน น.ส. อภิญญำ กันธิยะ
533 น่ำน นำย อภิเดช กรรณิกำ
534 น่ำน น.ส. อภิรยำ เทพสุคนธ์
535 น่ำน นำย อริยะ แสนทวีสุข
536 น่ำน นำง อัจฉรำภรณ์ พูลย่ิง
537 น่ำน นำย เอกชัย ดวงใจ
538 น่ำน น.ส. เอ้ืองเหนือ นิกรพันธ์ุ
539 พิษณุโลก น.ส. กรกฎ พีระเกียรติขจร
540 พิษณุโลก น.ส. เกสร จันทร์พุฒ
541 พิษณุโลก นำง ขนิษฐำ ตลอดภพ
542 พิษณุโลก น.ส. ขวัญกมล รักปรำงค์
543 พิษณุโลก นำย จักรพันธ์ุ รอดทรัพย์
544 พิษณุโลก นำง จินตนำ กันแก้ว
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545 พิษณุโลก น.ส. จิรำพร ค ำมำ
546 พิษณุโลก น.ส. จุรีรัตน์ บทเรศ
547 พิษณุโลก น.ส. ณวรรณพร จิรำรัตน์
548 พิษณุโลก น.ส. ณัฎฐิรำ ก๋ำวินจันทร์
549 พิษณุโลก นำย ทนงศักด์ิ น้อยคง
550 พิษณุโลก น.ส. ทิพย์สุดำ พรมรักษำ
551 พิษณุโลก นำย ธีรพงศ์ แสงนำค
552 พิษณุโลก น.ส. นภำพร สนองบุญ
553 พิษณุโลก น.ส. นฤภร ปำลวัฒน์วิไชย
554 พิษณุโลก น.ส. นันทยำ เก่งเขตร์กิจ
555 พิษณุโลก ว่ำท่ี รต. บุญญฤทธ์ิ วังงอน
556 พิษณุโลก น.ส. ปฏิกมล โพธิคำมบ ำรุง
557 พิษณุโลก นำย ประเทียบ พรมสีนอง
558 พิษณุโลก น.ส. ปริยำภัสสร์ เพ็งจันทร์
559 พิษณุโลก นำย พรเทพ เกียรติด ำรงค์กุล
560 พิษณุโลก น.ส. พำฝัน ป่ินทอง
561 พิษณุโลก น.ส. พีรยำ สอนอ้น
562 พิษณุโลก น.ส. ภัทรพร ชัยสิทธ์ิ
563 พิษณุโลก น.ส. เมธำวี อนะวัชกุล
564 พิษณุโลก นำง รัชดำภรณ์ แสนประสิทธ์ิ
565 พิษณุโลก น.ส. รุ่งระวี ทองดอนเอ
566 พิษณุโลก นำย วยุกร เกตุน้อย
567 พิษณุโลก นำย วรกฤช ดอนค ำเพ็ง
568 พิษณุโลก นำง วรรณภำ สระพินครบุรี
569 พิษณุโลก นำย วิทยำ พรหมพฤกษ์
570 พิษณุโลก น.ส. ศรัญญำ งำมกระบวน
571 พิษณุโลก นำย ศักด์ิสิทธ์ิ ช่ืนชมนำคจำด
572 พิษณุโลก น.ส. ศิริภรณ์ บุญประกอบ
573 พิษณุโลก นำง สำยพิมพ์ อินทร์ประเสริฐ
574 พิษณุโลก น.ส. สุจิตตรำ อินทอง
575 พิษณุโลก น.ส. สุจิตรำ เรืองเดชำวิวัฒน์
576 พิษณุโลก นำย สุทธิพงษ์ พิสิฐเสนำกุล
577 พิษณุโลก น.ส. สุพรรณี คงดีได้
578 พิษณุโลก นำง สุพัฒตรำ ปรำงสุรำงค์
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579 พิษณุโลก นำย สุภภณ พลอยอ่ิม
580 พิษณุโลก น.ส. สุริยำพร นิพรรัมย์
581 พิษณุโลก น.ส. โสภณำ ส ำรำญ
582 พิษณุโลก นำย อรรณพ ทัศนอุดม
583 พิษณุโลก นำย อรรถพล ตันไสว
584 พิษณุโลก น.ส. อำภรณ์ นำกุ
585 พิษณุโลก น.ส. อุ่นอำรี ตลำดเงิน
586 พิษณุโลก น.ส. อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์
587 พิษณุโลก นำย เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด
588 ล ำปำง นำง กนกวรรณ เวชกำมำ
589 ล ำปำง น.ส. กรรณิกำร์ ใจมำ
590 ล ำปำง นำย กิติศักด์ิ จอมวงค์
591 ล ำปำง นำย กีรติ วุฒิจำรี
592 ล ำปำง นำย กุลวิชญ์ พำนิชกุล
593 ล ำปำง น.ส. เกษชไม บุญโสม
594 ล ำปำง น.ส. ขนิษฐำ ค ำจันทร์ต๊ะ
595 ล ำปำง นำย คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ
596 ล ำปำง น.ส. คนึงนุช สำรอินจักร์
597 ล ำปำง น.ส. จำรุวรรณ สุยะ
598 ล ำปำง นำง ชำนิกำ ฉัตรสูงเนิน
599 ล ำปำง น.ส. ญำณี คีรีต๊ะ
600 ล ำปำง น.ส. ญำดำ ค ำลือมี
601 ล ำปำง น.ส. ณัฐนรี ทองดีพันธ์
602 ล ำปำง นำง ดำรำรัตน์ ธำตุรักษ์
603 ล ำปำง นำย ทิวำกร หม่ืนแก้ว
604 ล ำปำง น.ส. เทวรินทร์ ยะสุทธิ
605 ล ำปำง น.ส. ธนิณี นิติธรรมบัณฑิต
606 ล ำปำง นำย ธัญพันธ์ุ ภู่ทอง
607 ล ำปำง น.ส. ธัญลักษณ์ บัวผัน
608 ล ำปำง นำย ธิติวัฒน์ ตำค ำ
609 ล ำปำง น.ส. นงนุช ต้ังใจเจริญทรัพย์
610 ล ำปำง น.ส. นงเยำว์ มูลหล่อ
611 ล ำปำง นำง นิตยำ เอกบำง
612 ล ำปำง นำย ปณิฐิ แสนจิตร
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613 ล ำปำง นำง ปรียำรัตน์ ศรีชัยวงค์
614 ล ำปำง น.ส. ผจงจิต ต๊ิบประสอน
615 ล ำปำง นำย พงศกร สุรินทร์
616 ล ำปำง นำง พวงทอง วังรำษฎร์
617 ล ำปำง น.ส. พิมเนตร เทพปัญญำ
618 ล ำปำง น.ส. เพียงกำนต์ นำมวงศ์
619 ล ำปำง นำย ไพโรจน์ ไชยเมืองช่ืน
620 ล ำปำง นำง ภคินี ไชยวุฒิ
621 ล ำปำง น.ส. มนินทรำ ใจค ำปัน
622 ล ำปำง นำย วัชรพงศ์ ศรีแสง
623 ล ำปำง นำย วัชรินทร์ สิทธิตัน
624 ล ำปำง นำง วัชรี เทพโยธิน
625 ล ำปำง นำย วำที พันธุวัฒน์
626 ล ำปำง นำย วิรยะ เดชแสง
627 ล ำปำง นำง ศิริประภำ ศรีทอง
628 ล ำปำง นำย สมเกียรติ ตันตำ
629 ล ำปำง นำย สรำยุทธ มำลัยพันธ์ุ
630 ล ำปำง นำง สำยนที ทรัพย์มี
631 ล ำปำง นำง สุพรรณนี กำวิชัย
632 ล ำปำง นำย สุวรรณ จันทร์อินทร์
633 ล ำปำง นำง สุวรรณี เจียรสุวรรณ
634 ล ำปำง นำย เสกสรรค์ เจียรสุวรรณ
635 ล ำปำง น.ส. แสงจันทร์ วงค์ขัดนนท์
636 ล ำปำง นำง แสงดำว หม่ืนแก้ว
637 ล ำปำง นำง อนิตำ ประดำอินทร์
638 ล ำปำง นำย อภิชำติ ปีบ้ำนใหม่
639 ล ำปำง นำย อภิชำติ ปัญญำ
640 ล ำปำง น.ส. อภิรดี เล้ียงประเสริฐ
641 ล ำปำง นำง อรทัย บุญทะวงศ์
642 ล ำปำง น.ส. อรพรรณ จันทร์งำม
643 ล ำปำง นำง อรสุภำ จันทร์วงษ์
644 ล ำปำง น.ส. อัจฉรำพร แปลงมำลย์
645 ล ำปำง นำย อำทิตย์ วรรณแวก
646 สวก. นำง กุมำรี มูลหล่อ
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647 สวก. นำย ชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมำลกุล
648 สวก. น.ส. ชูขวัญ แสงทอง
649 สวก. น.ส. นภัสวรรณ ครองบุญ
650 สวก. นำย พรหมฬังศรี เคหะลุนย์
651 สวก. น.ส. มำลัย จักรบุญมำ
652 สวก. นำง อ ำไพ แสนค ำ



 
แบบฟอร์มการสมัคร 
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