
 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขขา่ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวดัเชยีงใหม่ ที ่24/2564 
  ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ม ีข่าว  
ที่ 24/2564 กรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้งเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

  เนื ่องด้วยมีคำร้องคัดค้านที ่ไม่ได้ยื ่น  ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ แต่มีการยื่นคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.กลาง) 
รวมทั้งมีการยื่นคำร้องคัดค้านโดยร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฯ  ด้วย ทำให้ข้อมูล 
ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และข้อมูลของสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ตรงกัน 

  จึงขอแก้ไขรายชื ่อที ่คณะกรรมการการเลือกตั ้งประกาศผลให้ถ ูกต้องตรงกัน   
แยกเป็นนายกเทศมนตรีจำนวน  90  ราย จากทั้งหมด 121 ราย  สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 
1,349  ราย จากทั้งหมด 1,488  ราย  ดังนี้ 

 
ลำดับที่ เทศบาล อำเภอ ชื่อ – สกุล 

1 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายคเชน  เจียกขจร 
2 เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ นางสุนันทา  แสวงธีรกูล 
3 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ 
4 เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ นางจีรพร  หวันแดง 
5 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง นายประพันธ์  ชัยอินตา 
6 เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง ว่าท่ี ร้อยเอก วิราช  ธิมา 
7 เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ว่าท่ี ร้อยตรี ปรีชา  มาระกะ 
8 เทศบาลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง นายทิง  วรวงษ ์
9 เทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง ร้อยตำรวจโท วีรวัฒน์  ภูเล่ือน 

10 เทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง ร้อยตรี วิโรจน์  โชติธนาภิรักษ์ 
11 เทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง นายสมศักดิ์  จีนสกุล 

    
    
    

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
เลขที่ข่าว 25../2564. วันท่ีเผยแพร่ ...28..เมษายน...25๖๔.. 
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ลำดับที่ เทศบาล อำเภอ ชื่อ – สกุล 
12 เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง นายวัยศักดิ์  ใจเทพ 
13 เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย นายสมเกียรติ  พรมเสน 
14 เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย นายสมบัติ  เข่ือนแก้ว 
15 เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย นายอาทิตย์  วงศ์ทินบดี 
16 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย นายนที  ดำรงค์ 
17 เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย นายสุวัจน์  ณวิชัย 
18 เทศบาลตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย นายพิรุณ  หน่อแก้ว 
19 เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง นายจักรคำ  หวันแดง 
20 เทศบาลตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง นายสมบูรณ์  ชูเจริญสัมพันธ์ 
21 เทศบาลตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง นายก่อช ิ เพชรไพรพนาวัลย์ 
22 เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ อำเภอจอมทอง นายสมบัติ  ทองแหง 
23 เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง นายชาญชัย  พระพันเพชร 
24 เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว นายประพิศ  อุยคำ 
25 เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว นายศรีวอน  บุญกองรัตน ์
26 เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว นายทศพัฒน์  เลาจาง 
27 เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว นายชัยรัตน์  คำมูล 
28 เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว นายพงษ์ศักดิ์  อมรสันติกุล 
29 เทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว นายรุ่งโรจน์  ดวงดี 
30 เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ ดาบตำรวจ ณรงค์  ทิพย์ดวง 
31 เทศบาลตำบลท่าเด่ือ มืดกา อำเภอดอยเต่า นายพิภพ  จาเรือน 
32 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด นายสุรศักดิ์  โอสถิตย์พร 
33 เทศบาลตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด นายณัฐดนัย  แก้วคำดี 
34 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด นายอาทิตย์  ยอดคำลือ 
35 เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด นายสมบูรณ์  ริญญา 
36 เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด นายสุจินต์  แสงแก้ว 
37 เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด นายนนทวัฒน์  วรรณา 
38 เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด นายประยูร  ตะริโย 
39 เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด นายสว่าง  ตาแสงร้อย 
40 เทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด นายสมยศ  บุญเย็น 
41 เทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด นายสาธิต  คำหน่อแก้ว 
42 เทศบาลตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ นายถนอม  กรรมใจ 
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ลำดับที่ เทศบาล อำเภอ ชื่อ – สกุล 
43 เทศบาลตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ ว่าท่ี ร้อยเอก บรรพต  วิหคเหิร 
44 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า อำเภอฝาง นายพิภพ  จันทรา 
45 เทศบาลตำบลเวียงฝาง อำเภอฝาง นายฐานิศร์  กมลรัตนา 
46 เทศบาลตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง นายสมาน  ใจยะยอง 
47 เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง นายบุญรัตน์  จันทร์แสง 
48 เทศบาลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว นายศักดิ์ศรี  บัวแก้ว 
49 เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว นายศิโรจน์  ชมภูรัตน์ 
50 เทศบาลตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว นายอินเหลา  จันทร์ป้อ 
51 เทศบาลตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว นายสวาท  เนรวรรณ์ 
52 เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง อำเภอพร้าว นายศักดิ์ศรี  มูลธร 
53 เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว นายนคร  ปัญญาทิพย์ 
54 เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม นายอุทัย  บุญเทียม 
55 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม นายอัฐ  สมยศ 
56 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม นายเกียรติศักดิ์  มาลา 
57 เทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม นายวิชิต  เมธาอนันต์กุล 
58 เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม ร้อยตำรวจตรี สุภาพ  ยะมะโน 
59 เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม นายสมเดช  เอสันเทียะ 
60 เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง นางประทุม  ปิยะพันธ์โอภาส 
61 เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ 
62 เทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง นายอินทอน  ศรีลิลา 
63 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง นายสว่าง  อุปโย 
64 เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง นายเกษม  ถาพินิจ 
65 เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง นายธนวน  แสนกุย 
66 เทศบาลตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง นายทวี  ทนารัตน์ 
67 เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง นางนิดา  ปินตาดง   
68 เทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี นายอนันต์  ฟองจันทร ์
69 เทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี นายบุญโสต  สมมนุษย์ 
70 เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี นายชัชวาล  โพธิยอด 
71 เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี นางวิมลรัก  ตนซื่อ 
72 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี นายมนูญ  บูรณพัฒนา 
73 เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี นายประภาส  อุ่นใจ 
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ลำดับที่ เทศบาล อำเภอ ชื่อ – สกุล 
74 เทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี นายวรเดช  เต็มดี 
75 เทศบาลตำบลหนองผ้ึง อำเภอสารภี นางมาลี  สิงห์ด้วง 
76 เทศบาลตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี นายอนุชา  แสงสว่าง 
77 เทศบาลตำบลป่าบง อำเภอสารภี นายสุพัฒน์  นาคำ 
78 เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง นายชุมพร  จาปัญญะ 
79 เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง นายเจริญ  คำยามา 
80 เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง นายวาริน  เข่ือนแก้ว 
81 เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง นายจำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์ 
82 เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง นายจักราวุธ  กันมะโณ 
83 เทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง นายจิรายุทธ  วงค์แสนใจ 
84 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง นายเจริญ  โนภีระ 
85 เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง นายณรงค์  ธิลา 
86 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง นายอุดม  ดวงดี 
87 เทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย นายบุญเย็น  ใจตา 
88 เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด ดาบตำรวจ ไพศาล  พุทธเหมาะ 
89 เทศบาลตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด นายประนอม  หล้าจู 

90 เทศบาลตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด นายธเนศ  โกฎคำลือ 

 อนึ่ง นายก/สมาชิกสภาเทศบาลที่ กกต. ยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้งนั้น กกต.จะประกาศ
ผลการเลือกตั ้งไม่เกินวันที ่ 27 พฤษภาคม 2564  เมื ่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนาม 
ในเอกสารประกาศผลการเลือกตั ้งแล้ว จะได้นำส่งให้ผู ้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งต่อไป 
สามารถติดตามรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ 
https://www.ect.go.th/chiangmai 

 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
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ลำดับที่ อำเภอ เทศบาล เขต ชื่อ - สกุล 

1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 นางสาวพรฤดี  พุทธิศรี 
2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 นายศักดิ์พล  ยอดบางเตย 
3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 1 นายศิริวัฒน์  บุญเช้ือ 
4 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 2 นายสุรพงษ์  พงศ์สิมภากรณ์ 
5 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 2 นางสาวพรรณตรี  เช้ือมโนชาญ 
6 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 2 นางสาวญาณิศา ศรีศิลปนันฑ์ 
7 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 1 นางอัจฉราวรรณ  จันทร์เจนจบ 
8 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 1 นางวิรัลพัชร  ไชยคำหล้า 
9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 1 นางสิราวรรณ  พรรณสุรินทร์ 

10 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 1 นายสมชาย  ธนากูล 
11 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 1 นายทำนอง  กันทะเสนา 
12 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 1 นายสมนึก  ปันทะนา 
13 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 2 นายประพันธ์  จันทร์ต๊ะ 
14 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 2 นายภัทรพล  พิมลทิพย์ 
15 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 2 นายธวัชชัย  จันต๊ะ 
16 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 2 นายนพพร  นุ่มกรรณ์ 
17 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 2 นายมนูญ  ง่วนหอม 
18 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 2 นางอารีย์  ใจจุมปา 
19 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 3 นายประเชิญ  เมฆรา 
20 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 3 นายธารารัตน์  ฐานคุณ 
21 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 3 นายสมนึก  พวงขันแก้ว 
22 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 3 นายวรวิทย์  สิงห์โทราช 
23 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 3 นางจินตนา  โนวิรัตน ์
24 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ 3 นายอานนท์  นามมา 
25 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 1 นายสกุล  คำต๋ัน 
26 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 1 นายบุญยืน  อนนท์สมิง 
27 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 1 นางบุญยิ่ง  ชัยชาญ 
28 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 1 นางนวลจันทร์  สุขเกษม 
29 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 1 นางละเอียด  พิมพ์ประเสริฐ 
30 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 1 นายอานนท์  ญานะ 
31 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 2 นางศุกฤดี  ดวงตุ้ย 
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32 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 2 นายมงคล  พิทักษ์ 
33 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 2 นางสาวสุมาลี  ช่ืนชอบ 
34 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 2 นายเกษม  ศรีวิชัย 
35 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 2 นางศรีบุตร  ใจกว้าง 
36 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลช้างเผือก 2 นายเกรียงวุฒิ  สุวรรณ 
37 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลท่าศาลา 1 นายมงกุฎ  ฟูเมือง 
38 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลท่าศาลา 2 นายประทับ  ทนันชัย 
39 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลท่าศาลา 2 นางสาวศิริรักษ์  คันธวงค์ 
40 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 1 นางจำปา  มณีวรรณ 
41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 1 นายพอพล  โตวรสกุล 
42 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 1 นายพิเชฐ  ไชยคำวัง 
43 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 1 นายบุญโชติ  ปัญญาวงค์ 
44 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 1 นางสาวปรารถนา  จากน่าน 
45 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 2 นางยุพิน  ตนมิตร 
46 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 2 นายอินถา  สะคำวัง 
47 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 2 นายนรินทร์  คำพุทธ 
48 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 2 นายเจือยศ  ศรีธิวงค์ 
49 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด 2 นายอุทัย  พวงขันแก้ว 
50 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1 นายคัณโท  อินทแกล้ว 
51 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1 นายขจรศักดิ์  ปัญญาเรือน 
52 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1 นายประยูร  รังษ ี
53 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1 นายธงชัย  ตราพันธ์ 
54 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1 นายอาณัติ  โสภาพล 
55 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 1 นายปรีชา  สัมมาทรัพย์ 
56 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 2 นายศตพร  ชัยวรรณ์ 
57 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 2 นายณัทพงศ์  อาษากิจ 
58 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 2 นายจักรรินทร์  จุลวงษ์ 
59 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 2 นายณัฤฐเศรษฐ์  ชัยศรี 
60 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 2 นายกฤษณะ  เล็กสมพงษ์ 
61 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม 2 นางวิภาดา  ไทยใหม่ 
62 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเส้ือ 1 นายสมจิตร  วงษ์จำรัส 
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63 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเส้ือ 1 นายชัยพร  สิงคราช 
64 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเส้ือ 1 นายสมยศ  บัวสอด 
65 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเส้ือ 1 นายเทียม  สิทธิเกหัง 
66 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1 นางสาวจิตตานาถ  ปันใหว 
67 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1 นางสาวพวงเพชร  อุปธรรม 
68 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1 นายสมเพชร  อินทบุญ 
69 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1 นายกฤษ  จายะศักดิ์ 
70 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1 นางสาวไพรินทร์  กุลจิตต์ 
71 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 1 นายพรพิฆเนศ  อมรินแสงเพ็ล 
72 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 2 นายสมคิด  เลิศเกียรติดำรงค์ 
73 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 2 นางสินีนาถ  ขจรเดชชัยยง 
74 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 2 นางสาวสายหยุด  ศรีมาเจริญ 
75 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 2 นางสาวศิวดี  พุทธิพันธ์ 
76 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 2 นายศรีโรจน์  อินชัย 
77 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 2 นายวารินทร์  มณีสว่าง 
78 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 1 นางลักขณา  ศรีดวงอินทร์ 
79 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 1 นายวสันต์  วิเชียร 
80 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 1 นางสาวมัญชรี  ชัยพิมาน 
81 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 1 นายประสาน  นันทไตรภพ 
82 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 1 นายทองคำ  คงวุฒิกฤตานน 
83 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 1 นายอุสมาน  สมัครไทย 
84 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 2 นางกัญญาภัทร  บุดดี 
85 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 2 นางอนงค์  โพธิ์พันธ์ทอง 
86 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 2 นางสาววรรัตน์  พิบูลย์พันธ ์
87 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 2 นางสาวกฤษฎาพร  รินจ้อย 
88 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 2 นายเรวัต  ปัญญา 
89 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหนองหอย 2 นายสุรจักษ์  ฉกรรจ์ 
90 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 1 นายปริเยศ  ยศถามี 
91 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 1 นางสาวนิตยา  ก้อนสุรินทร์ 
92 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 1 นายชาญ  วงค์พรม 
93 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 1 นายวสันต์  ปวงแก้ว 
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94 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 1 ร้อยเอก อนุสรณ์  อินต๊ะยศ 
95 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 1 นายชินโชติ  พุทธวงค์ 
96 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 2 นายภัทรกร  ใจเรือน 
97 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 2 นายนิเวศน์  แก้วใจ 
98 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 2 นายสุเวทษ์  มุตาปิน 
99 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 2 นายเอกสิทธิ์  จินใจ 

100 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 2 นายพลวัต  ทะวงค์ 
101 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลจอมทอง 2 นางกัลยา  จินใจ 
102 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 1 นายอัครพล  แก้วก๋องมา 
103 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 1 นายปัญญา  จันจินา 
104 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 1 นายนิคม  อินธิสอน 
105 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 1 นายสมมิตร  กันยานันท์ 
106 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 1 นายสินใจ  นทีศรีแดนดอย 
107 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 1 นายมานะ  มหรรณพนทีไพร 
108 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 2 นายสุชาย  เกียรติสุขเสรี 
109 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 2 นายบิยา  สงวนไพรวัลย์ 
110 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 2 นายขวัญชัย  มนตรีนิธิกร 
111 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 2 นายสิทธิสิน  ดำรงศฤงคาร 
112 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 2 นายวิฑูรย์  มหรรณพนทีไพร 
113 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลดอยแก้ว 2 นายอนุพงศ์  สัมพันธ์คุณากร 
114 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านแปะ 1 นายนิพันธ์  แดงปัญญา 
115 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านแปะ 2 นายสุรกิต  บุญทา 
116 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านแปะ 2 นายพันศิริ  อินทะมา 
117 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านแปะ 2 นายเฉลิม  แสนสี 
118 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านแปะ 2 นายสุวรรณ  นันตา 
119 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านแปะ 2 นายชูชาติ  วงค์ห้อ 
120 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านแปะ 2 นายสายันห์  เต็งนุ 
121 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 1 นายสมบัติ  จอมมลทิน 
122 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 1 นายสมชาย  ดวงเดช 
123 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 1 นายสมพร  อินต๊ะยศ 
124 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 1 นางสาวเกศรา  เดโชชัยไกวัล 
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125 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 1 นางสาววราภรณ์  พรมยาโน 
126 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 1 นายธานินทร์  ทิปัญญา 
127 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 2 นายพงษ์ศักดิ์  วนาลัยนิเวศน์ 
128 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 2 นายกรฤทธิ์  ดุเจโต๊ะ 
129 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 2 นายสมโภช  พงษ์เจริญวรรณ 
130 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 2 นายก่อตี  สีสุวรรค์ 
131 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 2 นายทรงวุฒิ  แซ่วะ 
132 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลบ้านหลวง 2 นายยุทธภูมิ  พงศ์ไพรสณฑ์ 
133 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 1 นายอานนท์  วรรณวงค์ 
134 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 1 นายรุ่ง  กันยานัน 
135 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 1 นายเจริญ  มังยะสุ 
136 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 1 นางบุญรัตน์  ใจรังษ ี
137 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 1 นายจินดา  ปัญญารัตน์ 
138 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 1 นายศรีวรรณ  มูลมาวัน 
139 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 2 นายพีรณัฐ  วงษายะ 
140 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 2 นายสัมพันธ์  คำมามูล 
141 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 2 นายนิพนธ์  แสนวงค์มา 
142 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 2 นายอุดม  ดอกแก้ว 
143 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 2 นายสุพรรณ  แสงคำมา 
144 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลสบเต๊ียะ 2 นายเฉลิม  กองไชย 
145 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 1 นายจรินทร  เมฆโพธิ 
146 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 1 นายอภิสิทธิ์  แซ่วะ 
147 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 1 นายชำนาญ  แก้วสิงห์สุ 
148 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 1 นายจักรกฤษ  แก้วเคียงคำ 
149 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 1 นายสมภพ  ศรีวิชัย 
150 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 1 นายสุนทร  จันทร์เป็ง 
151 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 2 นายอินสม  แก้วแสนศรี 
152 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 2 นายนิกร  ศักดิ์บุญ 
153 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 2 นายชำนาญ  ทาดวงแดน 
154 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 2 นายดวงคำ  ปัญญามี 
155 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 2 นายอินสม  วงศ์สันติเจริญ 
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156 อำเภอจอมทอง เทศบาลตำบลแม่สอย 2 นายกิตติศักดิ์  อธิคุณเกษม 
157 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 1 นายนิมิต  โพธิสันต์ 
158 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 1 ร้อยตำรวจเอก ปรีชา  สิงห์คำ 
159 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 1 นางนัฐพร  แก้ววิจิตร 
160 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 1 นายเชวง  เป้ียมึ้ง 
161 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 1 นายบุญยง  เกตุบุญเรือง 
162 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 1 นายอดิศักดิ์  คุ้มเมือง 
163 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 2 นายคมสัน  เพ็ชรรัตน์ 
164 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 2 นางคนึงนิจ  กะนะ 
165 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 2 นายพรมมินทร์  ดาวแสง 
166 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 2 ร้อยตำรวจโท เชาวรินทร์  กายยอด 
167 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 2 นางศรีสมร  ปัญญาราษฎร์ 
168 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเชียงดาว 2 นายสุรเชษฐ  สุริวรรณ 
169 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1 นายชัยรัตน์  ขันคำ 
170 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1 นายปรัชญา  ไวยเนตร 
171 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1 นายพิเนตร  เรือแก้ว 
172 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1 นางสาวเกศมนีด์ิ  วรรณเรือน 
173 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1 นายสุรพงค์  มณีจันทร์ 
174 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 1 นายอุดม  ทาไชย 
175 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2 นายวินัย  อาหว่า 
176 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2 นายต้นเพชร  ผดุงไพรพนา 
177 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2 นายเวียงชัย  พลเย่ียม 
178 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2 นายจีระ  ณ ลำพูน 
179 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2 นางสาวมยุรี  เช้ือชาติสิงขร 
180 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 2 นายอุดม  วังโส 
181 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 1 นายวิชัย  เลาหาง 
182 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 1 นายประพันธ์  เลาหาง 
183 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 1 นายทองคำ  กาทู 
184 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 1 นายปา  เลาจาง 
185 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 1 นายพิชัย  บูแช 
186 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 1 นายมานะ  วงศ์ภูชิต 
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187 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 2 นายกิตติ  คชฤทธิ์ 
188 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 2 นายสมพงษ์  สาเก่า 
189 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 2 นายอุดม  ใจเปียง 
190 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 2 นายจรัส  แปงนวล 
191 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 2 นายสันติ  พุทธิภัทรกุล 
192 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง 2 นายอาเลผะ  แซ่ย่าง 
193 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 1 นางสาวกาญจนา  กันทา 
194 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 1 นายสงัด  เพชรอารินทร์ 
195 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 1 นายอัญเชิญ  ปิ๊กต๊ะตอง 
196 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 2 นายบุญเทียน  กาแก้ว 
197 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 2 นายสวิง  แข็งแรง 
198 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 2 นายวิเชียร  หมื่นเผือก 
199 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 2 นางเพลินพิศ  คำแสน 
200 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 2 นายจันทร์แก้ว  บรรดา 
201 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ 2 นายเชน  อุตไทย 
202 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 1 นายอภิชัย  ศักดิ์เกษม 
203 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 1 นางสาวกัญญาพัณณ์  ใจมูล 
204 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 1 นายวรเดช  ใจบุญ 
205 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 1 นายกระจาย  ธิต๊ะ 
206 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 1 นายเจริญ  เมธา 
207 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 1 นายศักดิ์นรินทร์  วงศ์อ้าย 
208 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 2 นายชล  อนันต๊ะ 
209 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 2 นายสว่าง  แข็งแรง 
210 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 2 นายปรีชานนท์  แสงเข่ือน 
211 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 2 นายประสาน  บุญสูง 
212 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 2 นายธวัชชัย  เข่ือนแก้ว 
213 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองงาย 2 นายสมเพ็ชร  ญาติมาก 
214 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 1 นายเกรียงศักดิ์  จะอื่อ 
215 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 1 นายนวพล  ธรรมบัณฑิต 
216 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 1 นางสาวอรณี  อย่าจา 
217 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 1 นายวิรุฬห์  อภัยวงค์ 
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218 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 1 นายอภิชาติ  หมื่นคำ 
219 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 1 นายเจนชัย  แซ่กง 
220 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 2 นางสุภิน  วรรณรัตน ์
221 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 2 นางแอ  บุญจันทร์ 
222 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 2 นายรัฐนันท์  ดิ 
223 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 2 นายวุฒิชัย  แซ่ล่ี 
224 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 2 นายสุรชาติ  แซ่จาง 
225 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลเมืองนะ 2 นายพงศกร  พัฒฎาพงศ์ 
226 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 1 นายรัตน์  จักร์วันนา 
227 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 1 นายพร  สำมะโน 
228 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 1 นายนรภัทร  แก้วไหลมา 
229 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 1 นายบุญส่ง  ตะติยา 
230 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 1 นายเสกสรร  สุนทรส่ง 
231 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 1 นายธีระพงษ์  จะมั่น 
232 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 2 นายตุ๋ย  เหน่คำ 
233 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 2 นายจรัญ  กล้าหาญ 
234 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 2 นายชำนาญ  จันทร์วัน 
235 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 2 นายบุญศรี  แก่นตาคำ 
236 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 2 นายสมศักดิ์  งามคาย 
237 อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่นะ 2 นายทอง  เกิดไกล 
238 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 1 นายเดชา  กุ๊นุ 
239 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 1 นายศุภรัตน์  สุขแยง 
240 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 1 นายอภิชาติ  บุญยืน 
241 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 1 นายสำราญ  สมบูรณ์ 
242 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 1 นางกฤตวรรณ  ด้วงสมบัติ 
243 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 1 นางนงคราญ  คาบเพชร 
244 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 2 นายจำรัส  พรหมพิงค์ 
245 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 2 นางอรทัย  พรมใหม่ 
246 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 2 นายเกษม  ปราระมียอง 
247 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 2 นายณัฐวุฒิ  เหล่ายานะ 
248 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 2 นายจีรศักดิ์  ใจกาศ 
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249 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการ 2 นายณรงค์เดช  สอนปันดิ 
250 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว 1 นายศักรินทร์  สีลาดเลา 
251 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว 1 นายสุพรรณ  กันทะณีย์ 
252 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว 1 นายไพศาล  ทวีอภิรดีมณี 
253 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว 1 นายปรีชา  ใหม่นวล 
254 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว 2 นายมานพ  ดาวทอง 
255 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว 2 นายวินัส  ขันธนต์ 
256 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว 2 นายสมนึก  ขัดแป้น 
257 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว 2 นายพงศ์ธร  ศุภอภิรดีเพชร 
258 อำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลหนองบัว 2 นายต๋ัน  เจริญผล 
259 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 1 นายทศพล  ฐิตวรังสรรค์ 
260 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 1 นายนพดล  แสนกันธิ 
261 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 1 นายบุญสรรค์  จันทร์เรือน 
262 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 1 นายประสิทธิ์  วรรณดี 
263 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 1 นายไพรัช  สาระติ 
264 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 1 นายอภิสาณ  อรุณฤทธิเดชา 
265 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 2 นายนคร  เลิศสุวรรณไพศาล 
266 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 2 นายอนุรักษ์  สุนันตา 
267 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 2 นางสุปรียา  มาติ 
268 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 2 นายสมคิด  ต๋ันแก้ว 
269 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 2 นายบุญรัง  ภูมลา 
270 อำเภอดอยเต่า เทศบาลตำบลท่าเด่ือ - มืดกา 2 นายทองดี  ใจปา 
271 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 1 นายสมเกียรติ  สมร 
272 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 1 นายอิ่นคำ  สิทธิคำ 
273 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 1 นายเกษม  เสนถี 
274 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 1 นายมนชัย  สุมามาลย์ 
275 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 1 นายสมบัติ  ชัยวุฒิ 
276 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 1 นายต๊ิบ  จิโน 
277 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 2 นายธนากร  เนตรกล่ิน 
278 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 2 นางสุมาลี  บัวชุม 
279 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 2 นางเหรียญทอง  สารแปง 
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280 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 2 นายธำรงค์  สุวรรณมณี 
281 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 2 นายประวัติ  เติมจิตต์ 
282 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลเชิงดอย 2 นายจรัญ  บุษดาคำ 
283 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 1 นายศุภชาติ  ศรีสามยอด 
284 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 1 นายเรวัฒน์  อาจหาญ 
285 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 1 นายกิตติศักดิ์  อินสม 
286 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 1 นายสิทธิชัย  พิชวงศ์ 
287 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 1 นายธีระพงษ์  ศรีนุ 
288 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 1 นางพิกุลทอง  จันทร์แก้ว 
289 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2 นายอนุพงษ์  ถาปัน 
290 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2 นายประสิทธิ์  ไชยวงศ์ 
291 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2 นายมารุต  สุดาคำ 
292 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2 นายสุพัตร  สอาดล้วน 
293 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2 นายเกษม  สกิจกัน 
294 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด 2 นายโกวิทย์  ชัยยะ 
295 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 1 นายอัมพร  แก้วแสนซาว 
296 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 1 นางสุภาภรณ์  กันธะเรียน 
297 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 1 นางฐิติกานต์  การคนซื่อ 
298 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 1 นายประสิทธิ์  นิศากรเกรียงเดช 
299 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 1 นายพัฒนา  ศรีคำ 
300 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 1 นางณัฐพร  ดวงรุ่งนภา 
301 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 2 นางจันทร์เป็ง  แก้วคำ 
302 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 2 นายอาทิตย์  คิดการงาน 
303 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 2 นายเดชสุรินทร์  อินตายวง 
304 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 2 นายสายัณห์  จันทะกี 
305 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 2 นางมยุรีย์  แสงแก้ว 
306 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดขวัญ 2 นางสาวนิลเนตร  คำยอด 
307 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 1 นางศรีสุดา  เนตรสุวรรณ 
308 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 1 นางจันทร์สม  ดาวลับเมฆ 
309 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 1 นางสาวอำพร  วุฒิเดช 
310 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 1 นายพรเทพ  เดชวงค์ญา 
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311 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 1 นางดรุณี  นันทวิชัย 
312 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 1 นางศรีวิระ  พลรัฐ 
313 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 2 นายบรรทม  คำรินทร์ 
314 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 2 นางวาสนา  ขันดอกไม้ 
315 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 2 นายหนูล้วน  ยศม้าว 
316 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 2 นางสาวธันยพร  ยิ่งเจริญ 
317 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 2 นางฐานิกา  วงค์ศรี 
318 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 2 นายวสันต์  ยิ่งราษฎร์สุข 
319 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 1 นานิรุตต์ิ  พวกอินแสง 
320 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 1 นายศรี  ใจแสง 
321 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 1 นายจักรี  พาจรทิศ 
322 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 1 นายพิชัย  พ่วงโชติ 
323 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 1 นางสาวเบญจวรรณ  เหล่ียมจินดา 
324 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 1 นายสมชาย  พากดวงใจ 
325 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 2 นายสมศักดิ์  พานวนเศษ 
326 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 2 นายประสงค์  พิณโนเอก 
327 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 2 นายอำพล  ภูธรใจ 
328 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 2 นายพินิจ  ธิยาม 
329 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 2 นายอุดม  หมอยาดี 
330 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าป้อง 2 นางจันทร์เพ็ญ  เดชวงศ์ญา 
331 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 1 นางลำเจียก  สิทธิปัญญา 
332 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 1 นายวรรณศิลป์  มโนวงศ์ 
333 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 1 นายเสกสรร  คำมูลดี 
334 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 1 นายสมภพ  สุภามูล 
335 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 1 นางบานเย็น  ธงศร ี
336 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 1 นางจันทกานต์  บาลชมภู 
337 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 2 นายนพดล  ชัยกา 
338 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 2 นางวาสนา  คำรินทร์ 
339 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 2 นายราชัญ  ตะปุย 
340 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 2 นางกิ่งแก้ว  ศรีบุญเรือง 
341 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 2 นายธงชัย  คำแดงใหญ่ 
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342 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง 2 นางสายใจ  ปู่เท่ียง 
343 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 1 นายจรัญ  กิจสุภา 
344 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 1 นางกัญญา  อิ่นคำ 
345 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 1 นายบุญมี  ไชยเทพ 
346 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 1 นายนพพร  สิงห์เรือง 
347 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 1 นางศรีไว  ยะจา 
348 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 1 นายมนูญ  กองเงนิ 
349 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 2 นายธีรศานต์  เดชปัญญา 
350 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 2 นายมานพ  จินะใจ 
351 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 2 นายทม  ตุ่นมานะ 
352 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 2 นายเสถียร  ทาเขียว 
353 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 2 นายกฤตพัส  ไชยขัน 
354 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่คือ 2 นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น 
355 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 1 นายชัชวาล  มหาวัน 
356 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 1 นายเสน่ห์  แซ่เลียว 
357 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 1 นายเกษม  พาจรทิศ 
358 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 1 นายสมยศ  ตะริโย 
359 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 1 นายสมคิด  ทิศลังกา 
360 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 1 นางสาวเทียมจันทร์  ไทยกรณ์ 
361 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 2 นายจันทร์วัน  ปัญจทา 
362 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 2 นายถนอม  ทะระถา 
363 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 2 นางฟองไหล  สุยะวา 
364 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 2 นางพวงเพชร  ทุนผลงาม 
365 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 2 นายจำนงค์  ธงซิว 
366 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่โป่ง 2 นายหมื่น  โพกสท้าน 
367 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 1 นายสามแก้ว  ดาวเวียงกัน 
368 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 1 นายจำเริญ  เดชปันเทียน 
369 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 1 นายสนั่น  ดาวเวียงกัน 
370 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 1 นายนพพร  ยิ่งกนัทา 
371 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 1 นางมุกดา  ดวงสม 
372 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 1 นายธีรพันธ์  จันต๊ะหล้า 
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373 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 2 นายนิคม  กิจสุภา 
374 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 2 นายสุทัศน์  ดวงจันทร์คำ 
375 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 2 นายทับ  ดอกจันทรา 
376 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 2 ร้อยตรี เฉลิม  คำสายใย 
377 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 2 นายสง่า  เดชคุณมาก 
378 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 2 นายเจริญ  ดวงอาทิตย์ 
379 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 1 นายยุทธนา สุดาคำ 
380 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 1 นายวรวิทย์  เครื่องนันตา 
381 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 1 นายวรพงศ์  บุญศรี 
382 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 1 นายณฐบดี  บัวเย็น 
383 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 1 นายรุ่งโรจน์  บัวแก้วเกิด 
384 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 1 นายเอกชัย  มั่งมาก 
385 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 2 นายพิรุฬห์  บุญเย็น 
386 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 2 นายประสิทธิ์  บัวมะลิ 
387 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 2 นางศิริพันธ์  บัวระวงศ์ 
388 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 2 นายเชิด  สุนันตา 
389 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 2 นายสุธน  บัวเย็น 
390 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลลวงเหนือ 2 นายสุภรัตน์  กาวิชัย 
391 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 1 นางแสงจันทร์  มะโนเกี๋ยง 
392 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 1 นายนิวัฒน์  กันทะวงค์ 
393 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 1 นายสมบูรณ์  โยอินชัย 
394 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 1 นายวิชาญ  ไชยศิลป์ 
395 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 1 นายสมจิต  ขัติทจักร์ 
396 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 1 นายกฤษดาพร  นิลวรรณ 
397 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 2 นายจำรัส  ขันพล 
398 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 2 นายประพันธ์  จันทร์ดวงโอด 
399 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 2 นางพรศรี  สมชาติ 
400 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 2 นางศิริเกศ  เขตสิทธิ์ 
401 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 2 นางศิราณี  ไพรสันต์ 
402 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสง่าบ้าน 2 นายสุภาพ  ขุ่ยอาภัย 
403 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 1 นายชัยยุทธ  คุณยศยิ่ง 
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404 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 1 นายเชิดศักดิ์  คุณยศยิ่ง 
405 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 1 นายสุภาพ  สุรินทร์ต๊ะ 
406 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 1 นางสาวปวริศา  สุขเรือน 
407 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 1 นางรุ่งนภา  คุณยศยิ่ง 
408 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 1 นางสาวณัชชา  พาเจริญ 
409 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 2 นายบรรพจน์  ปันปวง 
410 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 2 นายชัยนเรศ  จิตต์จรูญพันธุ์ 
411 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 2 นางธมณณัฏฐ์  คุณยศยิ่ง 
412 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 2 นายเกรียงศักดิ์  คิดดีแล 
413 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 2 นายนิรันดร์  ณ ดวงจันทร์ 
414 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสันปูเลย 2 นายพิพัฒน์  รนิคำ 
415 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 1 นายวรพจน์  คำราพิศ 
416 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 1 นางเพ็ญทิพา  ปันธิ 
417 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 1 นายพิชากร  มูละจงกล 
418 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 1 นายนิพนธ์  ปัญญาฟู 
419 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 1 นายเดช  ไชยแว่น 
420 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 1 นางสาวทัศนีย์  จันทร์อินทร์ 
421 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 2 นายประเสริฐ  จักร์แก้ว 
422 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 2 นายสุรินทร์  จันทร์อินทร์ 
423 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 2 นายโสภณ  สุกันธา 
424 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 2 นางถนอมศรี  บัวแดง 
425 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 2 นายวาริสต์  ม่วงป่า 
426 อำเภอดอยสะเก็ด เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ 2 นายประพันธ์  โยแก้ว 
427 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 1 นายเกษม  มะโนปัน 
428 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 1 นายจันทร์แก้ว  กิติปัญญา 
429 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 1 นายอินทจัก  ไชยอุประ 
430 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 1 นายธนธัญท์  เขียวคำสุข 
431 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 1 นายธณายุทธ์  ใจอ้าย 
432 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 1 นายประจวบ  นพรัตน์ธีรกุล 
433 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 2 นายจรัล  เครือแก้ว 
434 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 2 นายเจษฎา  ศิริสุวรรณอุดม 



๒๐ 
 

 
 

ลำดับที่ อำเภอ เทศบาล เขต ชื่อ - สกุล 

435 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 2 นายประพันธ์  ทานะตา 
436 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 2 นายธวัชชัย  จรูญพนากุล 
437 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 2 นายบุญช่วย  บุสสยา 
438 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลยางคราม 2 นายนิกร  ใจยา 
439 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 1 นายดวงจันทร์  ต๋ันเว้อ 
440 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 1 นายพิทักษ์  ไหมดี 
441 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 1 นายนฤมิตร  คงศิริ 
442 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 1 นายทรงชัย  ใจสุข 
443 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 1 นายอุดม  แก้วคำสี 
444 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 1 นายจันทร์  เตจ๊ะนา 
445 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 2 สิบตรี ไกรสร  เตจ๊ะวงค์ 
446 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 2 นายสุวิทย์  สมคำแดง 
447 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 2 นายธนกร  อำพรศุภฤกษ ์
448 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 2 นายอดิศักดิ์  เจริญกุล 
449 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 2 นายเชิดพงษ์  อุ่นเรือน 
450 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสองแคว 2 นายชาญ  คำเป้ีย 
451 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 1 นายสันติ  อินต๊ะวงษ์ 
452 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 1 นางศรีภัสสร  ชมภู 
453 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 1 นายประพันธ์  จันทร์ด้วง 
454 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 1 นายธวัชชัย  พันวัน 
455 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 1 นางสาวณัฐธเนตร  จันทร์สม 
456 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 1 นายวัชรพงษ์  วรรณใหม่ 
457 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 2 นายปรีชา  ตานุ 
458 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 2 นายดวงจันทร์  เพิ่มบุญมา 
459 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 2 นางกัลยา  อินต๊ะ 
460 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 2 นายบุญยงค์  ชุ่มใจ 
461 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 2 นางสาวอำไพ  ชัยกิ่วแล 
462 อำเภอดอยหล่อ เทศบาลตำบลสันติสุข 2 นายพรต  สุใจจา 
463 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 1 นายประเสริฐ  สวัสด์ิคำ 
464 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 1 สิบตรี เจริญ  ชมภูพลอย 
465 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 1 นายสมบุญ  หมีคำ 
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466 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 1 นายอินต่วน  ปิมปา 
467 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 1 นายบุญมา  ศรีดอนชัย 
468 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 1 นางสาวอังคณา  นาใจ 
469 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 2 นางสาวผ่องนภา  หน่อคำ 
470 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 2 นายอนันต์  ปัญญา 
471 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 2 นายเกษม  ปัญญากา 
472 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 2 นางจิดาภา  สมุทร์หอม 
473 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 2 นายจ๋ัน  ซีคำ 
474 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 2 นายธวัชชัย  แสงจันทร์ 
475 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1 นายชัยยุทธ  สมตา 
476 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1 นางสมศรี  บริบูรณ์ 
477 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1 นายฐานิเชษฐ์  เหลืองสุวรรณ 
478 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1 นายไพรวัลย์  อุ่นเรือน 
479 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1 นายทิพย์  แดงซอน 
480 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 1 นางวัลภา  ปานหมอก 
481 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 2 ดาบตำรวจ สมบูรณ์  ชำนาญ 
482 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 2 นายสายชล  วุฒิไกร 
483 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 2 นายถาวร  สารทอง 
484 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 2 นายเอกรินทร์  บุดดายุ 
485 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 2 นางสาวเครือวัลย์  ขนุนทอง 
486 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 2 นางบัวลอย  มรม่วง 
487 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1 นายก้องเกียรติคุณ  ยองคำ 
488 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1 นายอาทิตย์  ดวงดี 
489 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1 นายพโยม  ปันดอน 
490 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1 นายวันชัย  บุญมา 
491 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1 นางวันเพญ็  จันทรา 
492 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 1 นายสมาน  อินใจ 
493 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 2 นายเกรียงศักดิ์  ปัญญา 
494 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 2 นายศิริพงษ์  ซุ้นสวัสด์ิ 
495 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 2 นายธวัช  สมบูรณ์ 
496 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 2 นายสุชาติ  อินทนาศักดิ์ 
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497 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 2 นายสมพงษ์  ดอกปาน 
498 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 2 นายศรีหมื่น  แสนใจ 
499 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 1 นายสนิท  ศจิพงศ์พันธุ์กิจ 
500 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 1 นายปรีชา  อินต๊ะปัญญา 
501 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 1 นางนิตยา  สามล้าน 
502 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 1 นายอดิศักดิ์  ศรีทา 
503 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 1 นายคนึง  ปัญญาดา 
504 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 1 นายเสฐียรพงษ์  ปันตา 
505 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 2 นายอุทิศ  บุญตัน 
506 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 2 นายชาญ  อินขัติ 
507 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 2 สิบเอก ประเสริฐ  กันธิยะ 
508 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 2 นางอรุณี  ศรีมูล 
509 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 2 นายสุวิทย์  สุริยะ 
510 อำเภอฝาง เทศบาลตำบลสันทราย 2 นายบุญผล  ไชยสิทธิ์ 
511 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 1 นายอำพัน  ทะพงค์ 
512 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 1 นายอิ่นแก้ว  แสงขัติย์ 
513 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 1 นายเฉลิมชัย  อุปละ 
514 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 1 นายชูศักดิ์  ทะพงค์ 
515 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 1 ว่าท่ี ร้อยตรี อำนาจ  เตชะอุดมศักดิ์ 
516 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 1 นายอนุชา  สารปิน 
517 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 2 นายเอนก  หล้าป้อ 
518 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 2 นายชัชวาลย์  เตชพงศ์ภุมราชัย 
519 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 2 นายวีระพงษ์  กันคำ 
520 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 2 นายวรพงษ์  แสนหมี่ 
521 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 2 นายบุญทา  ครองมี 
522 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลน้ำแพร่ 2 นายอภิชาติ  พากเพียรเพ็ญ 
523 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 1 นายสมพล  แสงวงค์ 
524 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 1 นางสมจิตต์  จันทิมา 
525 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 1 นายจักรกฤษ  อินทจักร 
526 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 1 นายนิพล  จันทิมา 
527 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 1 นายประภัต  ธรรมโรง 
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528 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 1 นายบุญเรือง  ปินเงิน 
529 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 2 นางกรรณิการ์  กุยแก้ว 
530 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 2 นายนิคม  เต๋จ๊ะ 
531 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 2 นายอุดม  บัวอุ่นใจ 
532 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 2 นายวิเชียร  มะโน 
533 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 2 นายอนุสนธิ์  กุยแก้ว 
534 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลบ้านโป่ง 2 นายอิ่นคำ  บุญแปง 
535 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 1 นายไสว  ตามิ 
536 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 1 นายวุฒิพันธุ์  แสนทาชัยพัฒน์ 
537 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 1 นายนรินทร์ชัย  ศรีลิมปนนท์ 
538 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 1 นายคำจันทร์  นาราง 
539 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 1 นายธนชิต  ยะแล 
540 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 1 นายวิจิตร  ศรีลิมปนนท์ 
541 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 2 นายระวี  บุญหลวง 
542 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 2 นายไพฑูรย์  จันทร์แดง 
543 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 2 นายอินสม  ทองคำ 
544 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 2 นายบุญธรรม  ไชยอินทร ์
545 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 2 นายจตุรงค์  ถนอมบุญ 
546 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 2 นายสมจิตร  ปัญญารัตน์ 
547 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 1 ว่าท่ี ร้อยตรีหญิง จีราลักษณ์ พันธ์โสม 
548 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 1 นายเช่ียวชาญ  เนรวรรณ์ 
549 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 1 นายอารุณ  กามูล 
550 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 1 นายวัฒนา  กามูล 
551 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 1 นายทรงวุฒิ  แลเชอะ 
552 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 1 นายเจริญ  สุเมร์ 
553 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 2 นางบุญญน์รี  ชัยเงินสุวรรณ 
554 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 2 นายนิคม  อุตตมงค์ 
555 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 2 นางสาวสุพัตรา  เนรวรรณ์ 
556 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 2 นายจรัล  ใหม่จันทร์ 
557 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 2 นางแสงดาว  สุพุง 
558 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลป่าไหน่ 2 นายสนั่น  กองคำ 
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559 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 1 นายนันทา  ไชยประเสริฐ 
560 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 1 นายเสถียร  นามสุข 
561 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 1 นาแช่ม  ฝ่ายกลาง 
562 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 1 นายธีระพงษ์  ทองสวัสด์ิ 
563 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 1 นายจำรัส  ชุมภู 
564 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 1 นายศรีทวน  หล้าปวงคำ 
565 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 2 นายมนพรรณ์  สุคำภีรักษ์ 
566 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 2 นายเกรียงไกร  จอมคำ 
567 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 2 นายชูชาติ  แสนวิเศษ 
568 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 2 นายศรีทัศน์  เป็งศิริ 
569 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 2 นายอนันต์  ทิพย์จักร์ 
570 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลแม่ป๋ัง 2 นายวิลัย  แสนอ้าย 
571 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 1 นายบุญเล็ง  สมศรี 
572 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 1 นายกฤษดา  พรมพิงค์ 
573 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 1 นางสาวอำไพ  แก้วธิ 
574 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 1 นายณรงค์  เข่ือนคำ 
575 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 1 นายพัฒนา  คงฆะรัตน ์
576 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 1 นางจันทร์ทา  สังข์ศิริ 
577 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 2 นายจรัล  บุญเรือนยา 
578 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 2 นายบุญเกิด  รัตนัง 
579 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 2 นางอารีย์  สุนะ 
580 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 2 นายนิกร  มหายศ 
581 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 2 นายสุรเดช  หน่อคำ 
582 อำเภอพร้าว เทศบาลตำบลเวียงพร้าว 2 พันโท ทองคำ  กอยากลาง 
583 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 1 นายอินทนนท์  ต๊ะสม 
584 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 1 นายกอนแก้ว  บุญเทียม 
585 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 1 นายสมศักดิ์  ศรีเท่ียง 
586 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 1 นายศรีเพชร  ทานา 
587 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 1 นายพะลิ  จันทร์กลากุล 
588 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 1 นายตวา  นิติประทานศิลป์ 
589 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 2 นายนิพนธ์  จันต๊ะมัง 
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590 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 2 นายกอนแก้ว  ริยะนา 
591 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 2 นางวันเพญ็  ปินตาเป้ีย 
592 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 2 นางสาวฐิติกานต์  กูลนันท์ 
593 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 2 นายโสภณ  ศรีเท่ียง 
594 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลท่าผา 2 นายกาพย์คำ  นิปุณะ 
595 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 1 นายยงยุทธิ์  ชัยทนัน 
596 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 1 นายสมเกียรติ  เกิดใหม่ 
597 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 1 นายสุบิน  เจริญสุข 
598 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 1 นางสิริรัตน์  ไชยนา 
599 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 1 นายพรชัย  ถาวงศ์ 
600 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 1 นายสมชาย  พิทาคำ 
601 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 2 นายปรีดา  สมวถา 
602 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 2 นายกมล  อาจใจ 
603 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 2 นายกมล  รู้แหลม 
604 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 2 นายเสวตร์  ปิงกุล 
605 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 2 นายพินิจ  เถินบุรินทร์ 
606 อำเภอแม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 2 นายปฏิวัติ  วรรณคำ 
607 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1 นายบุญเลิศ จันทอน 
608 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1 นายจำเริญ หน่อชัยวงศ์ 
609 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1 นายปวน  โยธา 
610 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1 นายอานนท์  พงษ์เจริญลาภ 
611 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1 นายอุทัย  สุทธิ 
612 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 1 นายศุภาโชค  สิงหา 
613 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 2 นายสวัสด์ิ  คำออน 
614 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 2 นายจักรกฤษณ์  ไชยยา 
615 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 2 นางพยอม  มณีรักษ์ 
616 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 2 นายดรัณภพ  ขยัน 
617 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 2 นายเสนาะ  สิงหา 
618 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 2 นายสมยศ  ใจบุญ 
619 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 3 นายสมพงษ์  ศรีบาล 
620 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 3 นายคำ  ศรีวิชัย 
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621 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 3 นายธำรงค์  ปันอิ่น 
622 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 3 นายวิวัฒน์  ยิ่งโยชน ์
623 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 3 นางประนอม  คำมา 
624 อำเภอแม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 3 นายกฤศอนันต์  วัฒนะ 
625 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 1 นายสุวิทย์  เทียมฟัก 
626 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 1 นางอัจฉรา  ไชยลา 
627 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 1 นายถวิล  ทิพย์นวล 
628 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 1 นายอนุชา  หล้าคำ 
629 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 1 นายเรืองศักดิ์  ศิริ 
630 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 1 นายคำนวน  ขามะวัน 
631 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 2 นายสุมินทร์  โหราวรรณ์ 
632 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 2 นายจำรัส  สิงห์น้อย 
633 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 2 นางสาวบุญธิดา  บุญตัน 
634 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 2 นายสมจิตร  อัตรา 
635 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 2 นายสวิง  ก้อนแก้ว 
636 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่หอพระ 2 นางสาวสายลม  บรรชัย 
637 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 นายนิกร  หินแก้ว 
638 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 นายสุรยุทธ  บูรณา 
639 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 นายจำเนียร  จอมเม็ด 
640 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 นางมิ่งขวญั  ธงเคย 
641 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 นายทองสุข  สำราญ 
642 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 นางชนารดี  ศิริอัมพล 
643 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 2 นางสาวเยี่ยม  ดวงพิทักษ์ 
644 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 2 นางชนิษฐ์ภัค  คำสน 
645 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 2 นายสงบ  วงศ์คำมูล 
646 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 2 นายฤทธิ์  ถานะ 
647 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 2 นายศรีใย  กาแว 
648 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลสันมหาพน 2 นายไพโรจน์  เมฆขยาย 
649 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 1 นายชาญชัย  ศรีวิชัย 
650 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 1 นางวิภาดา  มามา 
651 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 1 นางพิมพกานต์  จันตาสิงห์ 
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652 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 1 นางสาวต่อมแก้ว  วงค์ษา 
653 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 1 นางสาวสุรีย์วรรณ์  บรรเรียนกิจ 
654 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 1 นางชนากานต์  ไชยนันท์ 
655 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 2 นายก้องเกียรติ  เตจา 
656 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 2 นายวิระศักดิ์  เจนชัยภูมิ 
657 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 2 นายตรัยเทพ  รักประสิทธิ์ 
658 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 2 นายสมชาย จะลา 
659 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 2 นางนงคราญ  วัยเจริญ 
660 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลอินทขิล 2 นายบัณฑิต  สงวนธรรม 
661 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 นางภัทราวรรณ  เนียนแทน 
662 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 นายเชาว์  ปลอดภัย 
663 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 นางสาวชญาภา  พันธ์อุโมงค์ 
664 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 นางรจนา  อาจหาญ 
665 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 นายณัฐวัฒณ์  พัชรธนาวัฒณ์ 
666 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 1 นายรัตนชัย  เหล็กคง 
667 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 2 นายทินกร  เตโชสถิรกูล 
668 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 2 นางจรัสศรี  วงศ์จันทร์ 
669 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 2 นายภาณุพงษ์  บัวผัด 
670 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 2 นายแสวง  ใสศรี 
671 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 2 นายประเสริฐ  อินทร์ชัย 
672 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 2 นางสาวจินดาภรณ์  เคล่ือนเพ็ชร 
673 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 1 นายสมชาย  ยาวิชัย 
674 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 1 นายฤทธิชัย  วุฒิจำเริญ 
675 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 1 นายบุญเมือง  ศรีสุภาพ 
676 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 1 นายสมเกียรติ  คำตัน 
677 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 1 นายเอกชัย  ม่วงเล็ก 
678 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 1 นายศรีนวล  สุวรรณ์ 
679 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 2 นายมงคล  มะลิสม 
680 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 2 นายคงเดช  ลาดดี 
681 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 2 นายสมศักดิ์  รัสดี 
682 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 2 นายสุขจันทร์  วิชามนต์ 
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683 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 2 นายมิตร  ยาวิชัย 
684 อำเภอแม่แตง เทศบาลตำบลแม่แตง 2 นายจำลอง  ศรีชัยกัณฑ์ 
685 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 1 นางกันต์ณัชพร  พงศ์ปรวัฒน ์
686 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 1 นายสมนึก  สระภูมิ 
687 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 1 นายวชิระ  กันทะ 
688 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 1 นายยืนยง  ชุ่มศรี 
689 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 1 นางยุภา  สาสัตย์ 
690 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 1 นายบัณฑิต  ตาน้อย 
691 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 2 นายสมนึก  ชมสูง 
692 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 2 นายประพัฒน์  ใหม่เฟย 
693 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 2 นายอานนท์  ธงทอง 
694 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 2 นายถาวร  ไทยกัน 
695 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 2 นายเมืองดี  เอกา 
696 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 2 นายอุดม  อินถา 
697 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม 1 นายนาวิน  บุญปั๋น 
698 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม 1 นางสุมิตรา  อยู่สบาย 
699 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม 1 นางทิพย์สุดา  มณีวรรณ 
700 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม 1 นางสาวอัมพร  พรมจันทร์ 
701 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม 1 นางอำพร  อายุยืน 
702 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม 1 นางสมศรี  จันทร์ภัทรบูรณ์ 
703 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม 2 นายสุวัตถ์ิ  ณ เชียงใหม่ 
704 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม 2 นายพิศิษฐ  กุณนะ 
705 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่ริม 2 นายสุรพงษ์  อำภา 
706 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 1 นายอารันญา  ใจพิจิต 
707 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 1 นายฉัตรชัย  ขันแก้ว 
708 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 1 นายประสิทธิ์  ม่วงมา 
709 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 1 นายสมบัติ  ถามถ้วน 
710 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 1 นายอินสม  ปัญญารัตนดิลก 
711 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 1 นางมณเฑียร  เกติมา 
712 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 2 นายสมคิด  พนมไพร 
713 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 2 นายรุ่งโรจน์  ลีทรัพย์อนันต์ 
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714 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 2 นายมนัส  โชคกิติคุณ 
715 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 2 นายภานุวัฒน์  สุขสกุลปัญญา 
716 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 2 นายธีรพงศ์  แซ่ย่าง 
717 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลแม่แรม 2 นายชาตรี  ภรณ์ธนาบูรณ์ 
718 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 1 นายสมเกียรติ  อิ่มไชย 
719 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 1 นายวชิรชัย  แซ่อึ้ง 
720 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 1 นางนิตยา นวลปรางค์ 
721 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 1 นายสุรพล  อุปพันธ์ 
722 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 1 นายเปรมากร  ชัยเทพ 
723 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 1 นางสาวณัฐณิชา  กาสอน 
724 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 2 นายวิชัย  โคคำ 
725 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 2 นายมานิตย์  สิงห์ทอง 
726 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 2 นางจันทร์หอม  โสมชัย 
727 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 2 นางสาวบุญยิ่ง  เช้ือพูล 
728 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 2 นายสมศักดิ์  ก่ำแก้ว 
729 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลริมเหนือ 2 นายศิริพันธ์  ชุ่มใจ 
730 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 1 นายสมพร  โชติชอบ 
731 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 1 นายสนั่น อุ่นเรือน 
732 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 1 นายวิเชียร  ธงเทียน 
733 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 1 นายฉลาด  เวียงดี 
734 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 1 นางสมศรี  ปัญญาชัย 
735 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 1 นายสมาน  ทองเงิน 
736 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 2 นายจันทร์ต๊ิบ  สิงห์สันต์ 
737 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 2 นายวิเศษ  อูปคำ 
738 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 2 นายนิมิตร  ค้าแกว่น 
739 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 2 นายบุญยิ่ง  มาเมือง 
740 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 2 นายสันติ  นวลฝ้ัน 
741 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลสันโป่ง 2 นายอรรถพล  ตนซื่อ 
742 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 1 นางสายพิน  ภาวดี 
743 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 1 นางวันเพญ็  อาทิตย์ 
744 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 1 นายวิจารณ์  ตุละทา 
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745 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 1 นายชัชร์  สุเป็ง 
746 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 1 นางประนอม  จอกดี 
747 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 1 นางสาวญาณิศา สุขเกษม 
748 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 2 นายประพันธ์  หิรัญญา 
749 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 2 นายทองล้วน  วงษา 
750 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 2 นายสุพจน์  จักรคำ 
751 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 2 นายพันธ์  ปันธิมา 
752 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 2 นายพิสันต์  พรหมวังศรี 
753 อำเภอแม่ริม เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 2 นายเชาวลิต  ลือเลิศ 
754 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 1 นายอภิชาติ  เทพจักร์ 
755 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 1 นายวัชระ  ก้อนคำออน 
756 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 1 นายวิรัตน์  แก้วมาเรือน 
757 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 1 นายศักดิ์สิทธิ์  พุทธิราช 
758 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 1 นายพงษ์เดช  ตาเป็ง 
759 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 1 นายจุมพล  ไชยวงศ์ 
760 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 2 นายสวัสด์ิ  คำแสน 
761 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 2 นายสุธรรม  เต๊กหล้า 
762 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 2 นายศรีชม  กาใจ 
763 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 2 นางสมศรี  บุญมา 
764 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 2 นายพิทักษ์  แซ่ว่า 
765 อำเภอแม่วาง เทศบาลตำบลแม่วาง 2 นายสมศักดิ์  ญาติทอง 
766 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 1 นายส่งสุข  มูลเมือง 
767 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 1 นายพัสกร  มหาวรรณ์ 
768 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 1 นายยุทธกร  แก้วงาม 
769 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 1 นางนงลักษณ์  ทานันท์ 
770 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 1 นายประพันธ์  วรรณปัน 
771 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 1 นางพัชริดา  สรรพจารย์ 
772 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 2 นายปรีชา  กันทะวงค์ 
773 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 2 นายชุมพร  แสงเป๊ก 
774 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 2 นายสัญญา  แสนศรี 
775 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 2 นางสาวเรณู  เป็งจันทร์ 
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776 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 2 นายพนม  เดชะวงศ์ 
777 อำเภอแม่อาย เทศบาลตำบลแม่อาย 2 นายมณเฑียร  มะลิกา 
778 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 1 นายบรรจง  คำปิง 
779 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 1 นายประสิทธิ์  โปธา 
780 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 1 นายศรีทน  โปธา 
781 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 1 นายจีรวุฒิ  ปัญญาป้อ 
782 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 1 นายดวงคำ  สาธุเม 
783 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 1 นายเนตร  ปานันท์ 
784 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 2 นายภูมิรพี  กาเรือง 
785 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 2 นางสาววิลาวัณย์  สายผ้ึง 
786 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 2 นายนิรันดร์  ทาคำ 
787 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 2 นายธีลายุทธ  สายผาบ 
788 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 2 นางสาวนิภาภรณ์  จองเหน่ 
789 อำเภอเวียงแหง เทศบาลตำบลแสนไห 2 นายธานินทร์  สุวรรณ 
790 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 1 นายวิจิตร  จินดาแดง 
791 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 1 นายกัณณพนต์  อินเหลือละ 
792 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 1 นายสมชาย  คำปัน 
793 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 1 นายณรงค์  บุญมา 
794 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 1 นายสุทัศน์  กาตะโล 
795 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 1 นายบรรจง  ใจแก้ว 
796 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 นายสุวิทย์  ขัตเม 
797 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 นายถนอม  กันทะวงค์ 
798 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 นายอนุรักษ์  อุแสง 
799 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 นายแก้ว  สวรรค์ประทาน 
800 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 นางสุธรรม  อุปโย 
801 อำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 2 นายอาทิตย์  ตาแอะชู 
802 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 1 นางพรพรรณ  รินสินจ้อย 
803 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 1 นายสุพจน์  อินทวิชัย 
804 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 1 นายนรา  ทิวาวรรณ์ 
805 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 1 นายบุญชม  ใจคำปัน 
806 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 1 นายอนันต์  ปันคำมูล 
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807 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 1 นางแรมใจ  แสงคำ 
808 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 2 นายศานิต  หงษ์หิน 
809 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 2 นายบัณฑิต  วงค์เลย 
810 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 2 นายอุทัย  จันทร์หอม 
811 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 2 นายชาญรวินท์  บุญคุ้ม 
812 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 2 นายพงษ์ชัย  ใจมั่ง 
813 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 2 นายเสกสรร  บุญตันจีน 
814 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 3 นายประพาส  เหล็กกล้า 
815 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 3 นายจรูญ  ใจสม 
816 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 3 นายนิคม  เงินถา 
817 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 3 นายบุญรัตน์  คำแสนใส 
818 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 3 นายทอง  เงินถา 
819 อำเภอสันกำแพง เทศบาลเมืองต้นเปา 3 ดาบตำรวจ ต่อกานต์  สวภาพสกุล 
820 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลบวกค้าง 1 นายทวีเดช  กันธะคำ 
821 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลบวกค้าง 1 นายธีระศักดิ์  มูลตุ้ย 
822 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลบวกค้าง 1 นายอรัญ นันทยา 
823 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลบวกค้าง 1 นายสมยศ  ปัญญานิล 
824 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลบวกค้าง 1 นายชาติ  ใจคำปัน 
825 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลบวกค้าง 2 นายมานพ  ปินไชย 
826 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลบวกค้าง 2 นายไตรภพ กาวีวงค์ 
827 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 1 นายเจริญ  กันทยานภัทร 
828 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 1 นายชรินทร์  มะโนคำ 
829 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 1 นายสุทัศน์  พิจารย์ 
830 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 1 นายประเสริฐ  วงศ์อินทร์ 
831 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 1 นางอำไพ  วรรณก้อน 
832 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 1 นางพรรณจิตรา  เอี่ยมกระซ้อน 
833 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 2 นายอนันต์  กันนา 
834 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 2 นายสุริยา  แสงศิลป์ 
835 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 2 นายทวีศักดิ์  ปานเขียว 
836 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 2 นางจันทิรา  จินา 
837 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 2 นายสมรักษ์  ยกกรเลิศ 
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838 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลแม่ปูคา 2 นายโกศล  ปิงใจ 
839 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 1 นายคฑาวุธ ไชยเมือง 
840 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 1 นายจรัญ  บุญเพ็ญ 
841 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 1 นายโกศล  ทาใจ 
842 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 1 นายวัลลภ  ดวงปินตา 
843 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 1 นายสนิท  บัวจีน 
844 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 1 นายณัฐวิท  ญี่นาง 
845 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 2 นายโสภณ  อินต๊ะก้อน 
846 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 2 นางอัญชลี  ณ ราช 
847 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 2 นายอัครเดช  อินตา 
848 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 2 นายอภิชัย  พรหมพัฒนชัย 
849 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 2 นางสาวนงลักษณ์  จ๋ิวปัญญา 
850 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกลาง 2 นายดิเรก  รินคำ 
851 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 1 นายจรัส  พลอยแก้วผล 
852 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 1 นายชัยยาคร  จันทร์เพ็ญวัน 
853 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 1 นายถนอม  มหาวงค์ 
854 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 1 นายประชัน  ทาอินทร์ 
855 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 1 นายสม  ทาเกิด 
856 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 1 นายอัษฎาวุฒิ  สามเป็ง 
857 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 2 นายวิวัฒ  อูปคำ 
858 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 2 นายประเวท  จินาจันทร์ 
859 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 2 นายสายเพชร  ทาโปปิน 
860 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 2 นายบุญมา  อินต๊ะแก้ว 
861 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 2 นายอุทัย  แก้วหมี 
862 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลห้วยทราย 2 นางพวงทอง  ปาทา 
863 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 1 นายประยุทธ  สุทธะ 
864 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 1 นายสุทัศน์  บุญมาคำ 
865 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 1 นางทิพวัลย์  ไชยสิทธิ์ 
866 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 1 นายประทีป  จันแปง 
867 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 1 นายประพิณ  ปาลี 
868 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 1 นายเป๊ก  กันตีฟอง 
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869 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 2 นางศรีไล  อินตายวง 
870 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 2 นายชัยพร  เมืองตา 
871 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 2 นายบุญศรี  จอมใจป้อ 
872 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 2 นายทองคำ  อินตายวง 
873 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 2 นายชนะนันท์  กันตีฟอง 
874 อำเภอสันกำแพง เทศบาลตำบลออนใต้ 2 นางพิจิตตรา  เตชะฟอง 
875 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 2 นางเพลินจิตร์  ศรีทิ 
876 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 2 นางยุพา  ใหม่ตาคำ 
877 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 2 นายประสงค์  ประดิษฐวนิช 
878 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 2 นางสาวอ่อนแก้ว  หม่อม 
879 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 2 นายอรุณ  พาชี 
880 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 2 นายวิรัตน์  สถา 
881 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 3 นายมนู  เกี้ยว 
882 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 3 นางวิไล  สายหยุด 
883 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 3 นายจรัล  จอมจันทร์ 
884 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 3 นายประสิทธิ์  ดาวเรือง 
885 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 3 นางวิลาวัลย์  เรืองศิลป์ 
886 อำเภอสันทราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ 3 นายศุภกร  แสงแก้ว 
887 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 1 นายจักรกฤษณ์  ใจเมคา 
888 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 1 นายสว่าง  จอมศักดิ์ 
889 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 1 นายพร  เชิงค้า 
890 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 1 นายธเนศ  จ๋ีวิ 
891 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 1 นายยรรยงค์  กิติศรี 
892 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 1 นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ 
893 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 2 นางผ่องพรรณ  แสงคำ 
894 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 2 นายสุรินทร์  ฟองมูล 
895 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 2 นายวิโรจน์  สุวรรณ์ 
896 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 2 นายกำธร  วงค์นำ 
897 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 2 นางสาวอุบลรัตน์  ใจคำ 
898 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 2 นางสาวสุปราณี  เชียงทร 
899 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1 นายสวัสด์ิ  ชมพล 
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900 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1 นายบุญเรือง  ดวงคำ 
901 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1 นางวันเพญ็  ชำนาญ 
902 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1 นางสาวศรีแพน  รัตนัง 
903 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1 นายทองทับ  สะหลี 
904 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 1 นายประสิทธิ์  รัตนัง 
905 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 2 นายวันชัย  นันทะพัฒน ์
906 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 2 นางอำภา  วงค์จักร 
907 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 2 นายอังคาร  สีลาเม 
908 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 2 นายสง่า  บุญมายัง 
909 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 2 นายมงคล  อิกำเหนิด 
910 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลป่าไผ่ 2 นายบัณจง  พงษ์ศรี 
911 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 1 นายนาค  สะดับ 
912 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 1 นางศรีจันทร์  ปิงเมือง 
913 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 1 ร้อยตรี อุดม  คำภีระ 
914 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 1 นายประเสริฐ  ยอดชมภู 
915 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 1 นางพัชรี  เล็นป่าน 
916 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 1 นายชูศักดิ์  เข่ือนแก้ว 
917 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 2 นายชมภู  มีไกรราช 
918 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 2 นายสุรศักดิ์  แก้วกันธา 
919 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 2 นายบุญเลิศ  วิริยา 
920 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 2 นางพิกุลรัตน์  อ่องละออ 
921 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 2 นายเกษม  ปัญญา 
922 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลเมืองเล็น 2 นายวินัส  พุทธา 
923 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 1 นายอำนวย  คำศรีใจ 
924 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 1 นายดวงจันทร์  ชัยลังกา 
925 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 1 นายประเสริฐ  ทรงคำ 
926 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 1 นายจีรพล  วงค์ธานี 
927 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 1 นางผ่องอำไพ  อินถา 
928 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 1 นายชูชาติ  ชมช่ืน 
929 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 2 นายอินสม  บุญเลา 
930 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 2 นายเสนาะ  ชวนชัย 
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931 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 2 นางเพชรี  ธงนาค 
932 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 2 นายเทิศศักด์ิ  วงษ์น้อย 
933 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 2 นายวิชาญ  คำต้ือ 
934 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลแม่แฝก 2 นายกนก  สุริยา 
935 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 1 นายปิยกฤต  เตรียมอ้าย 
936 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 1 นายชูชาติ  พูลทอง 
937 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 1 นางปฐมา  หงษ์ทอง 
938 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 1 นายนัฐชัย  บุญชู 
939 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 1 นายประมวล  อาษากิจ 
940 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 1 นายอารักษ์  ศรีพล 
941 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 2 นายนิกรณ์  จิมปาลี 
942 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 2 นายพวง  อินทนนท์ 
943 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 2 นางสุภา  เมฆะ 
944 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 2 นายถาวร  มอญแสง 
945 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 2 นายอินศร  ตุ่นแก้ว 
946 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันทรายหลวง 2 นายสุพัฒน์  อาษากิจ 
947 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 1 นายเสกสรร  เจริญเมือง 
948 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 1 นางแรมจันทร์  ปันทะฝ้ัน 
949 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 1 นายทวีศิลป์  เครื่องคำ 
950 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 1 นายประพันธ์  อินตะแกว้ 
951 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 1 นายชินธันย์  ศักดิพัฒน์มงคล 
952 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 1 นายอำนวย  ธนะชัย 
953 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 2 นายณัฐวุฒิ  เส็งสาย 
954 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 2 นายบัญญัติ  รังสรรค์ 
955 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 2 นายสุพัส  ชำนิไกร 
956 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 2 นางสาวสายจิตร์  ปินวงค์ 
957 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 2 นายจิรภัทร  ต๊ะวงค์ 
958 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันป่าเปา 2 นายประเทือง  บำรุง 
959 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 1 นายเจริญ  จันทวงศ์ 
960 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 1 นายเทอดเกียรติ  กันธวงศ์ 
961 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 1 นายสิทธิศักดิ์  จันทร์ผ่อง 
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962 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 1 นายบุญสุวัฒน์  สุรักษ์ 
963 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 1 นายวิชิต  มหาวรรณ 
964 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 1 นายบุญมาก  คำเงิน 
965 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 2 นายบุญลอย  ชุ่มใจ 
966 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 2 นายสรวิชญ์  มณีพุฒ 
967 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 2 นางสาวอุทุมพร  พรหมธิ 
968 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 2 นายสุรพันธ์  ภักดี 
969 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 2 นายสุวิช  แสงประสิทธิ์ 
970 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลสันพระเนตร 2 นายมานพ  จันทร์พงษ์ 
971 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 1 นายบุญทรง  แก้วนนท์ 
972 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 1 นายประมวล  โกวิทชัยวิวัฒน ์
973 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 1 นางจันธยา  ไคร้แสง 
974 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 1 นางศรีนวล  สมมิตร 
975 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 1 นายณัฏฐ์ปพนน์  ดอนเปล่ง 
976 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 1 นางพรรณี  ปัญญาศร ี
977 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองหาร 2 นางจุฑาทิพย์ วงค์หาญ 
978 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองหาร 2 นายกฤษณะ  ปารมี 
979 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองหาร 2 นางสาวเกศรินทร์  กองเงิน 
980 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองหาร 2 นางสาวสุวรรณี  เบรเรตัน 
981 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองหาร 2 นายสมพร  ดวงบาล 
982 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองหาร 2 นายศักดิ์ชัย  บุญติง 
983 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 1 นางณัฐกานต์  โพธิประสาท 
984 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 1 นายจำเริญ  ศรีวิชัย 
985 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 1 นายอินตา  จินา 
986 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 1 นายสมบูรณ์  เม็งขาว 
987 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 1 นายสุพจน์  กาวิชัย 
988 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 1 นายประดิษฐ  ไชยวงษ์ 
989 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 2 นายวิชชานนท์  เกษตร 
990 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 2 นายเสงี่ยม  บุญเป็ง 
991 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 2 นายสมัย  บัวไพจิตติ 
992 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 2 นายปรัชญา  มณีขัติ 
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993 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 2 นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์ทิพย์ 
994 อำเภอสันทราย เทศบาลตำบลหนองแหย่ง 2 นางศรีนวล  ภูเรือน 
995 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 2 นายบุญมี  หล้าทา 
996 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 2 นายพิพัฒน์  ปวนลุน 
997 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 2 นางสาวดาว  แสนอ้าย 
998 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 2 นายสมบุญ  ใหม่กอง 
999 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 2 นายสว่าง  พรหมจักร 

1000 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง 1 ว่าท่ี ร้อยเอก วัฒนศิลป์  รินทร์จ้อย 
1001 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง 1 นายมานิต  กันธิยะ 
1002 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง 1 นายอมร  ตาแก้ว 
1003 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง 2 นายวรากร  ธรรมมา 
1004 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง 2 นางแก่นจันทร์  ศรีมงคล 
1005 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง 2 นายแดง  จันทร์แก้ว 
1006 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง 2 นายเจริญ  ดวงคำ 
1007 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง 2 นางบัวใย  อุ่นเรือน 
1008 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง 2 นายบุญยัง  สมผัด 
1009 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 1 นายวิรัตน์  จะวรรณะ 
1010 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 1 นางแก้วเรือน  นนเทศา 
1011 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 1 นายประสงค์  เลียวหิรัญ 
1012 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 1 นายศรีทอน  ปัญญา 
1013 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 1 นายภัทรพงศ์  จันทร์ต๊ิบ 
1014 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 1 นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์ 
1015 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 2 สิบเอก วันชัย  สังข์สุทธิ์ 
1016 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 2 นางรพีพรรณ  สุริยานรากร 
1017 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 2 นายกล้วยไม้  นวลศรี 
1018 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 2 นายสนั่น  สุนันต๊ะ 
1019 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 2 นายประพันธ์  แสนหลี 
1020 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลสันป่าตอง 2 นายนิวัตร  เรือนคำ 
1021 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1 นายสุวัฒน์  วรรณลีย์ 
1022 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1 นายประธาน  ปัญญา 
1023 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1 นายวิโรจน์  สุรินทร์ 
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1024 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1 นายบุญส่ง  สมหล้า 
1025 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1 นายปรีดา  กองมา 
1026 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 1 นายอุทัย  ชุ่มใจ 
1027 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 2 นายนิรันดร์  ทรายศิริ 
1028 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 2 นายธงชัย  ปัญญาโยชน์ 
1029 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 2 นายอนันต์  คำอ้าย 
1030 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 2 นายมงคล  เนตรฤดี 
1031 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 2 นายสมเพชร  อนุวงค์ 
1032 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 2 นายสมพร  ชายแก้ว 
1033 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 1 นายบุญมา  ผักหวาน 
1034 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 1 นายสุนทร  ตาบุญ 
1035 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 1 นายสิริธนาธันย์  สุวรรณฤทธิ์ 
1036 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 1 นายประพันธ์  กาวิละ 
1037 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 1 นางสาวชลนาถ  หล้าเหล่ียม 
1038 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 1 นายองอาจ  ศรีประเสริฐ 
1039 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 2 นายไกร  แสนศรี 
1040 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 2 นายศักดิ์ศรี  กันติยะ 
1041 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 2 นางอ้อม  ต๋าคำธรรม 
1042 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 2 นายไสว  พินิจสอน 
1043 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 2 นายบุญจม  ชัยเมืองแก้ว 
1044 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลบ้านแม 2 นายเจริญ  หมื่นมา 
1045 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 1 นายบุญเจือ  เชียงบุญ 
1046 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 1 นายทวัช  อินทร์วงค์ 
1047 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 1 นางจิดาภา  ศรีบุญปวน 
1048 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 1 นายสุพจน์  เมืองปัน 
1049 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 1 นายนิคม  ทิพย์แก้ว 
1050 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 1 นายบุญรอด  บุตตมา 
1051 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 2 นายธีรยุทธ  ศรีวิชัย 
1052 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 2 นายธงชาติ  สมริน 
1053 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 2 นายสุพันธุ์  คำแก้ว 
1054 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 2 นายอรุณ  เรืองยศ 
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1055 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 2 ร้อยตรี เฉลิม  นวลมณี 
1056 อำเภอสันป่าตอง เทศบาลตำบลยุหว่า 2 นายพ่น  คำไชยเทพ 
1057 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลขัวมุง 1 นายสุวิทย์  เขื่อนแก้ว 
1058 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 1 นายพณพจน์  กันทวี 
1059 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 1 นายเกษม  กันทะตุ่น 
1060 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 1 นายบัญญัติ  สุภาศรี 
1061 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 1 นางพราวพร  วงค์กัณทรักษ์ 
1062 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 1 นายปริญญา  ขำสว่าง 
1063 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 1 นายทนันท์  อินต๊ะมา 
1064 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 2 นายบุญเกื้อ  ไชยวงศ์ 
1065 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 2 นายไพบูรณ์  ศรีคำมูล 
1066 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 2 นายอธิคม  วรรณเวก 
1067 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 2 นายประสงค์  บุญฟู 
1068 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 2 นายสุรชัย  สุจาศรี 
1069 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลชมภู 2 นายศรัณย์วิทย์  ก้อนแก้ว 
1070 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 1 นายอังกูร  จันทะวงค์ 
1071 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 1 นายอภิภู  แสนคำหมื่น 
1072 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 1 นายศุภกร  เจริญ 
1073 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 1 นางเหรียญทอง  อุตมะ 
1074 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 1 นายสำราญ  กันไชย 
1075 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 1 นายนพดล  กันธะวิลา 
1076 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 2 นายชาตรี  ใจคะจัด 
1077 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 2 นายมนัส  มะโนรส 
1078 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 2 นายณรงค์  อุปพันธ์ 
1079 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 2 นายนงนุช  ทิพย์ภาษา 
1080 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 2 นายทนง  พวงพฤกษ ์
1081 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลไชยสถาน 2 นายจำนง  ชมภู 
1082 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลดอนแก้ว 1 นายณรงค์  พวงมาลัย 
1083 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลดอนแก้ว 1 นายเสรี  วงค์คำแสน 
1084 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลดอนแก้ว 1 นางสาววราภรณ์  จักร์คำ 
1085 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลดอนแก้ว 2 นางสาวธัญญาภรณ์  ทำบุญ 
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1086 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลดอนแก้ว 2 นายไชยวัศ  พานทอง 
1087 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลดอนแก้ว 2 นางกันต์กนิษฐ์  ช่ืนตา 
1088 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 1 นายทอง  ไชยยา 
1089 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 1 นายวิชาญ  ภักดี 
1090 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 1 นายถวิล  มูลแขม 
1091 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 1 นายสรายุธ  พงษ์ปัน 
1092 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 1 นายพัฒนศักดิ์  จันทร์ตาสิงห์ 
1093 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 1 นางฟองจันทร์  บุญธ ิ
1094 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 2 นางนงศ์ลักษณ์  วังวอน 
1095 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 2 นายณัฐพงษ์  กิติธรรม 
1096 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 2 นายสิงห์แก้ว  สุขเมือง 
1097 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 2 นายสุกิจ  จิวหานัง 
1098 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 2 นายเอนก  ปินคำ 
1099 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่ากว้าง 2 นายเสาร์แก้ว  แสนไชย 
1100 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 1 นายธนัช  ไชยคำวัง 
1101 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 1 นายเทียรชัย  จันหอม 
1102 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 1 นางนิยม  กาบซ้อน 
1103 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 1 นายประเสริฐ  กุนโน 
1104 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 1 นายสีมา  ไชยศรี 
1105 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 1 นางอมรรัตน์  หอมใจ 
1106 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 2 นางเครือวัลย์  สายวงค์อินทร์ 
1107 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 2 นางสาวธาวิณี   หอมอาจ 
1108 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 2 นางสาวอัญชลี  ถาแดง 
1109 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 2 นายมณเฑียร  แปงแสง 
1110 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 2 นายประวิทย์  ตันตระกูล 
1111 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลท่าวังตาล 2 นางวิภา  อักษรพรหม 
1112 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1 นางโสภา  สารพฤกษ์ 
1113 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1 นางประทุมมา  หลวงชัย 
1114 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1 นายมานพ  ถาเกิด 
1115 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1 นายวิโรจน์  สุต๋า 
1116 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1 นายธิติวัฒน์  เชาว์ธำรงวรรธน ์



๔๒ 
 

 
 

ลำดับที่ อำเภอ เทศบาล เขต ชื่อ - สกุล 

1117 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 1 นายสิงห์คำ  แสงหล้า 
1118 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 2 นายชูชาติ  นันติ 
1119 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 2 นางธวัลรัตน์  วุฒิเจริญคณิศ 
1120 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 2 นายพงค์พันธุ์  ทารส 
1121 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 2 นางเอภิกา  วชิระปุริณ 
1122 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 2 นายวิชัย  ลาปัน 
1123 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 2 นายจงรักษ์  สมการณ์ 
1124 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 1 นายสุเทพ  ศรีวิชัย 
1125 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 1 นายเกษตร  บุญศรีตัน 
1126 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 1 นายทองสุข  ไชยชนะ 
1127 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 1 นายวิทยา  ปัญญาเมืองใจ 
1128 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 1 นายวิชัย  คุณา 
1129 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 1 นายดวงจันทร์  ปัญญาเฟือน 
1130 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2 นายจรัญ  กิตติ 
1131 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2 นายชูชาติ  ปิงชัย 
1132 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2 นายนครชัย  บุญหมื่น 
1133 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2 นายนิพนธ์  ทะพงิแก 
1134 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2 นายศิวกร  ผิวนวล 
1135 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 2 นายณรงค์  ขาวรรณา 
1136 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 1 นายสมบัติ  ของมา 
1137 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 1 นายสวัสด์ิ  ศรีบุญเรือง 
1138 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 1 นายประพันธ์  ธิปะ 
1139 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 1 นายประกอบ  เหมืองหม้อ 
1140 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 1 นายชูชัย  ใบแสง 
1141 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 1 นางจีรากร  สุธาชัย 
1142 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 2 นายกิตต์ินิพัทธ์  เมืองลือ 
1143 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 2 นางจิรัฐติกาล  บุญมา 
1144 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 2 นายวิรัตน์  ปัญเจริญ 
1145 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 2 นายสายันต์  ทองศรี 
1146 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลสารภี 2 นางจิตตานันท์  สมดุลยาวาทย์ 
1147 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 1 นายสมัย  วันดี 
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1148 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 1 นายนพดล  จิตงาม 
1149 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 1 นายประชัน  บุญเชิญ 
1150 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 1 นายสุทัศน์  อินตา 
1151 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 1 นางสาวกาญจนา  อาวรณ์ 
1152 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 1 นายเกรียงไกร  กุลติพันธ์ 
1153 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 2 นายปริญญา  ปัญญา 
1154 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 2 นายศรีทน  เสนดี 
1155 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 2 นายสมศักดิ์  กันทะวัง 
1156 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 2 นายอดิศักดิ์  บุญศรี 
1157 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 2 นายจตุพร  บาลี 
1158 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองผ้ึง 2 นายจักราวุธ  พุทธหน่อแก้ว 
1159 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 1 นายสม  พรหมมา 
1160 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 1 นายสุรชาติ  พันธุราษฎร์ 
1161 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 1 นายนภดล  หวลจิต 
1162 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 1 นายสมควร  ไชย์แก้วเมร์ 
1163 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 1 นายบุญเชิด  หวลคำ 
1164 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 2 นายกิติศักดิ์  แสงเดช 
1165 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 2 นายเอนก  โสภา 
1166 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 2 นางผ่องพรรณ  กันธวงค์ 
1167 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 2 นายนิกร  ชูศิลป์ 
1168 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 2 นายทวี  สายเดช 
1169 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลหนองแฝก 2 นายนันทวุฒิ  สมการณ์ 
1170 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 1 นายปิยราช  ชัยชมภู 
1171 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 1 นายบุญส่ง  ปัญญา 
1172 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 1 นายสุทธิพจน์  เตชะ 
1173 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 1 นายประสงค์  แก้วสมุท 
1174 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 1 นางอำพร  สายรัตน์ 
1175 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 1 นางสาวบุษกร  ก่ำศรี 
1176 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 2 นายครรชิต  ศรีวิชัย 
1177 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 2 นางผ่องพิณ  วุฒิสุภา 
1178 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 2 นายมานิต  เกษชัย 
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1179 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 2 นายอรุณ  เป็งคำ 
1180 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 2 นายคนองเดช  อินตา 
1181 อำเภอสารภี เทศบาลตำบลป่าบง 2 นางสาวนงคราญ  ชัยชมภู 
1182 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 1 นายสมเกียรติ  ตาสีมูล 
1183 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 1 นายปั๋นแก้ว  ศรีบุญเรือง 
1184 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 1 นายสมศักดิ์  อินสุข 
1185 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 1 นายอินสม  สายขัด 
1186 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 1 นายสกล  จันทร์ปิง 
1187 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 1 นายสมชัย  วงศ์ฝ้ัน 
1188 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 2 นายจรัญ  จีรัง 
1189 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 2 นางสังวาลย์  ศรีวิไล 
1190 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 2 นายอิ่นแก้ว  นันทะวงค์ 
1191 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 2 นายบุญชม  ฝ่ายลิพล 
1192 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 2 นายทองดี  แปงจันทร์เขียว 
1193 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านแหวน 2 นายสมศักดิ์  คำชนะ 
1194 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 1 นายประวัติ  สุยะ 
1195 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 1 นางสาววรัทยา  ชัยวงค์ 
1196 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 1 นางแก้วลูน  พงศ์ธ ิ
1197 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 1 นายณรงศักดิ์  วงค์มูลหล้า 
1198 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 1 นายสุนทร  ทาสิงห์คำ 
1199 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 1 นายจรัญ  บัวเขียว 
1200 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 2 นายคำปัน  กุณามณี 
1201 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 2 นายประสิทธิ์  วงศ์ปัญญา 
1202 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 2 นายสมบูรณ์  คำจา 
1203 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 2 นายประพันธ์  เมืองอุดร 
1204 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 2 นายไพรัชต์  สุริวัลย์ 
1205 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลสันผักหวาน 2 ว่าท่ี ร้อยตรี ชัชวาล  ฉัตรกาญจนรักษ์ 
1206 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 1 นายทวี  บัวคำซาว 
1207 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 1 นายนิรันดร์  มูลใจ 
1208 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 1 นายแดง  เข่ือนแก้ว 
1209 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 1 นายสุภาพ  ชัยชนันต์ 
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1210 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 1 นายวิโรจน์  สมบูรณ์ 
1211 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 1 นายเจริญ  โพธาศรี 
1212 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 2 นายสมชาย  พันทอง 
1213 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 2 นายมานิตย์  เรือนตัน 
1214 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 2 นายวิโรจน์  ใจมา 
1215 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 2 นายสิทธิศักดิ์  ผลสุรินทร์ 
1216 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 2 นางนงลักษณ์  สมอ้าย 
1217 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 2 นายนพดล  อินด้วง 
1218 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 1 นายสุรศักดิ์  ศรีเมืองกลาง 
1219 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 1 นายจาตุรนต์  ดวงแสง 
1220 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 1 นางทรงศิริ  กองเพชร 
1221 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 1 นายอรรณพ  จันทรบุตร 
1222 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 1 นายนิพนธ์  ธีรภานุสรณ์ 
1223 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 1 นายกนก  วุฒิสรรพ ์
1224 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 2 นายเจริญ  ใบงิ้ว 
1225 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 2 ร้อยเอก สุเทพ  ปัญญา 
1226 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 2 นายอุไดย  ฐานันดรกุล 
1227 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 2 นายประเสริฐ  คำคง 
1228 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 2 นายบุญมา  ฝนห่าแก้ว 
1229 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหางดง 2 นายนิกร  สิทธิธรรม 
1230 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 1 นายวิสิทธิ์  จอมคำ 
1231 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 1 นายจักรกฤษณ์  กันธิมา 
1232 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 1 นายชุมพล  ก้อนแก้ว 
1233 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 1 นายดำรงค์  ใจกาศ 
1234 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 1 นายสุรศักดิ์  กันทะวงค์ 
1235 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 1 นายธัชพันธุ์  หน่อคำ 
1236 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 2 นายปรเมศวร์  วรสกุลทิพย์ 
1237 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 2 นางสาวอรอนงค์  ศรีวิชัย 
1238 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 2 นายก๋องคำ  คำแก้ว 
1239 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 2 นายอุดม  พิมสาร 
1240 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 2 นายเชาวฤทธิ์  แก้วดี 
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1241 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหารแก้ว 2 นายภีรเดช  ศรีบุญเรือง 
1242 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 1 นางเรือนมูล  ศรีวิลัย 
1243 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 1 นายบุญช่วย  ไชยยา 
1244 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 1 นายสวงค์  คำแสน 
1245 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 1 นายประเวช  ปัญญาแก้ว 
1246 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 1 นายวิทูรย์  คนเท่ียง 
1247 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 1 นายพัฒน์  บุญใส่ 
1248 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 2 นายอนิรุทธ  ผักกาด 
1249 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 2 นายชนมภูมิ  วัยภา 
1250 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 2 นายวิรัล  โปธา 
1251 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 2 นายนพพล  บุญศรี 
1252 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 2 นายสุจิต  ศรีวิชัย 
1253 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 2 นายสมศักดิ์  ชัยเทพ 
1254 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 1 นายเอกชัย  อินต๋า 
1255 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 1 นายอินศวร  อินเสาร์ 
1256 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 1 นายนัฐพล  วงค์เข่ือนแก้ว 
1257 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 1 นายสัมพันธ์  บุญติ 
1258 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 1 นายธงชัย  แก้วหน้อย 
1259 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 1 นายเสน่ห์  เช้ือหล้า 
1260 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 2 นายสุพจน์  ฟองเลา 
1261 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 2 นายสุนทร  แก้วกาวิล 
1262 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 2 นายสุพจน์  เนติธรรมกูล 
1263 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 2 นายธงชัย  ไชยคำ 
1264 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 2 นายปรีดา  แสงท้าว 
1265 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลบ้านปง 2 นายศักดา  แสงท้าว 
1266 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 1 นายอิ่นคำ  ใจแข็ง 
1267 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 1 นายสวัสด์ิ  จอมแปง 
1268 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 1 นายอินสน  สมคำหล้า 
1269 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 1 นายเจริญ  ฝูงคน 
1270 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 1 นายสว่าง  ศรีวิลัย 
1271 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 1 นางจุฬีลักษณ์  จงอัจฉริยกุล 



๔๗ 
 

 
 

ลำดับที่ อำเภอ เทศบาล เขต ชื่อ - สกุล 

1272 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 2 นายพิชิต  จ๊ะเงา 
1273 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 2 นายนพดล  บุญเรือง 
1274 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 2 นายนิคม  ใจแก้ว 
1275 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 2 นายสุภาพ  เข่ือนแก้ว 
1276 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 2 นายสุเทพ  บุญมี 
1277 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองแก๋ว 2 นายประสงค์  อินทร์ชัย 
1278 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 1 นางขันแก้ว  บัวเหลือง 
1279 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 1 นายอุทัย  กาวิโล 
1280 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 1 นายนิคม  อินใจมา 
1281 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 1 นายประหยัด  กรีเหล่ียง 
1282 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 1 นายสายมิตร  ชัยมงคล 
1283 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 1 นางสายัณห์  จิตรมั่น 
1284 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 2 ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ปวริศา  กันทะอุโมงค์ 

1285 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 2 นางสาวยุพิน  ค้าขาย 
1286 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 2 นายณัฐกร  เรือนเหล็ก 
1287 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 2 นายทวีวัฒน์  สายมา 
1288 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 2 นายเกรียงไกร  เกษร 
1289 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลหนองควาย 2 นายสมบูรณ์  กรีเกล่ียง 
1290 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 1 นายจำนงค์  วงค์คำเรือง 
1291 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 1 นางนิภา  ว่องไว 
1292 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 1 นายสนอง  กองแก้ว 
1293 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 1 นายสุทธิชัย  กันทะราษฎร์ 
1294 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 1 นายประพันธ์  จันต๊ะมงคล 
1295 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 1 นางบำเพ็ญ  ดวงแก้ว 
1296 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 2 นางรุ่งนภา  จมภู 
1297 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 2 นายบุญมี  ใจแข็ง 
1298 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 2 นายยงยุทธ  ทิเขียว 
1299 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 2 นายบุญชัย  กิติกุศล 
1300 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 2 นายบุญเสริญ  ฟองคำ 
1301 อำเภอหางดง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 2 นายจำลอง  บ้านเกาะใต้ 
1302 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 1 นายชลอ  ยะมัง 
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1303 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 1 นายศิริพงษ์  สิระกาทร 
1304 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 1 นางสุพรรณี  จันทร์มูล 
1305 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 1 นายจิตติพัฒน์  ใจตา 
1306 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 1 นายชาญชัย  ยะมัง 
1307 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 1 ดาบตำรวจ สินเทา  บำรุงวงศ์ 
1308 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 2 นางมณฑกานต์  สุต๋า 
1309 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 2 นางผ่องศรี  แก้วกัน 
1310 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 2 นายประเสริฐ  เรือนแก้ว 
1311 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 2 นายผัด  แสนใจอิ 
1312 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 2 นายประธาน  พัชญ์ประภานนท์ 
1313 อำเภออมก๋อย เทศบาลตำบลอมก๋อย 2 นายมนตรี  ละคำ 
1314 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 1 นายณัฐกรณ์  อินตา 
1315 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 1 นายสำราญ  บรรทา 
1316 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 1 นางมะลิวัลย์  กันทะหล่ัน 
1317 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 1 นายโยธิน  เป็งใจ 
1318 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 1 นายขวัญใจ  ลาวัน 
1319 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 1 นายชัยพร  ศิริวุฒิ 
1320 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 2 นายสามารถ  สุดใจ๋ 
1321 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 2 นายประเวทย์  จินาวงค์ 
1322 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 2 นายอำนวย  กันทะยวง 
1323 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 2 นายพิพัฒน์  ฟูเอื้อง 
1324 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 2 นายอิทธิพล  อุดโน 
1325 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลท่าข้าม 2 นายจุ้ม  ตาสนธิ 
1326 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 1 นายวรวัฒน์  จันทะอินทร์ 
1327 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 1 นายทองสุข  ปู่ปั๋น 
1328 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 1 นายเสาร์  ปู่สิทธิ์ 
1329 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 1 นายแถว  เป็งใจ 
1330 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 1 นายยุทธนา  หม่องน่าน 
1331 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 1 นายพลวัตร  เถิมปิน 
1332 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 2 นายวันชัย  เขียวสา 
1333 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 2 นายเอกพจน์  คือทู 
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1334 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 2 นายสมภพ  พลตระกุลทรัพย์ 
1335 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 2 นายพลทวี  ดีคำ 
1336 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 2 นายจำรัส  ปู่ป๋า 
1337 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ่อหลวง 2 นายเจษฎาวุฒิ  ปู่อ้าย 
1338 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 1 นายธานินทร์  ปุ๊ดพรม 
1339 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 1 นายณรงค์  ปุ๊ดพรม 
1340 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 1 นายภาคภูมิ  เจ็กกุณา 
1341 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 1 นายปรีชา  ดวงสุข 
1342 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 1 นายพงษ์ศิริ  สุขคำต๊ิบ 
1343 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 1 นายบุญยิ่ง  เตจาบุญ 
1344 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 2 นายพงศกร  ปันเหล้ือม 
1345 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 2 นายธนกฤต  ธนันชัย 
1346 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 2 นายณัฐพล  ตาเบอะ 
1347 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 2 นายทองอิน  จันทร์แก้ว 
1348 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 2 นายเพชร  ลันถา 
1349 อำเภอฮอด เทศบาลตำบลบ้านตาล 2 นายเดช  สุวีระ 

 


