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รายชื่อผูแทนสมาชิก
หนวย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 ผศ.เทพฤทธิ์ เยาวธานี
2 ผศ.ศุภกิจ เทพบัณฑิต
3 ผศ.สาโรจน ปญญามงคล
4 นางดรุณี พิมพสาร
5 นายถนอม มณฑา
6 นายวรยุทธ ปลัดคุณ
7 นางสมร โพธิจิตร
8 นางศุภนิดา เรืองศิริ
9 นายพร ไชยวงค
10 นางบี แจปอม
11 นางกรรณิการ แซใช

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
020436 ม.ราชภัฏเชียงราย
019886 ม.ราชภัฏเชียงราย
023356 ม.ราชภัฏเชียงราย
013499 ม.ราชภัฏเชียงราย
01589 ม.ราชภัฏเชียงราย
018267 ม.ราชภัฏเชียงราย
021634 ม.ราชภัฏเชียงราย
021937 ม.ราชภัฏเชียงราย
023113 ม.ราชภัฏเชียงราย
024053 ม.ราชภัฏเชียงราย
025262 ม.ราชภัฏเชียงราย

หนวย เทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
1 น.ส.พรพิศ เทพปญญา
017665 เทศบาล 8 บานใหม
2 นางพิศมัย พิลาศจิตร
004653 สหกรณฯ
3 นางธนีพร บุปผาพิบูลย
007373 สหกรณฯ
4 นางดวงรัตน ฟูศรี
005293 สหกรณฯ
5 นางเนติกานต สุวรรณเพ็ชร
018362 ร.ร.เทศบาล 1 ศรีเกิด
6 นายอุดร กลิ่นชิด
023512 ร.ร.เทศบาล 1 ศรีเกิด
7 น.ส.สิรินทร โกฎฐา
022046 ร.ร.เทศบาล 1 ศรีเกิด
8 นายธเนศพล ติ๊บศูนย
023454 ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
9 นางวาสนา หาญจริง
024283 ร.ร.เทศบาล 2 หนองบัว
10 นายปรีชา ศรีทา
024130 ร.ร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล
11 วาที่ร.ต.หญิงภวรัญชน เงาแกว
023314 ร.ร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล
12 นางธีราพร จันระวังยศ
025980 ร.ร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล
13 นายมงคล ใบแสง
022947 ร.ร.เทศบาล 4 สันปากอ
14 นางกัญศรี มณีรอด
023358 ร.ร.เทศบาล 5 เดนหา
15 นายภาณุรัตน นันตา
026202 ร.ร.เทศบาล 5 เดนหา

อางอิง / กลุม
อนุกรรมการ (โดยตําแหนง)

อางอิง / กลุม
กรรมการ (โดยตําแหนง)
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หนวย เทศบาล
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
16 นายประชวน เขื่อนเพชร
027732 ร.ร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
17 น.ส.ศิริภัส ขัติยะ
025872 ร.ร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
18 นายกฤษฎา ใจหลา
025895 ร.ร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
19 นายมัคเมษฐ หลวงจันทร
025881 ร.ร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
20 นายอุดมทรัพย อัยรา
024920 ร.ร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
21 นางผองพรรณ ปนตาแสน
021121 ร.ร.เทศบาล 7 ฝงหมิ่น
22 นางนงคลักษณ ดุริยพันธ
026086 ร.ร.เทศบาล 7 ฝงหมิ่น
23 นายวิทวัส สมสกุล
024833 ร.ร.เทศบาล 8 บานใหม
24 นายสนั่น ดาวทอง
011558 บํานาญ
25 นายสนั่น จอมใจ
021749 บํานาญ
26 นายถนอมศักดิ์ มณีขัติ
005257 บํานาญ
27 นายศราวุธ สุตะวงค
020531 ร.ร.อบจ. เชียงราย
28 นายวีระยุทธ คีลาวงค
027176 ร.ร.อบจ. เชียงราย
29 นางจุฬารัตน เหลาไพโรจนจารี 026720 ร.ร.อบจ. เชียงราย
30 นางเสาวลักษณ ทะรินทร
026716 ร.ร.อบจ. เชียงราย
31 นายฐิติการณ ศิริอัศรานุวัฒน
024145 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
32 นายเล็ก ชํานาญยา
013071 กศน.จังหวัดเชียงราย
33 นายสวาง วิลังคะ
016481 กศน.จังหวัดเชียงราย
34 นายสุใจ เชื้อเมืองพาน
024174 กศน.จังหวัดเชียงราย
35 นางพรมาดา วงศหวัน
023483 กศน.จังหวัดเชียงราย
36 น.ส.มัทนา บั้งเงิน
027400 ศูนยการศึกษาพิเศษ

อางอิง / กลุม
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หนวย อาชีวศึกษา 1
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นายพิชิต โสดใส
2 นายสมคิด จีนจรรยา
3 นายศักดา สวัสดิ์อารี
4 นายสําราญ ลุนบุดดา
5 นายสุรชัย แซตั้น
6 นายปริญญา สีชุมภู
7 นายคณาธิป ทะจันทร
8 นายธนิต เชื้อเมืองพาน
9 นายธวัชชัย สาเกตุ
10 นายเพทาย บํารุงจิตต
11 นายเฉลิมชัย ภูจีนาพันธ
12 นางกุลวรรณ รื่นรวย
13 นางรัญชนา นําอิน
14 นายวีระพงษ ชัยประหลาด

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
อางอิง / กลุม
021006 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
อนุกรรมการ (โดยตําแหนง)
014382 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
012656 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
019354 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
021200 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
021198 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
028968 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
028808 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
027391 วิทยาลัยาอาชีวศึกษาเชียงราย
021524 วิทยาลัยาอาชีวศึกษาเชียงราย
012220 วิทยาลัยาอาชีวศึกษาเชียงราย
017402 วิทยาลัยาอาชีวศึกษาเชียงราย
023068 ม.ราชมงคลลานนาฯ
024205 ว.กาญจนาภิเษก ชร.

หนวย อาชีวศึกษา 2
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นายอุทัย สุวรรณวิทยา
2 นายนฤเบศ เมืองอินทร
3 น.ส.วาทินี เชิดชูสกุล
4 นายธนวัฒน กณะบุตร
5 นายธเนศ ทักษณา
6 วาที่ ร.ต.ประสงค วารุกา
7 นางศรีสุภาพ วีรยุทธกําจร
8 นายสมชาย เมืองมา
9 นายกมลชน ศรีวิลัย

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
018715 วิทยาลัยเกษตรฯ
026911 วิทยาลัยเกษตรฯ
030337 วิทยาลัยเกษตรฯ
010814 วิทยาลัยเกษตรฯ
013994 วิทยาลัยเกษตรฯ
015398 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
017790 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
022731 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
028946 วิทยาลัยการอาชีพเทิง

อางอิง / กลุม
อนุกรรมการ (โดยตําแหนง)
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หนวย อ.เมือง 1
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นายเสนาะ เวียงทอง
2 นายเสรี รีรักษ
3 นายคํานึง บุญทนุวัง
4 นายอนุศักดิ์ มาลารัตน
5 นายกมล พรหมขาม
6 นายปริญญา ไชยรินทร
7 นายพินัย เครือพยัคฆ
8 นายบุญรอด อุณหะนันท
9 นายวัฒนา สามหมื่นคํา
10 นายบุญเทียม ชัยพันธ
11 นายเขื่อนคํา สุริยะ
12 นายเสง ไพสิฐเฟองฟู
13 นายดํารงศักดิ์ คันธาเศรษฐ
14 นายรวงดาว คนสมศักดิ์
15 นายสมบูรณ จักสมศักดิ์
16 นายมนัส เกษนาวา
17 นายสมชาย บุญปาละ
18 นายพิเศษ อาษา
19 นายมานพ ใจเย็น
20 นายสุกิจ สิทธิสม
21 น.ส.ยุพิน บุญจนวิโรจน
22 นางสิริพรรณ กันคํา
23 นางสายพิมพ เวียงทอง
24 นางรวีโรจน พูลสวัสดิ์
25 นางมาลัย คนสมศักดิ์
26 น.ส.พวงมาลัย พริบไหว
27 น.ส.ทัศนีย คําตะ
28 นางสุพิน ปญญาบุญ
29 นางปาริชาต สิทธิสม
30 นางศรีลัย ปนอินทร

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
005456 บํานาญ
001890 บํานาญ
016070 บํานาญ
013471 บํานาญ
015080 บํานาญ
021774 บํานาญ
021440 บํานาญ
004259 บํานาญ
021776 บํานาญ
019807 บํานาญ
020075 บํานาญ
020898 บํานาญ
020451 บํานาญ
019757 บํานาญ
016507 บํานาญ
006956 บํานาญ
011345 บํานาญ
008372 บํานาญ
025058 บํานาญ
025043 บํานาญ
018405 บํานาญ
017386 บํานาญ
006035 บํานาญ
009837 บํานาญ
016095 บํานาญ
004840 บํานาญ
007983 บํานาญ
005917 บํานาญ
025045 บํานาญ
019058 บํานาญ

อางอิง / กลุม
อนุกรรมการ (โดยตําแหนง)
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หนวย อ.เมือง 2
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
1 นายจินดา รักษาสุข
011124 บํานาญ
2 นางสมดี นาคหฤทัย
020795 บํานาญ
3 นางสุมาลี กาบุตร
020885 สพป. ชร. 1
4 นางพัลลภา จันทรกอง
020614 สพป. ชร. 1
5 นางณัฐภรณ ทาวแพทย
023553 สพป. ชร. 1
6 นายสมนึก ดาดี
025226 สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
7 นางจินดา กําลังประสิทธิ์
019221 สนง.ศึกษาธิการจังหวัด
8 นายวิฑูรย จิตตะวิกุล
002724 บํานาญ
9 นายปรีชา ศรีสุวรรณ
004398 บํานาญ
10 นายสมศักดิ์ ศรีบุรี
004954 บํานาญ
11 นายพิพิธ สมฤทธิ์
006029 บํานาญ
12 นายเชวงศักดิ์ ศิริคํานอย
003320 บํานาญ
13 นายเกษม ไชยรินทร
006346 บํานาญ
14 นายประทิน พลเยี่ยม
012386 บํานาญ
15 นายนิรันดร สุขสถิตย
018258 บํานาญ
16 นายประเสริฐ จีนะบุญเรือง
015828 บํานาญ
17 นายปรีชา ศรีคําเบา
019669 บํานาญ
18 นายประสิทธิ์ อินทะชัย
007007 บํานาญ
19 นายทวีศักดิ์ วุฑฒิพงษพิพัฒน 015782 บํานาญ
20 นายสวัสดิ์ ยอดสุวรรณ
021851 บํานาญ
21 นายสนิท สีหมอก
022052 บํานาญ
22 นายสมพร จันทรทิพย
010462 บํานาญ
23 นายบุญทวี คําหมื่น
015362 บํานาญ
24 นายเพิ่มศักดิ์ เรือนสังข
016614 บํานาญ
25 นายสงัด ตันมล
014947 บํานาญ
26 นางบุหลัน คชนิล
004924 บํานาญ
27 นางสมศรี จงพิพันธ
004717 บํานาญ
28 น.ส.ปราณี วรรณศรี
004718 บํานาญ
29 นายทวีศักดิ์ ขายสุวรรณ
008104 บํานาญ
30 นายบุญเหรียญ ไชยชมภู
007808 บํานาญ
31 นางนิ่มนวล ขันเขื่อน
019138 บํานาญ
32 นางอินทิรา จันทรคณา
014482 บํานาญ
33 นายสุรสิทธิ์ สามณี
013645 บํานาญ

อางอิง / กลุม
กรรมการ (โดยตําแหนง)
ผูตรวจสอบ (โดยตําแหนง)
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หนวย อ.เมือง 2
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
34 นางอนงค ปลื้มสติ
35 นางรุจิเนตร ชางเพชร

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
007682 บํานาญ
021037 บํานาญ

หนวย อ.เมือง 3
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
1 นางฉวีวรรณ คําสมุทร
009200 บํานาญ
2 นางชัญญา คูรพิพัฒน
018767 ร.ร.ดํารงราษฏรสงเคราะห
3 นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ
015897 ร.ร.ดํารงราษฏรสงเคราะห
4 นางบุษราภรณ มังคละ
022824 ร.ร.ดํารงราษฏรสงเคราะห
5 นายสารัชต สิงหโฆษิต
018127 ร.ร.ดํารงราษฏรสงเคราะห
6 นางศิวากรณ บุญนิล
019513 ร.ร.ดํารงราษฏรสงเคราะห
7 นายพิมพ คากํายาน
023031 ร.ร.ดํารงราษฏรสงเคราะห
8 นางสายชล ตะยาย
022101 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
9 นายอภิวัฒน อะภิวงษา
024520 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
10 นายชาญณรงค กันคํา
022021 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
11 นางสายรุง แสวงงาม
025278 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
12 นางกรุณา ปฐมธรรมการ
018539 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
13 นางวิไลลักษณ ประเทศรัตน
026596 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม
14 นางสายสุดา ใจกลา
015132 สพม. 36
15 นายสุวิทย บุษรากุล
025986 ร.ร.อนุบาลเชียงราย
16 น.ส.เพชรรัตน ชั่งทอง
024119 ร.ร.อนุบาลเชียงราย
17 นางนิตยา ขันทะ
026201 ร.ร.อนุบาลเชียงราย
18 นายชยพล ตะหลา
030487 ร.ร.อนุบาลเชียงราย
19 นางอัญไอริณทร ราชา
029411 ร.ร.อนุบาลเชียงราย
20 นายสมนึก จันทรแดง
018171 ร.ร.บานสันโคงฯ
21 น.ส.ศิริวรรณ อรุณปรีย
026988 ร.ร.บานสันโคงฯ
22 นางปฐมาพร มณีรัตน
017913 ร.ร.บานสันโคงฯ
23 นายนพเมศฐ ศิระกมลโรจน
012684 ร.ร.บานสันโคงฯ
24 นางสุดสวาท วงศใจ
021879 ร.ร.บานสันโคงฯ
25 นายทองเดิน เผาดี
025898 ร.ร.อนุบาลฮองลี่
26 นางธณาภร จิตตประสาร
023712 ร.ร.อนุบาลหัวฝาย
27 นายจิตรกร ปนทราช
015465 บํานาญ
28 นายทิวทัศน ศรีเวชคําตา
014089 บํานาญ

อางอิง / กลุม

อางอิง / กลุม
อนุกรรมการ (โดยตําแหนง)
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หนวย อ.เมือง 3
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
29 นายนิทยา พันธพัฒนกุล
30 นายอดุลย ศรีวิชัย

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
012359 บํานาญ
009738 บํานาญ

อางอิง / กลุม

หนวย อ.เมือง 5
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
อางอิง / กลุม
1 นายพิศิษฐ อาษา
016456 ร.ร.บานดงปาเหมี้ยง
กรรมการ (โดยตําแหนง)
2 นายอาชัญ ปญญาบุญ
018758 ร.ร.บานดอยฮาง
ผูตรวจสอบ (โดยตําแหนง)
3 นายพงศพิษณุ ชัยวงค
020334 ร.ร.บานโปงนาคํา
4 นายเอกบดินทร กิตติจริยา
026424 ร.ร.หวยสักวิทยาคม
5 นายมารุต ศาสตรขํา
026475 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร.
6 นางธีรนันท หอนบุญเหิม
026744 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชร.
7 นางศิริพร ดอนชัย
019982 ร.ร.สามัคคีวิทยาคม 2
8 นางกนกพร เนตรอนงค
015113 ร.ร.ดอนชัยวิทยาคม
9 นางนิภากร โภคาสัมฤทธิ์
023208 ร.ร.เชียงรายปญญานุกูล
10 นายศุภสิทธิ์ ลือชา
023183 ร.ร.บานปากอ
11 นายสุรินทร คําโมนะ
029824 ร.ร.บานรองปลาขาว
12 นางปยะวรรณ แสงทองลวน
023619 ร.ร.บานปาแหยง
13 นายเมธาสิทธิ์ จักรสุวรรณ
027999 ร.ร.บานจําบอน
14 น.ส.กาญจนา พจนราบรื่น
024151 ร.ร.บานโละปาตุม
15 นายมานิตย ถูนาแกว
025778 ร.ร.บานปางริมกรณ
16 นายสุทธิพงษ ทะระมา
025773 ร.ร.บานสันกลาง
17 นายจักรพันธ ชื่นโชคชัย
020658 ร.ร.บานริมลาว
18 นายคํานึง ยากองโค
013517 ร.ร.บานแมมอญ
19 น.ส.ศิริลักษณ ธรรมพิทักษ
019203 ร.ร.บานปางขอน
20 นายสงกรานต สีมี่
020784 ร.ร.บานหวยแมเลี่ยม
21 นายธนากร ดอนแกว
029244 ร.ร.บานจะคือ
22 นางสุธีรัตน อริเดช
019932 ร.ร.บานหัวดอย
23 นายขจร แกวตา
013868 ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย
24 นายดํารงค วงศสถิตย
024802 บํานาญ
25 นายประพันธ ทาจินา
005611 บํานาญ
26 นายสุวรรณ ชอบธรรม
016808 บํานาญ
27 นางศรีพรรณ สุขเสวี
022441 บํานาญ
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หนวย อ.ปาแดด
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นายถวิล สุริยะ
2 นายสัญญา ทะกัน
3 นายสุริยัน ยารวง
4 นายทิวา สุริยะ
5 นายประเสริฐ ชินวะโร
6 นายถนอม ปงใจ
7 นายพงษศักดิ์ แสนชุมภู
8 นางวีรวรรณ คําปนติ๊บ
9 นางอรชร เมฆอากาศ
10 นายชาญวิทย ออมสิน
11 นายถนอม ลาวตูม
12 นายศักดิ์สิทธิ์ มณี

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
อางอิง / กลุม
013706 ร.ร.บานวังวิทยา
อนุกรรมการ (โดยตําแหนง)
023488 ร.ร.บานโปง
013791 ร.ร.บานสักพัฒนา
012344 ร.ร.บานปาแงะ
017091 ร.ร.ศรีโพธิ์เงินวิทยา
018989 ร.ร.ปาแดดวิทยาคม
024977 ร.ร.บานโรงชางวิทยา
015894 ร.ร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฎรรังสรรค)
027468 ร.ร.เทศบาล 1 ปาแดด
020726 ร.ร.บานแมพุง
015339 บํานาญ
010705 บํานาญ

หนวย อ.แมสรวย
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
อางอิง / กลุม
1 นายจตุรงค สิทธิบุญมา
012898 ร.ร.บานทากอพลับพลาพิทยา กรรมการ (โดยตําแหนง)
2 นายบุญเพ็ง แปงการิยา
026002 ร.ร.บานปาแดด
ผูตรวจสอบ (โดยตําแหนง)
3 นายปราการ เหมยเมืองแกว
024206 ร.ร.อนุบาลแมสรวย
4 นายไมตรี หาญแกว
027093 ร.ร.บานหวยหญาไซ
5 นายบดินทร ศรีเงิน
024878 ร.ร.บานแมตาชาง
6 นายสงคราม มังคะละ
028299 ร.ร.บานหวยหญาไซ
7 นายอําพล โทอรัญ
024961 ร.ร.ชุมชนบานโปง
8 นายปรีชา นิธิเจริญ
024104 ร.ร.บานหัวฝาย
9 นายเกรียงไกร ฟูธรรม
026786 ร.ร.บานปาบงทาวแกนจันทน
10 นายสุทัด จันทะสินธุ
016494 ร.ร.บานหวยไคร
11 นายสวง กองจักร
024696 ร.ร.บานดอยชาง
12 นายเจษฎา แซหาง
012903 ร.ร.บานหวยน้ําเย็น
13 น.ส.นฤมล เกิดมูล
024991 ร.ร.บานทุงพราว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
14 นายเอนก กันหา
027500 ร.ร.บานหวยมะซาง
15 นายชูชาติ ซาวคําเขตต
016869 ร.ร.ชุมชนบานสันจําปา
16 นายวันชัย วงศเรียน
022787 ร.ร.บานแมพริก
17 นายภิญโญ ยอดกระโทก
018294 ร.ร.ศรีถอยสุนทรราษฎรวิทยา
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หนวย อ.แมสรวย
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
18 นายพิติพงษ กันทะไชย
029682 ร.ร.เวียงผาวิทยา
19 นายพสุ ประมวน
026571 ร.ร.แมสรวยวิทยาคม
20 วาที่ ร.อ.เสรี เชื้ออวน
023811 ร.ร.บานวาวี
21 นายสมเดช พิศาลไพโรจน
026036 ร.ร.โปงกลางน้ําประชาสรรค
22 นายสหัส พรหมขัติแกว
019253 ร.ร.ดอยเวียงวิทยา
23 น.ส.สุรีย ศรีเลาว
027121 ร.ร.วาวีวิทยาคม
24 นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล
016952 ร.ร.บานแมต๋ํา
25 นายดําริ สุริยา
026662 ร.ร.บานดินดํา
26 นายสนิท นันทชัย
012305 ร.ร.หวยน้ําขุนวิทยา
27 นายจาตุรงค เทสมุทร
023877 ร.ร.บานแมผักแหละ
28 นายสิงคาร จินะกาศ
026767 ร.ร.เจดียหลวงพิทยา
29 นายปกาศิต อนุกูล
026010 ร.ร.บานหวยหมอเฒา
30 นางละอองดาว พระพรเพ็ญ
023812 ร.ร.เจดียหลวงพิทยา
31 นายพิเชษฐ ธนะชัยขันธ
007074 บํานาญ
32 นายสุชาติ รุมาส
025134 บํานาญ
33 นายเทียรชัย ขันธะ
026595 บํานาญ
34 นายเกษม ดวงงาม
014043 บํานาญ
35 นายสมศักดิ์ ธรรมสิทธิ์
017409 บํานาญ
36 นายขจร ไฝคํา
01731 บํานาญ

หนวย อ.เวียงปาเปา
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นายประยูร สุจริง
2 นายกฤษฎพงษ นิตยารส
3 น.ส.พุธดา ชัยชมภู
4 นายทวีชาติ พันธสกูล
5 นายจรูญ ปาตะ
6 นายอภิชาติ ลาเอ็ด
7 นายถาวร จําปา
8 นายสงกรานต พรมมินทร
9 นายสมบุญ เสารปา
10 นายสราวุธ ยาวิราช

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
012161 ร.ร.บานปางอาย
021692 ร.ร.แมเจดียวิทยาคม
027437 ร.ร.บานหวยมวง
021216 ร.ร.โปงน้ํารอนวิทยา
024337 ร.ร.บานเมืองนอย
019199 ร.ร.อนุบาลแมขะจาน
013159 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 32
028300 ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา
026896 ร.ร.บานดงปาสานใหมเจริญ
028567 ร.ร.บานปาจั่น

อางอิง / กลุม

อางอิง / กลุม
กรรมการ (โดยตําแหนง)
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หนวย อ.เวียงปาเปา
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
11 นายจัตุพล นันทโภคิน
12 นายชูชาติ ชัยศรี
13 นายฤทธิ์ไกร ใจคํา
14 นายชยกร กิจรักษ
15 วาที่ ร.ต.มงคล กันติ๊บ
16 นายธีรพล เกียรติเจริญ
17 นายอภิชาติ ยะมา
18 นายทศพร จินะสี
19 นางสมหมาย กําทอง
20 น.ส.อชิรญา ธรรมชัย
21 นางมยุรี สุนัน
22 น.ส.กฤษณา เกี๋ยงมะนา
23 นายสุธน จินดารัตน
24 น.ส.วิลาวัลย นันติกา
25 นายสินทรา ชัยชนะ
26 นายสุรินทร เขื่อนแกว
27 นายชัชวาล สัมมาวิจิตร
28 นายไชยวัฒน เตจะตา
29 นายบุญชวย คําวัน
30 นายเกียรติศักดิ์ จักรปง
31 นายจรูญ สิทธิหลา
32 นางยุพิน ชัยกันทะ

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
023423 ร.ร.บานทุงมาน
020426 ร.ร.บานฮางต่ํา
022986 ร.ร.บานปาสัก
28126 ร.ร.บานโปงเทวี
024321 ร.ร.บานสัน
025692 ร.ร.บานหนองยาว
021345 ร.ร.อนุบาลเวียงปาเปา
025600 ร.ร.ดอยเวียงผาพิทยา
022700 ร.ร.เวียงปาเปาวิทยาคม
021892 ร.ร.เวียงปาเปาวิทยาคม
017824 ร.ร.บานเดนศาลา
027923 ร.ร.บานแมตะละ
005878 บํานาญ
007571 บํานาญ
004918 บํานาญ
010079 บํานาญ
008665 บํานาญ
025149 บํานาญ
015421 บํานาญ
018890 บํานาญ
012143 บํานาญ
005143 บํานาญ

หนวย อ.แมลาว
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นายถนัด โปทาวี
2 นางดลณพร พรราศรีวัฒนา
3 จ.ส.อ.สมจิตร หวายคํา
4 นายประภาส ขนาดใหญ
5 นายระพิพงษ ไชยลังกา
6 นายสมเกียรติ ไชยะ
7 นายอํานวย จอมใจ
8 นายนวภัทร หมื่นองค

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
005348 บํานาญ
026525 ร.ร.แมลาววิทยาคม
021860 ร.ร.บานดงมะดะ
013172 ร.ร.บานหนองเกาหอง
021852 ร.ร.โปงแพรวิทยา
020253 ร.ร.บานโปงมอญ
018739 ร.ร.ชุมชนบานปากอดํา
023234 ร.ร.บานตนยาง

อางอิง / กลุม

อางอิง / กลุม
อนุกรรมการ (โดยตําแหนง)
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หนวย อ.แมลาว
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
9 นายอาจินต ชุติภานุวัชร
10 นายวรพงษ สันติวงค
11 นายบัณฑิต ไชยวงค
12 นายชูชัย ไชยลังกา
13 นายไพโรจน ยะจอม
14 นายอํานวย กาวิโล
15 นายอุดม ประมวล
16 น.ส.เตือนใจ ริมทอง
17 นางวรรณเพ็ญ พงษสวรรค

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
024187 สพป. ชร. 2
024015 สพป. ชร. 2
028582 สพป. ชร. 2
011448 บํานาญ
014119 บํานาญ
006185 บํานาญ
006038 บํานาญ
008592 บํานาญ
009496 บํานาญ

อางอิง / กลุม

หนวย อ.เชียงแสน
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
อางอิง / กลุม
1 นายอุทัย ติกุล
008565 บํานาญ
กรรมการ (โดยตําแหนง)
2 นายทวีวัฒน ใจสุบรรณ
020987 ร.ร.ปาตึงพิทยานุกูล
3 นายจรูญ จุยสาย
025480 ร.ร.บานปาไรหลวงวิทยา
4 น.ส.เวช ศรีจันทรรักษ
028574 ร.ร.แมแอบวิทยาคม
5 นายกุศล มีปญญา
027426 ร.ร.บานแซววิทยาคม
6 นางอลิศลา ริยะสาร
026128 ร.ร.เชียงแสนวิทยาคม
7 นายธวัชชัย เรวรรณ
015861 ร.ร.ชุมชนบานปาคาแมเงินสามัคคี
8 นายอนันต ธรรมวงศ
026398 ร.ร.บานแมคํา
9 นายสวาท สงวนสิทธิ์
025527 ร.ร.บานธารทอง
10 นายธัญญะ เนียมแตง
020650 ร.ร.บานดอยจัน
11 นายกัมพล ไชยนันท
016743 ร.ร.ราชประชานุเคราะห 15
12 นายอุทัย ปนปนคง
023925 ร.ร.บานสบรวก
13 น.ส.พิทยาภรณ เรืองฤทธิ์
018091 ร.ร.บานหวยเกี๋ยง
14 นายอนันต ทานัน
027289 ร.ร.ราชประชานุเคราะห 15
15 นางตีรณา หลวงศร วงษา
023739 ร.ร.ราชประชานุเคราะห 15
16 น.ส.ปาริชาติ มงคลดี
028222 ร.ร.ราชประชานุเคราะห 15
17 นายบํารุง มีนา
020371 ร.ร.บานศรีวังมูล
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หนวย อ.เชียงแสน
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
18 นายชรินทร สมภิพงษ
19 นายวิฑูรย ลับปญญา
20 นายสมควร สุตะวงค
21 นายธวัชชัย กันทาเดช
22 นางพูลสวาท ชูชัยทัศน
23 นายศรียนต ลาภใหญ
24 นายอุทัย แสงแกว
25 น.ส.สมจิต กัลยาณกุล
26 นายดํารง ตอบุญธง
27 นายยุทธนา กาวีวงศ
28 นายหงษ ขุนวรรณ
29 นายดวง เมืองชื่น

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
011495 ร.ร.บานปางหมอปวง
016880 ร.ร.บานดอยสะโงะ
006238 บํานาญ
011151 บํานาญ
005946 บํานาญ
009640 บํานาญ
013175 บํานาญ
009625 บํานาญ
008109 บํานาญ
015773 บํานาญ
010023 บํานาญ
005860 บํานาญ

หนวย อ.ดอยหลวง
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นายทรงเดช ชัยปญหา
2 นายกลมไกร พันแพง
3 นายสรยุทธ ฤกษดี
4 นางศรีบังอร ตุงคศิริวัฒน
5 นายณฐกร วงคใหญ
6 น.ส.จันธิมา ทรายสาลี
7 วาที่ร.ต.ทศพล ลําดวน
8 นายสุรเชษฐ นันทะเสน
9 นายหาญชัย อัศวภูมิ

ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
อางอิง / กลุม
023637 ร.ร.บานหนองปากอ
อนุกรรมการ (โดยตําแหนง)
025550 ร.ร.บานทุงกวาง
024646 ร.ร.บานใหมพัฒนา
023937 ร.ร.ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
024889 ร.ร.บานหวยไร
026879 ร.ร.บานไทรทอง
024550 ร.ร.อนุบาลโชคชัย
021629 ร.ร.บานหนองปากอ
025496 บํานาญ

อางอิง / กลุม
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หนวย อ.เชียงของ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
ทะเบียนสมาชิก
สังกัดโรงเรียน
1 นายวิราช ปอมบานตา
018272 ร.ร.บานสาน
2 นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
020096 ร.ร.บานหวยซอ
3 นายพงพุธ หมุดปน
016865 ร.ร.บานหลวง
4 นางวันทนา ยงยืน
015200 ร.ร.ชุมชนสถาน
5 นางคะนึงนิจ ปนทะยม
020839 ร.ร.บานทุงอาง
6 น.ส.อัจฉรา ชยาตุลชาต
021042 ร.ร.บานเกี๋ยง
7 นางกิ่งแกว จัตุรัส
021761 ร.ร.บานหวยซอ
8 นายศรัณย สมณา
015163 ร.ร.ชุมชนบานศรีดอนชัย
9 นายสุภาพ เทพกัณท
013510 ร.ร.บานเขี้ยะ
10 นางกัลยา มั่นคง
025011 ร.ร.บุญเรืองวิทยาคม
11 นายอัครเดช ยมภักดี
012872 ร.ร.อนุบาลเชียงของ
12 นายชนะไพร ยอดบุญเรือง
028229 ร.ร.อนุบาลเชียงของ
13 นายกฤษฎา บุญเกตุ
026981 ร.ร.บานหวยเม็ง
14 นายกาญจน ตั้นวัฒนา
025760 ร.ร.บานน้ํามา
15 นายไพฑูรย ปนทราช
015129 ร.ร.เชียงของวิทยาคม
16 นายสมศักดิ์ ปนทะยม
020234 ร.ร.บานทุงนานอย
17 นางดวงงา บารน
018477 ร.ร.บานบุญเรือง
18 นายสุชาติ ศรีธินนท
021386 ร.ร.หวยซอวิทยาคม
19 นายสมศิลป ขันธิกุล
012873 ร.ร.ริมโขงวิทยา
20 นายวายุวัฒน ชัยวรรณะ
022222 ร.ร.บานเมืองกาญจน
21 นางอมรา ศรีวิชัย
025650 ร.ร.บานครึ่งใต
22 นายสมอาจ หาญชนะ
025212 บํานาญ
23 นายประชัน จันระวังยศ
025497 บํานาญ
24 นายยุทธนา สมจิตต
018235 บํานาญ
25 นายสุรพล พงษเจริญ
016100 บํานาญ
26 นายสมเพชร รัตนจางวาง
022118 บํานาญ
27 นายสมยศ วรพัฒน
020270 บํานาญ
28 นายอมรศักดิ์ ศรีไกรรส
017715 บํานาญ
29 นายสะอาด วงศวิทย
017833 บํานาญ
30 นายนิเวศน ผลากอง
001799 บํานาญ
31 นายบัณฑิต บริบูรณ
011751 บํานาญ

อางอิง / กลุม
กรรมการ (โดยตําแหนง)
อนุกรรมการ (โดยตําแหนง)
ผูตรวจสอบ (โดยตําแหนง)

