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000340 นางพิมพา   จินดารักษ์ 0 นายเทวินทร์ จินดารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่3 ถ.สิงหราช ซอย 4ก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 053-219396,081-1671375

000400 นางลดัดา   มิตกิตติ 1 นางลดัดา มิตกิตติ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่366/4 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824031,087-1770998

000404 นางศรีลา   พาจรทิศ 1 นางศรีลา พาจรทิศ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่14/2 ม.8 ถ.เชียงใหม ่- ฮอด ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367463,083-5094663

000408 นางศิริอร   พงษสุ์วรรณ 1 นางศิริอร พงษสุ์วรรณ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่357 ซ.ร่มเกลา้ 58 ต.คลองสามประเวศ เขตลาดกระบงั จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย ์10520 092-8781272

000410 นางอญัชลิกา   เมธาทศัน์ 1 นางอญัชลิกา เมธาทศัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่117 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367053,085-8670712

000411 นางกลัยา   อินชยั 1 นางกลัยา อินชยั บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่57/3 ม.1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000 081-6674272

000417 นายสุวรรณ   มอแกว้ 2 นายสุวรรณ มอแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่44/2 ม.6 ต.วงัผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120 053-504721,091-7054924

000418 นางบวัรัตน์   มอแกว้ 0 นายสุวรรณ มอแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่44/2 ม.6 ต.วงัผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120 053-504721,091-7054924

000420 นายวิรัช   ศรีใจมลู 1 นายวิรัช ศรีใจมลู บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่2 ม.4 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 081-9513750

000426 นางพิดาลิน   อินตะ๊แกว้ 1 นางพิดาลิน อินตะ๊แกว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่338/4 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-355465,081-8837181

000429 นายอินนพ   ปัญญา 2 นายอินนพ ปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่71 ม.3 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-363150,082-1947823

000430 นางจนัทร์ฟอง   ปัญญา 0 นายอินนพ ปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่71 ม.3 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360

000481 นางพวงทอง   ดวงค า 1 นางพวงทอง ดวงค า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่46 ม.4 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120 089-9543948

000485 นายเทวินทร์   จินดารักษ์ 2 นายเทวินทร์ จินดารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่3 ถ.สิงหราช ซอย 4ก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 053-219396,081-1671375

000486 นายเสกสรรค ์  แสนสี 2 นายเสกสรรค ์แสนสี บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่67 ม.6 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 086-1833636

000487 นางล าจวน   แสนสี 0 นายเสกสรรค ์แสนสี บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่67 ม.6 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 082-1905614

000490 นางขนัทอง   ตาทอง 0 นายกิตติศกัด์ิ ตาทอง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่193/2 ม.6 ต.วงัผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120 053-504376,090-9102767/086-9246073

000491 นายพหล   เสนจ๋ี 2 นายพหล เสนจ๋ี บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่40 ม.9 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 086-1812973

000495 นายทองอินทร์   พรหมจนัใจ 1 นายทองอินทร์ พรหมจนัทร์ใจ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่99 ม.9 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 081-2882364

000496 นางอนงค ์  มหาวงศท์อง 2 นางอนงค ์มหาวงศท์อง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่184 ม.6 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 081-8850204

000497 นางลดัดา   จินา 1 นางลดัดา จินา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่113 ม.11 ถ.ล าพนู - ล้ี ต.เหล่ายาว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51130 053-578505,096-8383440

000498 นายกิตติศกัด์ิ   ตาทอง 2 นายกิตติศกัด์ิ ตาทอง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่193/2 ม.6 ต.วงัผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120 053-504376,0909-9102767/086-6540048

000549 นายสะอาด   นนัตา 1 นายสะอาด นนัตา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่133/3 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-8052584

000550 นางอ าพร   นนัตา 1 นางอ าพร นนัตา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่133/3 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-3653428

001452 นายจิระวุฒิ   โสภาศรี 1 นายจิระวุฒิ โสภาศรี บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่56/2 ม.1 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 081-9607892

001977 นางรสสวรรค ์  วนัชยัสถิร 2 นางรสสวรรค ์วนัชยัสถิร บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่83 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311585,088-1381739

001986 นายวิเชียร   บรรลุ 0 นางล าเดือน บรรลุ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่200/11 ม.9 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-362152,093-5755489

002537 นางมยรีุ   กนัทะค า 1 นางมยรีุ กนัทะค า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่263/17 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 095-6751396

002613 นายเชษฐศกัด์ิ   โชติวิศิษฏก์ลุ 0 นางเสาวณีย ์ทิพยเ์วียง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่อาคารรอยลัภูเกต็ มารีน่า  เลขท่ี  68 ม.2 ถ.- ต.เกาะแกว้ อ.เมืองภูเกต็ จ.ภูเกต็ รหัสไปรษณีย ์83000

002892 นางปิยะพร   ทากาดะ 1 นางปิยะพร ทากาดะ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่232/131 ม.3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 085-0409576
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003044 นางสุณี   จนัทร์เขียว 0 นายสุกิจ จนัทร์เขียว บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่88/2 ม.1 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481123,081-7646112

003410 นายประเสริฐ   สุทธะค า 0 นางแสงจนัทร์ สุทธะค า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่32 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

003424 นางมณี   อินตะ๊แกว้ 1 นางมณี อินตะ๊แกว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่61/1 ม.15 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-355635,081-0279680

003555 นายบญุรัตน์   ค  าภีระ 1 นายบญุรัตน์ ค  าภีระ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่6 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 090-4719792

003883 นางอมัพร   กนัธิยะ 1 นางอมัพร กนัธิยะ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่380 ม.17 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 089-2638722

003884 นายกิจพฒัน์   กนัธิยะ 1 นายกิจพฒัน์ กนัธิยะ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่380 ม.17 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 093-2096442

004007 นางศิริพร   รัตนาภรณ์ 2 นางศิริพร รัตนาภรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่81/1 ม.9 ต.วงัผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู 089-9987397

004008 พ.ต.ท.เทอดศกัด์ิ   วุฒิเทิดสกลุ 0 นางศิริพร รัตนาภรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่81/1 ม.9 ต.วงัผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู

004013 นางนิภาวรรณ   แสนใจ 2 นางนิภาวรรณ แสนใจ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่98 ม.9 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 088-2522895

004015 นายอรรถ   แสนใจ 3 นายอรรถ แสนใจ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่98 ม.9 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 081-3667576

004018 นายเมิน   ฉตัรกลัยารัตน์ 0 นางสุนนัทา ฉตัรกลัยารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่35/2 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311421

004019 นางสุนนัทา   ฉตัรกลัยารัตน์ 2 นางสุนนัทา ฉตัรกลัยารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่35/2 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-5563930

004168 นางศรีพนัธ์   เสนจ๋ี 0 นายพหล เสนจ๋ี บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่40 ม.9 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 086-1812973

004190 นางวีณา   อินทวงศ์ 2 นางวีณา อินทวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่538 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311397,081-3860360

004191 นายศิริพงษ ์  อินทวงศ์ 0 นางวีณา อินทวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่538 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311397,081-8828872

004257 นางทองเพียร   ศรีค  าฝ้ัน 1 นางทองเพียร ศรีค  าฝ้ัน บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่199 ม.1 ถ.- ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 081-7065608

004259 นางประทมุพร   แกว้ต๊ิบ 2 นางประทมุพร แกว้ต๊ิบ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่61/1 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-8515323

004261 นางบญุศรี   พลรักษา 2 นางบญุศรี พลรักษา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่200/12 ม.9 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160

004474 นางสมพร   ทา้วค  าลือ(ปาขนั) 2 นางสมพร ทา้วค าลือ(ปาขนั) บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่114 ม.6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360

004484 นางแสงจนัทร์   สุทธะค า 2 นางแสงจนัทร์ สุทธะค า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่32 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-0966649/095-4516454

004486 นางศรัณยา   ทองค า 2 นางศรัณยา ทองค า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่12/1 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311900,087-1905097

004790 นายกิตติ   พลรักษา 0 นางบญุศรี พลรักษา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่200/12 ม.9 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 081-9611867

004970 นางเสาวณีย ์  ทิพยเ์วียง 2 นางเสาวณีย ์ทิพยเ์วียง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่229/1 ม.10 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 086-6569547

005019 นายวนัชยั   จนัตะ๊วงศ์ 1 นายวนัชยั จนัตะ๊วงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่21 ม.6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 086-1966771

005037 นายอินสอน   วงคต์า 1 นายอินสอน วงคต์า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่20 ม.8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367418,087-1775051

005040 นางพรรณี   วงคต์า 2 นางพรรณี วงคต์า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่20 ม.8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367418,087-1813153

005100 นายชาลี   ปัญญาวชิโรภาส 1 นายชาลี ปัญญาวชิโรภาส บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่12 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481217,083-9214050

005101 นางรุจิรา   ปัญญาวชิโรภาส 1 นางรุจิรา ปัญญาวชิโรภาส บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่12 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481217,083-5794243

005256 นางฟองจนัทร์   พิการัตน์ 2 นางฟองจนัทร์ พิการัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่274 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 081-1674929

005311 นายเวศม ์  โกฎแ์กว้ 1 นายเวศม ์โกฎแ์กว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่23/1 ม.11 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 083-5665999
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005312 นางล าดวน   โกฎิแกว้ 2 นางล าดวน โกฎิแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่23/1 ม.11 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-3971754

005436 นายเจษฎา   พิการัตน์ 1 นายเจษฎา พิการัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่274 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 093-3152647

005474 นายเกษม   ใจเถิง 1 นายเกษม ใจเถิง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่165/95 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-125506,081-7249541

005570 นางจินตนา   ไชยวงค์ 2 นางจินตนา ไชยวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่59 ม.4 ต.สนัติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367447,081-7835581

005571 นายประนาม   ไชยวงค์ 0 นางจินตนา ไชยวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่59/1 ม.4 ต.สนัติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367447,085-7113363

005704 นางล าเดือน   บรรลุ 2 นางล าเดือน บรรลุ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่200/11 ม.9 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-362152,093-0362818

005820 นายณรงค ์  ผอ่งใส 1 นายณรงค ์ผอ่งใส บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่399/29 ม.10 ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50290 088-4058932

005917 นายประเวศ   ฤกษวิ์รี 1 นายประเวศ ฤกษวิ์รี บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่37 ม.6 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824757,088-9530266

006007 นางวรรณเพญ็   วรรณค า 1 นางวรรณเพญ็ วรรณค า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่150 ม.2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 089-4345211

006209 นายเกษม   มหาวงศท์อง 0 นางอนงค ์มหาวงศท์อง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่184 ม.6 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160

006220 นายพิชยั   ใจหนิม 1 นายพิชยั ใจหนิม บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่93 ม.2 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367265,083-9465182/088-4326418

006221 นางสว่างจิตร์   ประทมุวรรณ์ 1 นางสว่างจิตร์ ประทมุวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่98 ม.3 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000 053-117294,089-1919707

006231 นายสุกิจ   จนัทร์เขียว 2 นายสุกิจ จนัทร์เขียว บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่88/2 ม.1 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481123,081-7244906

006263 นางอ านวยพร   คีรีตะ๊ 1 นางอ านวยพร คีรีตะ๊ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่185 ม.17 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 087-1821360

006597 นายไพรินทร์   บหุลนั 2 นายไพรินทร์ บหุลนั บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่128 ม.4 ต.ปากบอ่ง อ.ป่าซาง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120

006598 นางวิไล   บหุลนั 0 นายไพรินทร์ บหุลนั บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่129 ม.4 ต.ปากบอ่ง อ.ป่าซาง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120

006874 นางรุ่งทิพย ์  ขดัขาว 1 นางรุ่งทิพย ์ขดัขาว บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่76/2 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311262,089-8525250

007065 นายศิริ   ศิริตนัติวฒัน์ 0 นางรัชนีลาวลัย ์ศิริตนัติวฒัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่387 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7840800

007066 นางรัชนีลาวลัย ์  ศิริตนัติวฒัน์ 2 นางรัชนีลาวลัย ์ศิริตนัติวฒัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่387 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481143

007067 นางพิกลุ   ดุลิกานนท์ 2 นางพิกลุ ดุลิกานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่88/1 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835224

007143 นายประพนัธ์   จิโนดว้ง 2 นายประพนัธ์ จิโนดว้ง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่236 ม.1 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367269,081-9513154/094-8230614/089-6

007438 นายมานิต   ดุลิกานนท์ 0 นางพิกลุ ดุลิกานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่88/1 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-855224

007568 นายคนองสิษฐ   ป้องกนั 0 นางรสสวรรค ์วนัชยัสถิร บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่83 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311585,081-2885265

007576 นายยทุธศกัด์ิ   เลามาสุวพนัธ์ 2 นายยทุธศกัด์ิ เลามาสุวพนัธ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่18/2 ม.9 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 086-6735020

007577 นางอ าพนัธ์   เลามาสุวพนัธ์ 0 นายยทุธศกัด์ิ เลามาสุวพนัธ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่18/2 ม.9 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 086-6735020

007581 นางใบขวญั   ขดัขาว 1 นางใบขวญั ขดัขาว บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่119 ม.8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367777

007638 นางพชัรี   สญัญาลกัษณ์ 3 นางพชัรี สญัญาลกัษณ์ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่145 ม.2 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-836002, 053-360170

007639 จ.ส.อ.ทวีศกัด์ิ   สญัญาลกัษณ์ 0 นางพชัรี สญัญาลกัษณ์ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่285/423 ถ.ล าพนู ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000 053-241644-3559

007640 นางณิชานนัท ์  ปวงค า 2 นางณิชานนัท ์ปวงค า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่62 ม.1 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-834182

007641 ด.ต.สมเพช็ร   ปวงค า 0 นางณิชานนัท ์ปวงค า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่62 ม.1 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-9552146
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007642 นายถวิล   รัตนกลุ 1 นายถวิล รัตนกลุ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่99 ม.4 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-360314/086-1862298

007643 นางกลัยรัชต ์  รัตนกลุ 3 นางกลัยรัชต ์รัตนกลุ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่99 ม.4 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-360314/085-7081110

007789 ด.ต.บญุทอง   ไชยวงคแ์กว้ 0 นางประทมุพร แกว้ต๊ิบ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่61/1 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829127

007825 นายนิคม   ชมภูชยัเกิด 2 นายนิคม ชมภูชยัเกิด บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่192 ม.6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367933

007851 นางวิลาสินี   ชมภูชยัเกิด 0 นายนิคม ชมภูชยัเกิด บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่192 ม.6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367933

007931 นางศิริพรรณ   สุริยา 1 นางศิริพรรณ สุริยา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่1/1 ซอย 8 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-834427, 080-1321190

008199 นางสุพร   มีสตัย์ 1 นางสุพร มีสตัย์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่378 ม.17 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367658,087-1851285

008267 นางเยาวภา   รณะบตุร 1 นางเยาวภา รณะบตุร บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่361/12 ม.7 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 089-2611463

008462 นายอุทยั   ปันแปง 1 นายอุทยั ปันแปง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่56 ม.2 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-8103834

009057 นายอ านวย   แกว้อินตะ๊ 2 นายอ านวย แกว้อินตะ๊ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่23 ม.2 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-024587,089-5552723

009074 นางอมรรัตน์   ปัญญากดแกว้ 3 นางอมรรัตน์ ปัญญากดแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่101 ม.3 ต.สนัติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367924,081-9501393

009075 นายอกัษร   ปัญญากดแกว้ 0 นางอมรรัตน์ ปัญญากดแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่101 ม.3 ต.สนัติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367924,081-8853882

009076 นางค าปัน   เขียวค าสุข 0 นางอมรรัตน์ ปัญญากดแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่101 ม.3 ต.สนัติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367924

009084 นางจัน๋   ค  าอา้ย 0 นางล าดวน โกฎิแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่23 ม.11 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

009104 นางนิลพรรณ   ศรีเรือน 3 นางนิลพรรณ ศรีเรือน บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่95 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-024134,086-9164215

009105 นายไพบลูย ์  อินตะ๊ผดั 0 นางนิลพรรณ ศรีเรือน บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่38 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-024134

009112 นางค าแปง   อินตะ๊ผดั 0 นางนิลพรรณ ศรีเรือน บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่38 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-024059

009113 นายส าราญ   ศรีเรือน 1 นายส าราญ ศรีเรือน บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่95 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-024134,086-7327838

009121 นางประภาศรี   เจริญวรรณ์ 1 นางประภาศรี เจริญวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่26 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481060,081-3873097

010551 นางยพิุน   แกว้อินตะ๊ 0 นายอ านวย แกว้อินตะ๊ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่23 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-024587,089-5552723

011449 นางมยรีุย ์  วาหล่ิงตะ๊ 2 นางมยรีุย ์วาหล่ิงตะ๊ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่10 ม.12 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 082-1522344

011450 นายคงเดช   แสงมณี 0 นางมยรีุย ์วาหล่ิงตะ๊ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่222 ม.8 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000 089-4358790

012026 นางจนัทร์เพญ็   หลา้ดวงดี 3 นางจนัทร์เพญ็ หลา้ดวงดี บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่96/1 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-024070,084-0455825

012027 นายสิงห์ค  า   สามะนาทะ 0 นางจนัทร์เพญ็ หลา้ดวงดี บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่24 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367132

012028 นางแสง   สามะนาทะ 0 นางจนัทร์เพญ็ หลา้ดวงดี บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่24 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367132

012031 นายประวิช   อุทยัทศัน์ 2 นายประวิช อุทยัทศัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่111/1 ม.5 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-341466,081-0330911

012032 นางบวัจนั   อุทยัทศัน์ 0 นายประวิช อุทยัทศัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่111 ม.5 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160

012033 นายจู   ทองตัน๋ 0 นางพชัรี สญัญาลกัษณ์ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่145 ม.2 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-836002,085-0314106

012044 นางบวัเขียว   วงศใ์จ 0 นางกลัยรัชต ์รัตนกลุ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่99 ม.4 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-024201

012045 นายกอ้นแกว้   วงศใ์จ 0 นางกลัยรัชต ์รัตนกลุ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่99 ม.4 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-024201
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012050 นายปัน   กนุตะ๊ค  า 0 นางฟองจนัทร์ พิการัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่274 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367128,081-1674929

012055 นายวิสูตร   ทองค า 0 นางศรัณยา ทองค า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่12/1 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311900,081-8818789

012057 นางค ามลู   ทาแสงอินทร์ 0 นางพรรณี วงคต์า บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่20 ม.8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367418

012059 นายสมคิด   ค  ามาสาร 2 นายสมคิด ค  ามาสาร บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่278 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 085-0414919

012060 นางมาลยั   ค  ามาสาร 0 นายสมคิด ค  ามาสาร บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่73 ม.3 ต.บา้นแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50260

012063 นางมนัทนา   สองไชย 2 นางมนัทนา สองไชย บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่201/1 ม.7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829645,087-1938012

012070 นายชชัวาล   ขวญัคง 2 นายชชัวาล ขวญัคง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่2 ม.11 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822408,081-0333449

012075 นางชลนารา   ญานะ 2 นางชลนารา ญานะ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่232 ม.4 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-369282,081-9500387

012077 นางจรรยา   ไชยวงค์ 3 นางจรรยา ไชยวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่607/3 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-355707,089-9554651

012078 นางสม   อินตะ๊แกว้ 0 นางจรรยา ไชยวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่61/1 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

012079 นางพรพิมพ ์  ไชยยารักษ์ 1 นางพรพิมพ ์ไชยยารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่35/2 ม.5 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481137,081-7643808

012082 นายมา   แสนใจ 0 นายอรรถ แสนใจ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่98 ม.9 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-341241,081-3667576

012083 นายนกลุ   แกว้ยองผาง 2 นายนกลุ แกว้ยองผาง บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่130 ม.2 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120 053-504952,089-8539292

012085 นางทศันีย ์  เนตรปัญญา 2 นางทศันีย ์เนตรปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่305 ม.8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367784,086-6584189

012086 นางอุทิศ   สุทธิมา 0 นางทศันีย ์เนตรปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่191 ม.8 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160

012092 นางเครือวลัย ์  ปรีชา 1 นางเครือวลัย ์ปรีชา บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่86/1 ม.4 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 087-1905169

012101 นางเหรียญทอง   ภทัรเดชมงคล 2 นางเหรียญทอง ภทัรเดชมงคล บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่103 ม.9 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-826213/053-341711,084-0422761

012102 นางสมณา   เบ้ียวบรรจง 0 นางเหรียญทอง ภทัรเดชมงคล บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่103 ม.9 ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-826213/053-341711,084-0422761/084-48

012112 นางสุณี   ภาสะพนัธุ์ 0 นางนิภาวรรณ แสนใจ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่23 ซ.3 ถ.ทา่แพ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-282959

012116 นางพิมพสุชา   ทองสุขพลพงศ์ 2 นางพิมพสุชา ทองสุขพลพงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่143 ม.4 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835239,083-8696949

012118 นางแกว้มา   แกว้สุวรรณ 0 นางพิมพสุชา ทองสุขพลพงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่143 ม.4 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835239,083-8696949

012284 นางเจียมจิตต ์  ใจงาม 2 นางเจียมจิตต ์ใจงาม บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่86/5 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-271149,081-0252566

012285 นางหลวน   ใจงาม 0 นางเจียมจิตต ์ใจงาม บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ ท่ีอยู ่86/5 ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-271149

014056 นายสุพล   ญานะ 0 นางชลนารา ญานะ บ านาญสพป.ชม.4 ดอยหล่อ 232 ม.4 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-369282,081-9500387
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000209 นางจนัทนา   อุตรศกัด์ิ 0 นายบานเรือง อุตรศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่259 ม.10 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51150 084-6359393

008303 นายเดช   อนากาศ 1 นายเดช อนากาศ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่97 ม.3 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 089-9541672

011959 นางประไพรรัตน์   เผือกเอ่ียม 1 นางประไพรรัตน์ เผือกเอ่ียม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่426 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822235,086-0485561

001453 นางกรรณิการ์   โสภาศรี 1 นางกรรณิการ์ โสภาศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่56/2 ม.1 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-966083,097-9180655

005290 นายชินวตัร   วรรณประสิทธ์ิ 2 นายชินวตัร วรรณประสิทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่115 ม.4 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-2899142

012394 นางต๋า   ดีโต๋ 0 นายชินวตัร วรรณประสิทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่19 ม.4 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-022882

012885 นางป่ินทอง   ชุ่มใจ 1 นางป่ินทอง ชุ่มใจ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่250/3 ม.5 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-447529,081-6814164

013168 นางวรรณธนา   คุณนะลา 2 นางวรรณธนา คุณนะลา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่59/2 ม.5 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-806303,083-2064585

003192 นายสุพจน์   นามวงศ์ 2 นายสุพจน์ นามวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่223 ม.1 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140

003193 นางร าแพน   นามวงศ์ 0 นายสุพจน์ นามวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่223 ม.1 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-420731,091-8171966

006543 นายสุพฒัน์   ปิยะวงศ์ 2 นายสุพฒัน์ ปิยะวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่303 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 088-4318995, 090-4719790

009745 น.ส.สุธาสินี   จิตร์เกษม 2 น.ส.สุธาสินี จิตร์เกษม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่252/1 ม.1 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-423390,086-1845349

009746 นางเช่ือง   จิตร์เกษม 0 น.ส.สุธาสินี จิตร์เกษม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่252 ม.1 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-423390,086-1845349

000465 นายสมาน   พิริยะบณัฑิต 1 นายสมาน พิริยะบณัฑิต บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่238 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 062-7150736

000517 นายมนูญ   มณีวรรณ 2 นายมนูญ มณีวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1 ม.2 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-9983310

000535 นายถนอม   บญุธิมา 2 นายถนอม บญุธิมา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่92 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311729,081+7605272

000638 นางพิมภรณ์   บญุสุวรรณ์ 1 นางพิมภรณ์ บญุสุวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่371 ม.2 ต.แมน่ะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50170 087-1832873

000641 นางสุพินธ์   ใจทอง 0 นายสวสัด์ิ ใจทอง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่100 ม.9 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 094-2076271

000792 นางจุฑามาศ   ไชยวงศ(์สนัป่าตอง) 2 นางจุฑามาศ ไชยวงศ(์สนัป่าตอง) บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่304/1 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 062-9945426

000806 นายสมประสงค ์  สุชยับญุศิริ 0 นางจุฑามาศ ไชยวงศ(์สนัป่าตอง) บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่9 ถ.สนัดอนรอม ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 081-0216414

000828 นางวิมวรา   ไชยวงค์ 1 นางวิมวรา ไชยวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/1 ม.1 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 086-9131703

000945 นายมาวิน   สุวรรณรงค์ 1 นายมาวิน สุวรรณรงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่242/1 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824274,089-3714274

000975 นายสุนทร   มหาภาส 1 นายสุนทร มหาภาส บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่95/4 ม.3 ต.ห้วยทราย อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50130 053-881383,093-2729504

001125 นางอรพินท ์  วฒันวงศป์ฐม 2 นางอรพินท ์วฒันวงศป์ฐม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่28/1 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 089-9996449

001126 นายนิวฒัน์   วฒันวงศป์ฐม 0 นางอรพินท ์วฒันวงศป์ฐม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่28/1 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 089-9996449

001156 นายอินทนนท ์  ไชยวงษา 1 นายอินทนนท ์ไชยวงษา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่35 ม.1 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 085-7115365

001285 นางอุไรวรรณ   จนัทดิษฐาวฒัน์ 1 นางอุไรวรรณ จนัทดิษฐาวฒัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่82 ม.11 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

001297 นางมลัลิกา   อินตะ๊รัตน์ 1 นางมลัลิกา อินตะ๊รัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่144 ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311184,089-6323450

001301 นางเขม็ทอง   ทองสุรเดช 2 นางเขม็ทอง ทองสุรเดช บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่56 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835279,091-8525196, 089-9983247

001311 นายก าธร   เสนธรรม 1 นายก าธร เสนธรรม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่19 ซ2 ถ.ป่าสกั ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-531315,098-7740379



บ ำนำญเขต 4 สันป่ำตอง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

001359 นางมณี   ปันอินทร์ 2 นางมณี ปันอินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่9/4 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 085-6275855

001360 ร.ต.ศรจนัทร์   ปันอินทร์ 0 นางมณี ปันอินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่9/4 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340

001419 นางพิมทอง   ค  าภีระ 0 นายโพธ์ิทอง ค  าภีระ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่65 ม.6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360

001445 นางอญัชญั   ปิงกลุ 2 นางอญัชญั ปิงกลุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่283 ม.4 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

001446 นายนิพนธ์   ปิงกลุ 0 นางอญัชญั ปิงกลุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่283 ม.4 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

001447 น.ส.ฐิตารีย ์  พทุธสนัตพงศ์ 1 น.ส.ฐิตารีย ์พทุธสนัตพงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่135 ม.8 ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160

001454 นางลดัดา   หลวงแกว้ 2 นางลดัดา หลวงแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่34/4 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-9526947

001455 นายวนั   หลวงแกว้ 0 นางลดัดา หลวงแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่34/4 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-9526947

001512 นางอนงค ์  หงษท์อง 0 นายชยัวฒัน์ หงษท์อง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20/11 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 088-4324751

001644 นางชูใจ   เขตมรคา 1 นางชูใจ เขตมรคา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่125/100 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-804109

001672 นางลดัดาวลัย ์  จกัรมณี 1 นางลดัดาวลัย ์จกัรมณี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่97/1 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-4311219

001761 น.ส.อุไร   เรือนโขง 1 น.ส.อุไร เรือนโขง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่52 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-8817036

001885 นายเลิศ   สิทธิ 0 นางกรรณิการ์ สิทธิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่280/9 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

001892 นายประพนัธ์   แกว้ทิพย์ 2 นายประพนัธ์ แกว้ทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่102 ม.11 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-8513035

001998 นายบญุช่ืน   กนัยารัตน์ 1 นายบญุช่ืน กนัยารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่5/1 ม.9 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829041,083-1565223

001999 นางอ านวย   กนัยารัตน์ 1 นางอ านวย กนัยารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่5/1 ม.9 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 086-9244911

002077 นายนพดล   ศรีตรัยรัตน์ 2 นายนพดล ศรีตรัยรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่500/1 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-8858314

002078 นางมยรีุ   ศรีตรัยรัตน์ 0 นายนพดล ศรีตรัยรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่500/1 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 088-4006747

002393 นางชวนพิศ   เสนธรรม 1 นางชวนพิศ เสนธรรม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่19  ซ.2 ถ.ป่าสกั ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-531315,095-4493793

002397 นางบวัผิน   แกว้ทิพย์ 0 นายประพนัธ์ แกว้ทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่102 ม.11 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

002412 นายบญุธรรม   ศรีค  ามลู 2 นายบญุธรรม ศรีค  ามลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่148/7 ม.1 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 080-1227800

002416 นายประสิทธ์ิ   บญุธรรม 2 นายประสิทธ์ิ บญุธรรม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่261/31 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-2354901

002420 นางอนงค ์  กอ้นนาค 1 นางอนงค ์กอ้นนาค บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่109 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

002429 นายประเสริฐ   อินตน้ 4 นายประเสริฐ อินตน้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่79/1 ม.9 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 089-4298388

002445 นายวิฑรูย ์  มลูละ 1 นายวิฑรูย ์มลูละ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่12/1 ม.3 ต.สนัทรายนอ้ย อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50210 053-492241

002473 นางอรุณวรรณ   ศรีค  ามลู 0 นายบญุธรรม ศรีค  ามลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่148/7 ม.1 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300

002494 นายธนากร   ปภสัชาญสกลุ 2 นายธนากร ปภสัชาญสกลุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่25 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 082-1890472

002502 นางล าไพ   อินตน้ 0 นายประเสริฐ อินตน้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่79/1 ม.9 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 082-3922077

002505 น.ส.จนัทร์หอม   แซ่มา้ 1 น.ส.จนัทร์หอม แซ่มา้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่8 ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 086-1923786

002531 นางฟองแกว้   ปัญญามงคล 1 นางฟองแกว้ ปัญญามงคล บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่72 ม.8 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-8502044
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002605 นางกาญจนา   สิทธิการ 2 นางกาญจนา สิทธิการ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่131/1 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-1800027

002606 นายสุรพล   สิทธิการ 0 นางกาญจนา สิทธิการ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่131/1 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-1800027

002607 นายมานิต   ศรีสตับตุร 2 นายมานิต ศรีสตับตุร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่53 ม.9 ต.แมก่า๊ อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-6947122

002609 นางสายทอง   อินตา 1 นางสายทอง อินตา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่7 ม.4 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311573,082-7600337

002612 นางมณธิรา   วีระชาติ 1 นางมณธิรา วีระชาติ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่578 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822601

002616 นางศิริพรรณ   บญุธรรม 0 นายประสิทธ์ิ บญุธรรม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่218 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824678,085-7215644

002617 นายอฑัฒ ์  มลูใจ 1 นายอฑัฒ ์มลูใจ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่107 ม.7 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 093-1307107

002621 นางเพญ็จนัทร์   สุวรรณบตุร 2 นางเพญ็จนัทร์ สุวรรณบตุร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่108 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-5562008

002622 นางลดัดา   คลงัทอง 1 นางลดัดา คลงัทอง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่145 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 091-0794457

002625 นายพงษพ์นัธ์   อินตา 1 นายพงษพ์นัธ์ อินตา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่7 ม.4 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311573,089-7569695

002626 นางพทุธชาด   ไชยสิทธ์ิ 1 นางพทุธชาด ไชยสิทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่110 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7649303

002627 นางละออ   รัตนพงษ์ 2 นางละออ รัตนพงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่257 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-216730,089-7588369

002628 นางล าดวน   แกว้อินไชย 1 นางล าดวน แกว้อินไชย บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่53 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835546,081-7069925

002629 นางวนัเพญ็   ไชยวงศ์ 1 นางวนัเพญ็ ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่202 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-8827535

002631 นายประพนัธ์   อรุณจิต 0 นางสุจิรา อรุณจิต บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่26 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 088-1754492

002632 นางสุจิรา   อรุณจิต 2 นางสุจิรา อรุณจิต บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่72/1 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 082-3829015

002633 นางมณัทนีย ์  จนัทวาลย์ 1 นางมณัทนีย ์จนัทวาลย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่37/1/1 ซ.2 ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 082-1888389

002635 นางล าดวน   ใจสุบรรณ 2 นางล าดวน ใจสุบรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่35 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

002639 นายถนอม   สุทธนะ 2 นายถนอม สุทธนะ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่183 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 086-1897929

002640 นางค าผง   สุทธนะ 0 นายถนอม สุทธนะ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่183 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 080-1348396

002642 นางนงคราญ   ชมภู 1 นางนงคราญ ชมภู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่22 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-464145,089-2627554

002645 นางนงลกัษณ์   แสนบญุเรือง 1 นางนงลกัษณ์ แสนบญุเรือง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่132/8 ม.7 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 083-3204983

002646 น.ส.เทียมใจ   แสนมโน 1 น.ส.เทียมใจ แสนมโน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่85 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 081-0336882

002647 น.ส.นงเยาว ์  ปัญญารัตน์ 1 น.ส.นงเยาว ์ปัญญารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่110 ซอย 2 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 087-1846138

002648 นางวรรณวิภา   ขนัแกว้ 1 นางวรรณวิภา ขนัแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่144 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-6153782

002649 นางอุไรวรรณ์   ไชยวงศ์ 1 นางอุไรวรรณ์ ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่304 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311276

002650 น.ส.วรางคณา   ศิริวยั 1 น.ส.วรางคณา ศิริวยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่245 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9393828

002652 นายบญุศรี   ศรีจนัทร์ตะ๊ 1 นายบญุศรี ศรีจนัทร์ตะ๊ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่81 ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-3784389

002653 นางยวุรี   ปัญญาค า 0 นายเสนอ กองสิงห์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่14/2 ม.7 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-837139,084-0438885

002655 นางวลัลภา   อกัษรพรหม 1 นางวลัลภา อกัษรพรหม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่34 ม.13 ต.ทา่วงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 091-8696673
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002658 นางอชิรญา   วงศทิ์พย์ 1 นางอชิรญา วงศทิ์พย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่596/1 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-9513782

002660 นายวิรัตน์   เพชรสุวรรณ 2 นายวิรัตน์ เพชรสุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่22/1 ม.9 ต.วงัผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์50300 089-5573326

002661 นางศิริพรรณ   เพชรสุวรรณ 0 นายวิรัตน์ เพชรสุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300

002662 นางวฒันา   ไชยวรรณ์ 1 นางวฒันา ไชยวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่202/2 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 099-1907759

002663 นางนฤมล   มณีชยักลุ 1 นางนฤมล มณีชยักลุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่16/2 ม.9 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-8066841/082-0293344

002666 นางจริยา   อาจหาญ 1 นางจริยา อาจหาญ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่174/3 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 093-2874766

002668 นางจนัทร์ทิพย ์  บญุธิมา 0 นายถนอม บญุธิมา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่92 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311729,081-9928800

002669 นางสุวณีย ์  บญุชู 1 นางสุวณีย ์บญุชู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่100 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 097-9230192

002674 นางปราณี   ชยัชนะยศ 2 นางปราณี ชยัชนะยศ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่318 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829058,089-9500489

002676 นางสุกญัญา   เช้ือหมั้น 1 นางสุกญัญา เช้ือหมั้น บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่619 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481017,082-8893567

002677 นายเสน่ห์   สุเมธะ 2 นายเสน่ห์ สุเมธะ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่191/145 ม.5 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100

002681 นายเอกธนา   ชยัชนะยศ 0 นางปราณี ชยัชนะยศ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่318 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

002684 นางศรีพิณ   โภชนา 2 นางศรีพิณ โภชนา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่111 ม.2 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-441073,083-6949299

002685 นายสม   โภชนา 0 นางศรีพิณ โภชนา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่111 ม.2 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-441073,083-6949299

002686 นางล าเจียก   ธิวงษา 1 นางล าเจียก ธิวงษา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่355 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-1726692

002690 นางทองมว้น   กลางชยั 1 นางทองมว้น กลางชยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1 ซอย 8 ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-271466,089-6359579

002691 นางวาสนา   ปฤษณภาณุรังษี 2 นางวาสนา ปฤษณภาณุรังษี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/3 ซอย3 ถ.มลูเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 086-6595676

002692 นายนพพินธ์   ปฤษณภาณุรังษี 1 นายนพพินธ์ ปฤษณภาณุรังษี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/3 ซอย 3 ถ.มลูเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 086-6595265

002693 นายนิวตัร   ขนัแกว้ 1 นายนิวตัร ขนัแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่144 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 088-8032898

002694 นางศรีสุรางค ์  จนัทร์พรหม 1 นางศรีสุรางค ์จนัทร์พรหม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่117 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 053-212671,081-7964515

002695 นายทนงศกัด์ิ   บญุทวี 2 นายทนงศกัด์ิ บญุทวี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่2/2 ม.9 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

002696 นางค ามลู   บญุทวี 0 นายทนงศกัด์ิ บญุทวี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่2/2 ม.9 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 093-2290757

002701 นายเฉลิมศกัด์ิ   แปงศิริ 2 นายเฉลิมศกัด์ิ แปงศิริ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่70/1 ม.8 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9983547

002702 นางปรานอม   แปงศิริ 0 นายเฉลิมศกัด์ิ แปงศิริ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่70/1 ม.8 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 094-8243980

002703 นายจรัล   ไชยวงศ์ 4 นายจรัล ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่36 ม.5 ถ.- ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9614188

002705 นายอินสม   ธรรมไชย 0 นายกนัธร คูตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่109 ม.1 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 094-0959234

002706 นางอ าไพ   ธรรมไชย 0 นายกนัธร คูตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่109/2 ม.1 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-6338473

002707 นายเอนก   ปวงค า 2 นายเอนก ปวงค า บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20/1 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-9539469

002710 นางยพุา   ศรีสตับตุร 1 นางยพุา ศรีสตับตุร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่53 ม.9 ต.แมก่า๊ อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-8108353/098-7496009

002711 นายจกัร์ค  า   แกว้เมือง 1 นายจกัร์ค  า แกว้เมือง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่39 ม.2 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120 053-521099,081-9506790



บ ำนำญเขต 4 สันป่ำตอง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

002712 นางประมวล   หงษท์อง 1 นางประมวล หงษท์อง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/1 ม.2 ต.ปากบอ่ง อ.ป่าซาง จ.ล าพนู 087-1905151

002715 นางพรรณิภา   แกว้เมือง 1 นางพรรณิภา แกว้เมือง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่39 ม.2 ต.ปากบอ่ง อ.ป่าซาง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120 053-521099,089-8357943

002717 นายประเสริฐ   สิทธิมลู 2 นายประเสริฐ สิทธิมลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่114 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824494,084-3782491

002718 นายศรีทอน   ปัญญา 1 นายศรีทอน ปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่416/1 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 095-6756834

002721 นางอ าภา   จินา 1 นางอ าภา จินา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่226 ม.5 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829666,084-9506759

002724 นายเรืองเดช   ธโนปจยั 0 นางสมพิศ ธญันอ้ม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่131 ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340

002725 นางสมพิศ   ธญันอ้ม 2 นางสมพิศ ธญันอ้ม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่131 ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-464122,086-4313416

002726 นางศรีพรรณ   วณีสอน 1 นางศรีพรรณ วณีสอน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่22 ม.11 ต.แมก่า๊ อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-837761,095-2402546

002727 นางนพคุณ   สุริยะ 1 นางนพคุณ สุริยะ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่281 ม.15 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824044,081-0236407

002735 น.ส.คณิศร   เกียรติอนนัต์ 1 น.ส.คณิศร เกียรติอนนัต์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่41 ม.6 ต.แมก่า๊ อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9525218/093-1839555

002737 นางนิศากร   ปาระพรหม 1 นางนิศากร ปาระพรหม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่64/2 ม.6 ต.เวียงยอง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 093-3839597

002740 นางกฤษณา   ทวีศร 2 นางกฤษณา ทวีศร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่230 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-825225,062-2895655

002741 ร.ต.ต.เพช็รค า   ทวีศร 0 นางกฤษณา ทวีศร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่230 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-7173447

002742 น.ส.นุชนาฏ   รัตนศรี 1 น.ส.นุชนาฏ รัตนศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่215/3 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 094-6211753

002752 นางอุบล   ชยัชนะ 1 นางอุบล ชยัชนะ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่19 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-0388336

002753 นายบญุเสนอ   บญุธิมา 1 นายบญุเสนอ บญุธิมา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่104 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 088-2633766

002757 นางวิไล   รัตนเจริญมิตร 2 นางวิไล รัตนเจริญมิตร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่55 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835-931              

002759 นางดวงนภา   จนัทร์เป็ง 1 นางดวงนภา จนัทร์เป็ง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20 ม.2 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 088-411-9742             

002760 นายฉลอง   ทองตน้ 1 นายฉลอง ทองตน้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่135 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 095-6891001

002763 นายประเดิม   จนัทวงศ์ 1 นายประเดิม จนัทวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่37 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835576,087-9817757

002766 นายพยงุศกัด์ิ   สิริมลู 2 นายพยงุศกัด์ิ สิริมลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่50/1 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 086-9247425

002770 นางแสงเดือน   สิริมลู 1 นางแสงเดือน สิริมลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่50/1 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-0354581

002772 นายศรีเนียม   มณีชยักลุ 1 นายศรีเนียม มณีชยักลุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่16/2 ม.9 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 082-0293344

002775 นายอุดม   เก้ียวเกิด 2 นายอุดม เก้ียวเกิด บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่72/2 ม.15 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-1810022, 089-8353538

002776 นายอินทร   อินตะ๊ลี 1 นายอินทร อินตะ๊ลี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่46/2 ม.4 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 082-3884700

002778 นายจรูญ   ศรีอา้ย 1 นายจรูญ ศรีอา้ย บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่6 ม.9 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-027139,089-9503900

002779 นางอ าพนั   กิติศรี 1 นางอ าพนั กิติศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่29 ซ.2 ก ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-270860

002781 นางนุกลุ   แสงรัศมีเพญ็ 2 นางนุกลุ แสงรัศมีเพญ็ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่77/22 ม.8 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50320 089-7569595

002782 น.ท.สมชยั   แสงรัศมีเพญ็ 0 นางนุกลุ แสงรัศมีเพญ็ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่77/22 ม.8 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50320 081-5956453

002783 นางแสงดาว   อินตา 1 นางแสงดาว อินตา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่59 ม.2 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311646,084-6772194
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002785 นายมานิต   บญุอ่อน 2 นายมานิต บญุอ่อน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่185/1 ม.2 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311217,081-9604348

002786 นางสายพิณ   บญุอ่อน 0 นายมานิต บญุอ่อน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่221 ม.2 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311217,089-8537364

002788 นางจรัญพร   ปัญญาหาร 1 นางจรัญพร ปัญญาหาร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่49 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

002789 นางปราณี   ศรีอา้ย 3 นางปราณี ศรีอา้ย บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่6 ม.9 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 083-5778224

002791 นางนวล   เลสกั 0 นายปัญญา เลสกั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่18 ม.9 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-026724,083-5176065

002792 นายปัญญา   เลสกั 2 นายปัญญา เลสกั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่18 ม.9 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-026724

002793 นายรังสฤษฎ์ิ   มา่นมงุศิลป์ 2 นายรังสฤษฎ์ิ มา่นมงุศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่172 ม.11 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 098-9847333

002794 นางจินตนา   นดัสาสาร 2 นางจินตนา นดัสาสาร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่596 ม.1 ถ.- ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 086-1812667

002795 นายวิวฒัน์   นดัสาสาร 0 นางจินตนา นดัสาสาร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่596 ม.1 ถ.สนัป่าตอง-แมว่าง ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311132,086-1876383

002799 นายอรรณพ   ไชยวงศ์ 2 นายอรรณพ ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่121 ม.7 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-4409594

002800 นางพรรณิภา   ไชยวงศ์ 0 นายอรรณพ ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่121 ม.7 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-0350414

002801 นางประนอม   ทิพยเ์ดโช 1 นางประนอม ทิพยเ์ดโช บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่28 ม.5 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481154

002804 นางอุไรวรรณ   มา่นมงุศิลป์ 0 นายรังสฤษฎ์ิ มา่นมงุศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่172 ม.11 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000

002807 นายอุดม   ค  าเรือง 1 นายอุดม ค  าเรือง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่19/1 ม.6 ต.ป่าสกั อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-537073,081-0271153

002810 นางรัตนา   วิชยัวงศ์ 1 นางรัตนา วิชยัวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่204 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-4329773

002816 นายจนัทร์ทิพย ์  มณีจกัร 1 นายจนัทร์ทิพย ์มณีจกัร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่95 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-6320050

002822 นายต๋า   ค  าวรรณ 1 นายต๋า ค  าวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่166 ม.13 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835201,085-6660812

002829 นางพชัรี   รัติวณิชย์ 1 นางพชัรี รัติวณิชย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่64 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 081-7835472,082-1659938

002838 นายวสนัต ์  ปัญญาแกว้ 1 นายวสนัต ์ปัญญาแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่349 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 090-6924973

002843 นายดวงดี   มณีจกัร 2 นายดวงดี มณีจกัร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่110/1 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7649303

002844 นางบวัจนัทร์   มณีจกัร 0 นายดวงดี มณีจกัร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่110/1 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7649303

002850 นายพยงุศกัด์ิ   พละพนัธ์ 1 นายพยงุศกัด์ิ พละพนัธ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่67/1 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311779,081-7654558

002903 นายก าพ ู  เลิศปรีชากมล 1 นายก าพ ูเลิศปรีชากมล บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่75 ม.3 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-321229

002999 นางอ าไพ   รินทร์ค  า 1 นางอ าไพ รินทร์ค  า บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่82/7 ม.4 ต.ขวัมงุ อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300

003012 นายถวิล   ไชยวุฒิ 2 นายถวิล ไชยวุฒิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่31 ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140

003013 นางอนงค ์  ไชยวุฒิ 0 นายถวิล ไชยวุฒิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่46/8  ซ.ศิริธร ม.- ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 053-408524

003049 นายพรชยั   ทรายขาว 1 นายพรชยั ทรายขาว บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่7/1 ม.2 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 092-8011566

003050 นายบานเรือง   อุตรศกัด์ิ 2 นายบานเรือง อุตรศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่359 ม.10 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51150 089-4354292

003080 นายสรสิช   สามนคร 1 นายสรสิช สามนคร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่151/103 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140

003123 นางฐิตารีย ์  ค  านิล 2 นางฐิตารีย ์ค  านิล บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่99/109 ม.5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140
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003126 นางเยาวเรศ   สนประเทศ 2 นางเยาวเรศ สนประเทศ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่29 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835962,098-7641759

003140 นางสุคนธ์   ดอกผ้ึง 1 นางสุคนธ์ ดอกผ้ึง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่226 ม.9 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 081-0321751

003208 นายภาสกร   ใจแดง 1 นายภาสกร ใจแดง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่112 ม.3 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-1904816

003238 นายวิชญัญา   วีแสงศรี 2 นายวิชญัญา วีแสงศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่121 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-7130538

003239 นางจนัทร์ศรี   วีแสงศรี 0 นายวิชญัญา วีแสงศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่121 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

003270 นายช่ืน   โนภิระ 0 นายพทัธพล โนภิระ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่289 ม.2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-0246323

003271 นางจุ่ม   โนภิระ 0 นายพทัธพล โนภิระ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่289 ม.2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

003349 นายเจริญไชย   ไชยวงศ์ 2 นายเจริญไชย ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่266/4 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 089-7007880

003366 นางพชัรี   จนัทร์ชยั 1 นางพชัรี จนัทร์ชยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่2/2 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822102,086-1891936

003387 นางอนงค ์  บญุเป็ง 2 นางอนงค ์บญุเป็ง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่138 ม.11 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-1872880

003422 น.ส.นงเยาว ์  ชยัแดง 2 น.ส.นงเยาว ์ชยัแดง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่64 ม.3 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-8856338/098-1020873

003432 นางจรบี   มณีวรรณ 0 นายมนูญ มณีวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1 ม.2 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 095-2283690

003438 นายจ าเริญ   ผิวเดช 1 นายจ าเริญ ผิวเดช บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่48 ม.1 ต.ทา่วงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 083-8620559

003451 น.ส.เพญ็แข   บญุช่วง 1 น.ส.เพญ็แข บญุช่วง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่16  ซ.9 ถ.สุขเกษม ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 086-1920755

003459 นายรังสรรค ์  วฒันกีบตุร 2 นายรังสรรค ์วฒันกีบตุร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่400 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-4730133

003460 นางอุษณีย ์  วฒันกีบตุร 1 นางอุษณีย ์วฒันกีบตุร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่400 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311443,085-0315495

003471 นางจินตนา   สมณะ 1 นางจินตนา สมณะ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่173 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 093-1477284

003515 นายประสิทธ์ิ   ชยัวุฒิ 1 นายประสิทธ์ิ ชยัวุฒิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่53 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 086-1957472

003516 นางศรีจนัทร์   ชยัวุฒิ 1 นางศรีจนัทร์ ชยัวุฒิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่53 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-312095,081-7247456

003569 นางอารมณ์   นาคมณี 2 นางอารมณ์ นาคมณี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่620/2 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-8855189

003570 นายวินยั   นาคมณี 0 นางอารมณ์ นาคมณี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่620/2 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-8855189

003638 นายบญุรัตน์   รัตนเจริญมิตร 0 นางวิไล รัตนเจริญมิตร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่55 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-0335781

003643 นายเฉลิมชยั   เขตวงั 2 นายเฉลิมชยั เขตวงั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่37 ม.2 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-3856076

003644 นางศรีพนัธ์   เขตวงั 0 นายเฉลิมชยั เขตวงั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่37 ม.2 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 082-7614757

003652 นางสุนนัท ์  ไชยวงศ์ 1 นางสุนนัท ์ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่36 ม.5 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-5014319

003655 นายวิทยา   ไชยวงศ์ 1 นายวิทยา ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่202 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-8827533

003660 นางแสงจนัทร์   ชยัวงค์ 1 นางแสงจนัทร์ ชยัวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่598 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 088-2674122

003665 นายปรีชา   จินา 1 นายปรีชา จินา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่226 ม.5 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829666,081-1793192

003666 นายกนัธร   คูตระกลู 3 นายกนัธร คูตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่16 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7960771

003682 นายจีระ   ยาณสาร 2 นายจีระ ยาณสาร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่28 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-2645746
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003683 นางเครือวลัย ์  เหลืองสวสัด์ิ 1 นางเครือวลัย ์เหลืองสวสัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่413/1 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9989844

003764 นายเสนอ   กองสิงห์ 3 นายเสนอ กองสิงห์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20/1 ม.5 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

003765 นางโสภา   กองสิงห์ 0 นายเสนอ กองสิงห์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20/1 ม.5 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-837023,086-1821344

003950 นายวิเชียร   กระจายศรี 1 นายวิเชียร กระจายศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่94/4 ม.6 ต.สนัก าแพง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50130 089-2621726

003961 นางแสงจนัทร์   สุวรรณ์ 1 นางแสงจนัทร์ สุวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่40/1 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 086-9194043

003962 นายชยัวฒัน์   หงษท์อง 2 นายชยัวฒัน์ หงษท์อง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20/11 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7849297

003994 นางอุไร   ทนานิน 4 นางอุไร ทนานิน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่5 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 098-0053972

004004 นางสมหวงั   ศรีอ่อน 1 นางสมหวงั ศรีอ่อน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่110/1 ม.9 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

004009 นางปัทมา   อินเทพ 1 นางปัทมา อินเทพ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่131/2 ม.11 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-1836977

004051 นายสมบรูณ์   ชยัรังสี 1 นายสมบรูณ์ ชยัรังสี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่67 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-6335489

004070 นายทวิช   ชุ่มใจ 1 นายทวิช ชุ่มใจ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่102 ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-830268,081-6034319

004071 นางนงคพ์รรณ   จตุรงครั์ศมี 1 นางนงคพ์รรณ จตุรงครั์ศมี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่173 ม.4 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 086-915-1419             

004091 นางศรีพรรณ   ใจวงั 2 นางศรีพรรณ ใจวงั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่114 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 081-7838698

004124 นางราตรี   มณีขติัย์ 2 นางราตรี มณีขติัย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่100 ม.7 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829175,081-3878851

004160 นายสมพล   ถนอมเสียง 1 นายสมพล ถนอมเสียง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่46/1 ม.6 ต.สบเปิง อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50150 099-2435482

004184 นายลือเดช   จุลโพธ์ิ 1 นายลือเดช จุลโพธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่162 ม.8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

004250 ส.อ.ชชัชยั   ธรรมไชย 0 นางทศันีย ์ธรรมไชย บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่231/1 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

004264 นางเอ้ือพร   นุชยั 1 นางเอ้ือพร นุชยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่34/2 ม.6 ต.มว่งนอ้ย อ.ป่าซาง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120

004277 นายดวงเนตร   สุวรรณ์ 1 นายดวงเนตร สุวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่40/1 ม.1 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 094-7514293

004285 นางเกศมณี   รอดทอง 1 นางเกศมณี รอดทอง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่24 ม.2 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-031-9441             

004327 นางวิภาพรรณ   รักษาศิลป์ 1 นางวิภาพรรณ รักษาศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141/37 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-355915,086-7299029

004349 นางจิตรตรา   วจันะรัตน์ 2 นางจิตรตรา วจันะรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่84/2 ม.3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000 085-8649440

004350 พ.อ.อ.จุฬา   วจันะรัตน์ 0 นางจิตรตรา วจันะรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่84/2 ม.3 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000

004352 นางกลัยา   ชา้งทอง 2 นางกลัยา ชา้งทอง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่41/5 ม.3 ต.ตน้เปา อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50130 089-1742042

004475 น.ส.บบุผา   สุวรรณแกว้ 1 น.ส.บบุผา สุวรรณแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่106 ม.1 ต.สนักลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311395,081-7064247

004494 นายพงษสุ์วรรณ   โพธาสิทธุ์ 1 นายพงษสุ์วรรณ โพธาสิทธ์ุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่244/69 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 082-9292263

004495 นางวารุณี   โพธาสินธุ์ 1 นางวารุณี โพธาสินธุ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่244/69 ม.4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 086-9150396

004512 นางสุชาดา   อรุณศิโรจน์ 0 นายฐิติวุฒิ อรุณศิโรจน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่36 ม.7 ต.ริมปิง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-350312

004513 นายฐิติวุฒิ   อรุณศิโรจน์ 2 นายฐิติวุฒิ อรุณศิโรจน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่224/104 ม.3 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

004545 นายทวี   ทนารัตน์ 1 นายทวี ทนารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่130 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835475,081-9524375
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004546 นางถนอมศรี   ทนารัตน์ 1 นางถนอมศรี ทนารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่130 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7844478

004548 นางบวัผนั   บญุธิมา 0 นางละออ รัตนพงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่87 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-028050,081-5300532

004553 นางงามนิตย ์  พรหมวรรณ 2 นางงามนิตย ์พรหมวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่356/1  ซ.1 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9927024

004555 นางร าพรรณ   จิตตปัญญา 2 นางร าพรรณ จิตตปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่37 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-4388918

004556 นางลดามาศ   วรวิทย์ 1 นางลดามาศ วรวิทย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่89/1 ม.2 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311398,089-5582007

004557 น.ส.นวลตา   ใสดี 2 น.ส.นวลตา ใสดี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่81 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-0218667

004558 นายเสน่ห์   สุรินทร์ค  า 4 นายเสน่ห์ สุรินทร์ค  า บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่33 ม.8 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-9539801,089-9539801

004563 นายด ารง   เรือนมลู 2 นายด ารง เรือนมลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824611,081-7468710

004564 นางอ าพร   เรือนมลู 0 นายด ารง เรือนมลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824611

004573 นางนงคเ์ยาว ์  ทิพยจ์นัทร์ 0 นายชูชาติ ทิพยจ์นัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่23 ม.2 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

004574 นายชูชาติ   ทิพยจ์นัทร์ 2 นายชูชาติ ทิพยจ์นัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่23 ม.2 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9515315

004724 นายธเรศ   หงษท์อง 1 นายธเรศ หงษท์อง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่406 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 083-3254306

004725 นางพวงชมพ ู  เผือกผอ่ง 1 นางพวงชมพ ูเผือกผอ่ง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่150/1 ม.1 ถ.เชียงใหม ่- ล าพนู ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000 097-9233692

004726 นางวิไลวรรณ   อินทร์เสาร์ 2 นางวิไลวรรณ อินทร์เสาร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่89 ม.5 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-7834577

004727 นางยพิุดา   นุดสมบติั 1 นางยพิุดา นุดสมบติั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่35 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-4736881

004759 นางธนภร   เรือนศรี 2 นางธนภร เรือนศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่150/58 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

004778 นางภคัภร   ปภสัชาญสกลุ 0 นายธนากร ปภสัชาญสกลุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่25 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

004786 นางวิภรณ์รัตน์   ธรรมสิทธ์ิ 2 นางวิภรณ์รัตน์ ธรรมสิทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่5 ถ.ศรีมงคล ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 053-231696,094-6354476

004787 นายคงเดช   ธรรมสิทธ์ิ 0 นางวิภรณ์รัตน์ ธรรมสิทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่5 ถ.ศรีมงคล ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 053-231696,089-7573342

004837 นายสมชาย   ธิวนันา 1 นายสมชาย ธิวนันา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่69 ม.8 ต.ประตูป่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-500961,083-9415865

004839 นางกรรณิการ์   สิทธิ 2 นางกรรณิการ์ สิทธิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่280/9 ม.15 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

004886 นายสมชยั   ปะมะสอน 3 นายสมชยั ปะมะสอน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่13 ม.6 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู

004903 นางจิรพรรณ   ญาณมงคลศิลป์ 1 นางจิรพรรณ ญาณมงคลศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่103 ม.7 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-823787,086-1960187

004912 น.ส.นรา   ปรีชารักษ์ 1 น.ส.นรา ปรีชารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่40 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-3783748

004951 นางสุพตัรา   แยม้น่ิมนวล 2 นางสุพตัรา แยม้น่ิมนวล บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่202 ม.7 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-8826601

004952 นายอุดม   แยม้น่ิมนวล 0 นางสุพตัรา แยม้น่ิมนวล บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่202 ม.7 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9522021

004967 นายโพธ์ิทอง   ค  าภีระ 2 นายโพธ์ิทอง ค  าภีระ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่65 ม.6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 081-8829074,081-8829074

004984 นางอโณทยั   ทิฆมัพรพิทยา 2 นางอโณทยั ทิฆมัพรพิทยา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่147/134 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

004985 นายสนัติ   ทิฆมัพรพิทยา 0 นางอโณทยั ทิฆมัพรพิทยา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่147/134 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

005009 นายสกลุ   หลา้ปาวงศ์ 3 นายสกลุ หลา้ปาวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่399 ม.5 ถ.โชตนา ต.ดอนแกว้ อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50180 081-8828198



บ ำนำญเขต 4 สันป่ำตอง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

005026 นางสุพตัร   ศรีจนัทร์ 0 นายจรัล ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่133 ม.7 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829578

005030 นายวิรัช   อุชยัวงษ์ 2 นายวิรัช อุชยัวงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่215 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311016,094-1452879

005042 นางอุบล   อุชยัวงษ์ 0 นายวิรัช อุชยัวงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่215/1 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311016,092-1566249

005049 นางพรทิพย ์  ใบผอ่ง 2 นางพรทิพย ์ใบผอ่ง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่233 ม.8 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

005063 นายสุทศัน์   ประสาธน์สุวรรณ์ 1 นายสุทศัน์ ประสาธน์สุวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141/82 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 091-2972913

005068 นายยทุธนา   แอ่นดอน 1 นายยทุธนา แอ่นดอน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่2 ม.6 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50130

005083 นางวนัเพญ็   ตาจุมปา 1 นางวนัเพญ็ ตาจุมปา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่396 ม.5 ต.วงัผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพนู 086-9242731

005091 นายอ านาจ   สุขแยม้ 1 นายอ านาจ สุขแยม้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่543/530 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000

005125 นายสามารถ   รักษาศิลป์ 2 นายสามารถ รักษาศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141/37 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9528305

005171 นางอรอนงค ์  ปัญโญ 1 นายจกัรกิจ ปัญโญ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่126 ม.2 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 061-3277451

005190 นายอาคม   อินทจกัร์ 1 นายอาคม อินทจกัร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300

005214 นางอมัพนั   มลูประการ 1 นางอมัพนั มลูประการ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่240 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-029359,089-7566797

005215 นางวนิดา   ค  าวรรณ 1 นางวนิดา ค  าวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่166/1 ม.13 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835201,085-6660812

005216 นางกลัยา   ค  าวรรณ 2 นางกลัยา ค  าวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20 ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311883,089-9547399

005217 ร.ต.ท.เกษม   ค  าวรรณ 0 นางกลัยา ค  าวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20 ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311883,081-9617232

005271 นายศรีทลู   ถาธญั 1 นายศรีทลู ถาธญั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่167/1 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822175,086-9139327

005278 นายส าราญ   รัตนทิพยาภรณ์ 1 นายส าราญ รัตนทิพยาภรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่254 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

005291 นางอาภรณ์   ถาธญั 1 นางอาภรณ์ ถาธญั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่167/1 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822175,086-9139705

005367 นายเมืองทอง   ชรสุวรรณ 2 นายเมืองทอง ชรสุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่595/1 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824115,094-7181717

005432 นายนาคร   อินทรา 2 นายนาคร อินทรา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่131/2 ม.10 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 083-6148148

005433 นางลาวลัย ์  อินทรา 0 นายนาคร อินทรา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่131 ม.10 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 097-9245442

005437 นางจุฑานนัท ์  กอ้นแกว้ 4 นางจุฑานนัท ์กอ้นแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่213 ม.5 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 093-6285449

005438 ด.ต.นิคม   กอ้นแกว้ 0 นางจุฑานนัท ์กอ้นแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่213 ม.5 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824405

005758 ด.ต.เสถียร   ทนานิน 0 นางอุไร ทนานิน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่5 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-8351630

006080 น.ส.โสภี   แสงหลา้(บญุตนั) 1 น.ส.โสภี แสงหลา้(บญุตนั) บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่28 ม.2 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 090-151-4571             

006090 นางนิรัชพร   จนัทร์สีสม 2 นางนิรัชพร จนัทร์สีสม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่113 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

006109 นางนิตยา   ประสาธน์สุวรรณ์ 1 นางนิตยา ประสาธน์สุวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141/82 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 083-5684224

006112 นายสมพนัธ์   หลวงสุข 2 นายสมพนัธ์ หลวงสุข บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่76/1 ม.11 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-0352311

006113 นางกลัยา   หลวงสุข 0 นายสมพนัธ์ หลวงสุข บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่76/1 ม.11 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

006119 นางนิดาวรรณ   อินตา 1 นางนิดาวรรณ อินตา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่94 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 089-1916056
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006125 นายนิยม   ไชยวงศ์ 1 นายนิยม ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่41/2 ม.7 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-2888258

006145 นางเพียงใจ   เดชะวงั 1 นางเพียงใจ เดชะวงั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่131 ม.1 ต.ขวัมงุ อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 081-9608435

006159 นางสุพร   ไชยวงศ์ 1 นางสุพร ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่110/1 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7649303

006295 นายมานิตย ์  พทุธโยธา 4 นายมานิตย ์พทุธโยธา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/9 ม.3 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 086-586-2271             

006320 น.ส.มยรีุย ์  ชยัศรีสวสัด์ิ 1 น.ส.มยรีุย ์ชยัศรีสวสัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่229 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-1735655

006372 นายปรีชา   ตะ๊มา 1 นายปรีชา ตะ๊มา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่83/1 ม.12 ต.แมก่า๊ อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-837316,087-1843857

006391 นางนิตยาพร   ปรุะพรหม 1 นางนิตยาพร ปรุะพรหม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่25/1 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-028200,097-9742119

006460 นางจนัทร์สม   มโนทยั 2 นางจนัทร์สม มโนทยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่25 ม.4 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

006463 นางสายหยดุ   สมบรูณ์ 3 นางสายหยดุ สมบรูณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่122 ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340

006499 นางสุกญัญา   ประยรูวงษ์ 2 นางสุกญัญา ประยรูวงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่19 ถ.ชม.-ฮอด ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-441552,089-9523239

006500 นายฤทธิชยั   ประยรูวงษ์ 0 นางสุกญัญา ประยรูวงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่3 ซ.5 ถ.หม่ืนดา้มพร้าตค ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 081-8841612

006501 นางศิรินทิพย ์  สุวรรณสิริศกัด์ิ 2 นางศิรินทิพย ์สุวรรณสิริศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่298 ม.6 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100

006502 นายเสริมพงษ ์  สุวรรณสิริศกัด์ิ 0 นางศิรินทิพย ์สุวรรณสิริศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่389/52 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100

006503 พ.ต.ถวิล   สมบรูณ์ 0 นางสายหยดุ สมบรูณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่122 ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340

006507 นางอ าพวนั   กนัทะวงค์ 2 นางอ าพวนั กนัทะวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่250/1 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

006550 นางทองเพียร   ไชยค าอุดม 1 นางทองเพียร ไชยค าอุดม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่42 ม.9 ต.ขวัมงุ อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-429242

006552 นายไพโรจน์   ไชยวรรณ์ 2 นายไพโรจน์ ไชยวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่13 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 080-1355422

006553 นางแสงจนัทร์   ไชยวรรณ์ 0 นายไพโรจน์ ไชยวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่13 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

006554 นายประเสริฐ   มโนทยั 0 นางจนัทร์สม มโนทยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่209/92 ม.10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100

006555 นางรัชนีวรรณ   เปรมวุฒิ 1 นางรัชนีวรรณ เปรมวุฒิ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่18/2 ม.5 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

006556 นางเรืองไร   กนัทา 1 นางเรืองไร กนัทา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่247 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-7225811

006557 นายจ านงค ์  กนัทา 1 นายจ านงค ์กนัทา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่247 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-7225811

006558 นางสุพตัรา   คนัธไชย 1 นางสุพตัรา คนัธไชย บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่189/2 ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 086-6701318/081-6812966

006559 นายจรัล   อินตะ๊ผดั 1 นายจรัล อินตะ๊ผดั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่53 ม.1 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 086-1875793

006599 นางนิภาพร   เนตรตระสูตร 1 นางนิภาพร เนตรตระสูตร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่48 ถ.บ ารุงราษฎร์ ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000

006601 นางทองสาย   ฤกษวิ์รี 1 นางทองสาย ฤกษวิ์รี บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่37 ม.6 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

006602 นางเจียมจิตร   วงศอู์ป 2 นางเจียมจิตร วงศอู์ป บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่20 ซ.10 ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 084-6163586

006603 นายทองเพ่ิม   วงศอู์ป 0 นางเจียมจิตร วงศอู์ป บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่167 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9800192

006604 น.ส.อรุณี   พรหมปัญญา 1 น.ส.อรุณี พรหมปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่35 ซ.3 ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 081-7244084

006606 นางเรณู   กลัยา 1 นางเรณู กลัยา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่94 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120
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006657 นางอ าไพ   ตุ่นวนั 1 นางอ าไพ ตุ่นวนั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่297 ม.5 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 085-6946834

006658 น.ส.สุมิตรา   วงษสุ์วรรณ์ 2 น.ส.สุมิตรา วงษสุ์วรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่660 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-5579977

006750 นางศรัญญา   ปะมะสอน 0 นายสมชยั ปะมะสอน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่13 ม.6 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 095-4488139

006759 นางอรอนงค ์  บญุเจริญ 3 นางอรอนงค ์บญุเจริญ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่56 ม.9 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-2618404,081-9521129

006781 นางละเอียด   ปัญญามลูวงษา 1 นางละเอียด ปัญญามลูวงษา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่211 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311658

006810 นางสุธิณี   เก้ียวเกิด 0 นายอุดม เก้ียวเกิด บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่5 ม.11 ต.บา้นนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร รหัสไปรษณีย ์66140 056-613267

006826 นายสถาพร   ภูมิวิเศษ 1 นายสถาพร ภูมิวิเศษ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่146 ม.5 ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-562935

006827 นางปราณี   ภูมิวิเศษ 1 นางปราณี ภูมิวิเศษ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่146 ม.5 ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-562935

006832 ร.ต.กณัพงศ ์  บญุเจริญ 0 นางอรอนงค ์บญุเจริญ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่56 ม.9 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9521129

006872 นางเรณู   กนัทะสี 2 นางเรณู กนัทะสี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่255 ม.2 ต.สนักลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-823091,086-1834827

006910 นางฉนัทนา   อินทารักษ์ 1 นางฉนัทนา อินทารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่468 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311014

006911 นางวนัเพญ็   ไหมมาลา 1 นางวนัเพญ็ ไหมมาลา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/2 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-822265

007042 นางจีระพนัธ์   สุวรรณเวียง 1 นางจีระพนัธ์ สุวรรณเวียง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่159/7 ม.10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 089-4351356

007044 น.ส.วฒันา   ขนัธปราบ 1 น.ส.วฒันา ขนัธปราบ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่28/2 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-271826,085-6218917

007046 นายมานสั   หน่อตุย้ 1 นายมานสั หน่อตุย้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่3 ม.7 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829580

007047 นางบวัผนั   หน่อตุย้ 1 นางบวัผนั หน่อตุย้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่3 ม.7 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829580

007048 นายมงคล   อนุชิตอาภากลุ 1 นายมงคล อนุชิตอาภากลุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่28 ม.8 ต.แมแ่รง อ.ป่าซาง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51120 053-579031

007049 นางรัตนา   เมืองวงศ์ 2 นางรัตนา เมืองวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่41/1 ม.8 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481015

007050 นายสุคิด   อินตะ๊แกว้ 1 นายสุคิด อินตะ๊แกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่45 ม.8 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829298

007051 นางสงัวาลย ์  อินตะ๊แกว้ 1 นางสงัวาลย ์อินตะ๊แกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่45 ม.8 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481077,084-6871709

007088 นายอุทยั   เมฆสุทศัน์ 1 นายอุทยั เมฆสุทศัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่150/1 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-824485

007175 นางศรีจนัทร์   แสงเข่ือนแกว้ 3 นางศรีจนัทร์ แสงเข่ือนแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่89/3 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822126

007176 นางพร้ิมพร   อินตะ๊เสน 1 นางพร้ิมพร อินตะ๊เสน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่242/2 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311367

007259 พ.ต.ท.จเร   ชา้งปลิว 0 นางฉนัทนา ชา้งปลิว บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่42 ม.2 ต.ขวัมงุ อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-275267

007260 นางอนงค ์  ริญญา 1 นางอนงค ์ริญญา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่99/1 ม.9 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-837085

007274 นายสว่าง   ปัญญามลูวงษา 1 นายสว่าง ปัญญามลูวงษา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่211 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311658

007287 นางจินดา   วีรประพนัธ์ 1 นางจินดา วีรประพนัธ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่42-44 ซอย 1 ถ.พระปกเกลา้ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 053-274045,089-8556271

007360 นายจรัญ   มหานนัท์ 2 นายจรัญ มหานนัท์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่100/6 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 081-8835922

007370 นายสนิท   วงศค์  า 1 นายสนิท วงศค์  า บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่219/1 ม.3 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50210 053-835053,085-8700860

007382 นางจนัทรา   แปงบญุเลิศ 1 นางจนัทรา แปงบญุเลิศ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/1 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822953, 09-9507627
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007383 นายปรีชา   มณีเป็ญ 2 นายปรีชา มณีเป็ญ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่2 ม.1 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-836162, ,085-8640108

007384 นางศรีวรรณ์   มณีเป็ญ 0 นายปรีชา มณีเป็ญ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่2 ม.1 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-836162

007393 นายนคร   เจริญสุข 1 นายนคร เจริญสุข บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141/28 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9516902

007462 นางสมณี   ตากนัทา 1 นางสมณี ตากนัทา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่2/1 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481212

007469 นางอุไร   สุทธิพงษ์ 1 นางอุไร สุทธิพงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่72/4 ถ.ระแกง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-273507

007503 นายจิระวฒัน์   วียะศรี 3 นายจิระวฒัน์ วียะศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่176/1 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 07-9147613

007514 นายบญุช่วย   อุดชา 1 นายบญุช่วย อุดชา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่14 ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 089-4333022

007645 นางอ าไพ   สุแกว้ 2 นางอ าไพ สุแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่43 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-464059

007672 น.ส.รัญจวน   ชมภูรัตน์ 1 น.ส.รัญจวน ชมภูรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่35 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-0356948

007790 นางจิราภรณ์   มาพวง 1 นางจิราภรณ์ มาพวง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่17 ม.1 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50260 053-355705,086-1970784

007821 นายประสิทธ์ิ   ยิง่สมคัร 1 นายประสิทธ์ิ ยิง่สมคัร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่150/219 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-8819501,084-8515569

007832 นางวรรณวิไล   สมทุรทยั 1 นางวรรณวิไล สมทุรทยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/2 ซอย 5 ถ.หม่ืนดา้มพร้าคต ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300 095-6762181

007900 น.ส.เพียรทอง   ไชยวงศค์  า 2 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศค์  า บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่153 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

007901 นายพิเชฐ   ค  ารินทร์ 1 นายพิเชฐ ค  ารินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่314 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-825099

007902 นางบปุผา   ค  ารินทร์ 1 นางบปุผา ค  ารินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่314 ม.9 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

007928 นางอรวรรณ   ค  าวรรณ 2 นางอรวรรณ ค าวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่18 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311956

007929 นางบญุเกิด   เมืองแกว้ 1 นางบญุเกิด เมืองแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่445 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481144

007945 นางอนงค ์  ศิริบตุร 1 นางอนงค ์ศิริบตุร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่112/2 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-312118/063-7455302

007946 นายอมัพร   ศิริบตุร 1 นายอมัพร ศิริบตุร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่112/2 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-312118/084-3748775

008206 นางแสงเวียน   เรือนโต 2 นางแสงเวียน เรือนโต บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่8/1 ม.12 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9507833

008207 ด.ต.ทองอินทร์   เรือนโต 0 นางแสงเวียน เรือนโต บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่8/1 ม.12 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 086-1850122

008266 นางภสัสร   หน่อนนัจา 1 นางภสัสร หน่อนนัจา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่192 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-0401171

008277 นายนงคส์กลพฒัน์   ผิวขาว 1 นายนงคส์กลพฒัน์ ผิวขาว บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่179 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-441396

009007 นางอรพินธุ ์  คูตระกลู 3 นางอรพินธุ ์คูตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่16 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481220,081-7960771

009013 นายศรีทนต ์  ค  าจินะ 2 นายศรีทนต ์ค  าจินะ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่25 ม.2 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835444,081-6819379

009019 นายผล   เจริญวรรณ์ 1 นายผล เจริญวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่117 ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824671,081-2886148

009022 นางจนัทร์ฟอง   ศรีสตับตุร 0 นายมานิต ศรีสตับตุร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่208 ม.5 ต.สนัพระเนตร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50210

009024 นางค าหนอ้ย   ธีรวชัรินทร์ 0 นางปราณี ศรีอา้ย บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่71 ม.8 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829345

009027 นางวนัเพญ็   ช่ืนจิตร 2 นางวนัเพญ็ ช่ืนจิตร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่165 ม.11 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835622,081-7460142

009036 นายสุรสิทธ์ิ   สิทธิชยั 1 นายสุรสิทธ์ิ สิทธิชยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่251 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-830426,084-6128442
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009040 นางป๋ัน   สิริมลู 0 นายพยงุศกัด์ิ สิริมลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่45 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835551,086-9247425

009042 นางอรพิน   ละอองอินทร์ 3 นางอรพิน ละอองอินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่209 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822118,086-9224363

009043 นายธุธชั   กริชสวรรค์ 3 นายธุธชั กริชสวรรค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่130/4 ม.15 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 083-2092585

009044 นางกานดา   กริชสวรรค์ 0 นายธุธชั กริชสวรรค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่135 ม.15 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 083-2092585

009045 นางกญัญาพชัร   โสทรทวีพงศ์ 0 นายธุธชั กริชสวรรค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่135 ม.15 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 083-2092585

009051 นางปราณปรียา   สุวรรณหล่อ 2 นางปราณปรียา สุวรรณหล่อ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่289/5 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-426019,081-9501969

009052 น.ส.พวงเพชร   สุวรรณ 1 น.ส.พวงเพชร สุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่11 ม.6 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-363595,089-8388390

009058 นายเปล่ียน   สุทธิพงศ์ 1 นายเปล่ียน สุทธิพงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่72/4  ซ.3ก ถ.ระแกง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-449272,081-4377663

009059 นางสุมาลี   อาษากิจ 3 นางสุมาลี อาษากิจ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่123 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311727,089-6332887

009060 น.ส.อนงค ์  สุวรรณกนัธา 1 น.ส.อนงค ์สุวรรณกนัธา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่100 ถ.ระแกง ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-209056

009061 นายสวสัด์ิ   ใจทอง 2 นายสวสัด์ิ ใจทอง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่100 ม.9 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-837325,082-2969128

009063 นายประเสริฐ   ศรีถาวร 2 นายประเสริฐ ศรีถาวร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่99 ม.2 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829844,081-3860746

009064 นางบรรจง   ศรีถาวร 0 นายประเสริฐ ศรีถาวร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่99 ม.2 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829844,085-6241494

009072 นายสุทธิวฒัน์   วียะศรี 0 นายจิระวฒัน์ วียะศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่177 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-028096

009077 นางทองสาย   เลก็ตระกลู 3 นางทองสาย เลก็ตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่174 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311953,081-8840133

009078 นายอมรศกัด์ิ   เลก็ตระกลู 0 นางทองสาย เลก็ตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่174 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311953,082-1855537

009080 นางจิตรวรรณ   จินะวงศ์ 2 นางจิตรวรรณ จินะวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่181/2 ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-325797,081-2870591

009081 นายเสรี   จินะวงศ์ 0 นางจิตรวรรณ จินะวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่181/1 ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-325797,089-9986229

009088 นางบู ้  อินตน้ 0 นายประเสริฐ อินตน้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่79 ม.9 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 089-4298388

009089 นายศรีนวล   สุรินค า 0 นายเสน่ห์ สุรินทร์ค  า บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่46 ม.6 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360

009093 นางพิไลพรรณ   จนัไชยศรี 1 นางพิไลพรรณ จนัไชยศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่9 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822843,086-1900467

009095 นายแกว้   สุวรรณบตุร 0 นางเพญ็จนัทร์ สุวรรณบตุร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่108 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824621

009100 นายดวงค า   วียะศรี 0 นายจิระวฒัน์ วียะศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่259 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

009106 น.ส.ทศันีย ์  วงัค  า 1 น.ส.ทศันีย ์วงัค  า บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่118 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-026128,081-1113371

009107 นายอิศรพงศ ์  เทพมาลยั 2 นายอิศรพงศ ์เทพมาลยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่192/110 ม.4 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 081-0203265

009108 นางนวล   เทพมาลยั 0 นายอิศรพงศ ์เทพมาลยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่121 ม.9 ต.ริมปิง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-835476,081-0203265

009110 นายเฉลิมพล   ทองสุรเดช 0 นางเขม็ทอง ทองสุรเดช บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่56 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835279,081-3660263

009111 นางศศิธร   ไชยวงศ์ 0 นายเจริญไชย ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่266/4 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-4245851,082-0331516

009128 นางค า   สุแกว้ 0 นางอ าไพ สุแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่43 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-464059

009130 นางไพรวลัย ์  สุวรรณหล่อ 0 นางปราณปรียา สุวรรณหล่อ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่289/6 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-426019



บ ำนำญเขต 4 สันป่ำตอง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

009132 นายจ าเริญ   ทะนนัไชย 0 นางอรพินธุ ์คูตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่17 ม.1 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481220

009134 นางใส   ชยัแดง 0 น.ส.นงเยาว ์ชยัแดง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่64 ม.3 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

009214 นางอ าพนั   ทะนนัไชย 0 นางอรพินธุ ์คูตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่17 ม.1 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481220

010550 นางปัน   ใสดี 0 น.ส.นวลตา ใสดี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่81 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311913

010793 นางอุ่นเรือน   ป๋ันค า 0 นางอุไร ทนานิน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่5 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

010901 นายศรี   ป๋ันค า 0 นางอุไร ทนานิน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่5 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

011550 นางทองพลู   สมคะเณย์ 2 นางทองพลู สมคะเณย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่45 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835055,089-8543953

011938 นางบวัตอง   วงษสุ์วรรณ์ 0 น.ส.สุมิตรา วงษสุ์วรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่3 ม.13 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835266

012018 นางป่ิน   รักษาศิลป์ 0 นายสามารถ รักษาศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่901 ม.5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 081-9528305

012029 นางอุทมุพร   ยาวิลาศ 1 นางอุทมุพร ยาวิลาศ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่7 ม.7 ต.สนักลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822988,084-9480791

012039 นางประทมุพร   เทพมาลยั 1 นางประทมุพร เทพมาลยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่228 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835476,081-0203265

012053 น.ส.อรอนงค ์  ค  ามลู 2 น.ส.อรอนงค ์ค  ามลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่240/1 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824373,087-6573540

012054 นางอุไร   ค  ามลู 0 น.ส.อรอนงค ์ค  ามลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่240/1 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824373

012188 นางเสาวณี   ปันเขียว 1 นางเสาวณี ปันเขียว บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่75 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835501,084-9480161

012438 นางธญัญรัตน์   สามคัคีธรรม 1 นางธญัญรัตน์ สามคัคีธรรม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่57/3 ม.7 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-023326,085-8673073

012473 นางณัฎฐิรา   ถาวรรักษ์ 3 นางณัฎฐิรา ถาวรรักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่203 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-489188,081-7244072

012474 นายสุบนั   ถาวรรักษ์ 0 นางณัฎฐิรา ถาวรรักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่203 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-489188,081-7654164

012475 นางบาน   วิรุฬห์วิริยางกรู 0 นางณัฎฐิรา ถาวรรักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่203 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-489188

012477 นางอนงค ์  ศรีบญุมี 2 นางอนงค ์ศรีบญุมี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่216 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-028125,081-5948081

012478 นางจนัค  า   ธรรมเสนา 0 นางอนงค ์ศรีบญุมี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่216 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-028125

012479 นางนงคราญ   เรือนมลู 1 นางนงคราญ เรือนมลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่260/2 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-312559,085-7156874

012482 นางนวล   อินตะ๊วงค์ 0 นางวิไลวรรณ อินทร์เสาร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่239 ม.12 ต.ป่าง้ิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย ์57260 082-1955483

012483 นางจนัทร์เพญ็   พงษป์วน 2 นางจนัทร์เพญ็ พงษป์วน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่105 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 080-8498436

012484 นางนวล   สุรินทร์ 0 นางจนัทร์เพญ็ พงษป์วน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่105 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 080-8498436

012489 นายบญุเถลิง   นวรัฐ 0 นางอรพิน ละอองอินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่55 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822724

012490 นางจนัทร์ต๊ิบ   นวรัฐ 0 นางอรพิน ละอองอินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่55 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822724

012494 นางแสงจนัทร์   ค  ามาสาร 2 นางแสงจนัทร์ ค  ามาสาร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่6/1 ม.3 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-1513388

012501 นางกรรณิการ์   นนัติ 2 นางกรรณิการ์ นนัติ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่35/1 ม.4 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 085-2608510

012502 นางสุธรรม   ทองรส 0 นางกรรณิการ์ นนัติ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่35 ม.4 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-428337

012505 นางปราณี   กลุวรหทยั 0 นางจุฑานนัท ์กอ้นแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่93 ม.3 ต.นาทะนุง อ.นาหม่ืน จ.น่าน รหัสไปรษณีย ์55180
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012509 นางจนัทร์สม   ไชยวงศค์  า 0 น.ส.เพียรทอง ไชยวงศค์  า บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่27 ม.5 ต.แมท่า อ.แมอ่อน จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50130

012514 นางธดาภรณ์   แสงสุวรรณ์ 1 นางธดาภรณ์ แสงสุวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่166 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-355458

012516 น.ส.ประไพ   พกัตรเกษม 2 น.ส.ประไพ พกัตรเกษม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่152 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-0389547

012517 นางทองอินทร์   พกัตรเกษม 0 น.ส.ประไพ พกัตรเกษม บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่204/3 ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-200995

012519 นายสม   พรหมแกว้ 0 นางอรอนงค ์บญุเจริญ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่23 ม.9 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

012520 นางสายพิณ   ธิวงค์ 2 นางสายพิณ ธิวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่58 ม.3 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311460,086-1879187

012522 นางกานดา   ญาณมงคลศิลป์ 2 นางกานดา ญาณมงคลศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่379 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824184,086-1881847

012523 นางบวัแกว้   เรืองศิริ 0 นางกานดา ญาณมงคลศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่379 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824184

012524 นางสมพร   ขวญัคง 1 นางสมพร ขวญัคง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่2 ม.11 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822408,081-0333449

012531 น.ส.กตัติกา   แซ่เตีย 0 นางฐิตารีย ์ค  านิล บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่48 ซ.3ก ถ.ศรีปิงเมือง ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 084-6146716

012532 นางสุปราณี   กนัทาปัน 2 นางสุปราณี กนัทาปัน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่274 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-9508508

012533 นายสอน   กนัทะสี 0 นางสุปราณี กนัทาปัน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่3 ม.3 ต.สนักลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822897

012535 นายวรงคก์ร   ไชยวงศ์ 0 นายจรัล ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่36 ม.5 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481115,080-0448128

012536 นางบญุป๋ัน   ไชยวงศ์ 0 นายจรัล ไชยวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่26 ม.9 ต.สนัก าแพง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50130 053-331897

012537 น.ส.เครือมาศ   เพญ็บญุ 3 น.ส.เครือมาศ เพญ็บญุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-203064,081-8830863

012538 นายมนตช์ยั   เพญ็บญุ 0 น.ส.เครือมาศ เพญ็บญุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-203064

012539 นางละออง   เพญ็บญุ 0 น.ส.เครือมาศ เพญ็บญุ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-203064

012540 นายประพนัธ์   จิรจรัสตระกลู 1 นายประพนัธ์ จิรจรัสตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่128 ม.1 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-026110,084-3785031

012545 นายทอง   พทุธโยธา 0 นายมานิตย ์พทุธโยธา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่146 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

012546 นางจนัทร์ตา   พทุธโยธา 0 นายมานิตย ์พทุธโยธา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่146 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

012547 นายธิติวุฒิ   พทุธโยธา 0 นายมานิตย ์พทุธโยธา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/9 ม.3 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-111416

012548 นางอญัชลี   เกิดค  า 1 นางอญัชลี เกิดค า บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่22 ซอย 3 ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-510475,084-1764266

012549 นายสุริยา   เกิดค  า 1 นายสุริยา เกิดค า บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่109 ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 089-2623855

012552 นางเรือนแกว้   แสงจนัทร์ 0 นางศรีจนัทร์ แสงเข่ือนแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่89 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

012553 นายค า   แสงจนัทร์ 0 นางศรีจนัทร์ แสงเข่ือนแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่89 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

012580 นางดวงฤดี   พงษเ์ทอดศกัด์ิ 2 นางดวงฤดี พงษเ์ทอดศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่44 ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-275548,086-1944706

012581 นางสวิง   เทพวงศ์ 0 นางดวงฤดี พงษเ์ทอดศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่46/5 ซอย 2 ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-200176

012582 น.ส.อมัพา   ปัญญาหาร 2 น.ส.อมัพา ปัญญาหาร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141 ม.2 ต.สนัป่าเปา อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50210 053-039602,089-7007646

012583 นางเป็ง   ปัญญาหาร 0 น.ส.อมัพา ปัญญาหาร บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141 ม.2 ต.สนัป่าเปา อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50210 053-039602

012584 นายประทวน   เรือนมลู 1 นายประทวน เรือนมลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่260/2 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311874,089-8382874
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012587 นายอษิ   เรือนศรี 0 นางธนภร เรือนศรี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่150/58 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 080-1237290

012589 นายอุตส่าห์   หลา้ปาวงศ์ 0 นายสกลุ หลา้ปาวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่17 ม.3 ต.จางเหนือ อ.แมเ่มาะ จ.ล าปาง รหัสไปรษณีย ์50120

012590 นางบวัเก๋ียง   หลา้ปาวงศ์ 0 นายสกลุ หลา้ปาวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่17 ม.3 ต.จางเหนือ อ.แมเ่มาะ จ.ล าปาง รหัสไปรษณีย ์50120

012593 นายเกรียงไกร   ช านาญคา้ 3 นายเกรียงไกร ช านาญคา้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141/66 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-3717121

012594 นายแกว้ลูน   ช านาญคา้ 0 นายเกรียงไกร ช านาญคา้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่11/1 ม.12 ต.แมก่า๊ อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-0294826, 084-3717121

012601 นางทองพนู   มณีวรรณ์ 1 นางทองพนู มณีวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่10 ม.7 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-312264,089-6366799

012603 นางรัตนา   ใจเสมอ 2 นางรัตนา ใจเสมอ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่170/1 ม.7 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822046,086-1851370

012604 นางค า   ปันทะนนัท์ 0 นางรัตนา ใจเสมอ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่170 ม.7 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

012605 นางประชิต   ไชยสุยะ 2 นางประชิต ไชยสุยะ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่3 ม.11 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-432820,081-7830751

012606 นายสี   จนัทากาศ 0 นางประชิต ไชยสุยะ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่68 ม.7 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-432820,081-7830751

012607 นายดวงค า   ค  าจนัทร์ 1 นายดวงค า ค  าจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่147/102 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-427138,084-6115313

012608 นายวิฑูรย ์  ปัญญาดี 2 นายวิฑูรย ์ปัญญาดี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141/90 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 086-9211868

012609 ร.ต.ต.อินทร   ปัญญาดี 0 นายวิฑูรย ์ปัญญาดี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่32/1 ถ.ร่องซอ้ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ รหัสไปรษณีย ์54000

012612 นางทองพนู   พละปัญญา 0 นางวาสนา ปฤษณภาณุรังษี บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่1/3 ถ.มลูเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 053-278536

012613 นางมาลีวลัย ์  เมืองวงศ์ 0 นางรัตนา เมืองวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่41 ม.8 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481197,089-8526459

012615 นางบวัใย   อินทร์ค  า 0 นางราตรี มณีขติัย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่100 ม.7 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829175,081-3878851

012616 นางค าแปง   สิงห์โตทอง 0 นางสายหยดุ สมบรูณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่122 ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340

012617 นายอา้ย   หอมหวล 0 นางอนงค ์บญุเป็ง บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่138 ม.11 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822403

012618 นางแสงหลา้   สิทธิมลู 0 นายประเสริฐ สิทธิมลู บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่93 ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-830275

012620 นายสมศกัด์ิ   ไชยยา 2 นายสมศกัด์ิ ไชยยา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่243/23 ม.2 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829828,081-9988310

012621 นายค าปัน   ไชยยา 0 นายสมศกัด์ิ ไชยยา บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่143/1 ม.7 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-829828,081-9988310

012622 นายถนอม   ปวงค า 0 นายเอนก ปวงค า บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่153 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-4851183, 089-9539469

012624 นางแกว้ลูน   แปงทิพย์ 0 นางงามนิตย ์พรหมวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่62/2 ม.2 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140

012625 นายสิงห์แกว้   ทา้วอินทร์ 0 นางเยาวเรศ สนประเทศ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่29 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-823369

012634 นางประเทียบ   ปาปวน 2 นางประเทียบ ปาปวน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่117/1 ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-355651,084-4865651

012635 นายถวิล   ปาปวน 0 นางประเทียบ ปาปวน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่117/1 ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-355651,086-1948845

012636 นางทศันีย ์  ธรรมไชย 3 นางทศันีย ์ธรรมไชย บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่231/1 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-823974,085-7107326

012638 นางศรีบตุร   ชยัวุฒิ 0 นางทศันีย ์ธรรมไชย บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่231 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-823974,085-7107326

012642 นางเครือทิพย ์  อินตุย้ 1 นางเครือทิพย ์อินตุย้ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่141/85 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-0369389

012643 นายจู   มหานนัท์ 0 นายจรัญ มหานนัท์ บ  านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่233 ม.3 ต.เหล่ายาว อ.บา้นโฮ่ง จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51130 053-578108



บ ำนำญเขต 4 สันป่ำตอง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

012658 นายสมบรูณ์   ค  าวรรณ 0 นางอรวรรณ ค าวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่18 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311956

012859 นายประจวบ   ค  าพิชยั 1 นายประจวบ ค  าพิชยั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่583 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822248,086-9221770

013476 นางทศพร   บญุสม 0 นางสุมาลี อาษากิจ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่123 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311727

013477 น.ส.ทศัน์วรรณ   อาษากิจ 0 นางสุมาลี อาษากิจ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่123 ม.2 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311727,081-6715013

013512 น.ส.วรกานต ์  ใจสุบรรณ 0 นางล าดวน ใจสุบรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่35 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835912,083-2091900

013644 นางศรีพรรณ์   สุรินทร์ค  า 0 นายเสน่ห์ สุรินทร์ค  า บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่33 ม.8 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-9508839

013732 นายพงศพ์นัธุ ์  ไชยวณัณ์ 1 นายพงศพ์นัธุ ์ไชยวณัณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่147 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311579,083-5648778

013733 นางวนัทนีย ์  ไชยวณัณ์ 1 นางวนัทนีย ์ไชยวณัณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่147 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-311579,089-4334147

013804 นายณรงค ์  ตุ่นจาเรือน 1 นายณรงค ์ตุ่นจาเรือน บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่338/4  ซ.7 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7838996

013921 นางราตรี   ล  านวล 1 นางราตรี   ล  านวล บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่167 ม.7 ถ.- ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 086-1816897

013980 นางสร้อยดวง   นนัโท 2 นางสร้อยดวง   นนัโท บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่67 ม.2 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-6344151

013981 นายไพโรจน์   นนัโท 0 นางสร้อยดวง   นนัโท บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง ท่ีอยู ่67 ม.2 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

014050 นายวสนัต ์  ใจวงั 0 นางศรีพรรณ ใจวงั บ านาญสพป.ชม.4 สนัป่าตอง 114 ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 081-7838698



บ ำนำญเขต 4 สำรภี

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

000303 นายทองเนตร   อุ่นบา้น 2 นายทองเนตร อุ่นบา้น บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 6/1 ม.11 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-5916605

000330 นางมลัลิกา   อุ่นบา้น 0 นายทองเนตร อุ่นบา้น บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 6/1 ม.11 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 097-0074696

000395 น.ส.ดมัพิกา   สิทธิพนัธ์ 1 น.ส.ดมัพิกา สิทธิพนัธ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 29 ม.1 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-804741,081-3879120

000407 นางพวงทอง   ยืนบุญ 1 นางพวงทอง ยืนบุญ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 2/4 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-6036504

000591 นายนคร   คุรุกิจกุล 2 นายนคร คุรุกิจกุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 76 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-7583835

000654 นางสุมล   เข่ือนค า 2 นางสุมล เข่ือนค า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 17 ม.6 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 082-6956274

000770 นายธนู   มีสตัย์ 3 นายธนู มีสตัย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 221 ม.9 ถ.เชียงใหม่ - ล าพนู ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 089-4333774

000771 นางมลิวลัย ์  มีสตัย์ 0 นายธนู มีสตัย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 221 ม.9 ถ.ล าพนู - เชียงใหม่ ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 081-9513828

000891 น.ส.พิมพใ์จ   สุขสุเสียง 1 น.ส.พิมพใ์จ สุขสุเสียง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 541/115 ซอยหมู่บา้นการเคหะ ถ.ล าพนู ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000

000901 นางแสงจนัทร์   ไชยสุรินทร์ 3 นางแสงจนัทร์ ไชยสุรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 95 ม.5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

000930 นางวนิดา   สมบติั 2 นางวนิดา สมบติั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 121 ถ.มหาโชค ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-223741,081-6025590

001138 นายประดิษฐ์   อินตะ๊แดง 1 นายประดิษฐ์ อินตะ๊แดง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 2 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-323079,084-8044774

001144 นางพิไล   อินตะ๊แดง 1 นางพิไล อินตะ๊แดง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 2 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-323079,089-5562664

001198 นางกรรณิการ์   กนัทะวงค์ 0 นางแสงเดือน ปัญญานะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 69/2 ม.1 ถ.เชียงใหม่ - ล าพนู ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 053-558071,086-1797285

001199 นายเสน่ห์   กนัทะวงค์ 0 นางแสงเดือน ปัญญานะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 69/2 ม.1 ถ.เชียงใหม่ - ล าพนู ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 053-558071,087-1829765

001296 นางผอ่งพรรณี   เป็งธินา 1 นางผอ่งพรรณี เป็งธินา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 63 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-9801387

001299 นายวีระชยั   ไชยประคอง 1 นายวีระชยั ไชยประคอง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 239 ม.3 ต.สนัปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50220 091-8520179

001400 นางรัตนาภรณ์   ขนัธะ 2 นางรัตนาภรณ์ ขนัธะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 80 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420836,091-8548984

001401 นายสุเทียร   ขนัธะ 0 นางรัตนาภรณ์ ขนัธะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 80 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420836,083-9423579

001427 นางจนัทร์ดี   ไพรินทร์ 1 นางจนัทร์ดี ไพรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 35/1 ม.3 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 085-4332244

001495 นายประเสริฐ   วงคช์ยั 2 นายประเสริฐ วงคช์ยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 37 ม.3 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-7415556

001504 นางแสงเดือน   ปัญญานะ 3 นางแสงเดือน ปัญญานะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 96 ม.1 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-103120,085-6788939

001505 นายมงคล   ปัญญานะ 2 นายมงคล ปัญญานะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 96 ม.1 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-103120,086-9144472

001541 นายสิทธิพงษ ์  ลงัการ์พินธุ์ 1 นายสิทธิพงษ ์ลงัการ์พินธุ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 49/2 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 081-9513842

001554 นางผอ่งพรรณ์   ค  ามงคล 2 นางผอ่งพรรณ์ ค  ามงคล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 119/1 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 094-6192626
001564 นางพรศิริ   ลงัการพินธุ์ 1 นางพรศิริ ลงัการพินธุ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 49/2 ถ.ราชอุทิศ ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 085-0398875

001708 น.ส.พลูของ   หาญใจ 3 น.ส.พลูของ หาญใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 127 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321387,086-1173147

001727 นางพรรณี   สมัฤทธ์ิ 2 นางพรรณี สมัฤทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 26 ม.1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422530,086-1968179
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001729 นายวฒันะ   สมัฤทธ์ิ 0 นางพรรณี สมัฤทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 26 ม.1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422530,081-1794010

001758 นางสุพิน   อภิวงศง์าม 0 นายสุบรรณ สมทศัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 170 ม.5 ต.บา้นธิ อ.บา้นธิ จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51180 081-0280840

001880 นายไสว   สงวนวงควิ์จิตร 1 นายไสว สงวนวงควิ์จิตร บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 24  ซ.7/1 ม.4 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-6102085

001996 นางทองใบ   พิศวงศ์ 1 นางทองใบ พิศวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 21/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 053-510512,081-5316610

002007 นางเปรมจิต   เช่ียวศิลป์ 1 นางเปรมจิต เช่ียวศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 2/1 ต.ชา้งม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-234651,081-5316575

002031 นางวนัดี   แสงอรุณศิริ 1 นางวนัดี แสงอรุณศิริ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 329 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426503,089-2657455

002061 นางมะลิ   สุภา 1 นางมะลิ สุภา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 10/2 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322617,081-9985346

002361 นายนเรศ   นนทวาสี 0 นางเกษร นนทวาสี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 26/1 ม.1 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966080,081-7725408

002362 นางเกษร   นนทวาสี 2 นางเกษร นนทวาสี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 26/1 ม.1 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966080,081-7725408

002449 นางรัชนี   สุขส าราญ 2 นางรัชนี สุขส าราญ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 103/1 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1729414

002450 พ.อ.อ.ทวน   สุขส าราญ 0 นางรัชนี สุขส าราญ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 125/1 ม.2 ต.หนองหนาม อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 081-9607669

002515 นางวฒันา   คุรุกิจกุล 0 นายนคร คุรุกิจกุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 70/1 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-7583835

002675 นางจริยา   ภูมิวิเศษ 2 นางจริยา ภูมิวิเศษ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 159/41 ม.13 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100

002814 นางสิริกาญจน์   พีรัชพฒันเดช 1 นางสิริกาญจน์ พีรัชพฒันเดช บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 53/1 ม.9 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130

002820 นางอารีรัตน์   วงศลื์อ 2 นางอารีรัตน์ วงศลื์อ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 124/250 ม.3 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-850438,061-7852814

002847 นางสุมาลี   มหากนัธา 1 นางสุมาลี มหากนัธา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 143  ซ.11 ม.6 ถ.สนัป่ายาง ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 053-560384,081-9502024

002856 นางบุญมี   สมุทรทยั 1 นางบุญมี สมุทรทยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 1 ซ.5 ถ.หม่ืนดา้มพร้าตค ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-412019

002861 นางแสงจนัทร์   เมืองอินทร์ 1 นางแสงจนัทร์ เมืองอินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 69 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321081

002864 นางจนัทร์ศรี   ไชยกณัทา 1 นางจนัทร์ศรี ไชยกณัทา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 125 ม.5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321550

002865 นายอินตา   นามแกว้ 1 นายอินตา นามแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 58 ม.4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 085-5266299

002871 นางศรีเนียม   ธารารักษ์ 1 นางศรีเนียม ธารารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300

002873 นายสมจิต   กตญัญู 1 นายสมจิต กตญัญู บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 109/1 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321386

002876 นายบุญมา   กาวีวงค์ 2 นายบุญมา กาวีวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300

002877 นางบวัเครือ   กาวีวงค์ 0 นายบุญมา กาวีวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300

002882 นางผาสุข   เสาร์เสาวภาคย์ 1 นางผาสุข เสาร์เสาวภาคย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 5 ซ.1ข ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-141496,087-7265918
002884 นายประสิทธ์ิ   ศิริเจริญ 1 นายประสิทธ์ิ ศิริเจริญ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300

002886 นางแน่งนอ้ย   ศรีวิไล 2 นางแน่งนอ้ย ศรีวิไล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 171/15 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-128162,081-5309277

002887 นายวิเชียร   ศรีวิไล 0 นางแน่งนอ้ย ศรีวิไล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 171/15 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-128162,081-6711620
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002889 นางนงนุช   กตญัญู 1 นางนงนุช กตญัญู บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 109/2 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422354,096-4459087

002890 นายประทีป   จนัตะ๊มา 1 นายประทีป จนัตะ๊มา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 62 ม.2 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 089-8559937

002891 นางธนัยนนัท ์  สุทะปานนัทน์ 1 นางธนัยนนัท ์สุทะปานนัทน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 65/1 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-1922094

002893 นายจรูญ   ภิรมย์ 1 นายจรูญ ภิรมย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 161 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321927,084-6174680

002905 นายบุญศรี   แสงซอน 2 นายบุญศรี แสงซอน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 30/3 ถ.ประชาสมัพนัธ์ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-820744,081-6720145

002906 นางประภา   แสงซอน 0 นายบุญศรี แสงซอน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 30/3 ถ.ประชาสมัพนัธ์ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100

002909 นายบุญอยู่   เงาโสภา 1 นายบุญอยู่ เงาโสภา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 13 ม.3 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1806878

002916 นางบวัเรียว   นิรัติศยักุล 2 นางบวัเรียว นิรัติศยักุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 46 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321574,081-5318446

002917 นายพรชยั   นิรัติศยักุล 0 นางบวัเรียว นิรัติศยักุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 46 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-5318446

002918 นายสนิท   กตญัญู 1 นายสนิท กตญัญู บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 109/2  ซ.27 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422354,062-8566186

002921 นางนิภา   เขาหนองบวั 2 นางนิภา เขาหนองบวั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 125 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 089-1080700

002922 น.อ.สมภพ   เขาหนองบวั 0 นางนิภา เขาหนองบวั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 125 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 086-6177391

002923 นางอรวรรณ   โกประกิจ 1 นางอรวรรณ โกประกิจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 219 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

002924 นางอุบล   ปาลิวนิช 2 นางอุบล ปาลิวนิช บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 24 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321085,089-8520148

002928 นางประภาพรรณ   จนัตะกูล 2 นางประภาพรรณ จนัตะกูล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 250 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-0429250

002929 นายอนุชา   จนัตะกูล 0 นางประภาพรรณ จนัตะกูล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 250 ม.10 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-5598267

002931 นางศรีวรรณ   สายบวัทอง 1 นางศรีวรรณ สายบวัทอง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 6/1 ซ.3 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100

002933 นางมะลิวลัย ์  ป่ินตระกูล 2 นางมะลิวลัย ์ป่ินตระกูล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 297 ม.4 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50330 089-1919354

002935 นายท านุ   รัตนนัต์ 1 นายท านุ รัตนนัต์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300

002938 นายประพนัธ์   ยาโน 0 นางนงลกัษณ์ ใจเดช บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 28 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1923432

002939 นายถนอมศกัด์ิ   พรหมวงั 0 นางเพญ็ศรี พรหมวงั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 3 ม.2 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321525,081-6719396

002943 นายชุน   วงคภู์งา 2 นายชุน วงคภู์งา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 253 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321530,081-8859943

002944 นางจรวยพร   วงศภู์งา 0 นายชุน วงคภู์งา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 253 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321530,081-8859943

002947 นางปาริชาติ   ตาปัน 3 นางปาริชาติ ตาปัน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 284 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-2612371

002949 นายพิศาล   พรดรัณภพ 2 นายพิศาล พรดรัณภพ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 158/19 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-850659,081-3661099
002950 นางนงลกัษณ์   ใจเดช 3 นางนงลกัษณ์ ใจเดช บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 136/1 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-8811226

002951 นายบุญมี   สายบุญ 2 นายบุญมี สายบุญ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 62 ม.6 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-9529356

002952 นางขนัแกว้   สายบุญ 0 นายบุญมี สายบุญ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 62 ม.6 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 083-1531117



บ ำนำญเขต 4 สำรภี

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

002955 นางบุญทอง   พรหมเทศน์ 2 นางบุญทอง พรหมเทศน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 5 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321804

002957 นางพรรณี   เงาค  า 1 นางพรรณี เงาค  า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 51 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322155,081-0209454

002962 นายเฉลิม   เดชะเรืองศิลป์ 1 นายเฉลิม เดชะเรืองศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 192/1 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-9805043

002966 นางชมพนูช   สุทธิประภา 1 นางชมพนูช สุทธิประภา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 74/3 ม.3 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-6339920

002968 นางสมใจ   วฒันพนัธ์ 1 นางสมใจ วฒันพนัธ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 61 ถ.เวียงบวั ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 086-6895696

002973 น.ส.นิตยา   ไชยทิพย์ 1 น.ส.นิตยา ไชยทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 4/10 ถ.ศรีปิงเมือง ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-276481,089-4309912

002974 นางสายพิณ   สมุทรทยั 1 นางสายพิณ สมุทรทยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 140/6 ม.10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 086-9100987

002977 นางลาวลัย ์  อยู่ย ัง่ยืน 2 นางลาวลัย ์อยู่ย ัง่ยืน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 237/42 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 089-7575262

002978 นายสุวรรณ   อยู่ย ัง่ยืน 0 นางลาวลัย ์อยู่ย ัง่ยืน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 237/42 ม.6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 089-7575262

002980 น.ส.สุวรรณรัศมี   ณเชียงใหม่ 1 น.ส.สุวรรณรัศมี ณ เชียงใหม่ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 340/1 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321704,091-8539952

002983 นางนฤมล   รัตนค านวณ 1 นางนฤมล รัตนค านวณ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 169 ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 086-9101974

002984 นายบุญสรวง   สายเกิด 2 นายบุญสรวง สายเกิด บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 64/2 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 062-0363564

002985 นายวรรณ   ทองงาม 1 นายวรรณ ทองงาม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 43 ซ.1 ถ.ศิริธร ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-211325

002986 นางอรพรรณ   พรหมใจ 1 นางอรพรรณ พรหมใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 83 ม.2 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-3878112

002987 นางอุไร   ไพรินทร์ 2 นางอุไร ไพรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 111/1 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

002988 นายบรรณสิทธ์ิ   ไพรินทร์ 0 นางอุไร ไพรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 111/1 ม.4 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-429518,081-7644266

002989 นายจ ารัส   องคไ์ชย 2 นายจ ารัส องคไ์ชย บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300

002990 นางลกัษณ์ประไพ   องคไ์ชย 0 นายจ ารัส องคไ์ชย บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300

002991 นางเพลินพิศ   มุสิกะพงษ์ 1 นางเพลินพิศ มุสิกะพงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 541/33  ซ.2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-329784

002994 นายทวี   กอ้นจ าปา 1 นายทวี กอ้นจ าปา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 76 ม.3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 087-7279292

002996 นางจินดา   จนัทร์อินทร์ 1 นางจินดา จนัทร์อินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 38 ม.9 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816580,090-0641273

002997 นายบวร   สมุทรทยั 1 นายบวร สมุทรทยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 140/6 ม.10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 086-9194693

002998 น.ส.ลดัดา   อกัษรพรหม 1 น.ส.ลดัดา อกัษรพรหม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 34 ม.13 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-3671959

003003 นางมณี   บุญประดบั 1 นางมณี บุญประดบั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 71 ม.10 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 085-2877059

003004 นายจรัส   พรหมใจ 1 นายจรัส พรหมใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 83 ม.2 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-8527139
003009 นายวิจารณ์   วงศก์ณัฑรักษ์ 1 นายวิจารณ์ วงศก์ณัฑรักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 78 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-8848553

003010 นายอนุวฒัน์   อุปพงษ์ 1 นายอนุวฒัน์ อุปพงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 13 ม.3 ต.หนองชา้งคืน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 053-541022,061-7876526

003011 นายอุทยั   ยามวงศ์ 2 นายอุทยั ยามวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 150 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420065,082-3913855
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003019 นายบรรจง   ยะสุค  า 2 นายบรรจง ยะสุค  า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 5/4 ม.5 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-0207007

003022 นางอรวรรณ   สุวรรณพรหม 1 นางอรวรรณ สุวรรณพรหม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 80 ม.1 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-429429,086-9161782

003023 นายณรงค ์  เขียววนั 1 นายณรงค ์เขียววนั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 36 ม.4 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-8534720

003024 นางยพิุน   ทองจ ารัส 1 นางยพิุน ทองจ ารัส บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 27 ม.7 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428888,087-1768890

003026 นางกลัยาณี   อุปพงษ์ 1 นางกลัยาณี อุปพงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 13 ม.3 ต.หนองชา้งคืน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 087-6918182

003029 นางเพญ็พรรณ   เงาโสภา 2 นางเพญ็พรรณ เงาโสภา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 13 ม.3 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-8106592

003030 นายปริญญา   โปธายะ 1 นายปริญญา โปธายะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 39 ม.1 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

003036 นายสุนทร   สุวรรณพรหม 1 นายสุนทร สุวรรณพรหม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 80 ม.1 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-429429,092-1801580

003037 จ.ส.อ.วุฒิไกร   ไชยจินดา 0 นางวนัเพญ็ ไชยจินดา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 179 ม.4 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

003038 นางดวงเดือน   วิริยะนราทิพย์ 1 นางดวงเดือน วิริยะนราทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 102 ม.1 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 094-6035448

003041 นางระจิต   ค  าฟู 1 นางระจิต ค  าฟู บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 49 ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 093-1865628/099-3698333/065-4612450

003042 นายพรชยั   ขนัทะนสั 2 นายพรชยั ขนัทะนสั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 104/1 ม.6 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150

003043 นางเรณู   ขนัทะนสั 0 นายพรชยั ขนัทะนสั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 104/1 ม.6 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 085-4455686

003046 นางอนงคพ์ร   ทองวรรณ 2 นางอนงคพ์ร ทองวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 300 ถ.สนัป่ายาง ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 053-563460,061-3085292

003047 นายกิตติศกัด์ิ   ทองวรรณ 0 นางอนงคพ์ร ทองวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 300 ถ.สนัป่ายาง ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู

003048 นางสมใจ   เกิดค  า 1 นางสมใจ เกิดค า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 13/1 ม.9 ต.หนองชา้งคืน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150

003053 นายดวงรัตน์   วิริยะนราทิพย์ 1 นายดวงรัตน์ วิริยะนราทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 102 ม.1 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 083-7609794

003054 นายคงฤทธ์ิ   ทศันียด์  ารงณ์กุล 1 นายคงฤทธ์ิ ทศันียด์  ารงณ์กุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 26 ม.1 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966136,086-1821916

003055 นางประทุมพร   เกษสุข 1 นางประทุมพร เกษสุข บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 24 ม.3 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 095-1349159

003057 นายประทุน   หาญใจ 1 นายประทุน หาญใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 184 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

003061 นายเจริญสุข   จนัทร์เล่ือน 2 นายเจริญสุข จนัทร์เล่ือน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 268  ซ.6 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-9507180

003062 นางจิราภรณ์   บุญทวี 1 นางจิราภรณ์ บุญทวี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 134/1 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-5599048

003064 นางพวงทอง   ศิริมูล 1 นางพวงทอง ศิริมูล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 424 ม.4 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 097-9243495

003066 นายบุญธรรม   กาวี 1 นายบุญธรรม กาวี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 187 ม.8 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 093-2918219

003067 นายสุรชยั   นิยะมาศ 1 นายสุรชยั นิยะมาศ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 3/1 ม.2 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-325720,081-5970325
003068 นางศรีประไพ   ยานจนัทร์ 2 นางศรีประไพ ยานจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 19 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-247013

003069 นายอดุลย ์  ยานจนัทร์ 0 นางศรีประไพ ยานจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 19 ม.7 ถ.- ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 093-4196165

003071 นายธ ารง   อุตสาหปัน 1 นายธ ารง อุตสาหปัน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 80/15 ม.5 ถ.- ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 084-0463649
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003074 นางสุนีพนัธ์   วีระประเสริฐ 2 นางสุนีพนัธ์ วีระประเสริฐ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 280 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-325328,085-2149772

003075 นายณฐัพนัธ์   วีระประเสริฐ 0 นางสุนีพนัธ์ วีระประเสริฐ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 280 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-325328,081-9925414

003077 นางสุพตัรา   ทองจ ารัส 1 นางสุพตัรา ทองจ ารัส บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 68 ม.7 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-9985517

003081 นางจินตนา   สุขดี 1 นางจินตนา สุขดี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 167 ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1925427/094-6291908

003084 นายณรงค ์  รัตนกมลรัตน์ 2 นายณรงค ์รัตนกมลรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 314 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

003085 นางวิภา   รัตนกมลรัตน์ 0 นายณรงค ์รัตนกมลรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 314 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-1895336

003086 นางพิมพรรณ   นิยะมาศ 1 นางพิมพรรณ นิยะมาศ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 141 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-325720,089-6337075

003087 นางมนภรณ์   หาญใจ 1 นางมนภรณ์ หาญใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 184/1 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 094-1484228

003090 นางบุญใส   พรดรัณภพ 0 นายพิศาล พรดรัณภพ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 158/19 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-850659,082-1868810

003091 นางมาลี   วุฒิแขม 2 นางมาลี วุฒิแขม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 70 ม.7 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-6357863

003092 นางบานเยน็   พงศธรพิพฒัน์ 1 นางบานเยน็ พงศธรพิพฒัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 1/3 ม.1 ถ.ล าพนู-เชียงใหม่ ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 089-4359101

003093 นางจินดา   โปธายะ 2 นางจินดา โปธายะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 39 ม.1 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-9215236

003094 นางรัชนี   จิวหานงั 2 นางรัชนี จิวหานงั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 25/1 ม.1 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428143,087-1756847

003095 นายโกวิท   จิวหานงั 0 นางรัชนี จิวหานงั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 25/1 ม.1 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428143,086-1823599

003097 นายอุทยั   มาศิริ 2 นายอุทยั มาศิริ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 45 ม.3 ต.หนองชา้งคืน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 080-1213503

003098 นางปรานอม   มาศิริ 0 นายอุทยั มาศิริ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 45 ม.3 ต.หนองชา้งคืน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 085-6230902

003103 นางศรีพรรณ   มหานุภาพ 1 นางศรีพรรณ มหานุภาพ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 59 ม.4 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-124197,097-9547279

003104 นางสุวรีย ์  ธะวิชยั 1 นางสุวรีย ์ธะวิชยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 48  ซ.4 ม.7 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428333,081-0244884

003113 นางศรีมวล   เขียววนั 1 นางศรีมวล เขียววนั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 36 ม.4 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-0250456

003117 นายวฒันา   กลายสุข 1 นายวฒันา กลายสุข บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 97 ม.1 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-9164042

003122 นางวนัเพญ็   ไชยจินดา 2 นางวนัเพญ็ ไชยจินดา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 179 ม.4 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-1156616

003319 นายดุสิต   เจริญศิลป์ 1 นายดุสิต เจริญศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 33 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50320 053-441730,081-8847678

003448 นายโอภาส   บุญทวี 0 นางสุภทัรา บุญทวี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 63 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-7968735

003475 นายโอฬาร   หาญใจ 1 นายโอฬาร หาญใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 226 ม.7 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420291,089-2668675

003517 นางสุนนัท ์  ศรียศ 1 นางสุนนัท ์ศรียศ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 6/2 ม.3 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 087-1815366
003567 นางจรัชชนนัท ์  มาดาวิศิษฎ์ 1 นางจรัชชนนัท ์มาดาวิศิษฎ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 189/88 ม.8 ต.ตน้เปา อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 087-6591641

003631 นายกิติพินนัต ์  หนุนสวสัด์ิ 2 นายกิติพินนัต ์หนุนสวสัด์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 298/56 ม.10 ตรอก/ซอย 21 ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 083-2844949

003656 นางภทัธีร์พรรณ   หนุนสวสัด์ิ 1 นางภทัธีร์พรรณ หนุนสวสัด์ิ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 298/56 ม.10 ตรอก/ซอย 21 ถ.- ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 089-8515808
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003738 น.ส.วิไลวรรณ   เหล่าศิริเสถียร 1 น.ส.วิไลวรรณ เหล่าศิริเสถียร บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 290 ม.9 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 084-8097039

003784 นายชวลิต   แพถนอม 1 นายชวลิต แพถนอม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 107/302 ม.5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-9612662

003791 นายอุดม   งามใส 4 นายอุดม งามใส บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 107 ม.6 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-6346123

003845 นางนนัทยา   งามใส 2 นางนนัทยา งามใส บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 107 ม.6 ถ.เชียงใหม่ - ล าพนู ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 091-0713745

003858 นางพรพิมล   ณาระศกัด์ิ 1 นางพรพิมล ณาระศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 45 ม.3 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321717,089-5527052

003924 น.ส.ประเทือง   ศิริ 1 น.ส.ประเทือง ศิริ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 6 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1849269

003930 นางอรชร   จนัทิมา 1 นางอรชร จนัทิมา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 108/1 ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 083-2059419

003951 นางบ าเพญ็   เกษทอง 2 นางบ าเพญ็ เกษทอง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 7 ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422568,087-5765731

003954 นางอรุณี   สุริยงค์ 1 นางอรุณี สุริยงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 2 ม.5 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-0200405

003955 นายอุไร   เกษทอง 1 นายอุไร เกษทอง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 7 ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422568,086-9137500

004108 นายสวิง   เตชะโสด 2 นายสวิง เตชะโสด บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 103/1 ม.4 ต.ประตูป่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 087-9944418

004109 นางศรีเรือน   เตชะโสด 0 นายสวิง เตชะโสด บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 103/1 ม.4 ต.ประตูป่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000

004111 นายประเสริฐ   สุขรัตน์ 2 นายประเสริฐ สุขรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 96 ม.12 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50280 088-3042214

004112 นางอมัพร   สุขรัตน์ 0 นายประเสริฐ สุขรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 90 ม.12 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50280

004192 นางพชัริดา   คนตรง 3 นางพชัริดา คนตรง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 52 ม.8 ต.สนันาเมง็ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50210 094-6355587

004193 นายสุรเดช   คนตรง 0 นางพชัริดา คนตรง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 52 ม.8 ต.สนันาเมง็ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50210

004355 นางจ าเนียร   พฒันมูลชยั 1 นางจ าเนียร พฒันมูลชยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 95 ม.5 ต.หนองชา้งคืน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 090-9215638

004376 นางสุภทัรา   บุญทวี 2 นางสุภทัรา บุญทวี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 63 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-3871355

004390 นางสุพรรณี   ชาติวุฒานนท์ 2 นางสุพรรณี ชาติวุฒานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 199/57 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-8826431

004391 นางบวัเรียว   ยะสุค  า 0 นายบรรจง ยะสุค  า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 5/4 ม.5 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 083-3184994

004392 นายวิสูตร   ทิพยอุ์บล 2 นายวิสูตร ทิพยอุ์บล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 32/1 ม.5 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-9109111

004393 นางขนัแกว้   ทิพยอุ์บล 0 นายวิสูตร ทิพยอุ์บล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 32/1 ม.5 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

004394 นางอนงค ์  ศิริรัตน์ด ารงกุล 2 นางอนงค ์ศิริรัตน์ด ารงกุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 34 ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-9176050

004398 นางสมวรรณ   วงศว์ชัระอ าพน 2 นางสมวรรณ วงศว์ชัระอ าพน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 192/2 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322775,089-8535312

004399 นายก าพล   วงศว์ชัระอ าพน 0 นางสมวรรณ วงศว์ชัระอ าพน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 192/2 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 085-0383224
004401 นางวิไลวรรณ   จ  านงคจิ์ตร 2 นางวิไลวรรณ จ านงคจิ์ตร บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 60 ถ.สิโรรส ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-281451,093-1312663

004402 นายราเชนทร์   จ  านงคจิ์ตร 0 นางวิไลวรรณ จ านงคจิ์ตร บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 60 ถ.สิโรรส ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-281451

004502 น.ส.ศรีรัตน์   นิทศัน์วิจิตร 1 น.ส.ศรีรัตน์ นิทศัน์วิจิตร บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 90 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1740997
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004636 นางสาคร   ปัญญาใจ 2 นางสาคร ปัญญาใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 51 ม.9 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

004637 นายจิรพงษ ์  ปัญญาใจ 1 นายจิรพงษ ์ปัญญาใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 51 ม.9 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-3789373

004651 นายพลัลภ   อกัษรพรหม 1 นายพลัลภ อกัษรพรหม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 33/1 ม.13 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-817277,083-3190560

004652 นายวฒันะชยั   ชาติวุฒานนท์ 0 นางสุพรรณี ชาติวุฒานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 199/57 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100

004655 นางภาวินีย ์  แสงจนัทร์ทิพย์ 2 นางภาวินีย ์แสงจนัทร์ทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 4 ถ.ใจแกว้ ซ. 1ค ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 089-9999710,081-9612765

004656 นายชาย   แสงจนัทร์ทิพย์ 0 นางภาวินีย ์แสงจนัทร์ทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 4 ถ.ใจแกว้ ซ.1ค ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 081-9612765,089-9999710

004658 นางสายทอง   วิริยะนราทิพย์ 1 นางสายทอง วิริยะนราทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 52/1 ม.7 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966176,085-7190266

004663 นายสุบรรณ   สมทศัน์ 3 นายสุบรรณ สมทศัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 226 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 082-1865781

004664 นางสุพตัรา   สมทศัน์ 0 นายสุบรรณ สมทศัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 226 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321636,089-0789080

004753 นางสุภาณี   มหาเทพ 2 นางสุภาณี มหาเทพ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 118 ม.9 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816578,081-9517172

004754 นายสมศกัดิ   มหาเทพ 0 นางสุภาณี มหาเทพ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 118 ม.9 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816578,081-7248969

004796 นางสงัวาลย ์  ศรีมารัตน์ 3 นางสงัวาลย ์ศรีมารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 99/2 ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000

004850 นางกรรณิการ์   โพธินาม 2 นางกรรณิการ์ โพธินาม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 366/3 ม.14 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 086-1857258

004852 นางนวล   ยาโน 0 นางนงลกัษณ์ ใจเดช บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 28 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-5793313

004871 นางทิพวรรณ   ธรรมปัญญา 2 นางทิพวรรณ ธรรมปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 49 ม.3 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-438082,081-6687551

004924 น.ส.ค านอ้ย   แซ่เหยา่ 1 น.ส.ค านอ้ย แซ่เหยา่ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 81 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322448

005120 นายมานพ   คติธาดาพร 2 นายมานพ คติธาดาพร บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 80/2 ม.8 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 099-2354292

005167 นางราตรี   แกว้มีศรี 4 นางราตรี แกว้มีศรี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 54 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1728629

005349 นางผอ่งศรี   มโนชมภู 1 นางผอ่งศรี มโนชมภู บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 161 ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-968286,083-9469340

005504 นายพนัธ์ศกัด์ิ   ปิยะรังษี 2 นายพนัธ์ศกัด์ิ ปิยะรังษี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 142 ม.3 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1899322

005505 นางวิลาวรรณ   ปิยะรังษี 0 นายพนัธ์ศกัด์ิ ปิยะรังษี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 142 ม.3 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1899322

005612 นางทบัทิม   อินตะยศ 1 นางทบัทิม อินตะยศ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 85 ม.3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-2623359/0918572285

005656 นายสมาน   โปธิปัน 1 นายสมาน โปธิปัน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 265 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100

005695 นายสรชชั   ภิระเสาร์ 2 นายสรชชั ภิระเสาร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 40 ม.1 ต.แช่ชา้ง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130

005815 นายวินยั   ใจประเสริฐ 0 นางทองสาย ใจประเสริฐ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 22 ม.5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140
005824 นางทองสาย   ใจประเสริฐ 2 นางทองสาย ใจประเสริฐ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 22 ม.5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321264,084-1726040

005842 นางสุพิน   คติธาดาพร 0 นายมานพ คติธาดาพร บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 80/2 ม.8 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 099-2354292

005869 นางเพญ็ศรี   พรหมวงั 2 นางเพญ็ศรี พรหมวงั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 3 ม.2 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321525,089-1912918
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005871 นายประพนัธ์   วฒันาอุดมวงค์ 1 นายประพนัธ์ วฒันาอุดมวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 183/4 ม.5 ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50290 087-6608953

005872 นางสิริมา   ศรีจนัทร์ 2 นางสิริมา ศรีจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 185/2 ม.9 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-9604797

005873 นายสุรพล   อินตะ๊ยศ 1 นายสุรพล อินตะ๊ยศ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 85 ม.3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422344,086-1843578

005874 นางจุรีย ์  บุญราศรี 1 นางจุรีย ์บุญราศรี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 61 ม.6 ต.สนักลาง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 086-9219864

005878 นางจนัทร์เพญ็   หินเดช 0 นางพชัรินทร์ ตุ่นค า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 65 ม.9 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-1893840

005880 นายประสิทธ์ิ   ตะ๊ค  า 1 นายประสิทธ์ิ ตะ๊ค  า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 83 ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-7599405

005888 ร.ต.อ.พิศิษฐ์   ศรีจนัทร์ 0 นางสิริมา ศรีจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 264/15 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230

005890 นายมุทา   โกสุมภ์ 1 นายมุทา โกสุมภ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 46/1 ม.3 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-7641099

005902 นายมนตรี   ชาติโยธิน 1 นายมนตรี ชาติโยธิน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 67/1 ม.3 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-019679,093-1604248

005960 นางเครือวลัย ์  เอ่ียมแสงศรี 1 นางเครือวลัย ์เอ่ียมแสงศรี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 171/1 ม.5 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 053-982184,081-7656763

006093 นายอุดม   พงศธรพิพฒัน์ 2 นายอุดม พงศธรพิพฒัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 1/3 ม.1 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู 087-3050954

006205 นายถวิล   ศิลาเดช 3 นายถวิล ศิลาเดช บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 156 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 088-2582453

006206 นางกล่ินสุคนธ์   ศิลาเดช 0 นายถวิล ศิลาเดช บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 156 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-850120,088-8026897

006212 นางเพญ็พรรณ   พรหมวงศ์ 1 นางเพญ็พรรณ พรหมวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 32/1 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 082-8949190

006233 นางไปรยา   จนัทนาคม 1 นางไปรยา จนัทนาคม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 49 ซอย 4 ถ.ท่าแพ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000

006309 นางมนัทนา   ค  าวงคปิ์น 1 นางมนัทนา ค  าวงคปิ์น บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 30/1 ม.9 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816601,084-9507170

006337 นางเพญ็สินี   ภิระเสาร์ 0 นายสรชชั ภิระเสาร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 40 ม.1 ต.แช่ชา้ง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-880836,094-7419691

006448 นางณฐัติญา   ทิพยภ์าษา 3 นางณฐัติญา ทิพยภ์าษา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 61  ซ.3 ม.5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 085-6171154/064-3700329

006449 นายนงนุช   ทิพยภ์าษา 0 นางณฐัติญา ทิพยภ์าษา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 61 ซอย 3 ม.5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-128157

006525 นางเกศนีย ์  บุญวฒัน์ 1 นางเกศนีย ์บุญวฒัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 26/2 ม.2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

006569 นายปรีดา   ยานะศกัด์ิ 1 นายปรีดา ยานะศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 215 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100

006570 นางสมจิตร์   เดชปัญญา 2 นางสมจิตร์ เดชปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 38 ม.7 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1774033

006571 นายไพฑูรย ์  ตุ่นค า 0 นางพชัรินทร์ ตุ่นค า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 33 ม.10 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-021348,081-0358625

006572 นางพชัรินทร์   ตุ่นค า 3 นางพชัรินทร์ ตุ่นค า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 33 ม.10 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-021348,084-9496207

006573 นายโกวิท   เงินโก 1 นายโกวิท เงินโก บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 51/1 ม.6 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-9514951
006574 นางเนตรภิส   เงินโก 1 นางเนตรภิส เงินโก บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 51/1 ม.6 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-4699951

006575 นางพชัรินทร์   จนัทร์ผอ่ง 1 นางพชัรินทร์ จนัทร์ผอ่ง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 66/2 ม.8 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-7649131

006576 นางอ าพนั   เกษชยั 1 นางอ าพนั เกษชยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 47/1 ม.1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422620,084-6087114



บ ำนำญเขต 4 สำรภี

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

006577 นายภกัดี   ศรีสมบติั 2 นายภกัดี ศรีสมบติั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 16 ม.10 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-1753326

006578 นางศรีบุตร   ศรีสมบติั 0 นายภกัดี ศรีสมบติั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 16 ม.10 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 083-8643581

006579 นายวินยั   วาทกิจ 2 นายวินยั วาทกิจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 3/2 ถ.ศิริมงัคลาจารย ์ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-0338977

006580 นางกรรณิการ์   วาทกิจ 0 นายวินยั วาทกิจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 259/1 ม.4 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51120

006581 นางฉนัทนา   ชา้งปลิว 2 นางฉนัทนา ชา้งปลิว บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 42 ม.2 ถ.เวียงพิงค ์ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-6363378

006655 นางสุพิศ   จิตตารมย์ 2 นางสุพิศ จิตตารมย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 178 ม.8 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

006716 นายอดุลย ์  วงศลื์อ 0 นางอารีรัตน์ วงศลื์อ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 124/250 ม.3 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-850438,089-7555292

006717 นางสว่าง   ยะอนนัต์ 1 นางสว่าง ยะอนนัต์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 3 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 082-1931807

006718 นางอมัพร   ยามวงศ์ 0 นายอุทยั ยามวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 150 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420065

006797 นายพิทยา   วุฒิสรรพ์ 1 นายพิทยา วุฒิสรรพ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 142 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-7314435

006884 นางวนัเพญ็   พวงมาลยั 3 นางวนัเพญ็ พวงมาลยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 397 ถ.ป่าตนั ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-252567

006885 นายจตุัรงค ์  พวงมาลยั 0 นางวนัเพญ็ พวงมาลยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 397 ถ.ป่าตนั ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-252567

007070 นายนิรันดร์   แกว้มีศรี 0 นางราตรี แกว้มีศรี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 54 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-963125,087-1826504

007071 นางอมรา   นาคเฉลิม 1 นางอมรา นาคเฉลิม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 130/1 ม.4 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428877

007073 นางสุพรศรี   สมบติันนัทน์ 1 นางสุพรศรี สมบติันนัทน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 295 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-2876648

007074 นางวารุณี   กาญจนประโชติ 1 นางวารุณี กาญจนประโชติ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 238 ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321247

007076 นางคนึงนิจ   ไชยวณัณ์ 2 นางคนึงนิจ ไชยวณัณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 107/191 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321135, 085-0301381

007077 นายอ่ินแกว้   อุปโน 1 นายอ่ินแกว้ อุปโน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 15/1 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322063

007078 น.ส.สุพิน   นิทศัน์วิจิตร 1 น.ส.สุพิน นิทศัน์วิจิตร บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 90/1 ม.6 ต.แช่ชา้ง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-394289,087-1740998

007079 นางรุ่งอุษา   สุภาพล 2 นางรุ่งอุษา สุภาพล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 285 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422446

007080 นางประนอม   อินประมูล 2 นางประนอม อินประมูล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 7 ม.7 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420162

007082 นายสุนทร   ยามวงศ์ 1 นายสุนทร ยามวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 53/1 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420344,081-9921836

007091 น.ส.ศรีเกษ   สินธุยา 1 น.ส.ศรีเกษ สินธุยา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 21 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322709

007172 นางนิภา   สุภารังษี 1 นางนิภา สุภารังษี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 331/24 ม.4 ต.หนองจ๊อม อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50210 085-6941407

007174 น.ส.นภาพร   รากค า 1 น.ส.นภาพร รากค า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 75 ม.1 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-9233119
007203 นายสมศกัด์ิ   รัตนดวงประทีป 0 นางนิภาพร รัตนดวงประทีป บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 179/19 ถ.ราชด าเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-425088

007231 นายประเสริฐ   สุริยโต้ 1 นายประเสริฐ สุริยโต้ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 73 ม.10 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 085-0359493

007233 นางนิภาพร   รัตนดวงประทีป 2 นางนิภาพร รัตนดวงประทีป บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 156 ม.3 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-425088
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007282 นางบงัอร   บุญเรือง 2 นางบงัอร บุญเรือง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 32/1 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-202939,089-8385403

007289 นายจ าลอง   บุญเรือง 0 นางบงัอร บุญเรือง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 32/1 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-202939, ,089-8385403

007466 นางประภา   ภทัรางกุล 1 นางประภา ภทัรางกุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 159/1 ม.1 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422053

007531 นายมงคล   ศิริมงัคลากุล 1 นายมงคล ศิริมงัคลากุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 90/17 ถ.ประชาสมัพนัธ์ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 081-7649660

007575 นายมานิต   เกษชยั 1 นายมานิต เกษชยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 18 ม.1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-9864543

007632 นางดาวเรือง   สายมณี 1 นางดาวเรือง สายมณี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 62/2 ม.8 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420318,085-8634339

007635 นางแสงอรุณ   บุญเรือง 1 นางแสงอรุณ บุญเรือง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 22/3 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-425004

007636 นางสุพรรณี   ไชยเทพ 1 นางสุพรรณี ไชยเทพ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 52/1 ม.1 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322839,085-0386299

007637 นางแสงจนัทร์   เพียนอก 1 นางแสงจนัทร์ เพียรนอก บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 13 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-4730701

007644 นายสงัวรณ์   เตรียมวิศิษฎ์ 1 นายสงัวรณ์ เตรียมวิศิษฎ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 68 ม.3 ต.ป่าไผ ่อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50210 053-947081, 081-9613821

007647 นางสมพกัตร์   เสือน่วม 2 นางสมพกัตร์ เสือน่วม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 167/7 ม.4 ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 094-6177222

007675 นายสุรศกัด์ิ   ไชยวณัณ์ 0 นางคนึงนิจ ไชยวณัณ์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 107/191 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322319

007738 นางเตือนใจ   พิมมะศาล 3 นางเตือนใจ พิมมะศาล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 43/50 ถ.ตน้ขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-308125,089-2663989

007741 นายทอง   พิมมะศาล 0 นางเตือนใจ พิมมะศาล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 43/50 ถ.ตน้ขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-308125,087-1809341

007810 นายบุญธรรม   กณัทวี 0 นายอุดม งามใส บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 98 ม.6 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322144,089-8520325

007811 นางสุพรรณี   กณัทวี 0 นายอุดม งามใส บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 98 ม.6 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322144,089-6330556

007817 นางวรินทร์พร   บริบูรณ์ธนะชยั 2 นางวรินทร์พร บริบูรณ์ธนะชยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 29/108 ม.3 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 087-6536142

007818 นายวรเศรษฐ์   บริบูรณ์ธนะชยั 0 นางวรินทร์พร บริบูรณ์ธนะชยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 99/7 ถ.บ ารุงบุรี ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 089-5615614

007837 นางเทียมจนัทร์   ปาลีกุย 1 นางเทียมจนัทร์ ปาลีกุย บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 263/9 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-424515,089-7565061

008165 นางชุมพร   ศรีโนนทอง 4 นางชุมพร ศรีโนนทอง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 129/146 ม.2 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-0218752

008169 นายวนัชยั   ฉกาจวิทยาคม 1 นายวนัชยั ฉกาจวิทยาคม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 53/83 ม.3 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-1147791

008173 นางสุประวีณ์   รัตนาภรณ์นุกุล 1 นางสุประวีณ์ รัตนาภรณ์นุกุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 95 ม.8 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

008179 นายพฒันา   ศรีโนนทอง 0 นางชุมพร ศรีโนนทอง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 129/146 ม.2 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 089-5535069

008197 นางแจ่มจนัทร์   ไชยค า 0 นายวรวรรธณ์ ไชยค า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 129 ม.7 ต.แช่ชา้ง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-395219

008198 นายวรวรรธณ์   ไชยค า 2 นายวรวรรธณ์ ไชยค า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 129 ม.7 ต.แช่ชา้ง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-395219
008276 นายไพบูลย ์  อุปติมา 1 นายไพบูลย ์อุปติมา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 224 ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-6318200

008401 นายชยัยทุธ   กาญจนสาวิตรี 1 นายชยัยทุธ กาญจนสาวิตรี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 62 ม.8 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420297

008406 นางประทิน   กาญจนสาวิตรี 1 นางประทิน กาญจนสาวิตรี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 62 ม.8 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420297
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008407 นางทองวิไล   กีรติกานตช์ยั 1 นางทองวิไล กีรติกานตช์ยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 4 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321222

008475 นางศรีเนียม   ช่ืนกุลสมัพนัธ์ 1 นางศรีเนียม ช่ืนกุลสมัพนัธ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 2/2 ม.2 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-525594

008524 น.ส.ญานพร   ธรรมปัญญา 0 นางทิพวรรณ ธรรมปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 49 ม.3 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053438082,080-6789166

008542 นายธญัธณฏัฐ์   ไชยสุรินทร์ 0 นางแสงจนัทร์ ไชยสุรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 52 ม.10 ต.บวกคา้ง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130

008552 น.ส.คณิต   ไชยสุรินทร์ 0 นางแสงจนัทร์ ไชยสุรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 95 ม.5 ถ.เชียงใหม-่ล าพนู ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422456,083-1526660

008783 นายแกว้   แกว้มีศรี 0 นางราตรี แกว้มีศรี บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 41 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-963823,087-1826504

009006 นางพิมพา   อินวร 0 นางบ าเพญ็ เกษทอง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 33 ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422568,087-5765731

009101 นางบวัเขียว   ปัญญารักษา 0 นางมาลี วุฒิแขม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 70/1 ม.7 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966118

011560 น.ส.อมัพร   ไชยตน 2 น.ส.อมัพร ไชยตน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 12/2 ม.12 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50270

011874 นายชชัวาล   จิตตารมย์ 0 นางสุพิศ จิตตารมย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 178 ม.8 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422809,089-5522992

012037 นางจนัทร์ทิพย ์  หาญใจ 0 น.ส.พลูของ หาญใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 127 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321387

012038 น.ส.ลายไทย   หาญใจ 0 น.ส.พลูของ หาญใจ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 127 ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321387

012213 นางป๋ัน   ปัญญานะ 0 นายมงคล ปัญญานะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 23 ม.6 ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50180 053-372090

012217 นางจนัทร์ตา   ศิลาเดช 0 นายถวิล ศิลาเดช บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 55 ม.7 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-246491

012219 นางมณีวรรณ   เสริฐสม 1 นางมณีวรรณ เสริฐสม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 226 ม.4 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-850440,083-5153111

012225 นางจนัทร์ฟอง   เข่ือนค า(สารภี) 0 นางสุมล เข่ือนค า บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 17 ม.6 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322328

012226 นายเสน่ห์   อินประมูล 0 นางประนอม อินประมูล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 7 ม.7 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420162

012230 นางเตียมต๋า   ไชยะ 0 นางวนัเพญ็ พวงมาลยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 264 ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-110058,081-7658259

012232 นางก่ิงแกว้   มีสตัย์ 0 นายธนู มีสตัย์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 54 ม.2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50260 053-469070,086-0794566

012235 นางสมบูรณ์   กณัทวี 0 นางนนัทยา งามใส บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 98 ม.6 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322143,089-8544798

012236 นางอุ่นเรือน   งามใส 0 นายอุดม งามใส บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 39/1 ม.5 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-6346123

012239 นางดี   อนุสาร 0 นางจินดา โปธายะ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 39 ม.1 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-9215236

012240 นางอุบล   จนัทร์ศิริ 0 นางรุ่งอุษา สุภาพล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 80 ม.3 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั รหสัไปรษณีย ์64110 086-2048416

012241 นางธนธรณ์   ชงโคสนัติสุข 2 นางธนธรณ์ ชงโคสนัติสุข บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 7 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322890,081-9602022/089-7577293

012243 นางกุญชลี   สุริยะจกัร์ 1 นางกุญชลี สุริยะจกัร์ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 140 ม.6 ต.บา้นกลาง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 053-552323,081-9927391,086-4791989
012244 นางพิกุล   ประสิทธิพนัธ์ 1 นางพิกุล ประสิทธิพนัธ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 247 ม.4 ต.สนัทรายหลวง อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50210 053-396209,081-5948277

012245 นายแกว้   ตุ่นค า 0 นางสมจิตร์ เดชปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 38 ม.7 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816465,087-1774033

012248 น.ส.เฉลียว   บุญชุ่ม 1 น.ส.เฉลียว บุญชุ่ม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 22 ม.2 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428545,089-4357176



บ ำนำญเขต 4 สำรภี

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

012250 นางภทัรพรรณ   มะธุ 1 นางภทัรพรรณ มะธุ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 90 ม.3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-423161,087-1931177

012253 นางบวัค  า   ภูมิวิเศษ 0 นางจริยา ภูมิวิเศษ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 274/21 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-801513

012260 นางธนัยาวรรณ   ศิริเจริญนนัท์ 1 นางธนัยาวรรณ ศิริเจริญนนัท์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 84/78 ม.3 ต.ตน้เปา อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-387322,089-8388437

012262 ร.ต.ต.ทุเรียน   เสือน่วม 0 นางสมพกัตร์ เสือน่วม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 167/7 ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 094-617222

012267 นายประหยดั   ราชโสม 2 นายประหยดั ราชโสม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 4/1 ม.5 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-019682,085-1329912

012268 นางปน   ราชโสม 0 นายประหยดั ราชโสม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 23 ม.13 ต.เมืองบวั อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์

012269 นางสุดา   ราชโสม 2 นางสุดา ราชโสม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 4/1 ม.5 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-019682,085-0414202

012271 นางจนัทร์สม   รัตนะ 0 นางสุดา ราชโสม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 4 ม.5 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428832

012279 นางล่องฟ้า   เจริญวรรณ 1 นางล่องฟ้า เจริญวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 136/2 ซ.1 ม.6 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 092-1800125

012281 นางเพญ็ศรี   เหลืองสุวรรณ 3 นางเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 29/1 ซ.1 ตรอก/ซอย 1 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-289609,081-9507112

012282 นายวีระ   เหลืองสุวรรณ 0 นางเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 29/1 ซ.1 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-289609,081-9613944

012283 นางบวัหล   กนัทะวงั 0 นางเพญ็ศรี เหลืองสุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 28 ม.3 ต.สง่าบา้น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50220 053-042283,084-4874710

012294 นายแกว้   บุญมา 0 นางกรรณิการ์ โพธินาม บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 72 ม.6 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-824380

012311 นางก๋องค า   มหาวรรณ 0 นางอนงค ์ศิริรัตน์ด ารงกุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 34 ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-9176050

012315 นางบวันาค   ฟองมูล 0 นายอุดม พงศธรพิพฒัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 67 ม.3 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-429150,087-3050954

012324 นางค าผิว   แพง่ศรีสาร 0 นางวนิดา สมบติั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 88 ม.3 ต.โนนสงั อ.โนนสงั จ.หนองบวัล าภู รหสัไปรษณีย ์39140 042-375309

012389 นางสุรีย ์  ใจณวรรณ์ 0 นางสงัวาลย ์ศรีมารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 99/2 ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-242046

012390 นายยิ่งศกัด์ิ   ศรีมารัตน์ 0 นางสงัวาลย ์ศรีมารัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 99/2 ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-242046

013559 นายสุรเชษฐ์   ตาปัน 0 นางปาริชาติ ตาปัน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 284 ม.4 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-422486,089-7565582

013561 นายกรกต   ศรีโนนทอง 0 นางชุมพร ศรีโนนทอง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 8/45 ถนนมหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 089-1929321,081-0218752

013562 นายพจน์ปรีชา   ศรีโนนทอง 0 นางชุมพร ศรีโนนทอง บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 129/146 ม.2 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-0218752

013582 น.ส.สกุณา   ตาปัน 0 นางปาริชาติ ตาปัน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 64/8 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-0409249

013628 น.ส.ปริญญา   ศรีวิชยั 1 น.ส.ปริญญา ศรีวิชยั บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 5 ม.4 ถ.คนัคลองชลประทาน ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-028092,086-1951450

013669 นายพงศธ์ร   จนัทร์เล่ือน 0 นายเจริญสุข จนัทร์เล่ือน บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 268 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-5954990

013755 นายชยัวฒัน์   จารุสวสัด์ิ 2 นายชยัวฒัน์ จารุสวสัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 258  ซ.2 ม.4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-5744170
013756 นางทศันาภรณ์   จารุสวสัด์ิ 0 นายชยัวฒัน์ จารุสวสัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 258 ม.4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-963246

013764 นางวีณา   ธุวดาราตระกุล 1 นางวีณา ธุวดาราตระกุล บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 50/3 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-9195584

013765 นางส ารวย   ธนะสาร 1 นางส ารวย ธนะสาร บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 80/2 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-325830,085-4554899



บ ำนำญเขต 4 สำรภี

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

013852 นางสรรพคุณ   ชินารักษ์ 2 นางสรรพคุณ ชินารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 25 ม.2 ตรอก/ซอย - ถ.- ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 098-7474825

013853 นายเรวตัร์   ชินารักษ์ 0 นางสรรพคุณ ชินารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 25 ม.2 ตรอก/ซอย - ถ.- ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-6345225

013912 นางปัณยตา   สุริยะวงคว์รรณ์ 0 นายบุญสรวง สายเกิด บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 64/2 ม.7 ถ.- ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 062-0363564

013941 นายอรรถเวทย ์  สายเกิด 0 นายบุญสรวง สายเกิด บ านาญสพป.ชม.4 สารภี ท่ีอยู่ 64/2 ม.7 ถ.- ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 088-6366456



บ ำนำญเขต 4 หำงดง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล ยอดหัก สมำชิกหลัก สถำนะ อ ำเภอ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร

000084 นายยทุธพงษ ์  เจียมศกัด์ิ 2 นายยทุธพงษ ์เจียมศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่225/196 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-430651,081-6025939
000334 นายประพนัธ์   ธรรมธิ(หางดง) 1 นายประพนัธ์ ธรรมธิ (หางดง) บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่39/1 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-275614,089-7551219
000398 นางจงรักษ ์  ชวนไชยสิทธ์ิ 2 นางจงรักษ ์ชวนไชยสิทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่402 ถ.เจริญเมือง ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 085-0292616
000424 นางกชพรรณ   บุญจา 1 นางกชพรรณ บุญจา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่165/101 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-4317778
000519 นายศรศกัด์ิ   อว้นลว้น 1 นายศรศกัด์ิ อว้นลว้น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่86 ม.2 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-2883307
000538 นางเพญ็ศรี   ฟองเงิน 1 นางเพญ็ศรี ฟองเงิน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่43 ม.1 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-9219047
000671 นางสุนนัท ์  อว้นลว้น 3 นางสุนนัท ์อว้นลว้น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่86 ม.2 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-1975743
000801 นายส ารวม   มโหธร 2 นายส ารวม มโหธร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่149 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420557

000802 นางญาณี   มโหธร 0 นายส ารวม มโหธร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่149 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-8081512
001141 นางผุสดี   ปัญญาเจริญใจ 0 นางรัตนา ปัญญาเจริญใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่360 ม.1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50110 053-884586
001169 นายอมร   นราธิตระกูล 1 นายอมร นราธิตระกูล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่233 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 094-6289903
001242 นายสินธร   ธรานนท์ 1 นายสินธร ธรานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่350 ม.5 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50180
001304 นางสุพิน   สมเงิน 2 นางสุพิน สมเงิน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่47 ม.2 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-1806010
001334 นายพิชยั   อุ่นแสง 1 นายพิชยั อุ่นแสง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่149 ม.5 ต.แม่ป๋ัง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50190
001337 นางสุภาพร   บุญรักษา 2 นางสุภาพร บุญรักษา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่222/98 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 097-9185436
001405 นายมานพ   ถาคุณ 2 นายมานพ ถาคุณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่360/42 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-805715,094-7392211
001406 นางสุพิน   ถาคุณ 0 นายมานพ ถาคุณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่360/42 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-805715
002096 นางอมัพร   ปัญญาแกว้ 1 นางอมัพร ปัญญาแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่25/1 ม.3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 084-4066419
002620 นายวีระศกัด์ิ   จนัทิมา 2 นายวีระศกัด์ิ จนัทิมา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่141/11 ม.1 ต.ทุง่ตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-6330269
002659 นางชูศรี   ไวโย 1 นางชูศรี ไวโย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่103 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 081-0212167
002716 นางณภคั   กนัธิวงศ์ 1 นางณภคั กนัธิวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่130/2 ม.2 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230

002719 นายสมาน   ไชยศรีสวสัด์ิ 2 นายสมาน ไชยศรีสวสัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่165 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426052,089-8511041
002720 นางรัชดา   ไชยศรีสวสัด์ิ 0 นายสมาน ไชยศรีสวสัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่165 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426052,089-2643508
002743 นายเชาวฤทธ์ิ   โกสินทรานนท์ 1 นายเชาวฤทธ์ิ โกสินทรานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่236 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-9232122
002748 นางกิจชไลพร   สดบัพจน์ 2 นางกิจชไลพร สดบัพจน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่147/378 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-9133585
002749 ร.ต.มนูญ   สดบัพจน์ 0 นางกิจชไลพร สดบัพจน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่147/378 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
002979 น.ส.ทองค า   สุระพงค์ 1 น.ส.ทองค า สุระพงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่56/3  ซ.9 ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000
003065 นางจิตรา   โกสินทรานนท์ 1 นางจิตรา โกสินทรานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่9 ถ.พระปกเกลา้ ซอย 1 ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 084-0015264
003101 นางสุพตัร   เจริญปัญญาเนตร 0 นายไมตรี เจริญปัญญาเนตร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่28 ม.8 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-4321742



บ ำนำญเขต 4 หำงดง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล ยอดหัก สมำชิกหลัก สถำนะ อ ำเภอ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร

003141 นางบุญแถม   พลาหาญ 1 นางบุญแถม พลาหาญ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1/1 ถ.ชลประมาน ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 099-3749105
003146 น.ส.ปิยฉตัร   สุระพงศ์ 1 น.ส.ปิยฉตัร สุระพงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่56/3  ซอย 9 ถ.ล าพนู ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-141515
003148 นายสิงห์ค  า   ดวงดอก 1 นายสิงห์ค  า ดวงดอก บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่15 ถ.สุขเกษม ซอย 4 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-400867,087-3597526
003151 นายบินรบ   เทพรังษี 2 นายบินรบ เทพรังษี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่238 ม.3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464033,081-8818252
003152 นายพรหม   สืบจอ้น 0 นางสายหยดุ สืบจอ้น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่28 ถ.นนัทาราม ซอย 5ข ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-7643900
003154 นายไมตรี   เมฆรา 2 นายไมตรี เมฆรา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่260/1 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-111419,081-0210509
003158 นางอ าพนัธ์   สุริยะวงศ์ 2 นางอ าพนัธ์ สุริยะวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่130/178 ม.9 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 063-5178465
003159 นายอินทร   สุริยะวงศ์ 0 นางอ าพนัธ์ สุริยะวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่130/178 ม.9 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-6815475

003162 นางสายหยดุ   สืบจอ้น 2 นางสายหยดุ สืบจอ้น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่28 ถ.นนัทาราม ซอย 5ข ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 090-3185574
003163 นายวิวฒัน์   พวงสายใจ 2 นายวิวฒัน์ พวงสายใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่108 ม.9 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837660,081-6726536
003164 นางรส   พวงสายใจ 0 นายวิวฒัน์ พวงสายใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่108 ม.9 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837660,095-1342108
003165 นางทิพยวิ์ไล   ไชยวงค์ 1 นางทิพยวิ์ไล ไชยวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่91 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
003167 นางมุกดา   สูนยะ 2 นางมุกดา สูนยะ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่111/271 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-805177,061-6854460
003170 นางมยรีุ   องคไ์ชย 1 นางมยรีุ องคไ์ชย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่210 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 096-5057244/089-7006421
003172 นายบุญธรรม   มะโนจิตต์ 2 นายบุญธรรม มะโนจิตต์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่8/3 ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-200066,083-5766804/0903179427
003173 นางขนัค า   มะโนจิตต์ 0 นายบุญธรรม มะโนจิตต์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่8/3 ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-200066
003175 น.ส.นวลนภา   ธนะสุวรรณ 1 น.ส.นวลนภา ธนะสุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่27 ถ.ววัลาย ซอย 4 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-272107,081-2893373
003176 นางฐาปนนั   อินไชย 1 นางฐาปนนั อินไชย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่193 ม.15 ต.ป่าไผ่ อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50210 061-1988484
003177 นางจนัทร์จิรา   วณีสอน 1 นางจนัทร์จิรา วณีสอน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่117/1 ม.3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464142,083-5755096
003178 นายมนูญ   วณีสอน 1 นายมนูญ วณีสอน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่117/1 ม.3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464142,086-1830916
003179 นายอ่ินค า   ศรีวิชยั 1 นายอ่ินค า ศรีวิชยั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่123 ม.1 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์53000 053-561316

003191 นางปรานอม   รัตนยวุนั 1 นางปรานอม รัตนยวุนั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่60 ม.6 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 090-3205494
003194 นางจินดา   ชมภูรัตน์ 1 นางจินดา ชมภูรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่79 ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 081-0300069
003198 น.ส.จุรีย ์  สุจนัทร์ค  า 1 น.ส.จุรีย ์สุจนัทร์ค  า บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่101 ม.6 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 093-9204951
003203 นายณรงค ์  ไชยวรรณ 2 นายณรงค ์ไชยวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่91 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441370,083-2050503
003204 นางฟองจนัทร์   ไชยวรรณ 0 นายณรงค ์ไชยวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่91 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441370
003206 นางเยาวเรศ   สมตนั 2 นางเยาวเรศ สมตนั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่69 ม.5 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 087-5471839
003207 นายประพนัธ์   ไชยจนัติ 0 นางเยาวเรศ สมตนั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่59/1 ม.1 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 091-1416590
003212 นางโกสุม   อินทร์อกัษร 1 นางโกสุม อินทร์อกัษร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่297 ม.1 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 082-0366462
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003214 นางบวัจนัทร์   ฝ่ายนิพนธ์ 0 นายไพบูลย ์หมอกเมฆ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่160 ม.5 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 082-8901910
003215 นายมานพ   ตนัสุภายน 1 นายมานพ ตนัสุภายน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่107 ม.3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 091-7740103
003216 นางมณัฑณา   ตนัสุภายน 1 นางมณัฑณา ตนัสุภายน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่107 ม.3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 091-8576900
003217 นางประภา   ทบักล ่า 2 นางประภา ทบักล ่า บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่234 ซ.บา้นใหม่สามคัคี 5 ถ.เชียงใหม-่หางดง ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-276077,081-4730111
003222 นายเอนก   บุญทวี 1 นายเอนก บุญทวี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่134/1 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-1674345
003223 นายยงยทุธ   บุญแทน 1 นายยงยทุธ บุญแทน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่18/3  ซ.9 ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 089-9540592
003224 นางชุลีพร   สมิทธิเวชรงค์ 1 นางชุลีพร สมิทธิเวชรงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่399/80 ม.1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-336898,086-7305732
003226 นายชาญชยั   สงวนศกัด์ิ 1 นายชาญชยั สงวนศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่112 ม.2 ต.สนัผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300

003229 นายไฉน   จกัรค  ามา 1 นายไฉน จกัรค ามา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่127 ม.4 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-1673938
003230 นางทองพลู   บุญแทน 3 นางทองพลู บุญแทน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่113/214 ม.12 ต.สนัก าแพง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 086-5999537
003231 นายจ านง   คุณนะลา 1 นายจ านง คุณนะลา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่59/2 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 088-8065340
003235 นายสมยงค ์  ค  าอา้ย 1 นายสมยงค ์ค  าอา้ย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่8 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-3864410
003236 นางจินตนา   ณเชียงใหม่ 2 นางจินตนา ณ เชียงใหม่ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่51/2 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-447520,081-7843895
003237 นายอินทนา   ณเชียงใหม่ 0 นางจินตนา ณ เชียงใหม่ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่51/2 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-447520,081-2884208
003240 นางละมยั   สิทธิพาณิชย์ 1 นางละมยั สิทธิพาณิชย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่83/1 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-271940,081-9529500
003243 นายประพนัธ์   เตจ๊ะใหม่ 1 นายประพนัธ์ เตจ๊ะใหม่ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่208 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 093-2907843/086-9153606
003245 นางสงัวาลย ์  หาญรักษ์ 1 นางสงัวาลย ์หาญรักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่176 ม.8 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-483036,086-1147609
003246 นางศรีเพญ็   ช่ืนชม 1 นางศรีเพญ็ ช่ืนชม บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่131 ม.5 ตรอก/ซอย 8 ถ.- ต.สนัพระเนตร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50210 089-6369873
003248 นางกานดา   ดวงทิพย์ 2 นางกานดา ดวงทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่47/47 ม.8 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-277188,081-4893125
003249 นายยงยทุธ   ดวงทิพย์ 0 นางกานดา ดวงทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่47/47 ม.8 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-277188,089-7550595
003250 นางศรีวรรณ   ศรีสุขค า 2 นางศรีวรรณ ศรีสุขค า บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่197 ม.4 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441446

003251 นายฉลาด   ศรีสุขค า 0 นางศรีวรรณ ศรีสุขค า บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่197 ม.4 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441446,081-5309781
003254 นางกรวรรณ   เทียนศิริ 2 นางกรวรรณ เทียนศิริ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่251/15 ม.3 ถ.เชียงใหม่ -หางดง ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-8512482
003255 นายประวติั   เทียนศิริ 0 นางกรวรรณ เทียนศิริ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่251/15 ม.3 ถ.เชียงใหม-่หางดง ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-8512496
003256 นางแสงจนัทร์   กุลวิเชียร 2 นางแสงจนัทร์ กุลวิเชียร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่48 ซ.2 ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 089-4340608
003259 นายรุ่งเรือง   ล  านวล 2 นายรุ่งเรือง ล านวล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่167 ม.7 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
003260 นางศิริลกัษณ์   บุญโญรส 1 นางศิริลกัษณ์ บุญโญรส บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่140/78 ม.10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-202101,094-6158383
003263 นางนนัทน์ภสั   เสาสุรินทร์ 3 นางนนัทน์ภสั เสาสุรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่146 ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-5582887
003264 จ.ส.อ.เกษม   เสาร์สุรินทร์ 0 นางนนัทน์ภสั เสาสุรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่146 ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140
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003265 นายศุภชยั   สายค าวงศ์ 2 นายศุภชยั สายค าวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่16 ม.6 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-8500659
003272 นางขวญัเรือน   ประยรูศร 2 นางขวญัเรือน ประยรูศร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่165 ม.1 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 080-4988462
003273 พ.อ.อ.เช้ือชาย   ประยรูศร 0 นางขวญัเรือน ประยรูศร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่165 ม.1 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-1926874
003277 นางสายบวั   วงศช์มภู 0 นายบินรบ เทพรังษี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่130 ม.3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-832279,084-4805764
003278 นายณรงค ์  วงศว์าร 3 นายณรงค ์วงศว์าร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่54/2 ถ.ช่างฆอ้ง ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 089-1926220
003279 นางจามรี   วงศว์าร 0 นายณรงค ์วงศว์าร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่54/2 ม.5 ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000
003280 นายถาวร   จนัทร์แกว้ 0 นางทศันีย ์จนัทร์แกว้ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่36 ม.4 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 085-0416680
003281 นายอุดม   ปัญญาวงศ์ 1 นายอุดม ปัญญาวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่223/1 ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 081-2873646

003282 นางอนงค ์  ปัญญาวงค์ 1 นางอนงค ์ปัญญาวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่223/1 ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 083-8608781
003287 นายปรีชา   มูลสวสัด์ิ 1 นายปรีชา มูลสวสัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่54 ถ.อนุวิถี ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-308283,084-6121369
003293 นายทวีศกัด์ิ   สุริยงค์ 1 นายทวีศกัด์ิ สุริยงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่2 ม.5 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-9925754
003295 นายอุดมศกัด์ิ   สุขดี 1 นายอุดมศกัด์ิ สุขดี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่167 ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 097-9905518/087-1914490
003296 นางประพิมพรรณ   พิมสาร 1 นางประพิมพรรณ พิมสาร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่543/855 ซอยหมูบ่า้นการเคหะ ถ.ล าพนู ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000
003297 นายจ ารัส   เตโช 2 นายจ ารัส เตโช บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่13/1 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-832330,084-3636775
003300 นางนงลกัษณ์   เรือนแกว้ 1 นางนงลกัษณ์ เรือนแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่112/1 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-434207,089-5582568
003301 นางถนอม   บุญสงค์ 1 นางถนอม บุญสงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่196 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100
003303 นางอรพินท ์  มงัคละศรี 1 นางอรพินท ์มงัคละศรี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441339,082-6931963
003304 น.ส.ประกายรัตน์   ทรงชยักุล 1 น.ส.ประกายรัตน์ ทรงชยักุล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่207 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 084-6112301
003305 นางปราณี   คุม้รักษา 2 นางปราณี คุม้รักษา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่206/128 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 081-0241056
003306 นายไพบูลย ์  หมอกเมฆ 2 นายไพบูลย ์หมอกเมฆ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่241 ซ.3 ม.3 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441864,084-1699209
003307 นางวีณา   แกว้ฟู 3 นางวีณา แกว้ฟู บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่83 ม.2 ต.บา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-7247927

003308 นายศรีรัตน์   แกว้ฟู 0 นางวีณา แกว้ฟู บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่83 ม.2 ต.บา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-1147770
003312 นางอรพินท ์  สุริยะ 2 นางอรพินท ์สุริยะ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่103 /2  ซ.8 ถ.พระปกเกลา้ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 093-1869808
003313 นายณรงค ์  ศรีอุปโย 0 นางอรพินท ์สุริยะ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่103/2  ซ.8 ถ.พระปกเกลา้ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-208944
003314 นายวิโรจน์   ศิริธนาคร 1 นายวิโรจน์ ศิริธนาคร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่111/322 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 089-2613890
003317 นายถนอม   พินิจราชกิจ 2 นายถนอม พินิจราชกิจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่40 ม.4 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426206,082-3838544
003318 นางอมัพร   พินิจราชกิจ 0 นายถนอม พินิจราชกิจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่40 ม.4 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426206,080-4979462
003320 นางรัชนีพร   ค  ามณเฑียร 1 นางรัชนีพร เจริญศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่33 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 087-5503608
003321 นางร าไพ   เจริญศิลป์ 3 นางร าไพ เจริญศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่49 ม.3 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426907,085-304166
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003322 นายอนุสรณ์   เจริญศิลป์ 0 นางร าไพ เจริญศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่49 ม.3 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426907,086-6547877
003323 นางบนัเลง   ลมัจนัทร์ 2 นางบนัเลง ลมัจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่262 ม.1 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-0211281
003326 นางแสงเดือน   ยศปัน 1 นางแสงเดือน ยศปัน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่82 ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-329715,081-8854396
003328 นางแสงระวี   วุฒิรัตน์ 2 นางแสงระวี วุฒิรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่166 ม.7 ถ.เชียงใหม่ - หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-273922,086-6736123
003329 นางสุจินดา   ศุขเกษม 2 นางสุจินดา ศุขเกษม บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่115 ม.1 ต.สนักลาง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 081-1119277
003330 นายวิมล   ปัญญามณีศร 2 นายวิมล ปัญญามณีศร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่20/1 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464095,081-0219091
003331 นางกาญจนา   ปัญญามณีศร 3 นางกาญจนา ปัญญามณีศร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่20/1 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464095,089-1928714
003333 นางศรัญญา   พนัทอง 0 นายจ ารัส เตโช บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่13 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 061-3519658

003336 นางมณี   เยาวรัตน์ 2 นางมณี เยาวรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่184/1 ม.1 ถ.เชียงใหม-่ฮอด ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 097-0754878
003337 นายมาวิน   เยาวรัตน์ 0 นางมณี เยาวรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่184/1 ม.1 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 099-2961491
003365 นางบุญศรี   อุปนนัท์ 0 นายโสภณ อุปนนัท์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่519 ม.2 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์-
003372 นางสุนนัทา   อุปนนัท์ 1 นางสุนนัทา อุปนนัท์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่140/15 ม.10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 089-6318199
003374 นายโสภณ   อุปนนัท์ 2 นายโสภณ อุปนนัท์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่140/15 ม.10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-1114785
003434 นางช่ืนจิต   จิโนรส 1 นางช่ืนจิต จิโนรส บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่202/6 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 092-1852928
003454 นางเตือนใจ   ทาค าส่าง 1 นางเตือนใจ ทาค าส่าง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่41 ม.11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-442145,084-6174459
003456 นางดาเรศ   อินตาวงศ์ 1 นางดาเรศ อินตาวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่159 ม.12 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-4311798
003472 นายประสงค ์  ไชยเทพ 1 นายประสงค ์ไชยเทพ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่52/1 ม.1 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-9611538
003473 นายบ าเพญ็   บูรณะพิมพ์ 1 นายบ าเพญ็ บูรณะพิมพ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่276/19 ม.4 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 087-1818276
003474 นางอุไรรัตน์   บูรณะพิมพ์ 1 นางอุไรรัตน์ บูรณะพิมพ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่276/19 ม.6 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-2621138
003599 นางอรจนัทร์   ทองเจิม 1 นางอรจนัทร์ ทองเจิม บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่141/14 ม.1 ต.ทุง่ตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120
003632 นางชวนนัท ์  กิติบุตร 1 นางชวนนัท ์กิติบุตร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่30/1 ซอย 7 ถ.พระปกเกลา้ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 089-7597457

003646 นางวีณา   อินตะ๊จนัทร์ 1 นางวีณา อินตะ๊จนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่77 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
003780 นางจริยา   ขตัตะละ 2 นางจริยา ขตัตะละ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่111/33 หมูบ่า้นกุลพนัธ์วลัลโ์ครงการ 9 ม.11 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
003781 นายจรวย   ขตัตะละ 1 นายจรวย ขตัตะละ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่111/32 ม.11 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 080-8607418
003888 นางกลัยา   ไชยสุ 1 นางกลัยา ไชยสุ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่150/117 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-427549,087-1915849
003914 นางประนอม   กนัทะบุตร 1 นางประนอม กนัทะบุตร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่215 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441554,089-9544843
003916 นางนพพร   นราธิตระกูล 2 นางนพพร นราธิตระกูล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่233 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-804494,094-6289903
003920 นางป่ินเพชร   ตะ๊กาบโพธ์ิ 0 นางกาญจนา ปัญญามณีศร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่92/1 ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-837565,087-1868684
003921 นายกมล   เตติ 0 นางปัญชลี จนัทร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่344/13 ม.8 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-9504435
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003922 นางปัญชลี   จนัทร 2 นางปัญชลี จนัทร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่344/13 ม.8 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-9504435
003923 นายเสถียร   พรหมเมตจิต 1 นายเสถียร พรหมเมตจิต บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่37 ม.3 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 053-560198,087-7286570
003925 นายด ารงเกียรติ   ทองเจิม 2 นายด ารงเกียรติ ทองเจิม บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่150/108 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 092-7276688
003926 นางพรนภสั   ทองเจิม 0 นายด ารงเกียรติ ทองเจิม บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่150/108 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-1172304
003927 นายสุเพชร   สิงห์แกว้ 2 นายสุเพชร สิงห์แกว้ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่14/1 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464205
003928 นางเหรียญทอง   สิงห์แกว้ 0 นายสุเพชร สิงห์แกว้ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่14/1 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464205
003929 นายวีระชยั   จนัทิมา 1 นายวีระชยั จนัทิมา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่108/1 ม.5 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-6733854
003931 นางสมเพชร   พงษป์วน 2 นางสมเพชร พงษป์วน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่38 ม.2 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

003933 นางสายยพิุน   พรหมเมตจิต 1 นางสายยพิุน พรหมเมตจิต บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่37 ม.3 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 053-560198,086-9233767
003934 นางจนัทรา   วีรวฒันโยธิน 1 นางจนัทรา วีรวฒันโยธิน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่137/4 ม.10 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 094-7606925
003935 น.ส.วิไลลกัษณ์   ถิรยทุธนา 1 น.ส.วิไลลกัษณ์ ถิรยทุธนา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่124/70 ม.7 ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-117058,093-1408727
003936 นางสุจิตรา   ถ่ินนา 1 นางสุจิตรา ถ่ินนา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่97 ม.4 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-8538568
003939 นายสมบูรณ์   ตองกาย 2 นายสมบูรณ์ ตองกาย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1/5 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-111170,080-1287755
003940 นางจนัทร์ฉาย   ตองกาย 0 นายสมบูรณ์ ตองกาย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1/5 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-111170,095-4525860
003942 นางสุจินดา   วรรณาภรณ์ 1 นางสุจินดา วรรณาภรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่251/1 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464162
003943 นายธนาวร   วรรณาภรณ์ 1 นายธนาวร วรรณาภรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่251/1 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464162,095-6399751
003945 นางศรีวยั   พทุธโยธา 4 นางศรีวยั พทุธโยธา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1/9 ม.3 ถ.คลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-9989280
003946 นางชดัเจน   เจนรักสุขมุ 1 นางชดัเจน เจนรักสุขมุ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่21 ซอย 6 ถ.สามลา้น ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 089-9502529
004010 นายชาญวิทย ์  วงคน์าง 0 นางรจนา วงคน์าง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่150 ม.4 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-447026,081-7247688
004012 นายดวงเด็จ   ตุ่นใจ 1 นายดวงเด็จ ตุ่นใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่50 ม.8 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-817253,089-1929080
004046 นายเฉลิม   ยาวิชยั 2 นายเฉลิม ยาวิชยั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่89/1 ม.6 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 061/2769727

004056 นางรจนา   วงคน์าง 2 นางรจนา วงคน์าง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่150 ม.4 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-447026,081-7247688
004063 นางอมัพร   มณีรัตน์ 1 นางอมัพร มณีรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่180/1 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50360 089-9529338
004073 นายศรศกัด์ิ   มโนชมภู 3 นายศรศกัด์ิ มโนชมภู บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่161 ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-968286,084-1717260
004177 นายเอนก   อ่ิมส าราญ 1 นายเอนก อ่ิมส าราญ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่299/60 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-9504968
004178 นายสวสัด์ิ   ชยัชนะ 2 นายสวสัด์ิ ชยัชนะ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่54 ม.4 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 086-1812109
004179 นางเครือวรรณ   ชยัชนะ 0 นายสวสัด์ิ ชยัชนะ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่54 ม.4 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 089-8540512
004203 นางเพญ็สินี   คงอา้ย 1 นางเพญ็สินี คงอา้ย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่98/1 ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 089-9982207
004212 นางพวงเพชร   ศรีมงคล 2 นางพวงเพชร ศรีมงคล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่2 ซอยต๋าเหิน ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-141471,083-2077464
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004213 พล.ต.บณัฑิต   ศรีมงคล 0 นางพวงเพชร ศรีมงคล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่2 ซอยต๋าเหิน ถ.เมืองสาตร ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-141471,089-9972038
004214 นายทรงชยั   ราชวงศ์ 2 นายทรงชยั ราชวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่69 ม.7 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837231,087-1935442
004215 นางยอดเรือน   ราชวงศ์ 0 นายทรงชยั ราชวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่69 ม.7 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837231,084-9484947
004280 นางจีรนนัท ์  กมลทิพย์ 4 นางจีรนนัท ์กมลทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่46 ม.7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-812551,086-9173900
004286 นางนงนชั   ชยัวงศ์ 1 นางนงนชั ชยัวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่85/1 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 084-2229833
004354 นางพรรณี   วงศศ์รีวิลยั 2 นางพรรณี วงศศ์รีวิลยั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่16 ม.8 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
004526 นายสรศกัด์ิ   กมลทิพย์ 0 นางจีรนนัท ์กมลทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่46 ม.7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-812551,089-7591267
004533 นางอาภรณ์   ศิลพรชยั(สุค  าหนอ้ย) 2 นางอาภรณ์ ศิลพรชยั(สุค  าหนอ้ย) บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่209 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-7320057

004534 นายพรศกัด์ิ   ศิลพรชยั(สุค  าหนอ้ย) 0 นางอาภรณ์ ศิลพรชยั(สุค  าหนอ้ย) บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่209 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340
004679 นางนงเยาว ์  มงคลศิลป์ 2 นางนงเยาว ์มงคลศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่299 ม.6 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 084-6176009
004680 พ.อ.อ.สุพจน์   มงคลศิลป์ 0 นางนงเยาว ์มงคลศิลป์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่299 ม.6 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100
004794 นางพวงสร้อย   สงวนศกัด์ิ 2 นางพวงสร้อย สงวนศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่112 ม.2 ต.สนัผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300
004795 นางปาณิศา   พรหมตนั 1 นางปาณิศา พรหมตนั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่214/178 กุลพนัธ์ 4 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 092-1043119
004797 นางสุรภา   วิริยะรักษส์นัติ 1 นางสุรภา วิริยะรักษส์นัติ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่131 ม.8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50320 081-1684624
004798 นางนนัทิกา   แกว้นอ้ย 1 นางนนัทิกา แกว้นอ้ย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่4/1 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-424275,089-9993049
004818 นายไมตรี   เจริญปัญญาเนตร 2 นายไมตรี เจริญปัญญาเนตร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่290 ม.15 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-9525401
004880 นางทศันีย ์  จิตตบ์รรจง 2 นางทศันีย ์จิตตบ์รรจง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่147/240 ม.2 ถ.หางดง-จอมทอง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-1543391
004881 ร.อ.วิชาญ   จิตตบ์รรจง 0 นางทศันีย ์จิตตบ์รรจง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่147/240 ม.2 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-1921431
004888 นายอนนัต ์  บวัเขียว 1 นายอนนัต ์บวัเขียว บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่213 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441491,081-5302861
004953 นางวรรณวิไล   รัตนกิจ 1 นางวรรณวิไล รัตนกิจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่136/19 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 086-1904238
004974 นายณรงค ์  ทาสิงห์ค  า 1 นายณรงค ์ทาสิงห์ค  า บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่194 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441754,083-5396107

004975 นางส ารวย   ทาสิงห์ค  า 1 นางส ารวย ทาสิงห์ค  า บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่194 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441754,081-5948228
005002 นายเกษม   ทิศอุ่น 3 นายเกษม ทิศอุ่น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่225/484 ม.5 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
005029 น.ส.ผ่องศรี   สุใจ 2 น.ส.ผ่องศรี สุใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่125 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464174,094-8304088
005092 นายทองอยู ่  กลทิพย์ 0 นางจินดา กลทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่65 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 086-9249006
005182 นายมานิจ   สุวรรณจนัทร์ 1 นายมานิจ สุวรรณจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่243 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 087-1764578
005232 นายวิเชียร   ตียาสุนทรานนท์ 1 นายวิเชียร ตียาสุนทรานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่6 ม.1 ต.ทุง่ตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-7841889
005233 นางนิลภา   ตียาสุนทรานนท์ 1 นางนิลภา ตียาสุนทรานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่6 ม.1 ต.ทุง่ตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311504,089-4358366
005251 นางอุบลวรรณ   ค  านิล 1 นางอุบลวรรณ ค านิล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่224/88 ม.3 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 083-8611659
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005265 นางพชัรา   ธรรมธิ 2 นางพชัรา ธรรมธิ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่39/1 ถ.ราชเชียงแสน ซอย 1 ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-275614,084-6111910
005279 นางอุไร   รัตนทิพยาภรณ์ 1 นางอุไร รัตนทิพยาภรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่254 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 094-5711958
005285 นางวฒันา   ปาลี 2 นางวฒันา ปาลี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่20/1 ม.4 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1854719
005286 ร.อ.วีระชาติ   ปาลี 0 นางวฒันา ปาลี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่20/1 ม.4 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-0284663
005287 นางนิตยาพร   รัตนชมภู 2 นางนิตยาพร รัตนชมภู บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่4 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 083-5802811
005288 ร.ต.ท.วิสุทธ์ิ   รัตนชมภู 0 นางนิตยาพร รัตนชมภู บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่4 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 097-9946986/0884295404
005289 นางเอ้ือมพร   นวลไสว 0 นายบุญเทิน นวลไสว บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่227/217 ม.3 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 088-4049286
005293 นางศิริเกศ   เปรมใจ 2 นางศิริเกศ เปรมใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่53/47 ม.3 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 094-7465690

005309 น.อ.สมคิด   เปรมใจ 0 นางศิริเกศ เปรมใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่53/47 ม.3 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-9539470
005325 นางสายค า   สมพรรณพานิณ 1 นางสายค า สมพรรณพานิณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่174 ม.6 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-437216,080-1296160
005525 ร.ท.บรรจง   คุม้รักษา 0 นางปราณี คุม้รักษา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่206/128 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100
005563 นางจินตนา   บิณฑยศ 1 นางจินตนา บิณฑยศ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่289/15 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-9985819
005657 นางสายพรรณ   โปธิปัน 1 นางสายพรรณ โปธิปัน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่265 ม.6 ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-805282,081-9923102
005676 นางเรือนค า   ทองเท่ียง 1 นางเรือนค า ทองเท่ียง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่242/2 ม.2 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-4350835
005699 นางสมคิด   พลสิงห์ 1 นางสมคิด พลสิงห์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่147/165 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 093-1372495
005725 นางวิไล   ทาบุญดี 1 นางวิไล ทาบุญดี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่145 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-2898682
005726 นายศิลป์   ทาบุญดี 1 นายศิลป์ ทาบุญดี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่145 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 061-3516474
005766 นายบุญส่ง   มาผนัตะ๊ 1 นายบุญส่ง มาผนัตะ๊ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่186 ม.2 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-1909933
005796 นางยพุาพร   ทาดาริน 1 นางยพุาพร ทาดาริน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่109 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 097-9209331
005823 ส.ต.ท.วิจิตร   สมเงิน 0 นางสุพิน สมเงิน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่47 ม.2 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
005882 นายสายนัต ์  ศรีสอนใจ 1 นายสายนัต ์ศรีสอนใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่48/1 ม.3 ต.หนองชา้งคืน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 083-4752709/081-1113865

005883 นางทบัทิม   ศรีสอนใจ 1 นางทบัทิม ศรีสอนใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่48/1 ม.3 ต.หนองชา้งคืน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 081-0311591
006037 นางกรองทอง   มูลลงักา 0 นายเฉลิม ยาวิชยั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่89/1 ม.6 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
006059 นายยนืยง   มะโนวรรณา 1 นายยนืยง มะโนวรรณา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่131/4 ม.2 ต.ประตูป่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 093-3619434
006217 นางสุมาลี   กาวี 2 นางสุมาลี กาวี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่145 ม.1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-430804,081-7243945
006259 นางภูมรี   บุญเฉลียว 2 นางภูมรี บุญเฉลียว บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่165/82 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-7062189
006395 ส.อ.อุทยั   ผกัหวาน 1 ส.อ.อุทยั ผกัหวาน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่63/1 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426671,086-9200770
006407 นางธญัพร   เมธานนท์ 1 นางธญัพร เมธานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่257/168 ม.3 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-431878,085-6255453
006408 นางพรพิไล   ชูกิจคุณ 2 นางพรพิไล ชูกิจคุณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่111/56 ม.11 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 095-6754184
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006409 ร.ต.ท.อรุณ   โปธาศรี 0 นางพรพิไล ชูกิจคุณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่460 ม.10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50240 099-2719709
006421 นางกรรณิการ์   คุณรา 1 นางกรรณิการ์ คุณรา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่99 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-805024,081-0324464
006444 นายด ารงค ์  จงไกรจกัร 2 นายด ารงค ์จงไกรจกัร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่16 ม.1 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-9506670
006450 นายดวงแกว้   สะกล 2 นายดวงแกว้ สะกล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่18 ม.2 ถ.สนัป่าตอง-ล าพนู ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464750,087-1723193
006451 นางวิเชียร   สะกล 0 นายดวงแกว้ สะกล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่18 ม.2 ถ.สนัป่าตอง-ล าพนู ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464750,083-0816578
006452 นางลกัขณา   จรมาศ 1 นางลกัขณา จรมาศ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่28/226 ม.6 ต.เหมืองง่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 089-7599830
006479 นางเฉลียว   สิงหราช 2 นางเฉลียว สิงหราช บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่177 ม.8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-0266805
006480 พ.ต.ท.ศิริพงษ ์  สิงหราช 0 นางเฉลียว สิงหราช บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่177 ม.8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-7647327

006481 นางวิจิตร   ยศเดช 1 นางวิจิตร ยศเดช บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่65/1 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 081-9928595
006533 นายพิกดั   ขติัพนัธ์ 1 นายพิกดั ขติัพนัธ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่186 ซ.ชลประทาน ม.4 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
006534 น.ส.อรุณี   สุวรรณสิทธ์ิ 1 น.ส.อรุณี สุวรรณสิทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่120 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-7651114
006535 นางรัตนา   เพียรมุง่งาน 1 นางรัตนา เพียรมุง่งาน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่74/5 ม.3 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 08198018494              
006536 นางชไมพร   วงศส์วสัด์ิ 1 นางชไมพร วงศส์วสัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่108/4 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 087-1777833
006537 นายช านาญ   ยาวิลาศ 1 นายช านาญ ยาวิลาศ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่169 ม.2 ต.สนักลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120
006538 นายศกัด์ิสิทธ์ิ   จนัทรมานนท์ 2 นายศกัด์ิสิทธ์ิ จนัทรมานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่277 ม.2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
006539 นายยงยทุธ   คุณรา 1 นายยงยทุธ คุณรา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่99 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100
006540 นางจุไร   ค  าภีระ 1 นางจุไร ค  าภีระ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่389/17 ม.6 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-270800,080-9245465
006541 นายฉกรรจ ์  เช้ือจนัทรา 1 นายฉกรรจ ์เช้ือจนัทรา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่6/1 ม.2 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-7294540
006542 นางศรีพรรณ   เช้ือจนัทรา 1 นางศรีพรรณ เช้ือจนัทรา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่6/1 ม.2 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-5946958
006544 นางกาญจนา   ตั้งธนวิชญ์ 2 นางกาญจนา ตั้งธนวิชญ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่179/1 ถ.พระปกเกลา้ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 089-6327717
006545 นายศกัดา   ตั้งธนวิชญ์ 0 นางกาญจนา ตั้งธนวิชญ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่179/1 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-231181,085-7230312

006546 นางรัชนีวรรณ   ชยัวิเทศ 1 นางรัชนีวรรณ ชยัวิเทศ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่68 ม.2 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140
006547 นายเกษม   ชยัวิเทศ 1 นายเกษม ชยัวิเทศ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่68 ม.2 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140
006548 นางจนัทร   บุญเหมย 1 นางจนัทร บุญเหมย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่74 ม.6 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-9999361
006708 นางประนอม   เจริญสุข 1 นางประนอม ทวีโค บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่7 ซอย 7ก ถ.ป่าตนั ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-409350,081-3871665
006715 นางปภชัญา   อ่อนชูศรี 2 นางปภชัญา อ่อนชูศรี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่500/9 ม.10 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 099-2708755
006725 นางมลัลิกา   สิงห์ครา 2 นางมลัลิกา สิงห์ครา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่92 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-805256,088-2511066
006877 นางเบญจพร   หอมจิตต์ 1 นางเบญจพร หอมจิตต์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่199/41 ม.2 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-211652,081-5316862
006905 นางจนัทร์ตา   กองสมบติั 2 นางจนัทร์ตา กองสมบติั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่253 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-432326
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006906 นายบุญสวย   กองสมบติั 0 นางจนัทร์ตา กองสมบติั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่159 ม.12 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50240 053-432326
006926 นายอุทยั   ขติัยศ 1 นายอุทยั ขติัยศ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่178/754 ม.7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-1911870
007069 นางมยรีุ   ค  าแปง 1 นางมยรีุ ค  าแปง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่191/83 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 087-1897727
007087 น.ส.กญัญา   รัตนไตร 1 น.ส.กญัญา รัตนไตร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่48/2 ซ.2 ถ.มูลเมือง ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 053-277511
007092 นางล าดวน   ดอกอุทา 2 นางล าดวน ดอกอุทา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่200/7 ม.9 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-361226
007093 นายทนงศกัด์ิ   ดอกอุทา 0 นางล าดวน ดอกอุทา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1 ม.4 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
007263 นางวราภรณ์   ค  ารินทร์ 1 นางวราภรณ์ ค  ารินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่16/1 ม.1 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-431066/092-2863044
007273 นางทศันี   จนัทร์เทศ 2 นางทศันี จนัทร์เทศ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่15 ม.8 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837674

007283 นายณรงค ์  ไกรสร 1 นายณรงค ์ไกรสร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่225 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 0810293505
007381 นางสุภาพ   วงศค์  า 1 นางสุภาพ วงศค์  า บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่219/1 ม.3 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120
007389 นายวิชยั   วิริยะนราทิพย์ 1 นายวิชยั วิริยะนราทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่52/1 ม.7 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966176,089-9984037
007392 นางพิมพรรณ์   เจริญสุข 2 นางพิมพรรณ์ เจริญสุข บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่116/2 ถ.ประชาสมัพนัธ์ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-819093
007394 นางจีราพรรณ   ใจเถิง 1 นางจีราพรรณ ใจเถิง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่209 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-368530
007437 นายประสูติ   ไชยสุ 1 นายประสูติ ไชยสุ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่150/117 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-427549
007460 นางอาภรณ์   พฒันธญัญา 1 นางอาภรณ์ พฒันธญัญา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่7/1 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-441741
007463 น.ส.ยพุา   ขวญัคง 1 น.ส.ยพุา ขวญัคง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่2/1 ม.11 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-279214
007673 นายทองอินทร์   กีติสิทธ์ิ 1 นายทองอินทร์ กีติสิทธ์ิ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่14/4 ม.2 ต.สนัผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230
007674 นายเฉลิมพล   ศุขเกษม 0 นางสุจินดา ศุขเกษม บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่115 ม.1 ต.สนักลาง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-384386
007742 ด.ต.นรินทร์   ทบักล ่า 0 นางประภา ทบักล ่า บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่234 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-276077
007824 นางอมัพร   หมอกเมฆ 1 นางอมัพร หมอกเมฆ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่241 ม.3 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-8529718
007947 นางสุพชัรา   เสมอใจ 2 นางสุพชัรา เสมอใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่353 ม.8 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100

007948 ด.ต.บุญ   เสมอใจ 0 นางสุพชัรา เสมอใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่208/1 ม.4 ต.สนัทรายหลวง อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50210
008140 นางนิลวรรณ   เมตตารักษ์ 2 นางนิลวรรณ เมตตารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่101/2 ซอย 3 ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 084-9856866
008141 พ.ต.อ.บุญเลิศ   เมตตารักษ์ 0 นางนิลวรรณ เมตตารักษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่101/2 ซอย 3 ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100
008208 นางพรรวดี   โพธ์ิจนัทร์ 1 นางพรรวดี โพธ์ิจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่224/375 ม.3 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-6377417
008221 นางรัตนา   ปัญญาเจริญใจ 2 นางรัตนา ปัญญาเจริญใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่18 ซอย 1 ถ.ทิพยเ์นตร ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 087-1870459
008226 นายวินยั   ศรีเรือง 1 นายวินยั ศรีเรือง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่225/1 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-9135479
008265 นางสิริรักษ ์  กิติคุณ 1 นางสิริรักษ ์กิติคุณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่87 ม.5 ต.ดอนแกว้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50180 081-6029756
008463 นายพงษช์ยั   ไชยบุญลือ 1 นายพงษช์ยั ไชยบุญลือ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่97 ม.2 ต.สนัก าแพง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 081-5306252
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008577 นายจกัรกฤษณ์   กมลทิพย์ 0 นางจีรนนัท ์กมลทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่46  ซ.3 ม.7 ถ.เลียบแม่น ้าปิง ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-812551,086-9173900
009029 นางผ่องพรรณี   ค  าอา้ย 2 นางผ่องพรรณี ค  าอา้ย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่8 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441720,089-9983799
009030 นางบวัเงา   ยงยนื 0 นางผ่องพรรณี ค  าอา้ย บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่8 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441720,089-9983799
009053 นายจุมพล   เตชะเทพ 2 นายจุมพล เตชะเทพ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่71 ม.11 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837760,086-9115945
009054 นางยอน   เตชะเทพ 0 นายจุมพล เตชะเทพ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่40 ม.3 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51120
009055 นางบวัผาย   เตชะเทพ 1 นางบวัผาย เตชะเทพ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่71 ม.11 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837760,089-8517551
009062 นายสถาพร   กญัชนะ 1 นายสถาพร กญัชนะ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่234/152 ม.6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-141092,086-9119139
009065 นางศรีอมัพร   มหาบุญญานนท์ 2 นางศรีอมัพร มหาบุญญานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่112/2 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-271848,086-5864786

009066 นายบูรพา   มหาบุญญานนท์ 0 นางศรีอมัพร มหาบุญญานนท์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่112/2 ถ.นนัทาราม ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-271848,086-5864786
009114 นายศกัด์ิเสริญ   ชมภู 2 นายศกัด์ิเสริญ ชมภู บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่22 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464145,089-8501933
009115 นางค ามา   ชมภู 0 นายศกัด์ิเสริญ ชมภู บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่22 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464145
009118 นางศรีนวล   สุภามูล 0 นางนพพร นราธิตระกูล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่30 ม.5 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130
009125 นายมณี   จนัทร์เทศ 0 นางทศันี จนัทร์เทศ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่15 ม.8 ต.แม่ก๊า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837674
009135 นายพิพฒัพงศ ์  สูนยะ 0 นางมุกดา สูนยะ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่111/271 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-805177,089-7598143
009136 นางพิมพเ์พญ็   พรหมวงศ์ 2 นางพิมพเ์พญ็ พรหมวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่227 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-806166,086-9118239
009137 นางบวัคล่ี   สิงห์โทราช 0 นางพิมพเ์พญ็ พรหมวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่5 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-273987
011882 น.ส.นฤมล   ธนารมย์ 2 น.ส.นฤมล ธนารมย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่60/2 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464201,081-5689884,085-0293300
011883 นายโสภณ   พฒันะอ่ิม 0 น.ส.นฤมล ธนารมย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่60/2  ซ.2 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464201,081-6086801
012012 นางรัชรินทร์   วงคฝ้ั์น 3 นางรัชรินทร์ วงคฝ้ั์น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่346/1  ซ.7 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-9536673
012013 นายจรูญ   วงคฝ้ั์น 0 นางรัชรินทร์ วงคฝ้ั์น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่346/1  ซ.7 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140
012014 นายค า   สุขแสวง 0 นางรัชรินทร์ วงคฝ้ั์น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่34  ซ.7 ม.4 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

012017 นางวณันา   มณีวงศ์ 0 นางสุมาลี กาวี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่145 ม.1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-430804
012021 นางอรพนัธ์   ทิศอุ่น 0 นายเกษม ทิศอุ่น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่225/484 ม.5 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-435170,081-0311925
012022 นางบวัจีน   นนัใจ 0 นายเกษม ทิศอุ่น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่73/1 ม.9 ต.ออนใต ้อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-880416
012119 นางค ามูล   สิงห์คราช 0 นายรุ่งเรือง ล านวล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่345 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 080-8488817
012121 นายอุดม   แกว้มา 2 นายอุดม แกว้มา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1 ซ.7 ม.7 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-832320,080-1227947
012341 นางเสาร์   จินะ 0 นางบนัเลง ลมัจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่63 ม.2 ถ.สนัป่าตอง - ล าพนู ต.ทุง่ตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-823040
012347 นางอ าพร   อินทวงศ์ 0 นางพชัรา ธรรมธิ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่39 ซ.1 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-275614,089-7551219
012348 นางแกว้   พงษป์วน 0 นางสมเพชร พงษป์วน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่38 ม.2 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428566
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012349 นางรุจี   มะลิสุวรรณ 2 นางรุจี มะลิสุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่232/52 ม.3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 098-8507298
012351 นายมนสั   จอมเตปิน 1 นายมนสั จอมเตปิน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1 ม.9 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441187,089-5549246
012353 นางเครือวลัย ์  คล่องการ 2 นางเครือวลัย ์คล่องการ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่201 ม.4 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-022280,084-3742500
012354 นางศรีนวล   รีบเร่ง 0 นางเครือวลัย ์คล่องการ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่201 ม.4 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-022280
012357 นางศรีพรรณ   ศรีวิชยัค  า 0 นางนนัทน์ภสั เสาสุรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่13/2 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-5582887
012359 นางสุแกว้   อินตะ๊หม่ืน 0 นางจีรนนัท ์กมลทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่46 ม.7 ถ.เลียบแม่น ้าปิง ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-812551,082-0333517
012363 นางบวัเรียว   แกว้มา 1 นางบวัเรียว แกว้มา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1 ม.7 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-832320,083-7604668
012367 นางจนัทร์   สายค าวงศ์ 0 นายศุภชยั สายค าวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่107 ม.6 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-125075

012369 นางบวัค  า   มโนชมภู 0 นายศรศกัด์ิ มโนชมภู บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่112 ม.4 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51140 053-507243
012370 นายจ ารัส   มโนชมภู 0 นายศรศกัด์ิ มโนชมภู บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่112 ม.4 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51140
012374 นายทองอินทร์   คล่องการ 1 นายทองอินทร์ คล่องการ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่201 ม.4 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-1925664
012377 นางจนัทร์เพญ็   เจียมศกัด์ิ 0 นายยทุธพงษ ์เจียมศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่38 ม.15 ต.ห้วยยาบ อ.บา้นธิ จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51180
012379 น.ส.ฐิวราพร   พทุธโยธา 0 นางศรีวยั พทุธโยธา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่281/12 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-111416,088-4188845
012382 นางออน   สุใจ 0 น.ส.ผ่องศรี สุใจ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่125 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464174,086-1893552
012391 นางศรีบุตร   ตนันรา 0 นางพวงสร้อย สงวนศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่113 ม.2 ต.สนัผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-379068
012393 นางผ่องศรี   น่ิมเจริญดี 0 นางจริยา ขตัตะละ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่59 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322577,089-6312928
012407 นายสุวิทย ์  จนัทร์ตา 2 นายสุวิทย ์จนัทร์ตา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่62 ซ.7 ม.5 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 095-6866606
012408 นางป๋ัน   จนัทร์ตา 0 นายสุวิทย ์จนัทร์ตา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่62 ซ.7 ม.5 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-832319
012418 นางจิตพิมพร   วงษช์ยันุบาล 1 นางจิตพิมพร วงษช์ยันุบาล บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่299 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50220 089-2617587
012419 นายเอนก   ตาเจริญเมือง 2 นายเอนก ตาเจริญเมือง บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่1/8 ม.4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-801218,081-9610758
012421 นางหทัยา   เจียมศกัด์ิ 2 นางหทัยา เจียมศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่225/196 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-430651,081-6020010

012422 นางทองปอนด ์  ธนญัชยั 0 นางหทัยา เจียมศกัด์ิ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่16 ถ.ราชพฤกษ ์ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300
012425 นางไพรรินทร์   จนัทิมา 0 นายวีระศกัด์ิ จนัทิมา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่141/11 ม.1 ต.ทุง่ตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-355561
012428 นางจินดา   ทิพยดวงตา 0 นางแสงจนัทร์ กุลวิเชียร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่48 ซ.2 ถ.ววัลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-200495
012429 นางวฒันา   กาสีชา 3 นางวฒันา กาสีชา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่261 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441662,085-0319635
012430 ร.ต.ต.วีระศกัด์ิ   กาสีชา 0 นางวฒันา กาสีชา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่261 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441662,086-9150028
012431 นางกลม   ทองรักษ์ 0 นางวฒันา กาสีชา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่58/4 ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
012441 นางจนัทร์ฟอง   ไชยวุฒิ 0 นางภูมรี บุญเฉลียว บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่61 ม.3 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-218858,081-7062189
012447 นายวิเชียร   นนทรียเ์ขตต์ 0 นางสุนนัท ์อว้นลว้น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่102 ม.5 ต.บา้นก่ิว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง รหสัไปรษณีย ์52150 054-290096



บ ำนำญเขต 4 หำงดง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกุล ยอดหัก สมำชิกหลัก สถำนะ อ ำเภอ ทีอ่ยู่ เบอร์โทร

012448 นางสมบูรณ์   นนทรียเ์ขตต์ 0 นางสุนนัท ์อว้นลว้น บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่102 ม.5 ต.บา้นก่ิว อ.แม่ทะ จ.ล าปาง รหสัไปรษณีย ์52150 054-290096
012452 นางกิมศรี   ตุมะแกว้ 2 นางกิมศรี ตุมะแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่200/2 ม.10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-806376,081-9615586
012453 นางแสงหลา้   มงัแกว้ 0 นางกิมศรี ตุมะแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่200/2 ม.10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-806376
012454 นางทองเพียร   ยศบุญลือ 1 นางทองเพียร ยศบุญลือ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่137 ม.5 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-430105,089-758595
012457 นางค าหนอ้ย   วณีสอน 0 นางกาญจนา ปัญญามณีศร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่20 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-464091
012465 นางสา   ศรีจนัทร์ตา 0 นางพิมพรรณ์ เจริญสุข บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่116 ถ.ประชาสมัพนัธ์ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100
012466 นางล าไย   ขดัขจร 0 นางปภชัญา อ่อนชูศรี บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่500/9 ม.10 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-286261
012468 นายไชยวฒัน์   วุฒิรัตน์ 0 นางแสงระวี วุฒิรัตน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่166 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-805317,081-9613016

012485 นายชยัพร   นิธิวิทยา 2 นายชยัพร นิธิวิทยา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่360/37 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-807105,081-9525593
012543 นายสม   กูลนรา 0 นางศรีวยั พทุธโยธา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่155 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-111009,081-9989280
013156 นางอนงค ์  อินทะจกัร 1 นางอนงค ์อินทะจกัร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่107/1 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-447560,081-7845014
013160 นายชชัวาลย ์  ไชยวุฒิ 2 นายชชัวาลย ์ไชยวุฒิ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่43 ม.9 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 085-0364587
013161 นางสุทา   ไชยวุฒิ 0 นายชชัวาลย ์ไชยวุฒิ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่43 ม.9 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 085-0364587
013162 นายยรรยง   พลชยัยา 2 นายยรรยง พลชยัยา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่38 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-832046,084-5005638
013163 นางอมรา   พลชยัยา 0 นายยรรยง พลชยัยา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่38 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 053-832046,083-5810074
013166 นายวินยั   ร่องพืช 2 นายวินยั ร่องพืช บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่243/17 ม.2 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-7643081
013167 นางนฤดี   ร่องพืช 0 นายวินยั ร่องพืช บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่243/17 ม.2 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-7565840
013172 นางศุภลกัษณ์   ค  าพิชยั 1 นางศุภลกัษณ์ ค  าพิชยั บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่583 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-822248,085-0360273
013674 นายภูวนยั   เมฆรา 0 นายไมตรี เมฆรา บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่260/1 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 082-1891337
013699 น.ส.ณฐักุล   พงศรั์กษศิ์ลป์ 1 น.ส.ณฐักุล พงศรั์กษศิ์ลป์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่54 ม.2 ต.*ทุง่ป้ี อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50360 090-3231152
013818 น.ส.นารีรัตน์   แกว้ฟู 0 นางวีณา แกว้ฟู บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่83 ม.2 ต.บา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-7247927

013819 น.ส.กีรติกุล   บุญแทน 0 นางทองพลู บุญแทน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่18/3 ม.9 ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 095-4473394
013820 นางการะเกด   บุญแทน 0 นางทองพลู บุญแทน บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่32/2 ม.2 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-5999537
013934 นายเกริก   วงคว์าร 0 นายณรงค ์วงศว์าร บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่54/2 ถ.ช่างฆอ้ง ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000 085-0408515
013945 นายสุเทพ   กาวิละ 1 นายสุเทพ   กาวิละ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่52 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 086-1810499
013949 นางชุติมา   สุวรรณพฒัน์ 2 นางชุติมา   สุวรรณพฒัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่222/10 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 0812891290
013950 นายธีระพงษ ์   สุวรรณพฒัน์ 0 นางชุติมา   สุวรรณพฒัน์ บ  านาญสพป.ชม.4 หางดง ท่ีอยู ่222/10 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-8846074
014079 นางรัตนาภรณ์   ไมรินทร์ 1 นางรัตนาภรณ์   ไมรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง 6/6 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-6354445
014080 นายไกรสร   ไมรินทร์ 1 นายไกรสร   ไมรินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 หางดง 6/6 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 086-5862332



บ ำนำญเขต 4 แม่วำง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

000421 นายอ านวย   ปัญญามงคล 1 นายอ านวย ปัญญามงคล บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่69/2 ม.3 ต.*ทุ่งป้ี อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 085-7140263

000484 นายนิจ   ทายานะ 1 นายนิจ ทายานะ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่125 ม.3 ต.น ้าบ่อหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-835735,093-1691490

000581 นายทวีชยั   นวลสุภา 2 นายทวีชยั นวลสุภา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่220 ม.7 ต.ข้ีเหลก็ อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50180

000582 นางทองศรี   นวลสุภา 0 นายทวีชยั นวลสุภา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่58/2 ม.10 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360

000854 นายสมบติั   แกว้มลู 1 นายสมบติั แกว้มลู บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่229/1 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 083-5729373

001185 นางเพญ็ศรี   หม่ืนใจ 1 นางเพญ็ศรี หม่ืนใจ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่15/1 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 091-8573585

001435 นายประคอง   กิตติวงศไ์พศาล 1 นายประคอง กิตติวงศไ์พศาล บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่22 ม.9 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-835356/089-5608750

001697 นายนิพนธ์   จิตตปัญญา 1 นายนิพนธ์ จิตตปัญญา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่194 ม.5 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 093-2912476

002761 นายพร้อมพนัธ์   พนัธเสน 2 นายพร้อมพนัธ์ พนัธเสน บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่476 ม.6 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360

002762 นางสายทอง   พนัธเสน 0 นายพร้อมพนัธ์ พนัธเสน บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่476 ม.6 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 086-1872435

003506 น.ส.ไขแ่กว้   สนัชยั 3 น.ส.ไขแ่กว้ สนัชยั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่110/1 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 081-0276118

003610 นายประพนัธ์   พทุธิศรี 2 นายประพนัธ์ พทุธิศรี บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่6/4 ม.17 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 081-0211554

003611 นางวนัดี   พทุธิศรี 0 นายประพนัธ์ พทุธิศรี บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่75/1 ม.1 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50100 081-5943038

003612 นางนวลปรางค ์  ใจเป็ง 1 นางนวลปรางค ์ใจเป็ง บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่63 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม่

003621 นายทองดี   ไชยาปัน 1 นายทองดี ไชยาปัน บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่322/1 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 099-1410222/091-7305347

003623 นายบุญส่ง   วงศสุ์วรรณ์ 2 นายบุญส่ง วงศสุ์วรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่180 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360

003624 นางจีราภรณ์   วงศสุ์วรรณ์ 0 นายบุญส่ง วงศสุ์วรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่51 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360

003625 นางจ าปี   บุญช่วย 3 นางจ าปี บุญช่วย บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่211 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489085

003626 นางเพียรศิริ   โพธา 1 นางเพียรศิริ โพธา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่262/ ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50230 086-1973575

003628 นายวิสิทธ์ิ   กิติบุตร 1 นายวิสิทธ์ิ กิติบุตร บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่30/1 ซอย 7 ถ.พระปกเกลา้ ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50200 085-8673088

003629 นายนภดล   ปันตะ๊ 1 นายนภดล ปันตะ๊ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่543/2 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-823719,089-2644099

003641 นางพรรณศิลป์   ศรีวิชยั 1 นางพรรณศิลป์ ศรีวิชยั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่414 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-311201

003647 นายสวิง   อินตะ๊ทา 1 นายสวิง อินตะ๊ทา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่427 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489032,089-1270311

003648 นายนิเวศน์   สุจา 2 นายนิเวศน์ สุจา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่153/1 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 089-5558440/088-5183051
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003649 นางแกว้มา   สุจา 0 นายนิเวศน์ สุจา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่153/1 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 087-1876160

003651 นางอนงค ์  เจริญเมือง 4 นางอนงค ์เจริญเมือง บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่39 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120

003657 นางรพีพรรณ   เมืองดี 2 นางรพีพรรณ เมืองดี บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่45/1 ม.8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50230 086-1149036

003658 นายสมพล   เป็งค  า 1 นายสมพล เป็งค  า บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่49 ม.3 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-311583,086-1869110

003659 นางนทีรัย   วงศษ์าวรรณ์ 2 นางนทีรัย วงศษ์าวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่260 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489066,087-1858165

003661 นายนิคม   ไชยวงค์ 1 นายนิคม ชยัวงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่598 ม.1 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120

003668 นายสมชยั   โนลอย 2 นายสมชยั โนลอย บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่278/40 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50320 085-0409787

003675 นายนพคุณ   สุวรรณ 2 นายนพคุณ สุวรรณ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่143/2 ม.8 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 081-1804005

003678 นางพรทวี   เต๋จา 3 นางพรทวี เต๋จา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่511 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-822189,092-2753232

003679 นางศรีนวล   โยธาราษฎร์ 0 นางพรทวี เต๋จา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่511 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-822189

003686 นางศรัญยา   หลุยจ าวนั 2 นางศรัญยา หลุยจ าวนั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่32 ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360

003687 นายประดิษฐ์   จอมปัญญาเลิศ 0 นางธิดารัตน์ จอมปัญญาเลิศ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่30 ม.3 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489117

003688 นางธิดารัตน์   จอมปัญญาเลิศ 2 นางธิดารัตน์ จอมปัญญาเลิศ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่30 ม.3 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360

003766 นายศิลป์ชยั   จากนั 2 นายศิลป์ชยั จากนั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่134 ม.2 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 089-9512422

003769 นางอนงค ์  ดวงต๊ิบ 1 นางอนงค ์ดวงต๊ิบ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่79 ม.4 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 086-1915355

003771 นางประทุมพร   ศรีจ  านงค์ 2 นางประทุมพร ศรีจ านงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่118 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 080-7905885

003772 นายศตพร   ศรีจ  านงค์ 0 นางประทุมพร ศรีจ านงค์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่118 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 083-9993569

003775 นางสมร   ตะ๊ค  า 2 นางสมร ตะ๊ค  า บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่11 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120

003801 นางกนัยา   ปันเดง็ 1 นางกนัยา ปันเดง็ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่49/1 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 085-0369972

003802 นายประพนัธ์   มลูประการ 1 นายประพนัธ์ มลูประการ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่240 ซ.7 บา้นหวัริน ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-830427

003803 นางล าดวน   แกว้มลู 1 นางล าดวน แกว้มลู บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่229/1 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 081-6812389

003807 นายวิชยั   แกว้มลู 1 นายวิชยั แกว้มลู บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่2 ม.4 ถ.- ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50160 086-7319543

003820 นางศรีพรรณ   จากนั 0 นายศิลป์ชยั จากนั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่134 ม.2 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 089-9512422

003821 น.ส.ปิยาภรณ์   ไชยวณัณ์ 1 น.ส.ปิยาภรณ์ ไชยวณัณ์ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่345 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 089-6333094
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003822 นายสมพร   หลา้ดวงดี 1 นายสมพร หลา้ดวงดี บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่96 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50160 053-024070,084-0455825

003956 นางธญัญาภรณ์   แสงหนุ่ม 2 นางธญัญาภรณ์ แสงหนุ่ม บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่108 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 093-1473290

003957 นายเจริญ   แสงหนุ่ม 0 นางธญัญาภรณ์ แสงหนุ่ม บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่95/1 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 089-7011565

003959 นายอมร   ค  านุ 1 นายอมร ค  านุ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่180/1 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 081-2881238

003960 นางเพญ็   ปุกค  านวล 1 นางเพญ็ ปุกค  านวล บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่3 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 080-1208851

004060 นางมาลีพนัธ์   อินทรประสาท 2 นางมาลีพนัธ์ อินทรประสาท บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่147/496 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50230 081-7464988

004061 นายนิมิตร   อินทรประสาท 0 นางมาลีพนัธ์ อินทรประสาท บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่147/496 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50230 081-2893065

004094 นายบรรจง   นพรัตน์ไกรลาศ 1 นายบรรจง นพรัตน์ไกรลาศ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่52 ม.8 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 089-5590479

004095 นางดวงภา   ชุ่มใจ 1 นางดวงภา ชุ่มใจ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่102 ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-830268,081-6034723

004224 นายสมจิตร   ขนุเพ่ิม 2 นายสมจิตร ขนุเพ่ิม บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่174 ม.15 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 085-7101669

004225 นางนงคเ์ยาว ์  ขนุเพ่ิม 0 นายสมจิตร ขนุเพ่ิม บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่174 ม.15 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 096-1682848

004226 นางวิไล   เจริญสุข 2 นางวิไล เจริญสุข บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่25 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489068,088-2522351

004227 นายวิโรจน์   เจริญสุข 0 นางวิไล เจริญสุข บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่25 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489068,087-1815480

004232 นายประเสริฐ   เต๋จา 0 นางพรทวี เต๋จา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่511 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-822189,085-0387230

004422 นางอุษา   ขอนกลาย 3 นางอุษา ขอนกลาย บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่214 ม.6 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 081-7849558

004423 จ.ส.ต.กิตติกร   ขอนกลาย 0 นางอุษา ขอนกลาย บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่214 ม.6 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 089-8359681

004527 นางหอมหวล   ปันตะ๊ทา 1 นางหอมหวล ปันตะ๊ทา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่197 ม.7 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 086-1161642

004559 นายนิเวศน์   ธีรตระกลู 1 นายนิเวศน์ ธีรตระกลู บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่170 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 088-4326890

004606 นางวรารัตน์   จิวพฒันพงษ์ 2 นางวรารัตน์ จิวพฒันพงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่141/17 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 084-6108198

004607 นายดิษฐ์พงษ ์  จิวพฒันพงษ์ 0 นางวรารัตน์ จิวพฒันพงษ์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่82 ม.4 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 099-2691444

004812 นายประดิษฐ์   รังสรรค์ 1 นายประดิษฐ์ รังสรรค์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่4 ม.7 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 084-7101474

004835 นายสุทศัน์   ค  าทิพย์ 2 นายสุทศัน์ ค  าทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่106 ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120

004923 นายทินกร   วรวิทย์ 2 นายทินกร วรวิทย์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่7/1 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 082-0283308

006243 นายณรงค ์  หลุยจ าวนั 1 นายณรงค ์หลุยจ าวนั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่32 ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 080-6716073
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006584 นายมนตรี   โกฏิแกว้ 1 นายมนตรี โกฏิแกว้ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่8  ซ.5 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50300 081-8819695/081-1802772

007730 นายสุเธียร   ปันเดง็ 1 นายสุเธียร ปันเดง็ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่49/1 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-311931

007930 นายปรีชา   ศภุกาญจนพนัธุ์ 2 นายปรีชา ศภุกาญจนพนัธ์ุ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่161 ม.8 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50340

008415 นายวิสุทธ์ิ   เจริญสุข 2 นายวิสุทธ์ิ เจริญสุข บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่79 ม.6 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 086-9234108

008557 น.ส.ณัฐกานต ์  ชุ่มใจ 0 นางศรีวนัลา ชุ่มใจ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่144/1 ม.8 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489156,086-6702356

009015 นายสมเดจ็   ประกอบกิจ 2 นายสมเดจ็ ประกอบกิจ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่448 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489080,086-7709925

009017 นางอุไร   ประกอบกิจ 0 นายสมเดจ็ ประกอบกิจ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่448 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489080

009018 นางจนัทร์ดี   วงศษ์าวรรณ์ 0 นางนทีรัย วงศษ์าวรรณ์ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่27 ม.2 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489066,087-1858165

009032 นางปา   ตาปัญโญ 0 นางจ าปี บุญช่วย บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่227 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360

009033 นายใจ๋ค  า   ตาปัญโญ 0 นางจ าปี บุญช่วย บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่227 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360

009049 นางศรีวนัลา   ชุ่มใจ 3 นางศรีวนัลา ชุ่มใจ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่144/1 ม.8 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489156,084-5007177

009050 พ.ต.บุญรัตน์   ชุ่มใจ 0 นางศรีวนัลา ชุ่มใจ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่144/1 ม.8 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489156,081-7169369

009073 นายธนากร   เจริญเมือง 0 นางอนงค ์เจริญเมือง บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่39 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-835566

009083 นายเสรี   กิจสวสัดิไพบูลย์ 0 นางรพีพรรณ เมืองดี บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่113/2   ซ.สนัคือ ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50140 053-800260,089-5533785

009085 นางสุแกว้   เจริญเมือง 0 นางอนงค ์เจริญเมือง บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่39 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-835566,089-5611013

011248 นางพรสรัญ   มลูธิ 2 นางพรสรัญ มลูธิ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่42/446 ม.8 ต.คูฝ่ั้งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10530 081-4134860

011249 นางจ า   มลูธิ 0 นางพรสรัญ มลูธิ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่343/1 ม.8 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120

012036 นางค ามา   สุต๋า 0 นางศรัญยา หลุยจ าวนั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่32/1 ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360

012120 นางอินผา่น   เจริญสุข 0 นายวิสุทธ์ิ เจริญสุข บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่48 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 086-9234108

012126 นายอุ่นใจ   วรรณลงักา 0 นางสมร ตะ๊ค  า บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่11 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-835579

012138 นายธวชัชยั   ทพัเงิน 1 นายธวชัชยั ทพัเงิน บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่294 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 086-1183911

012142 นายศรี   สนัชยั 0 น.ส.ไขแ่กว้ สนัชยั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่110/1 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-028070

012143 นางจนัทร์ค  า   สนัชยั 0 น.ส.ไขแ่กว้ สนัชยั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่110/1 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-028070,081-0276118

012145 นายอนนต ์  มโนวงศ์ 1 นายอนนต ์มโนวงศ์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่81/1 ม.8 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489095,081-9802421
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012147 นายอนุพนัธุ์   ค  ารินทร์ 3 นายอนุพนัธุ์ ค  ารินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่78 ม.4 ต.ส าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50220 053-887663,086-1166004

012149 นางจนัทร์เพญ็   ค  ารินทร์ 0 นายอนุพนัธุ์ ค  ารินทร์ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่78 ม.4 ต.ส าราญราษฎร์ อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50220 053-887663

012151 นายสุชาติ   บุญมา 2 นายสุชาติ บุญมา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่148 ม.5 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 081-9513836

012152 นางสมศรี   บุญมา 0 นายสุชาติ บุญมา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่148 ม.5 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 081-9513836

012157 นายอุดม   แสงจนัทร์ 2 นายอุดม แสงจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่36 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-835960,087-5778714

012158 นางค ามา   แสงจนัทร์ 0 นายอุดม แสงจนัทร์ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่26 ม.9 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 087-5778714

012162 นางร าแพน   จนัทรเทพ 1 นางร าแพน จนัทรเทพ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่148/1 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489074,081-5948021

012163 นางวารุณี   วงัปรีชา 2 นางวารุณี วงัปรีชา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่1 ม.4 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 089-5528101

012165 นางบวัผดั   ปะมา 0 นางวารุณี วงัปรีชา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่55 ม.6 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-830104,089-7584100

012171 นางสุรีย ์  ค  าทิพย์ 0 นายสุทศัน์ ค  าทิพย์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่106 ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-830297,084-1759800

012175 นายสมเดช   อินตะ๊ทา 1 นายสมเดช อินตะ๊ทา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่144/2 ม.8 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 053-489212,081-9515122

012176 น.ส.ประนอม   แกว้ค  ามลู 1 น.ส.ประนอม แกว้ค  ามลู บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่51 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-835467,081-0357398

012177 นางอรพิน   ทกัษิณสุข 1 นางอรพิน ทกัษิณสุข บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่265/1 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50160 053-489031,081-0324232

012181 น.ส.อนงค ์  ศรีวิชยั 2 น.ส.อนงค ์ศรีวิชยั บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่5 ม.4 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-028092,087-2031054

012184 นางมนญัญา   อมาตยกลุ 1 นางมนญัญา อมาตยกลุ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่143/1 ม.1 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50160 053-367247,086-6597204

012193 นายบุญทวี   มโนจา 2 นายบุญทวี มโนจา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่504/4 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-822229,081-3866133

012194 นางโสภา   มโนจา 0 นายบุญทวี มโนจา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่504/1 ม.10 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-822229

012205 นางทรายทอง   ปวงเหลก็ 1 นางทรายทอง ปวงเหลก็ บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่374 ม.9 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 081-6724769

013521 นายธนากิจ   เจริญเมือง 0 นางอนงค ์เจริญเมือง บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่39 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 053-835566,086-1934302

013789 นายนิรันดร์   ปันเขียว 1 นายนิรันดร์ ปันเขียว บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่75 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50120 082-8036033

013799 น.ส.จินตนา   มงัตรีสรรค์ 1 น.ส.จินตนา มงัตรีสรรค์ บ  านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่25  ซ.8 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50300 053-216649,086-1149672

013810 นางสมพร   อินทรพาเพียร 1 นางสมพร อินทรพาเพียร บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่203 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 081-5944407

013946 นางมณีรัตน์   ยะจา 1 นางมณีรัตน์   ยะจา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่72/1 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 089-4322579

013947 นายสายณัห์   ยะจา 1 นายสายณัห์   ยะจา บ านาญสพป.ชม.4 แมว่าง ท่ีอยู ่72/1 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหสัไปรษณีย ์50360 081-8832913
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005792 นางวิรุฬรัตน์   จนัตะ๊วงศ์ 1 นางวิรุฬรัตน์ จนัตะ๊วงศ์ โรงเรียนกรป.กลางอุปถมัภ์ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่21 ม.6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 088-4083879

008003 นายศภุวฒิุ   อุดมวรรธน์กลุ 4 นายศภุวฒิุ อุดมวรรธน์กลุ โรงเรียนกรป.กลางอุปถมัภ์ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่228 ม.1 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-460048

008004 นางวราภรณ์   อุดมวรรธน์กลุ 0 นายศภุวฒิุ อุดมวรรธน์กลุ โรงเรียนกรป.กลางอุปถมัภ์ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่243/1 ม.1 ต.ริมใต ้อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50180

012064 นางบวัจนัทร์   อุดมวรรธน์กลุ 0 นายศภุวฒิุ อุดมวรรธน์กลุ โรงเรียนกรป.กลางอุปถมัภ์ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่228 ม.1 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367296,089-9533153

012065 นายค าตัน๋   อุดมวรรธน์กลุ 0 นายศภุวฒิุ อุดมวรรธน์กลุ โรงเรียนกรป.กลางอุปถมัภ์ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่228 ม.1 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367296,089-9533153

012190 นายบญัชา   อินใจ 2 นายบญัชา อินใจ โรงเรียนกรป.กลางอุปถมัภ์ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่6/1 ม.8 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50360 053-363046,081-9512718

012191 นายสม   อินใจ 0 นายบญัชา อินใจ โรงเรียนกรป.กลางอุปถมัภ์ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่163 ม.2 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160

007199 น.ส.อมัพร   ค  าอา้ย(ดอยหล่อ) 3 น.ส.อมัพร ค  าอา้ย(ดอยหล่อ) โรงเรียนบา้นดงป่าหวาย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่81 ม.1 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 087-1933566/094-6356014

008503 นายประคอง   พิไรแสงจนัทร์ 3 นายประคอง พิไรแสงจนัทร์ โรงเรียนบา้นดงป่าหวาย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่127 ม.3 ถ.สันป่าตอง-ล าพูน ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311647,089-2659923/089-8501417

012326 นายบุญรับ   พิไรแสงจนัทร์ 0 นายประคอง พิไรแสงจนัทร์ โรงเรียนบา้นดงป่าหวาย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่127 ม.3 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311647,081-7849893

012327 นางบุญธรรม   พิไรแสงจนัทร์ 0 นายประคอง พิไรแสงจนัทร์ โรงเรียนบา้นดงป่าหวาย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่127 ม.3 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311647

013621 นางนภา   ค  าอา้ย 0 น.ส.อมัพร ค  าอา้ย(ดอยหล่อ) โรงเรียนบา้นดงป่าหวาย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่81 ม.1 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 087-1933566, 094-6356014

013622 นายมาตร   ค  าอา้ย 0 น.ส.อมัพร ค  าอา้ย(ดอยหล่อ) โรงเรียนบา้นดงป่าหวาย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่81 ม.1 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 087-1933566, 094-6356014

006346 นางยพิุน   สิงห์แกว้ 3 นางยพิุน สิงห์แกว้ โรงเรียนบา้นดอยหล่อ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่68/1 ม.5 ถ.สบทา-ท่าล่ี ต.น ้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน รหสัไปรษณีย ์51120 053-529679,061-3015529

011876 นางกรองจิตร   เตจะ๊วงค์ 2 นางกรองจิตร เตจะ๊วงค์ โรงเรียนบา้นดอยหล่อ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่4 ม.5 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367763,089-2649788

012061 นายป๋ัน   วงคริ์นทร์ 0 นางยพิุน สิงห์แกว้ โรงเรียนบา้นดอยหล่อ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่68/1 ม.5 ต.น ้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน รหสัไปรษณีย ์51120 053-529679,089-5582295/084-3649877

012062 นายจรูญ   สิงห์แกว้ 0 นางยพิุน สิงห์แกว้ โรงเรียนบา้นดอยหล่อ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่68/1 ม.5 ถ.สบทา-ท่าล่ี ต.น ้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล าพูน รหสัไปรษณีย ์51120 053-529679,089-5582295/093-1976962

012067 นางวราภรณ์   พรหมมินทร์ 2 นางวราภรณ์ พรหมมินทร์ โรงเรียนบา้นดอยหล่อ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่210/4 ม.5 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-8827736

012068 พระวงั   พรหมมินทร์ 0 นางวราภรณ์ พรหมมินทร์ โรงเรียนบา้นดอยหล่อ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่210/4 ม.5 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-5020521/081-8827736

013554 นางวนิดา   เดชาฤทธ์ิ 1 นางวนิดา เดชาฤทธ์ิ โรงเรียนบา้นดอยหล่อ ดอยหล่อ ท่ีอยู ่65 ม.1 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 089-5499872

007552 ด.ต.มนู   เมฆอากาศ 0 นางนาตยา เมฆอากาศ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่217/1 ม.10 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367153

007571 นางนาตยา   เมฆอากาศ 4 นางนาตยา เมฆอากาศ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่217/1 ม.10 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367153

008075 นางมนตร์วี   บุญมาปะ 2 นางมนตร์วี บุญมาปะ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่61 ม.1 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 089-2636088

008076 นายณัฐปภสัร์   บุญมาปะ 0 นางมนตร์วี บุญมาปะ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่61 ม.1 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 089-8527866

008101 นายทศพร   ค  าภีระ 1 นายทศพร ค  าภีระ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่6 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367119

008584 นางร าแพน   ปัญญา 1 นางร าแพน ปัญญา โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่48/1 ม.9 ต.วงัผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ล าพูน รหสัไปรษณีย ์51120 053-505152,089-9503631

011315 นางสายทอง   อินไผ่ 2 นางสายทอง อินไผ่ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่16/1 ม.9 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-829711

011316 นายสุรเชษฐ ์  อินไผ่ 0 นางสายทอง อินไผ่ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่16/1 ม.9 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-829711
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012046 นางสม   มาตนับุญ 0 นางนาตยา เมฆอากาศ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่217/1 ม.10 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-024161

012047 นายจนัทร์   มาตนับุญ 0 นางนาตยา เมฆอากาศ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่217/1 ม.10 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-024161,088-4012991

012094 นายสนิท   ศิริ 3 นายสนิท ศิริ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่100/1 ม.9 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-026749,086-1165105

012095 นายค า   ศิริ 0 นายสนิท ศิริ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่100 ม.9 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-026749,083-3189653

012096 นางถา   ศิริ 0 นายสนิท ศิริ โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่100 ม.9 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-026749,083-3189653

012098 นางอินทิรา   วรรณชยั 3 นางอินทิรา วรรณชยั โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่158/1 ม.7 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-312549,085-7107190

012099 นายจนัทร์   อินทะวิชยั 0 นางอินทิรา วรรณชยั โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่158/1 ม.7 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-312549

012100 นางพนัธ ์  อินทะวิชยั 0 นางอินทิรา วรรณชยั โรงเรียนบา้นสามหลงั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่158/1 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-312549

012052 นางค าเรือน   กิติมูล 0 นางสุมาลี กิติมูล โรงเรียนบา้นห้วยน ้าขาว ดอยหล่อ ท่ีอยู ่83 ม.10 ต.ทุ่งป้ี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50360 053-363404,084-3786377

012111 นางสุมาลี   กิติมูล 3 นางสุมาลี กิติมูล โรงเรียนบา้นห้วยน ้าขาว ดอยหล่อ ท่ีอยู ่83 ม.10 ต.ทุ่งป้ี อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50360 053-363404,084-3786377

005080 นางวิบูลยสุ์ข   พงศเ์ขียว 1 นางวิบูลยสุ์ข พงศเ์ขียว โรงเรียนบา้นหวัขว่ง ดอยหล่อ ท่ีอยู ่29 ม.11 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-824643,083-8646995

011472 นายอภิชาติ   อินตา 4 นายอภิชาติ อินตา โรงเรียนบา้นหวัขว่ง ดอยหล่อ ท่ีอยู ่158/2 ม.2 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311554,084-8101011

011473 นางอุษา   อินตา 0 นายอภิชาติ อินตา โรงเรียนบา้นหวัขว่ง ดอยหล่อ ท่ีอยู ่158/2 ม.2 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311554,085-7233334

011474 นายซอน   อินตา 0 นายอภิชาติ อินตา โรงเรียนบา้นหวัขว่ง ดอยหล่อ ท่ีอยู ่158/2 ม.2 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311554

011475 นางสายพิน   อินตา 0 นายอภิชาติ อินตา โรงเรียนบา้นหวัขว่ง ดอยหล่อ ท่ีอยู ่158/2 ม.2 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311554

012089 นางสุไร   จนัทร์ไชย 2 นางสุไร จนัทร์ไชย โรงเรียนบา้นหวัขว่ง ดอยหล่อ ท่ีอยู ่146 ม.7 ต.ท่าวงัพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-829433,089-5525930

000413 นายบุญยก   กนัทะจา 0 นายสมบติั กนัทะจา โรงเรียนบา้นเหล่าเป้า ดอยหล่อ ท่ีอยู ่270 ม.17 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 081-1642604

000544 นายสมบติั   กนัทะจา 2 นายสมบติั กนัทะจา โรงเรียนบา้นเหล่าเป้า ดอยหล่อ ท่ีอยู ่22 ม.17 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 089-9536947

005360 นายธานี   มีสัตย์ 1 นายธานี มีสัตย์ โรงเรียนบา้นเหล่าเป้า ดอยหล่อ ท่ีอยู ่378 ม.17 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367658,087-1851285

007161 นางปรานอม   จนัทร์แกว้ 1 นางปรานอม จนัทร์แกว้ โรงเรียนบา้นเหล่าเป้า ดอยหล่อ ท่ีอยู ่65 ม.2 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-442898,081-7961733

013904 นางธิติมา   ธาวงค์ 1 นางธิติมา   ธาวงค์ โรงเรียนบา้นเหล่าเป้า ดอยหล่อ ท่ีอยู ่71 ม.8 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 087-1855952

005297 นายอาทร   อินต้ือ 2 นายอาทร อินต้ือ โรงเรียนบา้นใหม่หนองหอย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่276/1 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 087-1796276

005298 นางสุภาภรณ์   อินต้ือ 0 นายอาทร อินต้ือ โรงเรียนบา้นใหม่หนองหอย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่276/1 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 089-8519207

005679 นางธีราพร   สนธินา 1 นางธีราพร สนธินา โรงเรียนบา้นใหม่หนองหอย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่98 ม.4 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 089-2611717

007803 นางชนิตร์นนัท ์  หน่อเมืองค า 3 นางชนิตร์นนัท ์หน่อเมืองค า โรงเรียนบา้นใหม่หนองหอย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่244 ม.8 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160

012048 นายอิน   หน่อเมืองค า 0 นางชนิตร์นนัท ์หน่อเมืองค า โรงเรียนบา้นใหม่หนองหอย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่244 ม.8 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 081-9529320

012049 นางผิน   หน่อเมืองค า 0 นางชนิตร์นนัท ์หน่อเมืองค า โรงเรียนบา้นใหม่หนองหอย ดอยหล่อ ท่ีอยู ่244 ม.8 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 081-9529320

007594 นายทม   กนัทะจา 1 นายทม กนัทะจา โรงเรียนวดัดอนช่ืน ดอยหล่อ ท่ีอยู ่329 ม.13 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 089-5611938



เงนิเดือนเขต 4 ดอยหล่อ

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

011821 นางผอ่งพรรณ์   บวัวอ้ง 3 นางผอ่งพรรณ์ บวัวอ้ง โรงเรียนวดัดอนช่ืน ดอยหล่อ ท่ีอยู ่45 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50360 053-024107,089-8387733

011822 นายสะอาด   บวัวอ้ง 0 นางผอ่งพรรณ์ บวัวอ้ง โรงเรียนวดัดอนช่ืน ดอยหล่อ ท่ีอยู ่45 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50360 053-024107

011823 นางจนัทร์ดี   จนัทร์แกว้ 0 นางผอ่งพรรณ์ บวัวอ้ง โรงเรียนวดัดอนช่ืน ดอยหล่อ ท่ีอยู ่45 ม.5 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50360 053-024107

004383 นางศิริพนัธ ์  อดทน 2 นางศิริพนัธ ์อดทน โรงเรียนวดัวงัขามป้อม ดอยหล่อ ท่ีอยู ่129 ม.1 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-835550,086-1958841/081-1121718

005698 นางณัทธิยา   พงศตุ์ย้ 1 นางณัทธิยา พงศตุ์ย้ โรงเรียนวดัวงัขามป้อม ดอยหล่อ ท่ีอยู ่129 ม.1 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 086-1958841

011831 นายลีน   จนัทะนะ 2 นายลีน จนัทะนะ โรงเรียนวดัวงัขามป้อม ดอยหล่อ ท่ีอยู ่25 ม.5 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 087-1791885

011832 นายแปง   จนัทะนะ 0 นายลีน จนัทะนะ โรงเรียนวดัวงัขามป้อม ดอยหล่อ ท่ีอยู ่14/1 ม.5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา รหสัไปรษณีย ์56160 081-0354615

012088 นางสุภสัมณฑ ์  บริพนัธ์ 1 นางสุภสัมณฑ ์บริพนัธ์ โรงเรียนวดัวงัขามป้อม ดอยหล่อ ท่ีอยู ่303 ม.10 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 095-9745390

012104 นายค าปัน   จนัทร์ตา 0 นางศิริพนัธ ์อดทน โรงเรียนวดัวงัขามป้อม ดอยหล่อ ท่ีอยู ่50 ม.6 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-835550

008621 นางนงลกัษณ์   แกว้วงศดี์ 2 นางนงลกัษณ์ แกว้วงศดี์ โรงเรียนวดัศรีดอนชยั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่36 ม.12 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-3782741

008663 นางนวลลออ   กาวิแหง 4 นางนวลลออ กาวิแหง โรงเรียนวดัศรีดอนชยั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่295 ม.1 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367406,089-2644199

011367 นายสิงห์โต   แกว้วงศดี์ 0 นางนงลกัษณ์ แกว้วงศดี์ โรงเรียนวดัศรีดอนชยั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่36 ม.12 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-3876152

012107 นายประพนัธุ์   หม่อนแกว้ 0 นางนวลลออ กาวิแหง โรงเรียนวดัศรีดอนชยั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่85 ม.1 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367406,081-7466782

012108 นางบวัจนัทร์   หม่อนแกว้ 0 นางนวลลออ กาวิแหง โรงเรียนวดัศรีดอนชยั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่85 ม.1 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367406,081-7466782

012109 นายธนศิษฎ ์  กาวิแหง 0 นางนวลลออ กาวิแหง โรงเรียนวดัศรีดอนชยั ดอยหล่อ ท่ีอยู ่295 ม.1 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367406,089-5603506



เงนิเดือนเขต 4 สันป่ำตอง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

004419 นางเสาวรักษ ์  ไชยวณัณ์ 1 นางเสาวรักษ ์ไชยวณัณ์ โรงเรียนก่ิวแลนอ้ยประสิทธ์ิวิทยา สันป่าตอง ท่ีอยู ่127 ม.10 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-9608653

008242 นางสายฝน   บุญธิมา 3 นางสายฝน บุญธิมา โรงเรียนก่ิวแลนอ้ยประสิทธ์ิวิทยา สันป่าตอง ท่ีอยู ่172 ม.10 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-6148957

008254 จ.ส.อ.ทวี   บุญธิมา 0 นางสายฝน บุญธิมา โรงเรียนก่ิวแลนอ้ยประสิทธ์ิวิทยา สันป่าตอง ท่ีอยู ่172 ม.10 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-6133673

012560 นางสุทิน   ปินทอง 2 นางสุทิน ปินทอง โรงเรียนก่ิวแลนอ้ยประสิทธ์ิวิทยา สันป่าตอง ท่ีอยู ่87 ม.11 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-835646,086-1882242

012561 นางสงวน   ปินทอง 0 นางสุทิน ปินทอง โรงเรียนก่ิวแลนอ้ยประสิทธ์ิวิทยา สันป่าตอง ท่ีอยู ่87 ม.11 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-835646

007853 นางเด่นดวง   วงคบ์ุญเรือง 0 นายไมตรี วงคบ์ุญเรือง โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่125/1 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-8558559

007903 นายไมตรี   วงคบ์ุญเรือง 2 นายไมตรี วงคบ์ุญเรือง โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่125/1 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

011557 นางอุษา   มูลใจ 3 นางอุษา มูลใจ โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่94 ม.1 ต.ท่าวงัพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 083-3240198

011558 นางดอกแกว้   ถาวงั 0 นางอุษา มูลใจ โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่108 ม.1 ต.ท่าวงัพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-024600

011559 ด.ต.สุรินทร์   มูลใจ 0 นางอุษา มูลใจ โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่94 ม.1 ต.ท่าวงัพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 088-4038939

011629 นางวรวรรณ   โอบออ้ม 1 นางวรวรรณ โอบออ้ม โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่171 ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50270 053-460152,080-1201422

012503 นางศรีเนียม   แสนกยุ 2 นางศรีเนียม แสนกยุ โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่145 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-830615,086-6720914

012504 นางค าปัน   เทพวงค์ 0 นางศรีเนียม แสนกยุ โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่145 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-830615

013767 นางอธิษฐาน   ประเสริฐยา 3 นางอธิษฐาน ประเสริฐยา โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่54 ม.6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367939,089-2628782

013768 จ.ส.อ.ก าพล   ผดุงพานิช 0 นางอธิษฐาน ประเสริฐยา โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่54 ม.6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-367939,081-0351072

013769 นางนุสราวรรณ   ผดุงพานิช 0 นางอธิษฐาน ประเสริฐยา โรงเรียนบา้นทุ่งเส้ียว (นวรัฐ) สันป่าตอง ท่ีอยู ่54 ม.6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 089-2628782

003640 นางล าดวน   ณจินดา 0 นางอุไรวรรณ สุขทรัพยศ์รี โรงเรียนบา้นเปียง สันป่าตอง ท่ีอยู ่263/1 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

004813 นายอนนัต ์  สิทธิวงศ์ 2 นายอนนัต ์สิทธิวงศ์ โรงเรียนบา้นเปียง สันป่าตอง ท่ีอยู ่1/2 ม.13 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-3782725

004814 นางอมัพร   สิทธิวงศ์ 0 นายอนนัต ์สิทธิวงศ์ โรงเรียนบา้นเปียง สันป่าตอง ท่ีอยู ่1/2 ม.13 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-7548421

005729 นางจนัทรกานต ์  จนัทิมา 2 นางจนัทรกานต ์จนัทิมา โรงเรียนบา้นเปียง สันป่าตอง ท่ีอยู ่127/2 ม.13 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-6356583

005730 นายอ านวย   จนัทิมา 0 นางจนัทรกานต ์จนัทิมา โรงเรียนบา้นเปียง สันป่าตอง ท่ีอยู ่127/2 ม.13 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-6356582

006373 นางผอ่งใส   ตะ๊มา 1 นางผอ่งใส ตะ๊มา โรงเรียนบา้นม่วงพ่ีนอ้ง สันป่าตอง ท่ีอยู ่83/1 ม.12 ต.แม่กา๊ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837316,098-7486785

003266 นายมานิตย ์  สิทธิวงศ์ 2 นายมานิตย ์สิทธิวงศ์ โรงเรียนบา้นแม่กุง้หลวง สันป่าตอง ท่ีอยู ่192 ม.9 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-355382,080-6723419

003268 นางสุนนัท ์  สิทธิวงศ์ 0 นายมานิตย ์สิทธิวงศ์ โรงเรียนบา้นแม่กุง้หลวง สันป่าตอง ท่ีอยู ่192 ม.9 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

003674 นางรัติกร   เทพกลุ 3 นางรัติกร เทพกลุ โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่32 ม.6 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-824191,081-8527426

012196 นายวิรัตน์   ทิพยว์รรณ 3 นายวิรัตน์ ทิพยว์รรณ โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่32/1 ม.11 ต.แม่กา๊ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837610,081-2879627

012197 นางสิริพร   ทิพยว์รรณ 0 นายวิรัตน์ ทิพยว์รรณ โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่32/1 ม.11 ต.แม่กา๊ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837610

012198 นางแสงออน   ทิพยว์รรณ 0 นายวิรัตน์ ทิพยว์รรณ โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่76 ม.8 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130

012564 นายยทุธ   เทพกลุ 0 นางรัติกร เทพกลุ โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่32 ม.6 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-824191,081-3664939

012565 นางจนัทร์ศรี   ปูอินตะ๊ 0 นางรัติกร เทพกลุ โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่32 ม.6 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-824191
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012591 นางฝนกมล   ใจวงั 2 นางฝนกมล ใจวงั โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่81/2 ม.3 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-6038492

012592 นางดวงแกว้   ใจวงั 0 นางฝนกมล ใจวงั โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่81/2 ม.3 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-6038492

012598 นางอญัชลี   ศรีธวชัณอยธุยา 2 นางอญัชลี ศรีธวชั ณ อยธุยา โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่15/1 ม.8 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-829825,081-3863396

012599 นายไกรทอง   ศรีธวชั 0 นางอญัชลี ศรีธวชั ณ อยธุยา โรงเรียนบา้นร่องน ้า สันป่าตอง ท่ีอยู ่290/74 ม.3 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-829825

004760 นายชูศกัด์ิ   ละอูม 1 นายชูศกัด์ิ ละอูม โรงเรียนบา้นห้วยส้ม สันป่าตอง ท่ีอยู ่119 ม.4 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 086-1972703

006131 น.ส.พิธี   มณีสอน 1 น.ส.พิธี มณีสอน โรงเรียนบา้นห้วยส้ม สันป่าตอง ท่ีอยู ่68/1 ม.10 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 082-3860439

007317 นายไชยณรงค ์  ค  ามูล 1 นายไชยณรงค ์ค  ามูล โรงเรียนบา้นห้วยส้ม สันป่าตอง ท่ีอยู ่149 ม.2 ต.น ้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-4298027

011292 นางปณิดา   อาจหาญ 2 นางปณิดา อาจหาญ โรงเรียนบา้นห้วยส้ม สันป่าตอง ท่ีอยู ่71 ม.8 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-835248,087-1814224/087-1749048

011293 นางมา   เป็งลิมูล 0 นางปณิดา อาจหาญ โรงเรียนบา้นห้วยส้ม สันป่าตอง ท่ีอยู ่71 ม.8 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-835248

005840 นางพิมพก์านต ์  เทพวงศ์ 2 นางพิมพก์านต ์เทพวงศ์ โรงเรียนบา้นหวัริน สันป่าตอง ท่ีอยู ่81/3 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 087-1796019

005841 นายมนูญ   เทพวงศ์ 0 นางพิมพก์านต ์เทพวงศ์ โรงเรียนบา้นหวัริน สันป่าตอง ท่ีอยู ่329 ม.7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50110 081-2894359

006375 ส.อ.บุญสม   ยานะธรรม 2 ส.อ.บุญสม ยานะธรรม โรงเรียนบา้นหวัริน สันป่าตอง ท่ีอยู ่63/1 ม.13 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 081-8831051

007101 นางกนิษฐา   ยานะธรรม 0 ส.อ.บุญสม ยานะธรรม โรงเรียนบา้นหวัริน สันป่าตอง ท่ีอยู ่63/1 ม.13 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-342108

010703 นางดวงหทยั   จินะเครือ 2 นางดวงหทยั จินะเครือ โรงเรียนบา้นหวัริน สันป่าตอง ท่ีอยู ่40/1 ม.3 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-9012561

010704 นางเรียบ   จินะเครือ 0 นางดวงหทยั จินะเครือ โรงเรียนบา้นหวัริน สันป่าตอง ท่ีอยู ่70 ม.5 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ล าปาง รหสัไปรษณีย ์52160 089-9977263

003806 นางก่ิงกาญจน์   ค  าวงคปิ์น 2 นางก่ิงกาญจน์ ค  าวงคปิ์น โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่179/1 ม.2 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 091-8583336

003812 นางมยรีุ   โชติกิตติ 2 นางมยรีุ โชติกิตติ โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่69 ม.11 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 086-7282035

006152 น.ส.นุดาวรรณ   ตาอินทร์ 1 น.ส.นุดาวรรณ ตาอินทร์ โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่235 ม.10 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-8355477

008565 นางพิมพากร   วรรณวิริยวตัร 3 นางพิมพากร วรรณวิริยวตัร โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่181  ซ.7 ม.5 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-312454,085-0409264,093-3139870

011095 นางแสงระวี   จนัทะนะ 2 นางแสงระวี จนัทะนะ โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่25 ม.5 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-8380570

011096 นางตุ่นค า   ปวนแดง 0 นางแสงระวี จนัทะนะ โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่25 ม.5 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

011647 นางจิราธร   นาดี 2 นางจิราธร นาดี โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่72 ม.4 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50270 053-828214,091-0671611

011648 นางบุบผา   นนัยา 0 นางจิราธร นาดี โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่72 ม.4 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50270 053-828214,082-1843969

011801 นายช่วย   บุญมา 0 นางพิมพากร วรรณวิริยวตัร โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่181 ม.5 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-312454,085-0409264, 093-3139870

012042 น.ส.พรศรี   อุ่นตุม้ 1 น.ส.พรศรี อุ่นตุม้ โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่217 ม.5 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-825106,089-5564095

012476 นางเสาร์   หม่ืนแสน 0 นางก่ิงกาญจน์ ค  าวงคปิ์น โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่2 ม.2 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311945

012481 นางค าดา   ค  าวงคปิ์น 0 นายนิรันดร์ ค  าวงคปิ์น โรงเรียนวดักู่ค  า สันป่าตอง ท่ีอยู ่29/1 ม.7 ต.ทรายมูล อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130

003979 นางนงลกัษณ์   บุญมี 1 นางนงลกัษณ์ บุญมี โรงเรียนวดัช่างกระดาษ สันป่าตอง ท่ีอยู ่132/28 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-280480,089-7005574

007279 นางมฒันา   ไชยยาลกัษณ์ 1 นางมฒันา ไชยยาลกัษณ์ โรงเรียนวดัช่างกระดาษ สันป่าตอง ท่ีอยู ่115 ม.7 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 087-1751240

005555 นางอจัฉรา   ค  าภิค  า 2 นางอจัฉรา ค  าภิค  า โรงเรียนวดัดงป่าง้ิว สันป่าตอง ท่ีอยู ่125 ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน รหสัไปรษณีย ์51000
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005556 นายสังขท์อง   ค  าภิค  า 0 นางอจัฉรา ค  าภิค  า โรงเรียนวดัดงป่าง้ิว สันป่าตอง ท่ีอยู ่125 ม.1 ต.หนองหนาม อ.เมืองล าพูน จ.ล าพูน รหสัไปรษณีย ์51000

006114 นายอ่ินค า   โดยบุญ 3 นายอ่ินค า โดยบุญ โรงเรียนวดัดงป่าง้ิว สันป่าตอง ท่ีอยู ่132 ม.6 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-6147995

006115 นางจารุวลัย ์  โดยบุญ 0 นายอ่ินค า โดยบุญ โรงเรียนวดัดงป่าง้ิว สันป่าตอง ท่ีอยู ่132 ม.6 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-1773381

012278 นายเดชา   ทิพยเ์ดโช 1 นายเดชา ทิพยเ์ดโช โรงเรียนวดัดงป่าง้ิว สันป่าตอง ท่ีอยู ่94 ม.2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-311750,081-9619128

012647 นายบุญศรี   โดยบุญ 0 นายอ่ินค า โดยบุญ โรงเรียนวดัดงป่าง้ิว สันป่าตอง ท่ีอยู ่24 ม.7 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50270

002610 นายพิชยั   โหรฐปัน 2 นายพิชยั โหรฐปัน โรงเรียนวดัท่ากาน สันป่าตอง ท่ีอยู ่284/2 ม.5 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-4348929

002611 นางกรรณชนก   โหรฐปัน 0 นายพิชยั โหรฐปัน โรงเรียนวดัท่ากาน สันป่าตอง ท่ีอยู ่5/1 ม.5 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-481016,089-4348929

003352 นางพรทิพย ์  กนัทาสม 1 นางพรทิพย ์กนัทาสม โรงเรียนวดัท่ากาน สันป่าตอง ท่ีอยู ่683 ม.1 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-5582793

008509 นางวรินทร   ชมช่ืน 3 นางวรินทร ชมช่ืน โรงเรียนวดัท่ากาน สันป่าตอง ท่ีอยู ่104 ม.5 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837225,089-2650404

012469 นางต่อม   จามา 0 นางวรินทร ชมช่ืน โรงเรียนวดัท่ากาน สันป่าตอง ท่ีอยู ่104 ม.5 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837225

012470 นายสมบูรณ์   จามา 0 นางวรินทร ชมช่ืน โรงเรียนวดัท่ากาน สันป่าตอง ท่ีอยู ่104 ม.5 ต.มะขนุหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837225

006188 นายเกียรติศกัด์ิ   อดทน 1 นายเกียรติศกัด์ิ อดทน โรงเรียนวดัท่าโป่ง สันป่าตอง ท่ีอยู ่50 ม.6 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-835550,087-1725891

012574 นายไพรวลัย ์  ไฮค า 2 นายไพรวลัย ์ไฮค า โรงเรียนวดัท่าโป่ง สันป่าตอง ท่ีอยู ่213/1 ม.3 ต.น ้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-4319814

012575 นางโต   ไฮค า 0 นายไพรวลัย ์ไฮค า โรงเรียนวดัท่าโป่ง สันป่าตอง ท่ีอยู ่146 ม.1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

012610 นางสุภาพร   ละอูม 2 นางสุภาพร ละอูม โรงเรียนวดัท่าโป่ง สันป่าตอง ท่ีอยู ่119 ม.4 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-822671,082-8988536

007471 นางอรุณ   ทาค า 3 นางอรุณ ทาค า โรงเรียนวดัน ้าบ่อหลวง สันป่าตอง ท่ีอยู ่89 ม.7 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-363107

013066 นายสุพล   ทาค า 0 นางอรุณ ทาค า โรงเรียนวดัน ้าบ่อหลวง สันป่าตอง ท่ีอยู ่377/47 ม.2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 084-3784215

013067 นางดี   ทาค า 0 นางอรุณ ทาค า โรงเรียนวดัน ้าบ่อหลวง สันป่าตอง ท่ีอยู ่89 ม.7 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-312431

006330 นางวิไล   ทพัเงิน 1 นางวิไล ทพัเงิน โรงเรียนวดัโรงววั สันป่าตอง ท่ีอยู ่294 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-8359047

012576 นายนิเทศก ์  ธาตุอินทร์ 2 นายนิเทศก ์ธาตุอินทร์ โรงเรียนวดัโรงววั สันป่าตอง ท่ีอยู ่8/4 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-829410,089-2623675

012578 นางสุนีย ์  ธาตุอินทร์ 0 นายนิเทศก ์ธาตุอินทร์ โรงเรียนวดัโรงววั สันป่าตอง ท่ีอยู ่9 ม.2 ต.แสนตอ อ.น ้าปาด จ.อุตรดิตถ ์รหสัไปรษณีย ์53110

012585 นางนงลกัษณ์   ธาตุอินทร์ 1 นางนงลกัษณ์ ธาตุอินทร์ โรงเรียนวดัโรงววั สันป่าตอง ท่ีอยู ่8/4 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-829410,084-7414497

012627 นางไพรวลัย ์  ถาอินทร์ 2 นางไพรวลัย ์ถาอินทร์ โรงเรียนวดัโรงววั สันป่าตอง ท่ีอยู ่31/1 ม.11 ต.แม่กา๊ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-837644,085-0346951

012628 นายนวล   พรหมพิงค์ 0 นางไพรวลัย ์ถาอินทร์ โรงเรียนวดัโรงววั สันป่าตอง ท่ีอยู ่14 ม.11 ต.แม่กา๊ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

013940 วา่ท่ีร.ต.หญิงรณพร   ทาเหลก็ 1 วา่ท่ีร.ต.หญิงรณพร   ทาเหลก็ โรงเรียนวดัโรงววั สันป่าตอง ท่ีอยู ่89 ม.9 ต.บา้นหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50280 085-6279198

007134 นางเครือวลัย ์  ปัญญา 1 นางเครือวลัย ์ปัญญา โรงเรียนวดัสวา่งอารมณ์ สันป่าตอง ท่ีอยู ่416/1 ม.14 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 097-9212158

006504 นายวีระศกัด์ิ   ถาอินทร์ 1 นายวีระศกัด์ิ ถาอินทร์ โรงเรียนวดัสามหลงั สันป่าตอง ท่ีอยู ่31/1 ม.11 ต.แม่กา๊ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-9619471

004776 นายนิรันดร์   จนัทร์ศรี 1 นายนิรันดร์ จนัทร์ศรี โรงเรียนวดัหนองครอบ สันป่าตอง ท่ีอยู ่116/1 ม.4 ต.แม่กา๊ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 085-6256689

005430 นายวีรชาติ   สุอินตะ๊ 2 นายวีรชาติ สุอินตะ๊ โรงเรียนวดัหนองครอบ สันป่าตอง ท่ีอยู ่221 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 098-2497608

005431 นางอรุณี   สุอินตะ๊ 0 นายวีรชาติ สุอินตะ๊ โรงเรียนวดัหนองครอบ สันป่าตอง ท่ีอยู ่221 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-5526537



เงนิเดือนเขต 4 สันป่ำตอง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

003247 น.ส.ศภุรา   เรือนตุย้ 2 น.ส.ศภุรา เรือนตุย้ โรงเรียนวดัอุเมง็ สันป่าตอง ท่ีอยู ่107 ม.5 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 086-9247457, 083-1528342

012646 นางแกว้   เรือนตุย้ 0 น.ส.ศภุรา เรือนตุย้ โรงเรียนวดัอุเมง็ สันป่าตอง ท่ีอยู ่107 ม.5 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-822875

007201 น.ส.นิตยา   บุญเหลา 1 น.ส.นิตยา บุญเหลา โรงเรียนสันป่าตอง สันป่าตอง ท่ีอยู ่215 ม.10 ต.น ้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-836211

002787 นางดวงเดือน   อ่างค  า 0 นางนฤมล อ่างค  า โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่71 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 083-7618742

002805 นายนคร   ใจสุข 2 นายนคร ใจสุข โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่586/1 ม.10 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 086-9150906

002806 นางจนัทร์ฟอง   ใจสุข 0 นายนคร ใจสุข โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่586/1 ม.10 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 086-9121371

006765 นางจิราพร   ชมภูม่ิง 2 นางจิราพร ชมภูม่ิง โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่74 ม.3 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428765,088-2681995

006766 นายภูวดล   ชมภูม่ิง 0 นางจิราพร ชมภูม่ิง โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่74 ม.3 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428765,089-4339932

007327 นางกรรณิกา   แสนใจเป็ง 3 นางกรรณิกา แสนใจเป็ง โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่121 ม.10 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-835461

007409 จ.ส.อ.ประยทุธ   แสนใจเป็ง 0 นางกรรณิกา แสนใจเป็ง โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่121 ม.10 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-835461

007856 นางทรายทอง   บุญโญ 2 นางทรายทอง บุญโญ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่155 ม.1 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

007906 นายโยธิน   บุญโญ 0 นางทรายทอง บุญโญ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่155 ม.1 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

011872 นางบวัถา   เจริญวรรณ์ 0 นางกรรณิกา แสนใจเป็ง โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่97  ซ.9 ม.10 ต.บา้นแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

012140 นางเยาวลกัษณ์   ปินตา 2 นางเยาวลกัษณ์ ปินตา โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่86 ม.12 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-822556,085-0357670

012141 นางบวัผนั   ชารีวนั 0 นางเยาวลกัษณ์ ปินตา โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่60 ม.5 ต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี รหสัไปรษณีย ์34130 082-3702883

012511 นางรัชฎา   เรียนมัน่ 2 นางรัชฎา เรียนมัน่ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่504 ม.10 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-823869,086-1954782

012515 นางศศิวิมล   สิริมูล 1 นางศศิวิมล สิริมูล โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่183 ม.2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50180

012526 นายสมคัร   มูลประการ 3 นายสมคัร มูลประการ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่125/1 ม.7 ต.ท่าวงัพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-8520354

012527 นายเกตุ   มูลประการ 0 นายสมคัร มูลประการ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่34/1 ม.7 ต.ท่าวงัพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-481221

012528 นางบวัเขียว   มูลประการ 0 นายสมคัร มูลประการ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่34/1 ม.7 ต.ท่าวงัพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-481221

012562 ส.ต.อ.หญิงอรวรรณ   ปวนแดง 2 ส.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปวนแดง โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่25 ม.5 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-822125,081-9517221

012563 นายช่ืน   ปวนแดง 0 ส.ต.อ.หญิงอรวรรณ ปวนแดง โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่25 ม.5 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-822125

012579 นางสุนทรี   คุณา 1 นางสุนทรี คุณา โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่70 ม.2 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-836126,085-5208464

012629 นางสุภาพ   ชมเกตุแกว้ 2 นางสุภาพ ชมเกตุแกว้ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่224/25 ม.3 ต.สันผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-5685584

012630 นายศรีหม่ืน   พลอยแกว้ผล 0 นางสุภาพ ชมเกตุแกว้ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์) สันป่าตอง ท่ีอยู ่23 ม.3 ต.สง่าบา้น อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50220 089-4311081

000154 น.ส.อรวรรณ   พรหมมณี 1 น.ส.อรวรรณ พรหมมณี สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่26 ซ.10 ถ.เจริญประเทศ ต.ชา้งคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 095-6754278

000349 นางอุบลวรรณ์   สายเกิด 2 นางอุบลวรรณ์ สายเกิด สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่61/1 ม.5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-128047,089-7591644

003725 นางสมศรี   ถ่านค า 1 นางสมศรี ถ่านค า สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่90 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 095-6859192

004011 นางพชัราภรณ์   เทพวรรณ์ 3 นางพชัราภรณ์ เทพวรรณ์ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่14/1 ม.4 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-812581,089-6349802

004110 นายเกรียงศกัด์ิ   ติยะชนานนท์ 0 นางวรรณภา ติยะชนานนท์ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่175/2 ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-9980200
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004135 นางอุไร   กาละปัน 3 นางอุไร กาละปัน สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่39/2 ม.4 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-369103,089-5541833

004136 นายนพคุณ   กาละปัน 0 นางอุไร กาละปัน สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่9/2 ม.8 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-369103

004219 นายชูชยั   เตมีศกัด์ิ 1 นายชูชยั เตมีศกัด์ิ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่1 ม.9 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 061-3479258

004673 นางจ านง   ธรรมโชติ 1 นางจ านง ธรรมโชติ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่157 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 097-1519228

004941 นายณฐัคุณ   เทพวรรณ 0 นางพชัราภรณ์ เทพวรรณ์ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่14/1 ม.4 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-812581,089-7569903

005111 นายเจษฏาภรณ์   สายเกิด 0 นางอุบลวรรณ์ สายเกิด สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่61/1 ม.5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 094-6314023

005189 นางวรรณภา   ติยะชนานนท์ 2 นางวรรณภา ติยะชนานนท์ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่141/41 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-9980200

005526 นางธญัรดี   หลวงโย 2 นางธญัรดี หลวงโย สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่112 ม.14 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

005527 ด.ต.โกวิทย ์  หลวงโย 0 นางธญัรดี หลวงโย สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่112 ม.14 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-312165,089-9532409

006315 นายสิงห์แกว้   ปันอ่อง 1 นายสิงห์แกว้ ปันอ่อง สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่171/9 ม.3 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 084-9480840

007085 นางบุหงา   ศรีโชค 1 นางบุหงา ศรีโชค สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่200/1 ม.1 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 083-2064011

007595 นางบวัจนัทร์   สุริโย 2 นางบวัจนัทร์ สุริโย สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่9/2 ม.5 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-442399

007596 ด.ต.ทศัน์   สุริโย 0 นางบวัจนัทร์ สุริโย สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่169/256 ถ.ราชด าเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-442399

008031 น.ส.นงคราญ   อินจาย 2 น.ส.นงคราญ อินจาย สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่202/1 ม.4 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-4730502

008035 นางแสงจนัทร์   กนัยะมูล 2 นางแสงจนัทร์ กนัยะมูล สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่315 ม.4 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-5306981

008036 นายเกียรติศกัด์ิ   กนัยะมูล 0 นางแสงจนัทร์ กนัยะมูล สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่29 ซอย 3 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 085-9513707

008044 นางนิธิศ   อรุณทิพยไ์พฑูรย์ 1 นางนิธิศ อรุณทิพยไ์พฑูรย์ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่132 ม.10 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 053-824047

008051 นางเครือวลัย ์  อินทร์ตา 1 นางเครือวลัย ์อินทร์ตา สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่179 ม.8 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50340 081-7465413,053-823222 ต่อ 24

008113 นางวลยัลกัษณ์   จนัทะล่าม 0 นายสุดสาคร จนัทะล่าม สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่7 ม.6 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 086-0438750

008130 นายพรรณพชัร   ธีรนนัทพงศ์ 1 นายพรรณพชัร ธีรนนัทพงศ์ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่92/1 ม.5 ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 081-1117185

008214 นางภิรมณ์   อ  ่าเอ่ียม 2 นางภิรมณ์ อ ่าเอ่ียม สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่316 ม.9 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-8550309

008351 นายสุดสาคร   จนัทะล่าม 2 นายสุดสาคร จนัทะล่าม สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่261/41 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-9605002

008526 นางพชัรินทร์   สิทธิอุไรนนัท์ 1 นางพชัรินทร์ สิทธิอุไรนนัท์ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่325 ม.9 ต.ยหุวา่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 089-8501298

008591 นายวรพนัธ ์  ปุกปัน 2 นายวรพนัธ ์ปุกปัน สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่227 ม.1 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-140993,082-8912895

011496 นางฉวีวรรณ   ไชยพิเศษ 2 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่250 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 084-7751225

011497 นายเสง่ียม   บุญอนนัต์ 0 นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่142/940 ม.2 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รหสัไปรษณีย ์15000 087-1208723

011792 นายจรัส   ปุกปัน 0 นายวรพนัธ ์ปุกปัน สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่227 ม.1 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-140993

011866 นายมินทร์   กนัทะ 0 น.ส.วราภรณ์ กนัทะ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่22 ม.1 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50310 053-467034,082-1328554

011867 นางค าบาล   กนัทะ 0 น.ส.วราภรณ์ กนัทะ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่22 ม.1 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50310 053-467034,083-3181862

012492 น.ส.พูนศิริ   วิทามงคล 2 น.ส.พูนศิริ วิทามงคล สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่193/178 ซ.9 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-839249,089-7556129
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012493 นางนวล   วิทามงคล 0 น.ส.พูนศิริ วิทามงคล สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่193/178 ซ.9 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-839249,087-7283700

012529 นางนาตยา   สินธุวาทิน 2 นางนาตยา สินธุวาทิน สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่7 มหาโชค ซ.21 ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-222931,081-7643009

012530 นายกิจชยั   สินธุวาทิน 0 นางนาตยา สินธุวาทิน สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่7 มหาโชค ซ.21 ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 053-222931,081-8814085

012567 นางแกว้ลูน   ไชยงามเมือง 0 นางพชัราภรณ์ เทพวรรณ์ สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่202/10 ม.5 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-328547,089-6349802

012569 นายรัตน์   มาละแซม 0 นางภิรมณ์ อ ่าเอ่ียม สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่107 ม.4 ต.แม่ค  า อ.แม่จนั จ.เชียงราย รหสัไปรษณีย ์57240 090-0517559

012596 นางวิไลวรรณ   สองเมืองแก่น 2 นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่4 ม.7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441557,081-9600282

012597 นายบญัญติั   สองเมืองแก่น 0 นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่น สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่4 ม.7 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-441557,089-8504191

012632 นางแสงหลา้   วงัใหม่ 0 นางอุไร กาละปัน สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่9 ม.8 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-369103,089-5541833

009735 นางเยาวนา   พนัธ์ุแกว้ 2 นางเยาวนา พนัธุ์แกว้ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่331/42  ซ.6 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 085-7144193

009736 นายค ามูล   สานิถา 0 นางเยาวนา พนัธุ์แกว้ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 4 สันป่าตอง ท่ีอยู ่81 ม.4 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50250
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011616 น.ส.รัญชณ์ลาภิณ   รังสิยานนท์ 2 น.ส.รัญชณ์ลาภิณ รังสิยานนท์ โรงเรียนวดัเทพาราม สารภี ท่ีอยู่ 49/1 ม.2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-4896988

011617 นางอ าพร   ไชยวงค์ 0 น.ส.รัญชณ์ลาภิณ รังสิยานนท์ โรงเรียนวดัเทพาราม สารภี ท่ีอยู่ 49 ม.2 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-423904,083-0388842

007152 นางศรีโสภา   จิตอรุณ 1 นางศรีโสภา จิตอรุณ โรงเรียนชุมชนวดัศรีค  าชมภู สารภี ท่ีอยู่ 61 ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-115714,084-6164858

008501 น.ส.รัตนา   สมฟอง 2 น.ส.รัตนา สมฟอง โรงเรียนชุมชนวดัศรีค  าชมภู สารภี ท่ีอยู่ 40/2 ม.5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-963844,082-3905357

009822 นางจิรพรรณ   จิตพฒันชยั 3 นางจิรพรรณ จิตพฒันชยั โรงเรียนชุมชนวดัศรีค  าชมภู สารภี ท่ีอยู่ 172 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426277,081-1112177

009823 นางอมัพร   วีระวิชชานุพนัธุ์ 0 นางจิรพรรณ จิตพฒันชยั โรงเรียนชุมชนวดัศรีค  าชมภู สารภี ท่ีอยู่ 368 ม.12 ต.บา้นกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รหสัไปรษณีย ์58110 053-681635

009824 นายธนกฤต   จิตพฒันชยั 0 นางจิรพรรณ จิตพฒันชยั โรงเรียนชุมชนวดัศรีค  าชมภู สารภี ท่ีอยู่ 172 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-426277,081-9922572

011741 นางนนัทคร   ค  าพร 2 นางนนัทคร ค  าพร โรงเรียนชุมชนวดัศรีค  าชมภู สารภี ท่ีอยู่ 344/239 ม.8 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 080-7309758

011743 นางต๋าค  า   ยืนยาว 0 นางนนัทคร ค  าพร โรงเรียนชุมชนวดัศรีค  าชมภู สารภี ท่ีอยู่ 56 ม.6 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50270

012222 นายวิเชียร   สายวงษ์ 2 นายวิเชียร สายวงษ์ โรงเรียนชุมชนวดัศรีค  าชมภู สารภี ท่ีอยู่ 30 ม.3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 082-1932763

012223 นายช่ืน   สายวงษ์ 0 นายวิเชียร สายวงษ์ โรงเรียนชุมชนวดัศรีค  าชมภู สารภี ท่ีอยู่ 30 ม.3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 082-1932763

003027 นายสามารถ   จนัทร์แจ่ม 3 นายสามารถ จนัทร์แจ่ม โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 55/1 ม.9 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-429487,082-8919916

003811 นางบานเยน็   ศรีสุวรรณ์ 3 นางบานเยน็ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 17/3 ม.7 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 095-4849912

006378 นายอุทยั   ศรีสุวรรณ 0 นางบานเยน็ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 17/3 ม.7 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-019664,085-0355076

008489 นางศิริประภา   ใจสาม 3 นางศิริประภา ใจสาม โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 1 ม.12 ต.บวกคา้ง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-446156,082-3829038

008590 นายเชาวลิต   ศรีธิ 3 นายเชาวลิต ศรีธิ โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 25 ม.2 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966069,081-9610704

009597 นายบุญยืน   ศรีธิ 0 นายเชาวลิต ศรีธิ โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 25 ม.2 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966069

009598 นางสายบวั   ศรีธิ 0 นายเชาวลิต ศรีธิ โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 25 ม.2 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

009915 นางค ามา   ศิริปัญญา 0 นางบานเยน็ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 17/3 ม.7 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-019664

010785 ส.อ.อุเทน   ธิโย 3 ส.อ.อุเทน ธิโย โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 86/2 ม.5 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-2634811

010786 นายสวสัด์ิ   ธิโย 0 ส.อ.อุเทน ธิโย โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 86 ม.5 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-429296

010787 นางลูน   ธิโย 0 ส.อ.อุเทน ธิโย โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 86 ม.5 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-429296

012124 นางทองพิมพ ์  โตลอย 2 นางทองพิมพ ์โตลอย โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 110/1 ม.9 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-8223714

012125 นางเรือน   อินตา 0 นางทองพิมพ ์โตลอย โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 110/1 ม.9 ต.มะขามหลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120 084-8223714

012209 น.ส.ดารารัตน์   นาตา 2 น.ส.ดารารัตน์ นาตา โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 19/1 ม.1 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428740,082-6950835
012210 นางแกว้   นาตา 0 น.ส.ดารารัตน์ นาตา โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 19/1 ม.1 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428740

012256 นางพรสวรรค ์  ชาวเวียง 4 นางพรสวรรค ์ชาวเวียง โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 240 ม.5 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 095-6852159

012257 นายศรชยั   ชาวเวียง 0 นางพรสวรรค ์ชาวเวียง โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 240 ม.5 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 081-7847001
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012258 นายก๋องค า   ทิพยปั์ญญา 0 นางพรสวรรค ์ชาวเวียง โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 16 ม.5 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 095-6852159

012259 นางค า   ทิพยปั์ญญา 0 นางพรสวรรค ์ชาวเวียง โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 16 ม.5 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 089-9531577, 095-6852159

012265 นายบุญมี   ใจสาม 0 นางศิริประภา ใจสาม โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 1 ม.12 ต.บวกคา้ง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-446156,082-3829038

012266 นางจนัทร์สม   ใจสาม 0 นางศิริประภา ใจสาม โรงเรียนบา้นปากเหมือง สารภี ท่ีอยู่ 1 ม.12 ต.บวกคา้ง อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-446156,082-3829038

003452 นายทุน   หน่อเรือง 2 นายทุน หน่อเรือง โรงเรียนบา้นสนัทราย สารภี ท่ีอยู่ 44/1 ม.12 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 082-1808310

003453 นางสมพร   มอรอยอ 0 นายทุน หน่อเรือง โรงเรียนบา้นสนัทราย สารภี ท่ีอยู่ 68/4 ม.6 ต.ประตูป่า อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51000

003735 นายสมเกียรติ   วิริยะพานิชภกัดี 0 นางยพุยงค ์วิริยะพานิชภกัดี โรงเรียนบา้นสนัทราย สารภี ท่ีอยู่ 67 ม.10 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966275,085-1068276

003736 นางยพุยงค ์  วิริยะพานิชภกัดี 2 นางยพุยงค ์วิริยะพานิชภกัดี โรงเรียนบา้นสนัทราย สารภี ท่ีอยู่ 67 ม.10 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966275,089-6317040

005932 นางพรรณนิภา   ชาติโยธิน 2 นางพรรณนิภา ชาติโยธิน โรงเรียนบา้นสนัทราย สารภี ท่ีอยู่ 67/1 ม.3 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-019679,085-6949909

007646 นายเกษเมือง   ชยัเมือง 1 นายเกษเมือง ชยัเมือง โรงเรียนบา้นสนัทราย สารภี ท่ีอยู่ 97/1 ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-302743

008642 น.ส.พวงจนัทร์   พลูธวชั 2 น.ส.พวงจนัทร์ พลูธวชั โรงเรียนบา้นสนัทราย สารภี ท่ีอยู่ 20/1 ม.2 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428200,093-2642324

010648 นายทวี   พลูธวชั 0 น.ส.พวงจนัทร์ พลูธวชั โรงเรียนบา้นสนัทราย สารภี ท่ีอยู่ 20/1 ม.2 ต.ดอนแกว้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-428200

012317 นายซอน   ฟองมูล 0 นางพรรณนิภา ชาติโยธิน โรงเรียนบา้นสนัทราย สารภี ท่ีอยู่ 67 ม.3 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-429150,085-6949909

003109 นางประทีป   ธีรานุพนธ์ 0 น.ส.เพญ็พิมล อรุณศิโรจน์ โรงเรียนวดักองทราย สารภี ท่ีอยู่ 106 ม.1 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816962,089-8895771

007200 น.ส.แสงจนัทร์   ใจแกว้ 2 น.ส.แสงจนัทร์ ใจแกว้ โรงเรียนวดัท่าตน้กวาว สารภี ท่ีอยู่ 76 ม.4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 01-7160580

012277 นายชม   ใจแกว้ 0 น.ส.แสงจนัทร์ ใจแกว้ โรงเรียนวดัท่าตน้กวาว สารภี ท่ีอยู่ 76 ม.4 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-7160580

013864 นางนิศานาฎ   เกิดท่ีสุด 1 นางนิศานาฎ เกิดท่ีสุด โรงเรียนวดัท่าตน้กวาว สารภี ท่ีอยู่ 6 ม.- ตรอก/ซอย 6 ต.ป่าตนั อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 087-1758941

004870 นายปรัชญากร   ธรรมปัญญา 1 นายปรัชญากร ธรรมปัญญา โรงเรียนวดัเทพาราม สารภี ท่ีอยู่ 49 ม.3 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-438082,087-3035068

002868 นายหรรษรักษ ์  ปัญใจแกว้ 1 นายหรรษรักษ ์ปัญใจแกว้ โรงเรียนวดันนัทาราม สารภี ท่ีอยู่ 136/2 ม.6 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 094-6059009

007555 นางพทัรินทร์   ต้ือแปง 3 นางพทัรินทร์ ต้ือแปง โรงเรียนวดันนัทาราม สารภี ท่ีอยู่ 114 ม.6 ต.ออนใต ้อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-880350,086-9102335

012318 นายพินิจ   อินตายวง 0 นางพทัรินทร์ ต้ือแปง โรงเรียนวดันนัทาราม สารภี ท่ีอยู่ 114 ม.6 ต.ออนใต ้อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-036189,086-9102335

012319 นางอ าพนั   จกัร์ค  าปัน 0 นางพทัรินทร์ ต้ือแปง โรงเรียนวดันนัทาราม สารภี ท่ีอยู่ 15/2 ม.6 ต.ออนใต ้อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130 053-880350,086-9102335

013829 ว่าท่ีร.ต.อดินนัท ์  สุภาศรี 3 ว่าท่ีร.ต.อดินนัท ์สุภาศรี โรงเรียนวดันนัทาราม สารภี ท่ีอยู่ 94/1 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 097-9454197

013844 นายจนัทร์แกว้   สุภาศรี 0 ว่าท่ีร.ต.อดินนัท ์สุภาศรี โรงเรียนวดันนัทาราม สารภี ท่ีอยู่ 94/1 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 097-9454197

013845 นางเก๋ียงค  า   สุภาศรี 0 ว่าท่ีร.ต.อดินนัท ์สุภาศรี โรงเรียนวดันนัทาราม สารภี ท่ีอยู่ 94/1 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 097-9454197
001942 นางอุไรวรรณ   ทองพฤกษ์ 3 นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 99/90 ม.5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140

005110 นายนิเวช   สมเกตุ 3 นายนิเวช สมเกตุ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 180/31 ม.5 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230

005889 นางสมถวิล   โกสุมภ์ 2 นางสมถวิล โกสุมภ์ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 46/1 ม.3 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 081-7642997
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005891 นางภคัณภทัร   ตนัปกรณ์กุล 1 นางภคัณภทัร ตนัปกรณ์กุล โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 379/2 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วดัเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000

006377 จ.ส.ต.ถวลัย ์  ทองพฤกษ์ 0 นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 165 ม.6 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1459691

008294 นายสนิท   อุ่นแกว้ 1 นายสนิท อุ่นแกว้ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 92 ม.1 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 085-5204299

011331 นางถนิม   สมเกตุ 0 นายนิเวช สมเกตุ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 266 ม.6 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-0410146

011332 นางพิมพร   สมเกตุ 0 นายนิเวช สมเกตุ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 180/31 ม.5 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-482196,084-7411210

012020 นายบุญทรง   กาวิละ 0 นางสมถวิล โกสุมภ์ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 46/1 ม.3 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-447135

012231 นางละเมียด   ภูมี 0 นางอุไรวรรณ ทองพฤกษ์ โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 99/90 ม.5 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-424292

012299 นางรชยา   จิระธรรม 2 นางรชยา จิระธรรม โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 223/6 ม.3 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-437168,086-9152639

012300 นายจ ารัส   จิระธรรม 0 นางรชยา จิระธรรม โรงเรียนวดับวกครกเหนือ สารภี ท่ีอยู่ 49 ม.6 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50160 053-437168,086-9152639

001664 นายสุเมธ   สุกิน 1 นายสุเมธ สุกิน โรงเรียนวดัพญาชมภู สารภี ท่ีอยู่ 145 ม.2 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 082-1913660

005173 นางวนิดา   สุขรัตน์ 1 นางวนิดา สุขรัตน์ โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง สารภี ท่ีอยู่ 2 ม.2 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 097-9988892

006160 นายเกรียงศกัด์ิ   บาลี 2 นายเกรียงศกัด์ิ บาลี โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง สารภี ท่ีอยู่ 20 ม.8 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 085-6271168

006161 นางพชัรินทร์   บาลี 0 นายเกรียงศกัด์ิ บาลี โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง สารภี ท่ีอยู่ 20 ม.8 ต.หนองผ้ึง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-4735786

007212 นางบวับาน   วระวงษ์ 2 นางบวับาน วระวงษ์ โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง สารภี ท่ีอยู่ 94/9 ม.4 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200

007213 นายสุวิช   วระวงษ์ 0 นางบวับาน วระวงษ์ โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง สารภี ท่ีอยู่ 94/9 ม.4 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50200 091-0782322

008511 นายอนุสรณ์   ยาวุฑฒิ 2 นายอนุสรณ์ ยาวุฑฒิ โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง สารภี ท่ีอยู่ 80/1 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-103431,081-3877405

012263 นางมลิวลัย ์  ชยับุรี 2 นางมลิวลัย ์ชยับุรี โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง สารภี ท่ีอยู่ 135/2 ม.9 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-963687,089-9511151/093-3210194

012264 นางค าหนอ้ย   ฟองฤทธ์ิ 0 นางมลิวลัย ์ชยับุรี โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง สารภี ท่ีอยู่ 135/2 ม.9 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 087-1910223

012331 นางบุปผา   ยาวุฑฒิ 0 นายอนุสรณ์ ยาวุฑฒิ โรงเรียนวดัพระนอนหนองผ้ึง สารภี ท่ีอยู่ 80/1 ม.6 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-103431,080-6711458

011630 นางมุกดา   ขอร้อง 2 นางมุกดา ขอร้อง โรงเรียนวดัแม่สะลาบ สารภี ท่ีอยู่ 47  ซ.4 ม.3 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50270 053-828143,089-2630905

011631 นายประเสริฐ   ร่มโพธ์ิ 0 นางมุกดา ขอร้อง โรงเรียนวดัแม่สะลาบ สารภี ท่ีอยู่ 47  ซ.4 ม.3 ต.ช่างเค่ิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50270 053-828143

004090 นางอญัชลี   นนัตาวงค์ 2 นางอญัชลี นนัตาวงค์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 150 ม.1 ต.สนัตน้หม้ือ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50280 089-5591960

005280 นางอจัฉราภรณ์   ประสพโชคชยั 2 นางอจัฉราภรณ์ ประสพโชคชยั โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 177/2 ม.2 ถ.เชียงใหม่ - ล าพนู ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-423440,084-6144520

005587 นายคนึง   บุญหม่ืน 0 นางนนัทนา บุญหม่ืน โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 112 ม.1 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-0211555

005588 นางนนัทนา   บุญหม่ืน 2 นางนนัทนา บุญหม่ืน โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 112 ม.1 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140
005802 น.ส.ศรัญญา   นาตา 1 น.ส.ศรัญญา นาตา โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 19 ม.1 ต.ท่ากวา้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 094-6285511

006437 นางสายสมร   มหาเทพ 4 นางสายสมร มหาเทพ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 114/4 ม.3 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816277,081-1791032

006438 นายเจริญ   มหาเทพ 0 นางสายสมร มหาเทพ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 114/4 ม.3 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816277,081-1791032
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007081 นางศิริพร   ยามวงศ์ 1 นางศิริพร ยามวงศ์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 53/1 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420344,081-8820214

007202 น.ส.อุษณีย ์  สกุณา 3 น.ส.อุษณีย ์สกุณา โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 184 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-271403,053-336292

007345 นายวีรชยั   ภูอ่ินออ้ย 1 นายวีรชยั ภูอ่ินออ้ย โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 66 ม.3 ต.หนองชา้งคืน อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 053-558955,087-1812340

007359 นางจรรยา   มหานนัท์ 1 นางจรรยา มหานนัท์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 100/6 ม.3 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-0340798

008097 นางธนชัชา   แกว้เกตุ 3 นางธนชัชา แกว้เกตุ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 121/116 ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-240993

008121 นางนงคราญ   ยวงฟ้า 3 นางนงคราญ ยวงฟ้า โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 124 ม.1 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420594,083-9606205

008369 นางนยัน์ปพร   ปานกลดั 1 นางนยัน์ปพร ปานกลดั โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 235 ม.4 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50170 089-5538843

008486 น.ส.สมพิศ   ศรีชมภู 1 น.ส.สมพิศ ศรีชมภู โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 522/20 ม.5 ต.สนัผีเส้ือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50300 081-9606273

008545 นายคณสัพนัธ์   พระพรเพญ็ 2 นายคณสัพนัธ์ พระพรเพญ็ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 176 ม.1 ถ.เชียงใหม-่ล าพนู ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-103078,082-1926642

008619 นายสุรพล   อนุสรพรพงศ์ 3 นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 112 ม.13 ต.สนัปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50220 081-9980127

008652 นางกรรณิการ์   ศรีธิ 1 นางกรรณิการ์ ศรีธิ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 25 ม.2 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966069,086-1968788

010145 นางดารา   ยาศรี 0 นางนงคราญ ยวงฟ้า โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 124 ม.1 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420594,081-3879954

010146 นายนรินทร์   ยาศรี 0 นางนงคราญ ยวงฟ้า โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 124 ม.1 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-420594,081-1655804

011113 นางระจิต   พระพรเพญ็ 0 นายคณสัพนัธ์ พระพรเพญ็ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 176/1 ม.1 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-103078,084-8056678

011136 นางบุญชุม   คุณวุฒิ 0 นางอญัชลี นนัตาวงค์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 53 ม.1 ต.สนัตน้หม้ือ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50280 053-377474,089-5591960

012206 นางมนญัญา   เตมียะ 2 นางมนญัญา เตมียะ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 258/1 ม.9 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 053-541372,086-1852266

012207 นางผง   เตมียะ 0 นางมนญัญา เตมียะ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 258/1 ม.9 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 053-541372,088-4359310

012215 นายฉลวย   แกว้เกตุ 0 นางธนชัชา แกว้เกตุ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 121/116 ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-240993,084-6124995

012216 นางส าอาง   แกว้เกตุ 0 นางธนชัชา แกว้เกตุ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 121/94 ม.7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50000 053-240993,082-3875512

012273 นางรุ่งนภา   แกว้วิฑูรย์ 1 นางรุ่งนภา แกว้วิฑูรย์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 123 ซ.13 ม.5 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 053-541345,087-7872087

012276 นางอญัชญั   เลพิมาย 1 นางอญัชญั เลพิมาย โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 33 ม.9 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-1726414,093-1349016

012288 นายเขียว   อินิจา 0 นางสายสมร มหาเทพ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 144/4 ม.3 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816277,081-1791032

012289 นางสุมล   อินิจา 0 นางสายสมร มหาเทพ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 144/4 ม.3 ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-816277,081-1791032

012292 นางบวัรวม   สกุณา 0 น.ส.อุษณีย ์สกุณา โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 184 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-271403,089-6334469

012293 นายศิริ   สกุณา 0 น.ส.อุษณีย ์สกุณา โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 184 ม.6 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50100 053-271403,089-6334469
012301 นายธีรภาพ   นามวงค์ 2 นายธีรภาพ นามวงค์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 28 ม.7 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-968283,083-8630007

012306 นางฉวีวรรณ   พรหมค าแดง 2 นางฉวีวรรณ พรหมค าแดง โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 7/1 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-1871112

012307 นางดว้ง   ปัญเจริญ 0 นางฉวีวรรณ พรหมค าแดง โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 7 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140



เงินเดือนเขต 4 สำรภี

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

012312 นางธนพร   อนุสรพรพงศ์ 1 นางธนพร อนุสรพรพงศ์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 112 ม.13 ต.สนัปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50220 053-867350,087-1826963

012313 นายสุรพงษ ์  อนุสรพรพงศ์ 0 นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 58/1 ม.1 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รหสัไปรษณีย ์71120 081-9980127

012314 นางจรัส   อนุสรพรพงศ์ 0 นายสุรพล อนุสรพรพงศ์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 58/1 ม.1 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี รหสัไปรษณีย ์71120 081-9980127

013872 นางมาลินี   ศรีวิชยั 0 นายธีรภาพ นามวงค์ โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 126 ม.4 ตรอก/ซอย - ถ.- ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-6022087

013887 นางพรรณี   แสงเกิด 1 นางพรรณี   แสงเกิด โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 225 ม.10 ตรอก/ซอย - ถ.- ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 094-7057667

013888 นางพชัรี   เกษมณี 1 นางพชัรี   เกษมณี โรงเรียนวดัเวฬุวนั สารภี ท่ีอยู่ 24/2 ม.2 ตรอก/ซอย - ถ.- ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 086-1835415

004220 นางวราลกัษณ์   เตมีศกัด์ิ 1 นางวราลกัษณ์ เตมีศกัด์ิ โรงเรียนวดัศรีดอนชยั สารภี ท่ีอยู่ 1 ม.9 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-5557940

008579 นายจรัส   เลพิมาย 2 นายจรัส เลพิมาย โรงเรียนวดัศรีดอนชยั สารภี ท่ีอยู่ 33 ม.9 ต.ขวัมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-7246907

011545 นางบวัทพั   เลพิมาย 0 นายจรัส เลพิมาย โรงเรียนวดัศรีดอนชยั สารภี ท่ีอยู่ 7 ม.2 ต.น ้าดิบ อ.ป่าซาง จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51120

011999 นางพิมผกา   บุญกนัทะ 3 นางพิมผกา บุญกนัทะ โรงเรียนวดัศรีดอนชยั สารภี ท่ีอยู่ 26 ม.9 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966359,081-7653318

012000 จ.ส.อ.วีระชาติ   บุญกนัทะ 0 นางพิมผกา บุญกนัทะ โรงเรียนวดัศรีดอนชยั สารภี ท่ีอยู่ 1/1 ม.9 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966359,089-5536629

012001 นางดี   บิดาค  า 0 นางพิมผกา บุญกนัทะ โรงเรียนวดัศรีดอนชยั สารภี ท่ีอยู่ 21 ม.9 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-966359

007232 นางพวงพยอม   ไชยศรี 1 นางพวงพยอม ไชยศรี โรงเรียนวดัศรีโพธาราม สารภี ท่ีอยู่ 73 ม.10 ต.อุโมงค ์อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหสัไปรษณีย ์51150 053-532228,093-1399648

008624 นางหน่ึงนุช   แป้นกลาง 2 นางหน่ึงนุช แป้นกลาง โรงเรียนวดัศรีโพธาราม สารภี ท่ีอยู่ 201/22 ม.2 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 053-432894,086-1803216

012286 นายพลูทรัพย ์  ต้ือแปง 2 นายพลูทรัพย ์ต้ือแปง โรงเรียนวดัศรีโพธาราม สารภี ท่ีอยู่ 114 ม.6 ต.ออนใต ้อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50130

012287 นางบวัถา   ต้ือแปง 0 นายพลูทรัพย ์ต้ือแปง โรงเรียนวดัศรีโพธาราม สารภี ท่ีอยู่ 71 ม.4 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50120

012290 นางภาชี   แซ่ล้ิม 0 นางหน่ึงนุช แป้นกลาง โรงเรียนวดัศรีโพธาราม สารภี ท่ีอยู่ 201/22 ม.2 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50230 084-3787764

012295 นางเพลินพิศ   กุศลเพ่ิมสุข 2 นางเพลินพิศ กุศลเพ่ิมสุข โรงเรียนวดัศรีโพธาราม สารภี ท่ีอยู่ 68/3 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-322088,081-9520230

012297 นางสายสวาท   โล่ห์ศิริปัญญา 3 นางสายสวาท โล่ห์ศิริปัญญา โรงเรียนวดัศรีโพธาราม สารภี ท่ีอยู่ 193 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-9937363,098-7487983

012298 ด.ต.อดิสยั   โล่ห์ศิริปัญญา 0 นางสายสวาท โล่ห์ศิริปัญญา โรงเรียนวดัศรีโพธาราม สารภี ท่ีอยู่ 193 ม.10 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 081-7461978,097-9231918

012652 นายประพนัธ์   ศรีมณี 0 นางเพลินพิศ กุศลเพ่ิมสุข โรงเรียนวดัศรีโพธาราม สารภี ท่ีอยู่ 68 ม.5 ต.ยางเน้ิง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-321275

013830 น.ส.กณิษฐา   สุภาศรี 2 น.ส.กณิษฐา สุภาศรี โรงเรียนวดัสนัดอนมูล สารภี ท่ีอยู่ 94/1 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 098-9294198

013843 นายอมร   มาฤทธ์ิ 0 น.ส.กณิษฐา สุภาศรี โรงเรียนวดัสนัดอนมูล สารภี ท่ีอยู่ 119 ม.17 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-4802885

005875 นายนิราศ   เงาค  า 2 นายนิราศ เงาค  า โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สารภี ท่ีอยู่ 54 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 089-5600719

005876 นางศรีจนัทร์   เงาค  า 0 นายนิราศ เงาค  า โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สารภี ท่ีอยู่ 54 ม.8 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 084-6178814
006308 นางสุภาพร   กาวิละ 1 นางสุภาพร กาวิละ โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สารภี ท่ีอยู่ 73 ม.3 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 091-6981358

012211 นางพรทิพย ์  ใจเดช 1 นางพรทิพย ์ใจเดช โรงเรียนเวียงเศรษฐีวิทยา สารภี ท่ีอยู่ 14/1 ม.4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหสัไปรษณีย ์50140 053-968231
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004815 นางอิศราภรณ์   ทิพยว์งค์ 1 นางอิศราภรณ์ ทิพยว์งค์ โรงเรียนบา้นกวน หางดง ท่ีอยู ่121/1 ม.3 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-4330704

012401 นางอญัชณา   สืบสกลุ 3 นางอญัชณา สืบสกลุ โรงเรียนบา้นกวน หางดง ท่ีอยู ่173 ม.7 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-023125,086-1932745

012402 นายบญุศกัด์ิ   ปันฎีกา 0 นางอญัชณา สืบสกลุ โรงเรียนบา้นกวน หางดง ท่ีอยู ่140 ม.7 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-832288

013974 นางอนงค ์  ปันฎีกา 0 นางอญัชณา สืบสกลุ โรงเรียนบา้นกวน หางดง ท่ีอยู ่173 ม.7 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 086-1932745,081-7641813,089-2142966

012432 นางกนุพิธาน์   บญุกนั 3 นางกนุพิธาน์ บญุกนั โรงเรียนบา้นดง หางดง ท่ีอยู ่232/5 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-2876328

012433 นายแกว้มา   อา้ยเป็ง 0 นางกนุพิธาน์ บญุกนั โรงเรียนบา้นดง หางดง ท่ีอยู ่75 ม.4 ต.มว่งค า อ.พาน จ.เชียงราย

012434 นางบวัค  า   อา้ยเป็ง 0 นางกนุพิธาน์ บญุกนั โรงเรียนบา้นดง หางดง ท่ีอยู ่75 ม.4 ต.มว่งค า อ.พาน จ.เชียงราย

012439 นางป่ินทอง   ค  าจนัทร์ 2 นางป่ินทอง ค  าจนัทร์ โรงเรียนบา้นดง หางดง ท่ีอยู ่147/102 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-427138,089-1920639

012440 นางเสาร์   พรมเสน 0 นางป่ินทอง ค  าจนัทร์ โรงเรียนบา้นดง หางดง ท่ีอยู ่100/1 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824218,086-9239213

001457 นายไพรรัตน์   รัตนดิลกกลุ 2 นายไพรรัตน์ รัตนดิลกกลุ โรงเรียนบา้นตองกาย หางดง ท่ีอยู ่161/2  ซ.6 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-442295,081-5689431

005234 นางวนัเพญ็   กิติยา 3 นางวนัเพญ็ กิติยา โรงเรียนบา้นตองกาย หางดง ท่ีอยู ่399/75 ม.1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-7065148

005354 พ.อ.อ.ประภาส   กิติยา 0 นางวนัเพญ็ กิติยา โรงเรียนบา้นตองกาย หางดง ท่ีอยู ่399/75 ม.1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

012368 นายมา   เข่ือนแกว้ 0 นางวนัเพญ็ กิติยา โรงเรียนบา้นตองกาย หางดง ท่ีอยู ่10 ม.6 ต.ล าปางหลวง อ.เกาะคา จ.ล าปาง รหัสไปรษณีย ์52130 054-367229

005352 นางจนัทนา   เทพวงศ์ 1 นางจนัทนา เทพวงศ์ โรงเรียนบา้นทรายมลู หางดง ท่ีอยู ่141/55 ม.1 ถ.เชียงใหม ่- ฮอด ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7835442,098-8427819

005359 นางอารีย ์  ตนัเขียว 1 นางอารีย ์ตนัเขียว โรงเรียนบา้นทรายมลู หางดง ท่ีอยู ่13 ม.5 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-433054,089-9526217

007593 นางสุมาลี   สมบรูณ์ 1 นางสุมาลี สมบรูณ์ โรงเรียนบา้นทรายมลู หางดง ท่ีอยู ่130/131 ม.9 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 081-0314807, 053-806446

008150 น.ส.พรรณี   ตาค  าแสง 1 น.ส.พรรณี ตาค าแสง โรงเรียนบา้นทา้วบญุเรือง หางดง ท่ีอยู ่95 ม.8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 086-1850896

010818 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิลาวณัย ์  จิตตาวงศ์ 2 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิลาวณัย ์จิตตาวงศ์ โรงเรียนบา้นทา้วบญุเรือง หางดง ท่ีอยู ่169 ม.3 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 083-3248605/097-9208785

010819 นางปา   ปันชยั 0 ว่าท่ีร.ต.หญิงวิลาวณัย ์จิตตาวงศ์ โรงเรียนบา้นทา้วบญุเรือง หางดง ท่ีอยู ่215 ม.3 ต.ข้ีเหลก็ อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50180 053-861240

013478 นางอญัชิสา   อุประกลุ 1 นางอญัชิสา อุประกลุ โรงเรียนบา้นทา้วบญุเรือง หางดง ท่ีอยู ่225/673 ม.11 ถ.เชียงใหม ่- หางดง ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-431370,084-5708488

013687 นายธนาวุฒิ   ลบัภู 1 นายธนาวุฒิ ลบัภู โรงเรียนบา้นทา้วบญุเรือง หางดง ท่ีอยู ่136/6 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 089-7563199

003975 นางภทัรภร   ปกรณเกียรติ 1 นางภทัรภร ปกรณเกียรติ โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่26 ถ.สามลา้น ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 053-814941,094-6277677,0988050431

006424 นางปรียา   พงษธิ์ 3 นางปรียา พงษธิ์ โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่252 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-1115103

011482 นางบวัผนั   ตาทิพย์ 0 นางปรียา พงษธิ์ โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่43/1 ม.19 ต.บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50240 081-1010671

011483 นายเฉลิม   พงษธิ์ 0 นางปรียา พงษธิ์ โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่252 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-8352862

012375 น.ส.อจัฉราพร   ศิริสวสัด์ิ 2 น.ส.อจัฉราพร ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่45 ม.8 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-433416,081-2871412

012376 นางบวัเขียว   ศิริสวสัด์ิ 0 น.ส.อจัฉราพร ศิริสวสัด์ิ โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่177 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-433416,081-3669485

012413 นางวชัรี   ช่วยค ้าชู 2 นางวชัรี ช่วยค ้าชู โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่11 ม.7 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-441577,081-3798809

012414 จ.ส.อ.ชชัวาลย ์  อินทรโยธิน 0 นางวชัรี ช่วยค ้าชู โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่11 ม.7 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-441577

012423 นางอนงค ์  เจนป่า 2 นางอนงค ์เจนป่า โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่147/244 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-125531,084-8633079
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012424 นางจนัเถิง   สุขขา 0 นางอนงค ์เจนป่า โรงเรียนบา้นน ้าแพร่ หางดง ท่ีอยู ่64 ม.2 ต.บา้นแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50240 053-125531,084-1763437

004388 นางศิรีพร   ไพยารมณ์ 1 นางศิรีพร ไพยารมณ์ โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่81 ม.8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 086-1862466

004626 นายประสิทธ์ิ   ปัฐวี 2 นายประสิทธ์ิ ปัฐวี โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่59/2 ม.3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 095-1368181

004792 นางเพญ็จนัทร์   อโณทยัประสพสุข 3 นางเพญ็จนัทร์ อโณทยัประสพสุข โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่157/8 ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 053-225460,081-7844162

004793 นายอนุสรณ์   อโณทยัประสพสุข 0 นางเพญ็จนัทร์ อโณทยัประสพสุข โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่157/8 ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 053-225354,086-5865859

010040 นายกฤศน์วรรต   บวัเรียว 3 นายกฤศน์วรรต บวัเรียว โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่28 ม.5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-125081,081-7061290

010041 นายสิงห์   บวัเรียว 0 นายกฤศน์วรรต บวัเรียว โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่50 ม.5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-430226

010042 นางเต๋า   บวัเรียว 0 นายกฤศน์วรรต บวัเรียว โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่50 ม.5 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-430226

011628 น.ส.จุไรรัตน์   แสนมงคล 1 น.ส.จุไรรัตน์ แสนมงคล โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่69 ม.1 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822520,081-7961112

012365 นายค า   ปัฐวี 0 นายประสิทธ์ิ ปัฐวี โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่59 ม.3 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

012380 นางจนัทร์สาย   พวงไมม่ิ้ง 0 นางเพญ็จนัทร์ อโณทยัประสพสุข โรงเรียนบา้นปง หางดง ท่ีอยู ่39 ม.9 ต.แมโ่ป่ง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50220 053-336273,081-7844162

007347 นายพจน์   วงศปั์ญญา 3 นายพจน์ วงศปั์ญญา โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่290 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-441677

007348 นางนงนุช   วงศปั์ญญา 0 นายพจน์ วงศปั์ญญา โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่290 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-441677

008654 นายธเนตร   ลกัษณะสุทธิ 2 นายธเนตร ลกัษณะสุทธิ โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่150/103 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-4351134

012200 นางบวัไหล   ลกัษณะสุทธิ 0 นายธเนตร ลกัษณะสุทธิ โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่150/103 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-427331

012398 น.ส.อิสรีญาภสั   กนัชาติ 3 น.ส.อิสรีญาภสั กนัชาติ โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่262/592 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 088-2524981

012399 นายสนิท   กนัชาติ 0 น.ส.อิสรีญาภสั กนัชาติ โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่64 ม.14 ต.น ้าแวน อ.เชียงค  า จ.พะเยา รหัสไปรษณีย ์51160 084-1463228

012400 นางศรีไว   กนัชาติ 0 น.ส.อิสรีญาภสั กนัชาติ โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่64 ม.14 ต.น ้าแวน อ.เชียงค  า จ.พะเยา รหัสไปรษณีย ์51160 085-0312874

012404 นายสมพร   จอมแปง 3 นายสมพร จอมแปง โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่51 ม.8 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-2650193

012405 นางฟองนวล   จอมแปง 0 นายสมพร จอมแปง โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่51 ม.8 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-2650193

012406 นางเมา   จอมแปง 0 นายสมพร จอมแปง โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่29 ม.8 ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

012426 นางเรือน   วงศปั์ญญา 0 นายพจน์ วงศปั์ญญา โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่12 ม.4 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

012571 นางสิริลกัษณ์   วนัเอก 3 นางสิริลกัษณ์ วนัเอก โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่16/1 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822753,086-9215690

012572 นายบญุ   ตลาด 0 นางสิริลกัษณ์ วนัเอก โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่16/1 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822753

012573 นางศรีอุด๊   จนัทะเลก็ 0 นางสิริลกัษณ์ วนัเอก โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่16/1 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822753

012586 นายศฤงการ   แป้นกลาง 1 นายศฤงการ แป้นกลาง โรงเรียนบา้นป่าตาล หางดง ท่ีอยู ่201/22 ม.2 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-432894,089-9540878

003910 นางนวรัตน์   ขอดแกว้ 3 นางนวรัตน์ ขอดแกว้ โรงเรียนบา้นฟ่อน หางดง ท่ีอยู ่257/177 ม.3 ถ.เชียงใหม ่- ฮอด ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 086-1917160

006116 จ.ส.ต.ณรงค ์  ขอดแกว้ 0 นางนวรัตน์ ขอดแกว้ โรงเรียนบา้นฟ่อน หางดง ท่ีอยู ่257/177 ม.3 ถ.เชียงใหม ่- ฮอด ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-2622878

009747 นางสุทธิวรรณ   มาศขาว 2 นางสุทธิวรรณ มาศขาว โรงเรียนบา้นฟ่อน หางดง ท่ีอยู ่275/62 ม.4 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50130 080-6720926

009748 นางสุภร   แตงทอง 0 นางสุทธิวรรณ มาศขาว โรงเรียนบา้นฟ่อน หางดง ท่ีอยู ่117/1 ม.4 ต.พระหลวง อ.สูงเมน่ จ.แพร่ รหัสไปรษณีย ์54130
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011511 นางค าหนอ้ย   ร่มโพธ์ิ 0 นางนวรัตน์ ขอดแกว้ โรงเรียนบา้นฟ่อน หางดง ท่ีอยู ่12 ม.3 ต.ช่างเค่ิง อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50270 086-1917160

008536 นางนิรชญาวรรณ(อารุณี)   มีณรงค์ 1 นางนิรชญาวรรณ(อารุณี) มีณรงค์ โรงเรียนบา้นไร่ หางดง ท่ีอยู ่32/4 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-426428,084-8088309

012361 นายวินยั   ไพยารมณ์ 1 นายวินยั ไพยารมณ์ โรงเรียนบา้นไร่ หางดง ท่ีอยู ่81 ม.8 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-433320,081-7465068

012442 นางจิตรลดา   วงษห์าญ 2 นางจิตรลดา วงษห์าญ โรงเรียนบา้นไร่ หางดง ท่ีอยู ่242/1 ม.2 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-131527,089-6348975

012443 นายบรรจง   วงษห์าญ 0 นางจิตรลดา วงษห์าญ โรงเรียนบา้นไร่ หางดง ท่ีอยู ่242/1 ม.2 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-131527,084-7743628

014054 นางชนิตา   รินทะกะ 1 นางชนิตา   รินทะกะ โรงเรียนบา้นไร่ หางดง 211/173 ม.2 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100

011753 นายเฉลิมชยั   อินตะ๊ยศ 4 นายเฉลิมชยั อินตะ๊ยศ โรงเรียนบา้นวงัศรี หางดง ท่ีอยู ่86 ม.10 ต.ขวัมงุ อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-429897,081-1794646

011754 นายแบน   อินตะ๊ยศ 0 นายเฉลิมชยั อินตะ๊ยศ โรงเรียนบา้นวงัศรี หางดง ท่ีอยู ่60/1 ม.2 ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-826753,087-1933940

011755 นางเขียว   อินตะ๊ยศ 0 นายเฉลิมชยั อินตะ๊ยศ โรงเรียนบา้นวงัศรี หางดง ท่ีอยู ่60/1 ม.2 ต.ดอยแกว้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50270 053-826753,087-1933940

013482 นางอรทยั   อินตะ๊ยศ 0 นายเฉลิมชยั อินตะ๊ยศ โรงเรียนบา้นวงัศรี หางดง ท่ีอยู ่86 ม.10 ต.ขวัมงุ อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-429897,089-9544683

003227 นายบญุทา   อินทะมาตร์ 0 นายเจริญ บตุรชยั โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่27 ม.1 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

003228 นางสุขแกว้   อินทะมาตร์ 0 นายเจริญ บตุรชยั โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่27 ม.1 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

006069 นางอญัชญั   พิมุ 2 นางอญัชญั พิมุ โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่83 ม.5 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

007136 นายเสน่ห์   รัชฎา 2 นายเสน่ห์ รัชฎา โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่44 ม.4 ต.ริมใต ้อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50180 086-1882194

007137 นางวนิดา   รัชฎา 0 นายเสน่ห์ รัชฎา โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่29 ม.12 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

007210 นายเจริญ   บตุรชยั 4 นายเจริญ บตุรชยั โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่17 ม.1 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 084-6139230

007211 นางกานดา   บตุรชยั 0 นายเจริญ บตุรชยั โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่17 ม.1 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 06-1798215

007850 นางจิรนิด   นนัไชย 1 นางจิรนิด นนัไชย โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่66 ม.2 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-433805

007852 นางภาวินี   สุภารัตน์ 2 นางภาวินี สุภารัตน์ โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่48  ซ.5 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

012427 นางแกว้ลูน   ปันทะนนัท์ 0 นางอญัชญั พิมุ โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่83 ม.5 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 084-0418947

012435 นางศรีลา   จนัทร์ตา 0 นางภาวินี สุภารัตน์ โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่48 ซ.5 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-442289

013665 นางชุติมา   กนัทวีชยั 2 นางชุติมา กนัทวีชยั โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่18/2 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-4348066

013666 นายวรวิทย ์  กนัทวีชยั 0 นางชุติมา กนัทวีชยั โรงเรียนบา้นสนัทราย หางดง ท่ีอยู ่18/2 ม.13 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-4315428

006405 นางณัฐกาญจน์   ศรีลาชยั 2 นางณัฐกาญจน์ ศรีลาชยั โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่223 ม.1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 091-8589968

006410 นางวิไลวรรณ   ดิษฐ์ใจ 2 นางวิไลวรรณ ดิษฐ์ใจ โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่206/126 ม.3 ต.แมเ่หียะ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50300

006736 นางปิยะนนัท ์  แจ่มจนัทร์ 2 นางปิยะนนัท ์แจ่มจนัทร์ โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่147/160 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 083-9456882

008583 นางพิชญาภา   พิไรแสงจนัทร์ 3 นางพิชญาภา พิไรแสงจนัทร์ โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่94 ม.4 ต.แมโ่ป่ง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50220 053-311647,085-0412995

011747 นางยภุาพิน   ฤทธ์ิเรืองโรจน์ 2 นางยภุาพิน ฤทธ์ิเรืองโรจน์ โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่499/98 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000 086-1839110

011749 นางทอน   วงษสิ์งห์ 0 นางยภุาพิน ฤทธ์ิเรืองโรจน์ โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่166 ม.6 ต.บา้นจีต อ.กูแ่กว้ จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย ์41130

012073 นางสรัลชนา   เฟ่ืองฟู 2 นางสรัลชนา เฟ่ืองฟู โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่243/40 ม.2 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-482058,081-1122058
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012074 นางบวัแกว้   อินสนั 0 นางสรัลชนา เฟ่ืองฟู โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่180 ม.5 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 081-7960806

012105 นายเหมือน   ถมมา 0 นางพิชญาภา พิไรแสงจนัทร์ โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่94 ม.4 ต.แมโ่ป่ง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50220

012106 นางแสงบรูณ์   ถมมา 0 นางพิชญาภา พิไรแสงจนัทร์ โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่94 ม.4 ต.แมโ่ป่ง อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50220 085-0419805

012451 นางออน   สละมว่ง 0 นางณัฐกาญจน์ ศรีลาชยั โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่223 ม.1 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-8519968

012456 นายอุทยั   สะค าปัน 0 นางปิยะนนัท ์แจ่มจนัทร์ โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่19 ม.10 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-8703448

012901 นางเกษศิริ   นะที 2 นางเกษศิริ นะที โรงเรียนบา้นสนัป่าสกั หางดง ท่ีอยู ่178/3 ม.12 ต.ช่างเค่ิง อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50270 081-0280196

000230 นายสิรภพ   มีณรงค์ 1 นายสิรภพ มีณรงค์ โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่32/4 ม.5 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50320 089-9994390

004889 นางกญัญา   พิชยานนท์ 2 นางกญัญา พิชยานนท์ โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่21/6 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 085-7090399

006343 นายสรวิศ   ทศันะวรพจน์ 2 นายสรวิศ ทศันะวรพจน์ โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่236 ม.6 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 084-9487166

007123 นางปรียาภรณ์   ไทรงาม 4 นางปรียาภรณ์ ไทรงาม โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่234/131 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

007124 นายไสยเสฎฐ์   ไทรงาม 0 นางปรียาภรณ์ ไทรงาม โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่234/131 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

008211 นางวณารีกานต ์  พนัธุศาสตร์ 1 นางวณารีกานต ์พนัธุศาสตร์ โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่153 ม.11 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-9921329

012336 นางแกว้ลูน   ทาสุทะ 0 นางกญัญา พิชยานนท์ โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่21/3 ม.1 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230

012339 นางปรียา   ทามณีวรรณ 0 นางปรียาภรณ์ ไทรงาม โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่6 ม.6 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ล าปาง รหัสไปรษณีย ์52170 054-838031,081-9600927

012340 นายเดช   ทามณีวรรณ 0 นางปรียาภรณ์ ไทรงาม โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่6 ม.6 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ล าปาง รหัสไปรษณีย ์52170 054-838031,089-1929209

012436 นางพชัรี   ศรีพิชยานนัท์ 1 นางพชัรี ศรีพิชยานนัท์ โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่3 ซอย 4ก. ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 053-219396,087-1722093

013721 นางสิริยานุช   ทศันะวรพจน์ 0 นายสรวิศ ทศันะวรพจน์ โรงเรียนบา้นสนัผกัหวาน หางดง ท่ีอยู ่236 ม.6 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 084-9487166/084-0471919

012461 นางนิดา   สุภคัธนะ 2 นางนิดา สุภคัธนะ โรงเรียนบา้นแสนตอ หางดง ท่ีอยู ่144/6 ม.7 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 053-812264,084-4888351

008300 นางศิริพร   ศุกระศร 2 นางศิริพร ศุกระศร โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่217/1 ถ.สนัป่ายาง ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 086-1896179

008301 นายสุรพล   ศุกระศร 0 นางศิริพร ศุกระศร โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่217/1 ถ.สนัป่ายาง ต.ในเมือง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 086-9144011

008350 นางพรทิพย ์  ปัญญาปิง 2 นางพรทิพย ์ปัญญาปิง โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่224/1 ม.1 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 081-9603065

012385 นางวิลาวลัย ์  เข่ือนแกว้ 2 นางวิลาวลัย ์เข่ือนแกว้ โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่65 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-832486,089-9530502

012386 นางนวล   ยศเดช 0 นางวิลาวลัย ์เข่ือนแกว้ โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่65 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-832486

012387 นายประวิช   เข่ือนแกว้ 2 นายประวิช เข่ือนแกว้ โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่65 ม.13 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 089-9530502

012388 นางวนัเพญ็   เข่ือนแกว้ 0 นายประวิช เข่ือนแกว้ โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่142 ม.1 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340

012395 นางทา   ปัญญาปิง 0 นางพรทิพย ์ปัญญาปิง โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่74/1 ม.2 ต.ตน้ธง อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-534528,081-9603065

012411 นายสายณัห์   อินป๋ัน 2 นายสายณัห์ อินป๋ัน โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่142 ม.2 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-023344,089-9973066

012412 นางจนัทรา   อินป๋ัน 0 นายสายณัห์ อินป๋ัน โรงเรียนบา้นหนองตอง หางดง ท่ีอยู ่91 ม.2 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 089-9973066

013606 นายจรัญ   สุธรรมทาน 1 นายจรัญ สุธรรมทาน โรงเรียนวดัคีรีเขต หางดง ท่ีอยู ่168 ม.2 ต.สนักลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7966230

006070 นายพิชยั   พิมุ 1 นายพิชยั พิมุ โรงเรียนวดัจอมทอง หางดง ท่ีอยู ่83 ม.5 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-022891,086-1899024



เงนิเดือนเขต 4 หำงดง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

007206 น.ส.ราตรี   สุภาวงค์ 2 น.ส.ราตรี สุภาวงค์ โรงเรียนวดัจอมทอง หางดง ท่ีอยู ่49 ม.3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-434028/093-1343345

008387 นายสมาน   ตัน๋แจ้ 4 นายสมาน ตัน๋แจ้ โรงเรียนวดัจอมทอง หางดง ท่ีอยู ่73 ม.2 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-3215317

008388 นางนวลสวาท   ตัน๋แจ้ 0 นายสมาน ตัน๋แจ้ โรงเรียนวดัจอมทอง หางดง ท่ีอยู ่73 ม.2 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 088-4032539

011547 นายทองดี   ตัน๋แจ้ 0 นายสมาน ตัน๋แจ้ โรงเรียนวดัจอมทอง หางดง ท่ีอยู ่93 ม.2 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835638,081-3215317

013586 นางศิราณี   หน่อค า 3 นางศิราณี หน่อค า โรงเรียนวดัจอมทอง หางดง ท่ีอยู ่70 ม.2 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-341746,081-0244008

013587 นายเทวิน   หน่อค า 0 นางศิราณี หน่อค า โรงเรียนวดัจอมทอง หางดง ท่ีอยู ่373/316 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000 053-142029,096-0125325

013615 นางจนัทร์สม   อุปละ 0 นางศิราณี หน่อค า โรงเรียนวดัจอมทอง หางดง ท่ีอยู ่159 ม.12 ต.สบเต๊ียะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-341757,084-9498005

002767 นางอ าไพ   มาต๋ี 3 นางอ าไพ มาต๋ี โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่150/54 ม.10 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50100 086-1162765

012329 นายตา   วิชาค  า 0 นางอ าไพ มาต๋ี โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่6 ม.4 ต.ทา่ผา อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50270

012330 นางจนัทา   วิชาค  า 0 นางอ าไพ มาต๋ี โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่6 ม.4 ต.ทา่ผา อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50270 084-9861553

012444 นายชานนท ์  นนัไชย 2 นายชานนท ์นนัไชย โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่66 ม.2 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-433805,089-9981012

012445 นางแกว้   นนัไชย 0 นายชานนท ์นนัไชย โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่66 ม.2 ต.ขนุคง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-433805

012459 นางอาภรณ์   ลมัจนัทร์ 2 นางอาภรณ์ ลมัจนัทร์ โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่144 ม.8 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-023174,081-0277708

012460 นางทองใบ   ลมัจนัทร์ 0 นางอาภรณ์ ลมัจนัทร์ โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่144 ม.8 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-023174

013986 น.ส.ชุติกาญจน์   ทิพยรั์ตน์ 2 น.ส.ชุติกาญจน์   ทิพยรั์ตน์ โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่71 ม.1 ตรอก/ซอย 8 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 088-2520426

013988 น.ส.สาริกา   จอมเสน่ห์วงค์ 3 น.ส.สาริกา   จอมเสน่ห์วงค์ โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่30/2 ม.9 ต.บา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 082-6227851

014000 นายขวญัชยั   ทิพยรั์ตน์ 0 น.ส.ชุติกาญจน์   ทิพยรั์ตน์ โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่71 ม.1 ตรอก/ซอย 8 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 080-1271091

014004 นายเริญ   อินเป็ง 0 น.ส.สาริกา   จอมเสน่ห์วงค์ โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่60 ม.4 ต.บา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-1692500

014005 นางสร้อย   อินเป็ง 0 น.ส.สาริกา   จอมเสน่ห์วงค์ โรงเรียนวดัช่างค  า หางดง ท่ีอยู ่60 ม.4 ต.บา้นปง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-2354927

013645 นายเอกกมล   เยาวนา 1 นายเอกกมล เยาวนา โรงเรียนวดัประชาเกษม หางดง ท่ีอยู ่35 ม.11 ต.สนัทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-966219,091-8532329

012409 นางสุนทรี   ศรีค  าซาว 1 นางสุนทรี ศรีค  าซาว โรงเรียนวดัพระเจา้เหล้ือม หางดง ท่ีอยู ่19 ม.3 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-464713,081-3875122

003261 นางสีดา   วงศสุ์ริยะ 0 นางอุดมลกัษณ์ ตินตะชาติ โรงเรียนวดัศรีลอ้ม หางดง ท่ีอยู ่184 ม.2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-441336

013667 นางนฤมล   สุกนัทา 1 นางนฤมล สุกนัทา โรงเรียนวดัศรีลอ้ม หางดง ท่ีอยู ่225 ม.2 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 053-420911,086-1933069

011679 นายวีระ   ปาลีตา 1 นายวีระ ปาลีตา โรงเรียนวดัศรีสว่าง หางดง ท่ีอยู ่115 ม.8 ต.ช่างเค่ิง อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50270 053-485103,081-9983286

013966 นายอนุษา   ใหมศ่รี 3 นายอนุษา   ใหมศ่รี โรงเรียนวดัศรีสว่าง หางดง ท่ีอยู ่121 ม.2 ตรอก/ซอย 10 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 099-5150604

013975 นางใกลรุ่้ง   เตปา 1 นางใกลรุ่้ง   เตปา โรงเรียนวดัศรีสว่าง หางดง ท่ีอยู ่225/672 ม.11 ต.บา้นแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 086-1983795

013976 นางดวงมาลา   ใหมศ่รี 0 นายอนุษา   ใหมศ่รี โรงเรียนวดัศรีสว่าง หางดง ท่ีอยู ่121 ม.2 ตรอก/ซอย 10 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 064-8616763

013977 นายทองจิตร   ใหมศ่รี 0 นายอนุษา   ใหมศ่รี โรงเรียนวดัศรีสว่าง หางดง ท่ีอยู ่121 ม.2 ตรอก/ซอย 10 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 099-5150604

010695 นายประเสริฐ   ป๋ันแกว้ 4 นายประเสริฐ ป๋ันแกว้ โรงเรียนวดัศรีสุพรรณ หางดง ท่ีอยู ่38 ม.1 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824434,081-9809434

010696 นางจนัทร์ต๊ิบ   ป๋ันแกว้ 0 นายประเสริฐ ป๋ันแกว้ โรงเรียนวดัศรีสุพรรณ หางดง ท่ีอยู ่29/2 ม.1 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824434



เงนิเดือนเขต 4 หำงดง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

010697 นางพิรุฬห์ลกัษณ์   ป๋ันแกว้ 0 นายประเสริฐ ป๋ันแกว้ โรงเรียนวดัศรีสุพรรณ หางดง ท่ีอยู ่38 ม.1 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824434

010698 นายทองดี   ป๋ันแกว้ 0 นายประเสริฐ ป๋ันแกว้ โรงเรียนวดัศรีสุพรรณ หางดง ท่ีอยู ่29/2 ม.1 ต.มะขนุหวาน อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824434

011720 นายนพรัตน์   บญุเกิด 3 นายนพรัตน์ บญุเกิด โรงเรียนบา้นฟ่อน หางดง ท่ีอยู ่71/1 ม.18 ต.ช่างเค่ิง อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50270 053-028438,081-9617318

011721 นางขนัธ์แกว้   บญุเกิด 0 นายนพรัตน์ บญุเกิด โรงเรียนบา้นฟ่อน หางดง ท่ีอยู ่71/1 ม.18 ต.ช่างเค่ิง อ.แมแ่จ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50270 053-828438



เงนิเดือนเขต 4 แม่วำง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

011664 นายองัคาร   สมคะเณย์ 2 นายองัคาร สมคะเณย์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา แมว่าง ท่ีอยู ่45 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835055,081-8849126

011665 น.ส.อุทมุพร   สมคะเณย์ 0 นายองัคาร สมคะเณย์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา แมว่าง ท่ีอยู ่45 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835055,083-2093991

003635 นายจนัทร์แกว้   ตนัดี 0 นายณรงค ์บญุธิมา โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่199 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360

003636 นางมี   ตนัดี 0 นายณรงค ์บญุธิมา โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่199 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 086-1889929

007214 นางวิไล   วงศศ์รี 4 นางวิไล วงศศ์รี โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่64 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-832258,089-8387148

007215 พ.ต.กฤตธรรม   วงศศ์รี 0 นางวิไล วงศศ์รี โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่64 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-832258,089-2648705

011698 นางนริศรา   จองส่างปัน 1 นางนริศรา จองส่างปัน โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่70 ม.6 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 089-5563028

012023 นางดวงสมร   สมบรูณ์ 3 นางดวงสมร สมบรูณ์ โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่123 ม.11 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822539,086-9174131

012024 นายทา   สุภา 0 นางดวงสมร สมบรูณ์ โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่123 ม.11 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822539

012025 นางแกว้ลูน   สุภา 0 นางดวงสมร สมบรูณ์ โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่123 ม.11 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-822539

012172 นางบญุศรี   อินทป๋ัน 0 นางวิไล วงศศ์รี โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่64 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-832258,089-8387148

012173 นายจนัทร์   อินทป๋ัน 0 นางวิไล วงศศ์รี โรงเรียนบา้นกาด(เขมวงัส์ฯ) แมว่าง ท่ีอยู ่64 ม.2 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 053-832258,089-8387148

011700 นางสงกรานต ์  พิพฒัน์หฤทยักลุ 3 นางสงกรานต ์พิพฒัน์หฤทยักลุ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง แมว่าง ท่ีอยู ่98/2 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 085-6240552

011701 นางผดั   วงัช้ิน 0 นางสงกรานต ์พิพฒัน์หฤทยักลุ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง แมว่าง ท่ีอยู ่98/2 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-9480584/085-6240552

011702 นายเปล่ง   วงัช้ิน 0 นางสงกรานต ์พิพฒัน์หฤทยักลุ โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง แมว่าง ท่ีอยู ่98/2 ม.6 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 084-9480584/085-6240552

013616 นายอรุณ   วงัจงัหวดั 2 นายอรุณ วงัจงัหวดั โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง แมว่าง ท่ีอยู ่6/8 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ล าพนู ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50000 087-2701686

013617 นางชนิศา   วงัจงัหวดั 0 นายอรุณ วงัจงัหวดั โรงเรียนบา้นทุ่งหลวง แมว่าง ท่ีอยู ่โรงพยาบาลสารภี ถ.เชียงใหม่-ล าพนู ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50140 081-2726322

007160 นางถนอมศรี   ใจซ่ือ 2 นางถนอมศรี ใจซ่ือ โรงเรียนบา้นหนองเต่า แมว่าง ท่ีอยู ่211/2 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-824537

008606 นายสุธน   เขียวแสน 4 นายสุธน เขียวแสน โรงเรียนบา้นหนองเต่า แมว่าง ท่ีอยู ่22 ม.6 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 089-8358215

008607 นางจ านงค ์  เขียวแสน 0 นายสุธน เขียวแสน โรงเรียนบา้นหนองเต่า แมว่าง ท่ีอยู ่462 ม.5 ถ.สนัป่าตอง-บา้นกาด ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 081-1673055

011361 นางมลู   เขียวแสน 0 นายสุธน เขียวแสน โรงเรียนบา้นหนองเต่า แมว่าง ท่ีอยู ่22 ม.6 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360

011602 น.ส.วงเดือน   วาหล่ิงตะ๊ 2 น.ส.วงเดือน วาหล่ิงตะ๊ โรงเรียนบา้นหนองเต่า แมว่าง ท่ีอยู ่211 ม.2 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 083-2055221

011604 นายนิธิศ   รัตนาพล 0 น.ส.วงเดือน วาหล่ิงตะ๊ โรงเรียนบา้นหนองเต่า แมว่าง ท่ีอยู ่211 ม.2 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 082-6164769

011803 นางต๊ิบ   แสนต๊ิบ 0 นางถนอมศรี ใจซ่ือ โรงเรียนบา้นหนองเต่า แมว่าง ท่ีอยู ่211/2 ม.5 ต.ทุ่งตอ้ม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

011657 นางภาวิณี   สุริจนัทร์ 1 นางภาวิณี สุริจนัทร์ โรงเรียนบา้นห้วยขา้วลีบ แมว่าง ท่ีอยู ่151 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-7590811

011660 นางลิชากร   ค  าไหว 2 นางลิชากร ค  าไหว โรงเรียนบา้นห้วยขา้วลีบ แมว่าง ท่ีอยู ่45 ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 089-2623914

011661 นายจรัส   สมปัน 0 นางลิชากร ค  าไหว โรงเรียนบา้นห้วยขา้วลีบ แมว่าง ท่ีอยู ่70 ม.6 ต.ออนใต ้อ.สนัก าแพง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50130

011782 นายสุรพงษ ์  สุริจนัทร์ 3 นายสุรพงษ ์สุริจนัทร์ โรงเรียนบา้นห้วยขา้วลีบ แมว่าง ท่ีอยู ่151 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 087-1910281

011783 นางสุทศัน์   สุริจนัทร์ 0 นายสุรพงษ ์สุริจนัทร์ โรงเรียนบา้นห้วยขา้วลีบ แมว่าง ท่ีอยู ่135 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

011784 นายบญุ   สุริจนัทร์ 0 นายสุรพงษ ์สุริจนัทร์ โรงเรียนบา้นห้วยขา้วลีบ แมว่าง ท่ีอยู ่135 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120



เงนิเดือนเขต 4 แม่วำง
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012403 นายบญุมี   ศรีพิชยานนัท์ 1 นายบญุมี ศรีพิชยานนัท์ โรงเรียนบา้นห้วยขา้วลีบ แมว่าง ท่ีอยู ่3 ซ.4ก ถ.สิงหราช ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม ่จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50200 053-219396,089-8556407

008103 นางชญานี   นาตนั 3 นางชญานี นาตนั โรงเรียนบา้นห้วยตอง แมว่าง ท่ีอยู ่27/1 ม.4 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 053-367124,083-1753269

008144 นางทิพยสุ์นีย ์  ทิพยป์ะละ 2 นางทิพยสุ์นีย ์ทิพยป์ะละ โรงเรียนบา้นห้วยตอง แมว่าง ท่ีอยู ่90 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 081-0246028

008145 นายสงัวรณ์   ทิพยป์ะละ 0 นางทิพยสุ์นีย ์ทิพยป์ะละ โรงเรียนบา้นห้วยตอง แมว่าง ท่ีอยู ่90 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 084-8032804

008498 นางแสงเพียร   สิงห์จู 1 นางแสงเพียร สิงห์จู โรงเรียนบา้นห้วยตอง แมว่าง ท่ีอยู ่32/1 ม.2 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 081-9511996

011597 นางปิมปา   สิทธิบญุทา 0 นางชญานี นาตนั โรงเรียนบา้นห้วยตอง แมว่าง ท่ีอยู ่27/1 ม.4 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 086-0782104

011598 นายมา   สิทธิบญุทา 0 นางชญานี นาตนั โรงเรียนบา้นห้วยตอง แมว่าง ท่ีอยู ่27/1 ม.4 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 082-8983946

011687 น.ส.นนัทวรรณ   หงษท์อง 1 น.ส.นนัทวรรณ หงษท์อง โรงเรียนบา้นห้วยตอง แมว่าง ท่ีอยู ่406 ม.3 ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-481105,083-3256762

011946 นายธนวน   แสนกยุ 1 นายธนวน แสนกยุ โรงเรียนบา้นห้วยตอง แมว่าง ท่ีอยู ่145 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-830615,081-9802937/092-2566951

008532 นายสนิท   เจริญ 4 นายสนิท เจริญ โรงเรียนบา้นใหมป่างเดิม แมว่าง ท่ีอยู ่137 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-2627096

008533 นางพณัปภรณ์   เจริญ 0 นายสนิท เจริญ โรงเรียนบา้นใหมป่างเดิม แมว่าง ท่ีอยู ่31 ม.3 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 089-2627096

012156 นางอานุน   แสงจนัทร์ 1 นางอานุน แสงจนัทร์ โรงเรียนบา้นใหมป่างเดิม แมว่าง ท่ีอยู ่36 ม.7 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835960,087-5778714

012202 นายปัน   เจริญ 0 นายสนิท เจริญ โรงเรียนบา้นใหมป่างเดิม แมว่าง ท่ีอยู ่137 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-2627096

012203 นางเอย้   เจริญ 0 นายสนิท เจริญ โรงเรียนบา้นใหมป่างเดิม แมว่าง ท่ีอยู ่137 ม.7 ต.ทา่วงัพร้าว อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120

001054 นางสายพิณ   แอ่นดอน 1 นางสายพิณ แอ่นดอน โรงเรียนบา้นใหมส่วรรค์ แมว่าง ท่ีอยู ่โรงเรียนบา้นใหมส่วรรค ์ม.7 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 089-7564259

012179 นายวิชยั   ยานะ 2 นายวิชยั ยานะ โรงเรียนบา้นใหมส่วรรค์ แมว่าง ท่ีอยู ่133/1 ม.3 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835128,089-5573889

012180 นางจนัทร์เพญ็   ยานะ 0 นายวิชยั ยานะ โรงเรียนบา้นใหมส่วรรค์ แมว่าง ท่ีอยู ่133/1 ม.3 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835128

012201 นางจิราภรณ์   ทาเงิน 1 นางจิราภรณ์ ทาเงิน โรงเรียนบา้นใหมส่วรรค์ แมว่าง ท่ีอยู ่107 ม.3 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-830229,082-3872252

010841 นายอยวตั   รัศมีศรจนัทร์ 3 นายอยวตั รัศมีศรจนัทร์ โรงเรียนพฒันาตน้น ้าท่ี 5 ขนุวาง แมว่าง ท่ีอยู ่160 ม.4 ต.แมส่า อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50180 053-299412,081-7064368

010842 นางศรีวรรณ   รัศมีศรจนัทร์ 0 นายอยวตั รัศมีศรจนัทร์ โรงเรียนพฒันาตน้น ้าท่ี 5 ขนุวาง แมว่าง ท่ีอยู ่160 ม.4 ต.แมส่า อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50180 053-299412

010843 นายณรงค ์  รัศมีศรจนัทร์ 0 นายอยวตั รัศมีศรจนัทร์ โรงเรียนพฒันาตน้น ้าท่ี 5 ขนุวาง แมว่าง ท่ีอยู ่160 ม.4 ต.แมส่า อ.แมริ่ม จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50180 053-299412

003672 นายสมศรี   ชยักาวิล 0 นางวราภรณ์ ชยักาวิล โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่142 ม.15 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 062-3475110

003673 นางอ าพนั   ชยักาวิล 0 นางวราภรณ์ ชยักาวิล โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่142 ม.15 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 087-1907387

007144 นายสุทศัน์   ทาวงค์ 4 นายสุทศัน์ ทาวงค์ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่70/1 ม.1 ต.ป่าสกั อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-537830

008502 นายทนงศกัด์ิ   สิงห์จู 1 นายทนงศกัด์ิ สิงห์จู โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่233 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 093-1359497

008568 น.ส.ธนญัชนก   แกจ่าม 2 น.ส.ธนญัชนก แกจ่าม โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่384/3 ม.7 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 081-0285747

010660 นายส าราญ   ค  าเป็ง 1 นายส าราญ ค  าเป็ง โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่215 ม.5 ต.สนัผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-423444,086-1178500

011697 นายทองดี   แกจ่าม 0 น.ส.ธนญัชนก แกจ่าม โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่62/1  ซ.5 ม.3 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-0285747

011770 นายสุวิทย ์  ป้องญาติ 2 นายสุวิทย ์ป้องญาติ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่143 ม.5 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-023074,085-0334708

011772 นางมี   ป้องญาติ 0 นายสุวิทย ์ป้องญาติ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่29 ม.6 ต.นาค า อ.ศรีเมืองใหม ่จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย ์34250 085-0334708



เงนิเดือนเขต 4 แม่วำง

เลขทะเบียน ช่ือ - สกลุ ยอดหัก สมำชิกหลกั สถำนะ อ ำเภอ ที่อยู่ เบอร์โทร

011845 นายฉลอง   มลูยศ 3 นายฉลอง มลูยศ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่14/1 ม.11 ต.ยหุว่า อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-9607769

011929 นางชุรดา   อินทรัตน์ 2 นางชุรดา อินทรัตน์ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่56/2 ม.12 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 089-9567343

011930 นายณรงค ์  อินทรัตน์ 0 นางชุรดา อินทรัตน์ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่56/2 ม.12 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-7462277

011962 นางนภสัวรรณ   สมสุนนัท์ 3 นางนภสัวรรณ สมสุนนัท์ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่98 ม.2 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 087-1878729, 080-4981404

011963 นายบญุศรี   สมสุนนัท์ 0 นางนภสัวรรณ สมสุนนัท์ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่98 ม.2 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 087-1878729

011964 นางแกว้มาเรือน   พทุธวงค์ 0 นางนภสัวรรณ สมสุนนัท์ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่2 ม.2 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 087-1878729

012169 นางทองสุข   ทาวงค์ 0 นายสุทศัน์ ทาวงค์ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่34 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-830141,084-3679577

012170 นายมา   ทาวงค์ 0 นายสุทศัน์ ทาวงค์ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่34 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-830141,084-3679577

013930 นางพวงผกา   ทาวงค์ 0 นายสุทศัน์ ทาวงค์ โรงเรียนแมวิ่นสามคัคี แมว่าง ท่ีอยู ่70/1  ม.1 ต.ป่าสกั อ.เมืองล าพนู จ.ล าพนู รหัสไปรษณีย ์51000 053-537830

001140 นางดวงเดือน   จนัทร์แดง 0 นางคนึงนิตย ์ค  าจินะ โรงเรียนวดัทุ่งศาลา แมว่าง ท่ีอยู ่116/1 ม.4 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340 092-1821509

003147 นายพิศิษฐ์   เสวิกา 1 นายพิศิษฐ์ เสวิกา โรงเรียนวดัทุ่งศาลา แมว่าง ท่ีอยู ่25 ม.3 ต.ทุ่งป้ี อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 089-9501491

003189 นายดวงแกว้   พนัทอง 0 นางคนึงนิตย ์ค  าจินะ โรงเรียนวดัทุ่งศาลา แมว่าง ท่ีอยู ่157 ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50340

012128 นายวิชาญ   ค  าราพิช 3 นายวิชาญ ค  าราพิช โรงเรียนวดัทุ่งศาลา แมว่าง ท่ีอยู ่144 ม.8 ต.หารแกว้ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-023174,089-5559898

012129 นางอมัพร   ค  าราพิช 0 นายวิชาญ ค  าราพิช โรงเรียนวดัทุ่งศาลา แมว่าง ท่ีอยู ่107 ม.4 ต.สนัปเูลย อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50220 053-867657

012130 นายจนัทร์ตา   ค  าราพิช 0 นายวิชาญ ค  าราพิช โรงเรียนวดัทุ่งศาลา แมว่าง ท่ีอยู ่107 ม.4 ต.สนัปเูลย อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50220 053-867657

012161 นายอินสม   คุณา 1 นายอินสม คุณา โรงเรียนวดัทุ่งศาลา แมว่าง ท่ีอยู ่70 ม.2 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-836126,081-9521289

012134 นายวิจาร   แอค า 2 นายวิจาร แอค า โรงเรียนวดัวงัผาปนู แมว่าง ท่ีอยู ่14 ม.11 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 081-9925671

012135 นางจนัทร์ฟอง   แอค า 0 นายวิจาร แอค า โรงเรียนวดัวงัผาปนู แมว่าง ท่ีอยู ่14 ม.11 ต.แมวิ่น อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 082-1859919

012166 นายรังสรรค ์  เรือนมลู 3 นายรังสรรค ์เรือนมลู โรงเรียนวดัศิริชยันิมิตร แมว่าง ท่ีอยู ่247 ม.11 ต.ทุ่งสะโตก อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-830552,089-4324585

012167 นายเงิน   เรือนมลู 0 นายรังสรรค ์เรือนมลู โรงเรียนวดัศิริชยันิมิตร แมว่าง ท่ีอยู ่140 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-830220

012168 นางจ าปี   เรือนมลู 0 นายรังสรรค ์เรือนมลู โรงเรียนวดัศิริชยันิมิตร แมว่าง ท่ีอยู ่140 ม.3 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-830220

013605 นางจิลดา   สุธรรมทาน 1 นางจิลดา สุธรรมทาน โรงเรียนวดัศิริชยันิมิตร แมว่าง ท่ีอยู ่168 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บา้นกลาง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 081-0308275

012132 นายสฤษด์ิ   กนัทะมงั 2 นายสฤษด์ิ กนัทะมงั โรงเรียนวดัสารภีวิทยาคาร แมว่าง ท่ีอยู ่77 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-489480,089-7593699

012133 นางซอ้น   กนัทะมงั 0 นายสฤษด์ิ กนัทะมงั โรงเรียนวดัสารภีวิทยาคาร แมว่าง ท่ีอยู ่101 ม.6 ต.บอ่แกว้ อ.นาหม่ืน จ.น่าน รหัสไปรษณีย ์55180 054-787095

003768 นางค าแสน   เดชะ 0 นางสุพรรณี บญุทวี โรงเรียนวดัห้วยแกว้ แมว่าง ท่ีอยู ่37/1 ม.3 ต.น ้าบอ่หลวง อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 080-8455127

012131 นางสายสวาท   กนัทะมงั 2 นางสายสวาท กนัทะมงั โรงเรียนวดัห้วยแกว้ แมว่าง ท่ีอยู ่77 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-489480,093-2962961

012153 นางสุพรรณี   บญุทวี 3 นางสุพรรณี บญุทวี โรงเรียนวดัห้วยแกว้ แมว่าง ท่ีอยู ่55/1 ม.6 ต.บา้นแม อ.สนัป่าตอง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50120 053-835526,082-3916748

012186 นายป๋ัน   แกว้กนัใจ 0 นางสายสวาท กนัทะมงั โรงเรียนวดัห้วยแกว้ แมว่าง ท่ีอยู ่77 ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมว่าง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50360 053-489480

013774 นายภูวดล   ประเสริฐยา 2 นายภูวดล ประเสริฐยา โรงเรียนหลวงพฒันาบา้นขนุวาง แมว่าง ท่ีอยู ่54 ม.6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50160 083-0483887

013775 นางอริสา   สมบรูณ์ 0 นายภูวดล ประเสริฐยา โรงเรียนหลวงพฒันาบา้นขนุวาง แมว่าง ท่ีอยู ่19/1 ม.4 ต.สบแมข่า่ อ.หางดง จ.เชียงใหม ่รหัสไปรษณีย ์50230 053-368128,083-5784507


