
                                                                             
ท่ี กสจ.ปช.002/013  สำนักงานกองทุนสำรองเล้ียงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ 
   ของส่วนราชการ  ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)  เลขท่ี 33/4
   อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์รามาไนน์  ชั ้น 23  
   อาคารเอ  ถนนพระราม 9  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

21 กุมภาพันธ์ 2565 
เร่ือง ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์  กสจ.   
เรียน ผู้อำนวยการ/หัวหน้าส่วนราชการ 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ประกาศรายช่ือ 
  ด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  (กสจ.)  
ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์พบสมาชิก และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กสจ. จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2565  ณ ห้องประชุมดอยตุง  โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเชิญชวนลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ที่เป็นสมาชิก กสจ.  และไม่เป็นสมาชิก  กสจ.  รวมถึงเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน  กสจ.  เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว  ผลการดำเนินงาน  นโยบายการ
ลงทุน  สิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก  กสจ.  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไปยังลูกจ้างประจำของส่วน
ราชการ  ท่ียังไม่เป็นสมาชิก  กสจ.  ได้เข้าเป็นสมาชิก กสจ.  เพ่ือชีวิตท่ีม่ันคงเม่ือพ้นวัยทำงาน 

ทั้งนี้  มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  กสจ.  และลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ส่งรายชื่อเข้าร่วมงาน
ประชาสัมพันธ์  กสจ.  ซ่ึงมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย  

ในการนี้สำนักงาน  กสจ.  ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุมัติให้ผู้เข้าร่วมงานตามรายช่ือ
ดังกล่าว  เข้าร่วมงานได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา  และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเดินทางไปราชการ  โดยถือว่าเป็นการมาปฏิบัติหน้าที ่ราชการ  เนื ่องจากเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้แก่
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเข้าร่วมตามกำหนดการดังกล่าวด้วย  จักขอบคุณย่ิง 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายวิสิฐา  ต้ังจิตนบ) 
ผู้จัดการสำนักงาน  กสจ. 

 
หมายเหตุ  

1. สงวนสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน บุคคลท่ีไม่มีรายช่ือห้ามเข้าร่วมงาน เน่ืองจากต้องมีการ
ควบคุมการระบาดของโควิด19  

2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ต้องไม่เป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่ 2019  หรือ  COVID-19  แก่ผู้อื่น  และโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสัมมนา 
รวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม  
 
สำนักงาน  กสจ. โทร 096-820-8817  
www.gpef.or.th 
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1 นภาพร      อุทธิยา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

2 อาภรณ์ อิวคาํ วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ.แม่เมาะ 

3 นายเกษม  ปัญญาปุก วทิยาลยัเทคโนโลยแีละการจดัการ กฟผ.แม่เมาะ 

4 วา่ทีFร้อยตรีวนิยั เทพเสนา ศูนยป์ฏิบติัการไฟป่าเชียงใหม่ 

5 นายตอ้ม กิFงแกว้ สนง.ปฏิรูปทีFดินจงัหวดัลพบุรี 

6 นางอมัพร สมชืFอ โรงพยาบาลเชียงคาํ 

7 นางนฤมล ศรีจนัทร์ โรงพยาบาลเชียงคาํ 

8 นางเนตรนภา  ขา้มเจด็ สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัแพร่  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

9 ทณัฑิมา  บุญจนัทร์ สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัลาํปาง 

10 นางสายสุนีย ์ ศรีเจริญตา เกษียณแลว้ ยกเลิกรายชืFอเขา้งาน 

11 เสริม อินทะรังษี ศตม 1.3 เชียงราย 

12 นายสมชาย เกิดกอวงษ ์ สพป.ชร 4 

13 นาย..สิทธิพล..ปูคะภาค ฝ่ายคลงัแแสง1..กองบิน.21 

14 พทัธนนัท ์เชืFอมไพบูลย ์ ศาลจงัหวดัพะเยา 

15 วไิลรัตน์  จนัทร์หอม สาํนกังานเขตพืUนทีF 

16 นายวชิาญ  ชยัชมภู สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34  

17 ชูศรี  สุริยะโชคิ เทศบาลตาํบลแม่คาํ อาํเภอแม่จนั 

18 นายสมศกัดิW   แสนแปง โรงเรียนบา้นป่าแดด(เวทยาสมิทธิW ) 

19 นายเชาวริน  คาํเขียว โรงเรียนอนุบาลตาดควนั 

20 นายเกียรติศกัดิW  ศรีคาํ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

21 นายสาํราญ  พุม่สุข สาํนกังานพฒันาและบาํรุงรักษาทางนํUาทีF 7 

22 
นายอะลุน  พรวจิิตร 

โรงเรียนบา้นหว้ยเกีYยง สงักดัสาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 

3 

23 นายสมชาย เกิดก่อวงษ ์ โรงเรียนบา้นหนองเตา 

24 นายสาคร ฟองเสียง โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม 

25 นางนฤมล เอีFยมสาํอางค ์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ 

26 นางสาวนงนุช เสาหิน สาํนกังานประมงจงัหวดัเชียงราย 

27 นายพงศกร  โนทยั โรงเรียนสามคัคีวทิยาคม 

28 นายยศกร ปันมูล โรงเรียนองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้13 
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29 นายสุภาพ ซอหนองบวั หน่วยป้องกนัและพฒันาป่าไมเ้วยีงแก่น 

30 นางทิพวรรณ  เศวตนนัท ์ โรงพยาบาลลอง อาํเภอลอง จงัหวดัแพร่ 

31 นางจารุวรรณ  ช่างเหลก็ โรงพยาบาลลอง สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ 

32 สถาปัตย ์รวมนิล โรงพยาบาลลอง 

33 อรสา นาระกนัทา โรงพยาบาลลอง 

34 ปรานอม วงคก์าไชย โรงพยาบาลลอง 

35 นายทนั  เงินดี โรงเรียนอนุบาลบา้นพระเนตร 

36 นายเสน่ห์  คาํยามา โรงเรียนบา้นวงัศรี 

37 บุญชิต  พงษก์าสอ โรงเรียนบา้นตองกาย 

38 นายดวงจนัทร์  เก่งกลา้ โรงเรียนบา้นชมภู 

39 นายบุญศรี  จรนาค ร.ร.  วดัศรีสวา่ง 

40 นายนคร เมฆสงฆ ์ โรงเรียนบา้นป่าบง สพป.เชียงราย เขต2 

41 นายดวงคาํ บุญยนื ร.ร. บา้นสนัป่าสกั 136 ม.11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 

42 นายเสงีFยม  กลูเรือน โรงเรียนชุมชนท่าผา 

43 นาย วรวฒิุ วงศช์ยั โรงเรียนอนุบาลเวยีงแก่นอ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย 

44 นายบนัดาน จนัระวงั โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวทิย)์ 

45 นายวชิระ ตะ๊ปัน โรงเรียนบา้นบุญเรือง 

46 นายขนัแกว้  มาแกว้ โรงเรียนบา้นหวาย 

47 นายนิมิตร มหาวงษ ์ โรงเรียนบา้นช่างริมกรณ์ 

48 นายอานพ บุญเป็ง   

49 นายเจริญ ไข่แกว้   

50 นางอาํไพ นางแล โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

51 นายสมควร ปัญโญ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

52 นางจุฬาลษัณ์ ดะนยั โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

53 น.ส.อาํพรรณ จนัช่างเพียร โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

54 นางบุปผา ปันตัYน โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

55 นางวรัมพร ชลมัพธุ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

56 นายดวงจนัทร์ ธุวะคาํ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  
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57 นางอนงค ์มาลาวรัิตน์ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

58 นางคนึงนิจ ลาภเจริญวงค ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

59 นางสุรีพร จิตใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

60 นายสมเกียติ กนัทะเนตร โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

61 น.ส.มชัฌิมา หมอยาดี โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

62 นางสมพร สุทโธ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

63 นางแสงเดือน แกว้กอ้ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

64 นายสมหวงั ชยัวฒิุ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

65 นางพรลภสั ประยงค ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

66 นางพรศรี พนัวลิยั โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

67 นางอญัชนา มาร์คแฮม โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

68 น.ส.วรีรัตน์ แม่นหมาย โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

69 นางผกาพรรณ ไชยวงศ ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

70 น.ส.เชาวนี ลุกลาม โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

71 น.ส.ทศันียา ผาคาํ โรงพยาบาลเชียงรายประชุเคราะห์  

72 นางพชัรา หอมทอง โรงพยาบาลแม่จนั  

73 นางสุจิตรา คาํนอ้ย โรงพยาบาลแม่จนั  

74 นางสาวศิริพร มูลใจทราย โรงพยาบาลแม่จนั  

75 นางจนัทร์ศรี วตะผาม โรงพยาบาลแม่จนั  

76 นางวรรณา ขนัคาํ โรงพยาบาลแม่จนั  

77 นายถาวร จาํปา โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 32 (บา้นขนัหอม) 

78 นางสมหมาย จอมพงษ ์ สาํนกังานทีFดินจงัหวดัเชียงราย กรมทีFดิน 

79 นางสาวมฌิัมา ศรีวฒันะ สาํนกังานทีFดินจงัหวดัเชียงราย กรมทีFดิน 

80 นายสมศกัดิW  แสนแปง โรงเรียนบา้นป่าแดด(เวทยาสมิทธิW ) 

81 นางมาลินี บุญแกว้ ศูนยว์จิยัพืชไร่เชียงใหม่ 

82 นางลาํเพา ไชยพรหมมา ศูนยว์จิยัพืชไร่เชียงใหม่ 

83 นางกิFงแกว้ นิลละเอียด ศูนยว์จิยัพืชไร่เชียงใหม่ 

84 นายสาคร วงศค์าํ ศูนยว์จิยัพืชไร่เชียงใหม่ 



ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์  กสจ.  จังหวัดเชียงราย 
ในวันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมดอยตุง  โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

ลาํดบั ชื)อ  และ นามสกลุ  หน่วยงานที)สังกดั หน่วยย่อย 
 

หมายเหตุ  
1. สงวนสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน บุคคลท่ีไม่มีรายช่ือห้ามเข้าร่วมงาน เน่ืองจากต้องมีการ

ควบคุมการระบาดของโควิด19  

2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ต้องไม่เป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2019  หรือ  COVID-19  แก่ผู้อื ่น  และโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสัมมนา 
รวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม  
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85 นายธนากร ฉตัรคาํ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครลาํปาง 

86 นายอนนท ์สุภากรณ์ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครลาํปาง 

87 นายเฉลิมพล หนูกลดั สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

88 นางวนัทณี คาํวงั สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

89 นายสุรเดช พรมสุริยา สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

90 นายกฤษฎาพงศ ์สะพานแกว้ สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

91 นายมานพ เชืUอเจด็ตน สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

92 นางสุทธินี นาควจิิตร โรงพยาบาลแพร่ 

93 น.ส.ศิริลกัษณ์ หงษท์อง ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วพะเยา 

94 นางนิภาพร กินมาลยั ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วพะเยา 

95 นายสุรพล ธุระสิทธิW  ศูนยเ์มลด็พนัธ์ุขา้วพะเยา 

96 น.ส.พจนีย ์หรรษา โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 

97 นางสุพรรษา สมคาํ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 

98 นายบุญชยั ศรีมูลทา โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 

99 นายเทน แก่นดี โรงพยาบาลสมเดจ็พระญาณสงัวร 

100 นายสวสัดิW  อิFนคาํ โรงพยาบาลสมเดจ็พระญาณสงัวร 

101 น.ส.เขมจิรา เครือใจ โรงพยาบาลสมเดจ็พระญาณสงัวร 

102 นางศศิวลิน บุรีแกว้ โรงพยาบาลสมเดจ็พระญาณสงัวร 

103 นายเชาวริน คาํเขียว โรงเรียนอนุบาลตาดคลนั 

104 น.ส.นงนุช เสาหิน สาํนกังานประมงจงัหวดัเชียงราย 

105 น.ส.สาธิยา สกัเกตุ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 

106 น.ส.จาํเนียร เอีFยมผวิ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 

107 นายสุวตั สุวรรณโณ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 

108 นายชนินทร์ธร พิพิธภูมิภกัดี สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 

109 นายทวชียั เขืFอนแกว้ สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 

110 นายภาณุวตัร จนัแปงเงิน สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกเชียงรายเขต 3 

111 นายณรงคศ์กัดิW  เนาวช์มภู สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกเชียงรายเขต 3 

112 นายบุญคง คืนมาเมือง สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกเชียงรายเขต 3 



ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์  กสจ.  จังหวัดเชียงราย 
ในวันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมดอยตุง  โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

ลาํดบั ชื)อ  และ นามสกลุ  หน่วยงานที)สังกดั หน่วยย่อย 
 

หมายเหตุ  
1. สงวนสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน บุคคลท่ีไม่มีรายช่ือห้ามเข้าร่วมงาน เน่ืองจากต้องมีการ

ควบคุมการระบาดของโควิด19  

2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ต้องไม่เป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2019  หรือ  COVID-19  แก่ผู้อื ่น  และโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสัมมนา 
รวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม  
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113 นายสุนทร โคง้คลหาญ สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกเชียงรายเขต 3 

114 นายเดชา วงคฝั์Uน สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกเชียงรายเขต 3 

115 นายบุญฤทธิW  อภิวงคษ์า สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

116 นายประภาส พรมไชย สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

117 นางรุ่งโรจน์ สุขคาํปา สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

118 นายยทุธนา สมจริง สาํนกังาน กศน. จงัหวดัน่าน 

119 เสริมศรี ฤทธิมณี โรงพยาบาลลอง  

120 นายปฏิพล พวงแกว้ โรงเรียงเชียงคาํวทิยาคม 

121 นายเจริญ เมืองมูล โรงเรียงเชียงคาํวทิยาคม 

122 นายผนิ ฤดีใจ โรงเรียงเชียงคาํวทิยาคม 

123 นางอนุลกัษณ์ กองสุข โรงเรียงเชียงคาํวทิยาคม 

124 นายพล วงศใ์หญ่ โรงเรียงเชียงคาํวทิยาคม 

125 นางดาวประกาย ชยัภทัรกิจ โรงพยาบาลลอง  

126 นางณฐักฤตา ไชยวงศ ์ สาํนกังานจงัหวดัน่าน 

127 นางชนญัญา คาํพลู สาํนกังานจงัหวดัน่าน 

128 นายวเิชียร บุญชยั โรงพยาบาลสวนปรุง 

129 นางคาํภา บุญชยั โรงพยาบาลสวนปรุง 

130 นายวรีวฒิุ สุพอ   

131 นายวรัิตน์ กองสุข โรงเรียนภูชางวทิยาคม 

132 น.ส.มาลยัพร วงศใ์หญ่ สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเชียงราย 

133 นายบรรเจิด ขจรคาํ สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเชียงราย 

134 นายพิทกัษ ์สมฤทธิW  สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเชียงราย 

135 นายประเสริฐ จาํรัส สาํนกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเชียงราย 

136 นางศิริวรรณ เจริญสมบติั สถานีพฒันาทีFดินเชียงราย 

137 นายนิเวช วยีะ สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

138 นายเจริญ บุตรชยั สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

139 นายเสน่ห์ คาํมายา สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

140 นายดวงคาํ บุญยนื สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์  กสจ.  จังหวัดเชียงราย 
ในวันท่ี  25 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมดอยตุง  โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

ลาํดบั ชื)อ  และ นามสกลุ  หน่วยงานที)สังกดั หน่วยย่อย 
 

หมายเหตุ  
1. สงวนสิทธ์ิเฉพาะบุคคลท่ีมีรายช่ือเท่าน้ัน บุคคลท่ีไม่มีรายช่ือห้ามเข้าร่วมงาน เน่ืองจากต้องมีการ

ควบคุมการระบาดของโควิด19  

2. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ต้องไม่เป็นผู้มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ 2019  หรือ  COVID-19  แก่ผู้อื ่น  และโปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสัมมนา 
รวมถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม  
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141 นายบุญชิต พงษก์าสอ สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

142 นายวรีชยั ภูอิFนออ้ย สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

143 นายชยัวฒิุ วงศข์ติัย ์ สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

144 นายคาํมูล รวมสุข สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

145 นายลอย แสนสองเมือง สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

146 นายทวปี วงศไ์ชย สาํนกังานเขตพืUนทีFการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต1 

147 นายทว ีสุวรรณโน โรงเรียนบา้นหล่ายฝายแกว้ 

148 นางจนัทร์เพญ็ มงคลรัตน์ โรงพยาบาลพญาเมง็ราย 

149 นายอุดม หน่อคาํหลา้ โรงพยาบาลพญาเมง็ราย 

150 นายประครอง สมวรรณ์ โรงพยาบาลพญาเมง็ราย 

151 นางบรรทม ลีคาํหมง โรงพยาบาลพญาเมง็ราย 

 


