
 

รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   1   บ้านแม่อ้อใน  .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายจันทร์ฟอง  ติ๊บมา 180/1  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-1771911  

2 นางเรือนมูล  หลักคง 169  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1723130  

3 นางบัวค า  ใจวันดี 151/1  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 091-6280302  

4 นางเพ็ญศรี  ปวงใจ 101  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-6640265  

5 นางนิภรณ์  ไหวเขียว 86  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-6081119  

6 นางเจียมเจย  จันทร์ผัด 168  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7209239  

7 นางมาลัย  ขุนวงศ์ 206 หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-9545371  

8 นางศรีวัล  ปวงใจ 76  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-2760445  

9 นางจิดาภา  ใจวันดี 207  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-9566528  

10 นางพัชรีย์  จินะ 103  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 092-1078658  

11 นายสนั่น  ติ๊บมา 177/1  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 091-1421354  

12 นายสมนึก  ใจยา 190/1  หมู่ที่ 1 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-2178137  
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   2    บ้านแม่อ้อนอก   .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายพิเศษ  ศิริ 311  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7141298 ประธาน 

2 นายสังพิน  กันทอน 323  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-5772523 รองประธาน 

3 นายมนัส  อุดติ๊บ 321  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-4911524 เลขา 

4 นายชาติ  ใจวะดี 290  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-7663717 เหรัญญิก 

5 นายจันทร์ติ๊บ  พุทธวงค์ 254  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-3065357 กรรมการ 

6 นายถนอม  ธรรมสอน 162  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-7595494 กรรมการ 

7 นายสนุก  อินสอน 286  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-6274509 กรรมการ 

8 นายสังเวียน  พุทธวงค์ 144  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-1066017 กรรมการ 

9 นางผัน  ใจวันดี 64  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-3624046 กรรมการ 

10 นางศรีลา  สุวรรณ์ 78  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-1706253 กรรมการ 

11 นางจิระพร  พุทธวงค์ 81  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-6328873 กรรมการ 

12 นางรัศมี  จอมแก้ว 291  หมู่ที่ 2 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-7896071 กรรมการ 
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   3    บ้านแม่แก้วใต้   .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายมี  ทะรินทร์ 8  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-9556839 ประธาน 

2 นายเกรียงศักดิ์  ทะโนน 53  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1297175 รองประธาน 

3 นางสมนึก  อินต๊ะ 179  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7051154 เลขา 

4 นางจีรนนัท ์ ดวงทิตย์ 366  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-0349954 เหรัญญิก 

5 นายเสน่ห์  ทะรินทร์ 62  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-1802059  

6 นายสนิท  สุริยะวงค์ 45  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-3530622  

7 นายนิกร  กันจินะ 28  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-2647970  

8 นายนัทธพงศ์  ทะรินทร์ 335  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1150437  

9 นายประพันธ์  ใจศรีธิ 176  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-1856081  

10 นายบุญท า  จันทร์แก้ว 355  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-4329296  

11 นางเงิน  ทรินทร์ 72  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 090-7867842  

12 นางเขียว เพชรกุล 70  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5766326  

13 นางนงคราญ  นันตัง 178  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-6829624  

14 นางทองสุก  ใจสีธิ 382  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7080463  

15 นางวราพรรณ  บุตรมี 9  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-7504425  

16 นางละมัย  แสงเมือง 107  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1334974  

17 นางปิยดา  ปิยะลังกา 213  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1183725  

18 นางเพลิน  อุ่นบุญธรรม 384  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 090-7527520  

19 นายสิงห์ค า  ทะรินทร์ 140  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-3203081  

20 นายกิมหา  ชัยวรรณ 300  หมู่ที่ 3 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-4305075  

 

 

 

 

 



 

รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   4    บ้านโป่งทะลาย   .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายจันทร์ติ๊บ  วงค์แก้ว 113  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-5785515 ประธาน 

2 นายเอกลักษณ์  นรรัตน์ 3  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-8354401 รองประธาน 

3 นางเรือนค า  พุทธวงศ์ 60  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-1394320 เลขาฯ 

4 นางศรีนวล  โยธา 2  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0309272 เหรัญญิก 

5 นางอลิษา  เวียงนิล 161  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

6 นางสุพิน  ใจนัน 55  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

7 นางเจนจิรา  ค ายอด 120  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

8 นางบังอร  ค ายอด 137  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

9 นางบัวเลี่ยม  ชุมเชย 124  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

10 นางบัวผัด  ใจเปี้ย 150  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

11 นางบัวลอง  กาบบัว 179  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

12 นางบานเย็น  ศรีพลวารี 90  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

13 นางล าดวน  ธรรมเสนา 10  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

14 นางพิกุล  เดชกล้า 136  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

15 นางซ่อนกลิ่น  ศาละ 56  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

16 นายมานะ  แก่นเมือง 111  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน  กรรมการ 

17 นายมุ๋ย  เชียวชาญ 50/1  หมู่ที่ 4 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   5    บ้านจ าผักกูด     .      

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายยวงค า  เครือสาร 141  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-0415512  

2 นายบุญเลิศ  ตาสาร 82  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-2186745  

3 นายมูล  พรมตัน 88  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-047909  

4 นายสมบัติ  แสนใจนา 72  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-2078559  

5 นางค าผง  นันตา 192  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1150587  

6 นายสายค า  สุ่มสุข 97  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-04708097  

7 นายวรวุฒิ  เดชด ี 170  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1948099  

8 นางต้อย  ยาณะ 158  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-8072293  

9 นายจ านงค์  ติ๊บพูน 115  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-6208938  

10 นางบัวรอง  แสนใจนา 179  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

11 นางจ าเนียร  เมธา 31  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1926738  

12 นางพรรณ  แสนใจนา 7  หมู่ที่ 5 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 061-7902270  
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   6    บ้านแม่แก้วกลาง     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายเป็ง  กันจินะ 72  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-3685924  

2 นายทัต  ชัยวรรณ์ 182  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

3 นายกิตติพงษ์  อุ๊ตอ้าย 34  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-8466220  

4 นายมา  ธรรมธิ 51  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-6607739  

5 นายอิทธิพล  ผุดเผาะ 56  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-6317523  

6 นายเอกสิทธิ์  ทะริน 98  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-1802464  

7 นางนาง  กันจินะ 107  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1785607  

8 นางมารี  มาบิก๊ 117  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5632459  

9 นายสมนึก  ปินตาดวง 110  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1155948  

10 นางค าสุข  ทะริน 192  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

11 นายอ้วน  มุงเมือง 174  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-4825632  

12 นางกุหลาบ  วังค ามา 165  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0206989  

13 นางพัน  กันจินะ 169  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

14 นางนิภาพรรณ  พรมเมา 197  หมู่ที่ 6 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0247821  
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   7    บ้านปอเรียง     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางเพชรลัดดา  โยธา 66  หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน  ประธาน 

2 นายรุ่งเรือง  บุรีแก้ว 23  หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน  รองประธาน 

3 นางเสาร์  การเร็ว 9  หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน  เลขา 

4 นางเบี่ยง  ยะแสง 17  หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน  เหรัญญิก 

5 นายอ าไพ  อินทนิน 59  หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน  กรรมการ 

6 นางกัลยา  ชัยชนะ 15  หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน  กรรมการ 

7 นายอุ่น  กงจักร 47 หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน  กรรมการ 

8 นายสิทธิ์  ค าอ้าย 16  หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน  กรรมการ 

9 นายเชน  หลักคง 53  หมู่ที่ 7 ต.แม่อ้อ อ.พาน  กรรมการ 
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   8    บ้านดงชัย     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายชัยยศ  ใจบุญเรือน 112  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7063525 ประธาน 

2 นายสมศักดิ์  ค าน้อย 117  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-0511497  

3 นายสุข  ยาสมุด 106  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-3168513  

4 นายสอาด  กลิ่นหอม 141  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 090-2752122  

5 นางบัวลอย  พรมตัน 118  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-6746660  

6 นางนาง  ปิจจวงค์ 145  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5806299  

7 นายสมสิทธิ์  กันทอน 98  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1985803  

8 นายบุญทา  ค าน้อย 92  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-9801439  

9 นางต่อมค า  จันทร์แก้ว 41  หมู่ที ่8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-2633802  

10 นางมุกดา  เชื้อเมืองพาน 103  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-7274146  

11 นางอุบล  สุวรรณประภา 65  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-6535343  

12 นางสุดา  ติ๊บมา 83  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1794542  

13 นายไอศูรย์  บัวไข 71  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1910409  

14 นายสนั่น  หล้าปา 37  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-4130508  

15 นางสมพิตร  นันตา 154  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-4846571  

16 นายชัยวัฒน์  พุทธวงค์ 134  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-1325587  

17 นายบุญมา  กันจินะ 10  หมู่ที่ 8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-6591739  

18 นายบุญเชิด  ค าจันทร์ 16  หมู่ที ่8 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-5784463  

19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   9    บ้านเด่นชัย     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางอารีย์  จันทร์แก้ว 145  หมู่ที ่9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 084-6150487 ประธาน 

2 นางบัวน า  จันทาพูน 240  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 080-5690469 รองประธาน 

3 นางจันสวย  แผงตัน 188  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 083-5988895 เหรัญญิก 

4 นายสมพล  สุริยะวงค์ 227  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 089-8359198 กรรมการ 

5 นายสมบัติ  ทะรินทร์ 158  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 089-2649806 กรรมการ 

6 นางรัตนา  โยธา 170  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 087-1740432 กรรมการ 

7 นายสุรินทร์  จันทร์แก้ว 58  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 088-4015328 กรรมการ 

8 นางติ๋ม  ทะรินทร์ 112  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 087-5676982 กรรมการ 

9 นายสมพร  กิวงค์พรม 27  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 088-2283121 กรรมการ 

10 นางนิตยา  กามีฮา 142  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 086-1897942 กรรมการ 

11 นายศรีวรรณ์  อาทะ 44  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 088-4366733 กรรมการ 

12 นางมาลี  มาจันทร์ 271  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 086-1903074 กรรมการ 

13 นายพิทักษ์  ปินตา 26  หมู่ที่ 9 ต.แม่อ้อ อ.พาน 082-3846301 กรรมการ/เลขาฯ 

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   10    บ้านแม่แก้วเหนือ     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายสมสิทธิ์  กิติคุณ 135  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-9556123  

2 นายนัทธพงศ์  เผ่าปัน 151  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1904435  

3 นายศรีผ่าน  วงค์ชัยค า 87  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-9140196  

4 นางบัวหลง  พุทธวงค์ 77  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-6723879  

5 นายปรีชา  ธิบูลย ์ 3  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-9535619  

6 นายธันยา  ชัยลังกา 133  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-6263983  

7 นายพงศกร  ชัยชนะ 168  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-5241180  

8 นายพิภพ  ปัญญาใจ 127  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 094-7311624  

9 นายบุญช่วย  แสนหาร 105  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-7657794  

10 นางจิลลาภัทร  ศรีอักษร 10  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1180188  

11 นางเลยวรรณ์  แก่นพรม 246  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-5651710  

12 นางบัวรอง  กันจินะ 162  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-9995121  

13 นางอรุณ  ส านัก 153  หมู่ที ่10  ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-7861592  

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   11    บ้านแม่อ้อหลวง     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายสิงห์ค า  อินสอน 147  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน -  

2 นายจ านงค์  ทิพย์เที่ยง 70  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 081-1806020  

3 นายช านาน  หล้าปา 120  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 093-2911255  

4 นายรส  หล้าปา 66  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 080-1220897  

5 นายสองเมือง  หล้าปา 64  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 081-7061563  

6 นายอินถา  หล้าปา 230  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 096-2102548  

7 นายบุญมา  หมื่นเงิน 131  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 089-5615789  

8 นายเลย  ค าจันทร์ 36  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 087-7873757  

9 นายชูชาติ  อินสอน 208  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 084-3657712  

10 นายสมส่วน  สุวรรณ ์ 178  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 081-1801871  

11 นางมาลี  หล้าปา 225  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 090-2716730  

12 นางบัวลอย  หล้าปา 133  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 081-1625440  

13 นางบัวชวน  แซ่เตียว 54  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 091-3050380  

14 น.ส.สายพิณ  พุทธวงศ์ 46  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 080-0336299  

15 น.ส.พิมพา  ค าจันทร์ 141  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 080-1227625  

16 นางธัญญาลักษณ์  หลักคง 174  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 081-0324696  

17 นางจันทร์สาย  อินทะวิชา 85  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 087-3604887  

18 นางดวงดี  มุณีค า 180  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 087-0282658  

19 นางศรีวรรณ์  ปิจจวงค ์ 144  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 084-6143068  

20 นางจันทร์เป็ง  โลชา 91  หมู่ที่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 085-0961463  

 

 

 

 

 



 

รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   12    บ้านใหม่เจริญ     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายสุบิน  ปินตา 21  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน 088-8075305 ประธาน 

2 นางบัวนาค  ทาละไล 16  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน 093-1313373 รองประธาน 

3 นางล าแพน  บัวอินทร์ 29/1  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน 084-5528305 เลชา 

4 นางทอง  เครือวาระ 26  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน 089-5580434 เหรัญญิก 

5 นายวิชัย เตรียมแรง 38  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน - กรรมการ 

6 นายสนอง  ปวนทา 105  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน 084-4974092 กรรมการ 

7 นายกิติพงษ์  มูลเท 82  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน 086-2040820 กรรมการ 

8 นางทองใบ  กุลฑล 94  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน - กรรมการ 

9 นางศิริทอน  สิทธิปัญญา 68  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน 084-8041764 กรรมการ 

10 นายสมบุญ  เชื้อเมืองพาน 3  หมู่ที่ 12 ต.แม่อ้อ อ.พาน 086-1140481 กรรมการ 
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17     
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19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   13     บ้านสันป่าเมา     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายธวัชชัย  ค าจันทร์ 274  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

2 นายศรีวงค์  พุทธวงค์ 228  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

3 นายจ๋อย  ใจวันดี 220  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

4 นายทา  ค าอ้าย 12  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

5 นางบัวลม  พุทธวงค์ 96  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

6 นางสุกนั  อวดลึก 257  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

7 นางลินดา  ธรรมสอน 300  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

8 นางจุ๋มป๋า  พุทธวงค์ 218  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

9 นางบัวผัด  ยาวิชัยพรรณ 171  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

10 นางสังข์ทอง  ค าอ้าย 291  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

11 นางค าปัน  เชื้อเมืองพาน 167  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

12 นางสาวบุษบา  ก๋าวิโล 50  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

13 นางลัดดาวัลย์  ตุ้มลังกา 239  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

14 น.สประนอม  สุวรรณ 185/1  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

15 นางเป็ง  จันกุล 107  หมู่ที่ 13 ต.แม่อ้อ  อ.พาน   

16     

17     

18     

19     

20     

 

 

 

 

 



 

รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   14     บ้านแม่แก้วรุ่งเรือง     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายบุญธรรม  ค ามูล 269  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-2861026  

2 นายอิ่นแก้ว  มูลเท 97  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-4834620  

3 นายชัย  มาติ๊บ 368  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-7910408  

4 นางสุดา  นันติ 308  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-9461881  

5 นางสาคร  ยานะสอน 304  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-3039523  

6 นางสุข  มาติ๊บ 107  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-7650471  

7 นายเกษม  ชุ่มดี 47  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

8 นางนิตยา  นันต๊ะเสน 232  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

9 นางจ าเรียง  กันจินะ 333  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-8503321  

10 นายบุญเกต ุ นันติ 279  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5643496  

11 นางสุนันท์  สิงห์คะ 262  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-0749748  

12 นายปัญญา  ทะริน 263  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

13 นางจิตลาวัลย์  วงศตา 32  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0210542  

14 นางเพ็ญศรี  ใจอุ่น 175  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-3478026  

15 นายสมการ  กันจิน๊ะ 328  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

16 นายผล  สิงคะ๊ 79  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

17 นายสวาท  กรงจักร์ 257  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

18 นางจุ๋มปี๋  ทะรินทร์ 285  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 083-5744089  

19 นางทองดี  กันจินะ 301  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

20 นางสุนา  ทะรินทร์ 212  หมู่ที่ 14 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1830769  

 

 

 

 

 



 

รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   15     บ้านแม่อ้อสันติ     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายนิคม  วันทิตย์ 157  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-2686103  

2 นางจันทร์ค า  ร้อยค าลือ 196  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-1687594  

3 นางบานเดือน  คุณเท่ียง 217  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-1562489  

4 นางรุ่งณภา  แก้วค า 50  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-1864098  

5 นางแสงค า  กันจินะ 73  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-3745812  

6 นายหน่อ  อวดร่าง 75  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-8068913  

7 นางค าปวน  ติ๊บมา 30  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1290339  

8 นายสิงห์ค า  พุทธวงค์ 85  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 090-2752051  

9 นางร าเนาว์  จองปิน่หย่า 40  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-4958796  

10 นายจันทร์  แสนริน 66  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-6088372  

11 นายเล็ก  ปิจวงค์ 237  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-9138241  

12 นางอรอนงค์  ต๊ะค า 46  หมู่ที่ 15 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1277068  
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   16     บ้านแม่อ้อ     . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางศรีนวล  สมศรี 316  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-1336459  

2 นายสังเวียน  พุทธวงค์ 7  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1861525  

3 นายโน่ง  กันทอน 202  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7159523  

4 นายสาคร  กันทอน 76  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1915213  

5 นายช านาญ  บุรีแก้ว 255  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-0672560  

6 นางเสาร์ค า  ธรรมสอน 15  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-9124953  

7 นางวาสนา  พุทธวงค์ 87  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1827079  

8 นางคนอง  พุทธวงค์ 29  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-0340247  

9 นางรัตติกาล  ค าน้อย 281  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-2944281  

10 นางผัดดี  ค าน้อย 40  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-6718290  

11 นางชุ่มใจ๋  ใจวันดี 95  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0250892  

12 นางละเอียด  อินทะวิชา 94  หมู่ที่ 16 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-8512880  
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   17     บ้านแม่แก้วพัฒนา      . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายจ านงค์  เทพอุโมง 104  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-8530690  

2 นางบัวผัด  พุทธวงค์ 31  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1918387  

3 นายทอน  สุขเจริญ 157  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1676496  

4 นายสรธัญ  กันจินะ 101  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1757917  

5 นางจันทร์ค า  อุบลกิจ 42  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-3689031  

6 นางจ าแรง  อินไชย 69  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 092-7474134  

7 นายนรินทร์  กันจินะ 35  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 090-0504683  

8 นายสุชาติ  โปทา 48  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7066991  

9 นายวิมล  กันจินะ 142  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 082-1804090  

10 นายสมพงษ์  ปินตา 155  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1896250  

11 นางพยอม  สินเนียง 24  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1776972  

12 นายอิ่นค า  หมื่นทา 149  หมู่ที่ 17 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   18     บ้านทรายทอง      . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายสมพร  กอบแก้ว 202  หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-1412483  

2 นางเสาร์ค า  พรมติ๊บ 185  หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-4332908  

3 นางศรี  วงค์ค า 218  หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1765321  

4 นางจ าเลย  โนชัย 193  หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-9250412  

5 นางหนูคล้าย  สุนัน 191  หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-1860968  

6 นางรัชดากร  อินต๊ะเชื้อ 74  หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7225827  

7 นายหมื่น  ค าปัน 42  หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1759531  

8 นายเสาร์  วงค์ค า 200  หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 099-2761793  

9 นายเอนก  อินทนนท์ 67  หมู่ที่ 18 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-2826894  
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   19     บ้านแม่แก้ว      . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นายปัน  กันจินะ 146  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-7942547  

2 นายเจริญ  ปัญญาดี 204 หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 088-5746046  

3 นายจ าลอง  สินนะ 27  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 089-2629576  

4 นายสมคิด  จันทร์แก้ว 118  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1770598  

5 นางบัวนาฎ  จันแก้ว 183  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-4738614  

6 นางสมจิตร  จันแก้ว 9  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1770598  

7 นางถนอมจิตร  สุริยะ 33  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-8060756  

8 นางไล  จันต๊ะนาเขตร์ 189  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-8056136  

9 นายพิภพ  จันต๊ะนาเขตร์ 134  หมู่ที่ 19 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 090-7540727  
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รายช่ือสมาชิก อสม. 

ต าบลแม่อ้อ  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ข้อมูล  ณ  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2558 

หมู่ที่   20    บ้านสักชัยทอง      . 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเหตุ 

1 นางสรวย  เตจ๊ะ 265  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-4834960  

2 นายพล  เศษเมือง 136  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-4864736  

3 นางจันทร์  ทรินทร์ 249  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-3021165  

4 นางอ าพร  คนหาญ 276  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0242644  

5 นางรจนา  พรมตัน 187  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-0405283  

6 นางพลอยค า  แสนปิมปา 252  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 080-0594976  

7 นางจัย  สุริยวงค ์ 228  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 087-1827104  

8 นายอนันท์  สังมณี 300  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 084-3701632  

9 นางรวีนิภา  สิงห์คะ 126  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7155273  

10 นายถาวร  พุทธวงค์ 154  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 086-2010206  

11 นายศุภกิจ  สุริยวงค์ 122  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  

12 นายแก้ว  อินถาใจยา 124  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 081-0266909  

13 นายเจริญ  พุทธวงค์ 144  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 093-0326266  

14 นายรุ่งโรจน์  สิงห์คะ 268  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน 085-7181500  

15 นายศรียนต์  ปันปา 1  หมู่ที่ 20 ต.แม่อ้อ  อ.พาน -  
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