
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล

1 อาน Table Title_monk

2 เด็กหญิง กนกรัตน ธนันชัย

3 นาย กฤษฎา กันทะลอม

4 นาง กอ แสนสามกอง

5 นาง กองคํา วังใจชิด

6 นางสาว กัญรดา ยานะโส

7 นาย แกว วาทะไทย

8 นาย แกว สิทธิโมง

9 นาย แกว พุทธมณี

10 นาย แกว แสดสวนสี

11 นาง แกว เชียงวงค

12 นาง แกวมา ใจเรือน

13 นาง แกวลี แสนใจมูล

14 นาง ขันแกว สุขกา

15 นาง ขาว จันทรแกว

16 นางสาว ขาว ชื่นชมรัก

17 นาง เขียว ไพบูลย

18 นาง เขียว ตุนเครือ

19 นาย คํา ชูเจริญสัมพันธ

20 นาง คํา แสนใจเปง

21 นาย คํา วงศษายะ

22 นาย คํา หนอหลา

23 นาย คํา สุวรรณราช

24 นาง คําปอ ภูธรแสวงกิจ

     รายชื่อผูขอรับการฉีดวัคซีน (ติดตอไมได)

    อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

ผูที่มีรายชื่อดังกลาวขอใหติดตอกลับกองสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 โทรศัพท 0 5399 8333 ตอ 178, 179

ไดวันจันทรถึงศุกร ตามวันและเวลาราชการ
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25 นาง คําปอ แกวใจ

26 นาย คําปน สุภาโสด

27 นาง คําปน รินตะ

28 นาย คําปน ธรรมใจ

29 นางสาว คําหนอย มีมา

30 นาง คําหนอย นันตะโส

31 นาย จตุโชค เตปน

32 นาย จตุภูมิ สิงหเหลือง

33 นาง จันตา สุปนตา

34 นาง จันตา แสดสวนสี

35 นาง จันทร ปนทวงค

36 นาง จันทร ชุมเขียว

37 นาย จันทร โชคสุนันทิพย

38 นาง จันทรา นามเทพ

39 นาย จํารวย ไชยสุ

40 นางสาว จิตราวรรณ วจีสุรียนนท

41 นางสาว จินตนา ตั๋นเขียว

42 นางสาว จุติฬาภรณ บังลม

43 นาง จุม กันยานัน

44 นาย ฉลาด วงศละคร

45 นางสาว ชนกพร ซีเออ

46 นาง ชุม ทาดวงแดน

47 นาง ชุม ตานะเปง

48 นาย ดวงคํา ปญญามี
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49 นาง ดี แกวมหา

50 นาย ดีชาง เจริญชํานาญการ

51 นาย ตา เบี้ยวบรรจง

52 นาย ตา อุนจะนํา

53 นาย ติ๊บ เซงกะแซ

54 นาย ถวิล สุตาคํา

55 นาย ทรงวุฒิ ใจยา

56 นาย ทอง อินนอย

57 นาย ทองคํา มหาสิงห

58 นาง ทองสุข สาแกว

59 นาย ธนัตร ตาละโสต

60 นาย ธนายุทธ ศรีธนูไพร

61 นาย ธีระพงษ เชิงพนาดร

62 นาง นะไขมือ เจริญชํานาญการ

63 นาง นันยิกา วงคกาศรี

64 นาง นาเออตี้ ยะอู

65 นาย นิด มะโนนัย

66 นาง บัวแกว สุริยา

67 นาง บัวแกว รินตะ

68 นาง บัวคํา กันทาใจ

69 นาง บัวจันทร จี๋จอมเมือง

70 นาง บัวจิ๋น สอนใจ

71 นาย บุญตัน วิมาลา

72 นาย บุญมา กนกวรสุข
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73 นาง บุญศรี คําลือ

74 นาย บุญสง สันติพงศ

75 นางสาว ปทิตตา แสดสวนสี

76 นาย ประเสริฐ สุภานันต

77 นาง ปราณี บุญมีทวีทรัพย

78 นาย ปวน ใจวัน

79 นาย ปญญา หมื่นนาวัง

80 นาย ปญญา สุภาราช

81 นาย ปน ใจยะเลิศ

82 นาย ปน ตะมัง

83 นาง ปน แกววงควาน

84 นาย ปน ราชแสนศรี

85 นาง ปก ชูเจริญสัมพันธ

86 นาง ฝน ทาดวงเดน

87 นาง พิศมัย วงคเมือง

88 นาง ฟอง เตจะยา

89 นาง ฟองคํา คํายะเดช

90 นาง ฟองคํา ตาชัย

91 นาย มงคล กอนสุรินทร

92 นาย มา พานเหล็ก

93 นาย มา ตะมัง

94 นาง มี อินจุมใจ

95 นาง มูล สุพรรณ

96 นาง มูล ปญญาเรือน
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97 นาย มูล ตอติดวงค

98 นาย ยก แสนยศ

99 นาย ยงยุทธ มหารัตน

100 นาย ยอดธง วงคกิติ

101 นาง แยง กันทะสุ

102 นาย รพีภัทร ศรีกันทา

103 นางสาว รัชนี สูงความดี

104 นางสาว รุงทิวา เครือไชยแกว

105 นาง เรือนมูล ราชแสนศรี

106 นาง ลา จันทรสองสี

107 นาง ลําดวน มาชัย

108 นาย ลือ แซยะ

109 นาย เลิศ สุกใส

110 นาง วรรณา กุณาธรรม

111 นางสาว วันดี เสริฐสม

112 นาง วันทนา คําภู

113 นาย วัลลพ ชมภูชิต

114 นางสาว วิภาวดี เพลินไพรเขต

115 นาง วิไล พุทธิมา

116 นางสาว วิสุดา ชมภู

117 นางสาว ศรีจันทร คําสีแสง

118 นาง ศรีพรรณ สุตาคํา

119 นาย ศรีมูล ศรีสอนใจ

120 นาง ศิริวรรณ รพีแจมจรัส
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121 นาง สม กาวิน

122 นาง สม เซงกะแซ

123 นาง สม แดงดง

124 นาย สม จันทรแกวมูล

125 นาย สมบูรณ ศักดิ์บุญ

126 นาย สมบูรณ อินตะเสม

127 นาย สมศักดิ์ สอนใจ

128 นาย สะอาด ยานะโส

129 นาง สายฝน แกวสุยะ

130 นาง สิงห ตอติดวงค

131 นาง สุข มูลเรือน

132 นาย สุข อุสาห

133 จาสิบเอก สุชาติ มาชัย

134 นางสาว สุภาวดี ธนานุสิทธิ์

135 นาง สุรีย ตะมัง

136 นาย สุวัชญศิษฏ พุทธเดชากุล

137 นาย เสกสรรค แสนสี

138 นาย เสาร มาทาเม

139 นาง เสาร แสงสีออน

140 นาย เสารแกว เกิดใหม

141 นาง เสารแกว กันภัย

142 นาง แสงบุญ ใจทน

143 นาง ใส สินธุสัย

144 นาย ไส แซเตีย
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145 นาง หนอจีเอะ วจีสุรียนนท

146 นาย หมน สุพรรณ

147 นาย หมอเผ เปนุ

148 นาย หมื่น ยาจันทร

149 นาย หลง กันทะ

150 นาง หลา วงษายะ

151 นาง หอม กันทะใจ

152 นาง อนงค อินตะยศ

153 เด็กหญิง อังกอร ศิริสุข

154 นางสาว อัมพร ยาวิชัย

155 นางสาว อัมพิกา เกษมสุข

156 นาย อาย ทิปญญา

157 นาย อาย ตะมัง

158 นาย อินถา นันตะภูมิ

159 นาย อินสม แสนสีออน

160 นาย อุด คําปญญา

161 นาง เอย เที่ยงจันตา

162 นาย เอี่ยมเกีย อุนตระกูล

163 นาง เฮือน สิทธิสอน


	ติดต่อไม่ได้

