
(1) รายช่ือสมาชิกยื่นใบสมัครเข้าใหม่  (ประเภทสามัญ) พนักงานราชการปรับจากสมทบเป็นสามัญ 
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 36 ราย (เป็นสมาชิกสมทบอยู่แล้ว) 

 

ลำดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

1 7409 นางชฎาพร  บุญมาด ี สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

2 8299 นางนงคราญ  ทองสุข สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

3 8784 น.ส.กชพรรณ  วรรณงาม สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

4 9565 นางสาวณัทญา  บำรุงยศ สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

5 11539 น.ส.ศิริธร  ภาด ี สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

6 14592 นางสาวลักขณา  คำปวน สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

7 7871 นางพัชราภรณ์  บญุจูบุตร โรงพยาบาลนครพิงค์ 

8 8368 นางนิสากร  วัฒนกุล สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

9 8369 น.ส.ปิยะดา  ศรีเรือง สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

10 8570 นายศุภชยั  ซาวปัน สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

11 9637 นางกัญญาภัทร  สุดาจันทร์ สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

12 10219 นายอภิวิชญ ์ ยศถาม ี โรงพยาบาลจอมทอง 

13 11378 น.ส.สุปราณี  กัญญา ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ 

14 12599 น.ส.สุพิณ  ชุมภูชิต โรงพยาบาลจอมทอง 

15 12601 นางชญานิน  เรือนใจ โรงพยาบาลจอมทอง 

16 12622 น.ส.รัชนก  เรืองศักดิ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

17 12629 น.ส.ปนัดดา  ธรรมปัญญา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

18 13050 นางกรรณิการ์  อะโนราช โรงพยาบาลนครพิงค์ 

19 13253 น.ส.ทัตพิชา  ลิมป์ประเสริฐกุล สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

20 10357 นายกจิพิพัฒน์  อินต๊ะแก้ว สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

21 9364 น.ส.มณีรัตน์  สมสุข สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

22 10269 นางชนัญชิดา  เนตรประสาท สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

23 13908 น.ส.สุธาสินีย์  พาศร ี สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

24 14149 นายสุภัทร  บุญประเสริฐ สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

25 14151 นายธีรพงษ ์ สวนจันทร ์ สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

26 13347 นางกิ่งแก้ว  มาตย์สมโรง โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์

27 13349 น.ส.ธัญชนิต  ศรีเรืองฤทธิ์ สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

28 14054 น.ส.ณัฐธิดา  ศิริตัน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 

29 14055 น.ส.สุรีรักษ์  พิลา ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก 

30 14692 นางสาวบุษบา  แสงเรือน โรงพยาบาลพร้าว 

31 9220 นายธราพงษ์  ชำนาญ โรงพยาบาลพร้าว 

32 14328 นางน้ำผึ้ง  วงค์ษา โรงพยาบาลพร้าว 

33 11505 น.ส.ลีลาวดี  แก่นสาร สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

34 14857 นายศราวธุ  วรพัฒน์รัตนกูล โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์

35 14873 นายนพดล  แสวงทรัพย ์ โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์

36 10656 นางจันทร์ฉาย  มณีนวล โรงพยาบาลนครพิงค์ 
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(2) รายช่ือสมาชิกยื่นใบสมัครเข้าใหม่ ( ประเภทสามัญ ) พนักงานราชการ   

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

1 นางสาวภาวิณี  วรรณศรี ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

2 นางสาววิชุดา  สุรินปา โรงพยาบาลเวียงแหง 

3 นายธีระศกัดิ์  ทองคำดี ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ 

4 นายชินตกร  แกว้ดวง ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ 

5 นางสาวปิยภรณ์  อนงค์จิตร ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ 

6 นายนรินทร์  มาศจังหรีด โรงพยาบาลพร้าว 

7 นางสาวภาวนา  สถิตย์วัฒน์ สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

8 นางสาวกรวกิาร์  ชัยฉกรรจ ์ สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

9 นางสาวพิมพ์สิริ  จินาจันทร์ สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

10 นางสาวศศิวิมล  อินต๊ะจา สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

11 นางสาวปิยะนุช  แกว้ถาวร สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

12 นางสาวพัณณิตา  ทาเงิน สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

13 นายอดิศักดิ์  ไชยตีฆะ สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

14 นางสาวพิชญา  ยศปัน สาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม่ 

15 นายอภิเชษฐ์  สมควร สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว 

16 นายพันธศักดิ์  บุญรัตน์ โรงพยาบาลแม่ออน 
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(3) รายช่ือสมาชิกยื่นใบสมัครเข้าใหม่ (ประเภทสามัญ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปรับจากสมทบ
เป็นสามัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 92 ราย(เป็นสมาชิกสมทบอยู่แล้ว) 

 

ลำดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

1 7079 นางพัตสุรีย์  ก๋องคำ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

2 7080 นางปภาวรินทร์  พกัผ่อน โรงพยาบาลนครพิงค์ 

3 7585 นายธนวันต์  กัลยาธิ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

4 8846 น.ส.ศิริพร  ศรีบุญเรือง โรงพยาบาลนครพิงค์ 

5 7675 นางศิริรุ่ง  ซาวปัน โรงพยาบาลสันกำแพง 

6 7410 นางศรีพรรณ  ยศเดช โรงพยาบาลสันกำแพง 

7 7870 นางจีราภรณ์  แสงอุทัย โรงพยาบาลนครพิงค์ 

8 8617 น.ส.ปิยะเรศ  โกมาศ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

9 13297 นางบุปผา  จันทนา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

10 13700 น.ส.ธนิดา  บุญมา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

11 11175 น.ส.จิราพรรณ  แกว้สุวรรณ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

12 12624 น.ส.ปิยพร  คุณณา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

13 7922 นายธันยกร  กาวี โรงพยาบาลพร้าว 

14 10913 นางจินดารัตน์  แก้วคำปัน โรงพยาบาลพร้าว 

15 14691 นางสาวเบญจวรรณ  แต้มด ี โรงพยาบาลพร้าว 

16 11497 น.ส.ศิรริัตน์  นันติ โรงพยาบาลพร้าว 

17 10612 น.ส.มุกดา  วิชยัรัตน์ โรงพยาบาลพร้าว 

18 14222 นางสาวชนันท์ธิดา  ณ เชยีงใหม่ โรงพยาบาลพร้าว 

19 8255 นางกฐิน  สุวรรณ์ (ทองมะนิต) โรงพยาบาลพร้าว 

20 14901 นางอนงค์  เสาเปา โรงพยาบาลพร้าว 

21 8256 นายศักดิ์ศรี  สวุรรณ์ โรงพยาบาลพร้าว 

22 14693 นางสาวกัญญาลักษณ์  นามมล โรงพยาบาลพร้าว 

23 14694 นายเกรียงศักดิ์  โพธิเส่ง โรงพยาบาลพร้าว 

24 12700 นายอโนเชาว์  สุนันต๊ะ โรงพยาบาลพร้าว 

25 12219 นายศิริเดช  ใจลึก โรงพยาบาลพร้าว 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

26 8025 นางนงนุช  บุญเรือนยา โรงพยาบาลพร้าว 

27 14483 นางสาวธัญชนก  วัฒนกจิ โรงพยาบาลพร้าว 

28 12218 น.ส.พิมพ์มณี  จงจิต โรงพยาบาลพร้าว 

29 8975 นางไกรวรรณ์  จอมบุญ โรงพยาบาลพร้าว 

30 7971 นายนิวากรณ์  วังกีย์ โรงพยาบาลสันปา่ตอง 

31 8046 นายสุพจน ์ วิวรรณา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

32 8422 น.ส.กนกศรี  ประดิษฐ์สุวรรณ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

33 8193 นางศิริจันทร์  พรสวรรค์เมตตา โรงพยาบาลสันปา่ตอง 

34 8284 น.ส.ปราณี  อิ่นคำ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

35 8891 น.ส.วาสนา  บุญศรีไหว โรงพยาบาลจอมทอง 

36 12607 น.ส.ชลิดา  แกว้วงค์วาน โรงพยาบาลจอมทอง 

37 12566 นางนันท์นภัส  บุตรต๊ะ โรงพยาบาลจอมทอง 

38 8931 น.ส.สถิตาภรณ์  นามเทพ โรงพยาบาลจอมทอง 

39 8935 นางดวงดาว  สมบูรณ์โสด โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

40 8940 น.ส.ปราณี  นันยา โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

41 8941 นางอัจฉรา  รู้เที่ยง โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

42 8942 นางยุพิน  จันขาว โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

43 8947 นายปรีชา  เก่งการทำ โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

44 8948 นายนรินทร์  ประภาสพนาพงษ์ โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

45 8950 นางนงค์รักษ์  เจริญสุข โรงพยาบาลเทพรตันราชนกุูลฯ 

46 8951 นางพรทิพย์  วรรณสอน โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

47 8952 นางยุพา  สมสัตย ์ โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

48 8957 นางบุปผา  เชียงแสน โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

49 9142 นายมงคล  สมสัตย ์ โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

50 9340 น.ส.เกื้อกูล  กันทา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

51 12967 น.ส.สุภาพร  ไชยเลิศ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

52 12631 นางสาวชญาณ์นันท์  คุณา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

53 9571 นางพรทิภา  บุญรัง โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 
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ลำดับที่ เลขสมาชิก  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

54 10918 นายธีรพงศ์  ปัญญา โรงพยาบาลสันปา่ตอง 

55 10259 น.ส.สิรินาถ  รวมสุข (วิริยา) สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว 

56 9564 น.ส.รุจิราช  ยอดเกต ุ สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว 

57 13590 นายรัฐพันธ ์ กันทา สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว 

58 12565 น.ส.กัญจน์ชญา  กองแปง สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว 

59 13824 น.ส.วรรณลีรัตน์  งามเลิศ สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว 

60 13825 น.ส.เข็มรัตน์  ผาลใจ สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว 

61 10557 นางปภาดา  สิงห์โขด โรงพยาบาลนครพิงค์ 

62 10906 นายอนุชาติ  จันทร์เวียง โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

63 11621 น.ส.ดวงเดือน  แสนใจ โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์

64 12206 นายตติยะ  วิเศษคุณ โรงพยาบาลสันปา่ตอง 

65 12361 น.ส.อนุสรา  พิทักษ์จริตกุล สาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ 

66 12362 น.ส.กรรณิการ์  บุญยรัตน์ สาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ 

67 12459 นายไพบูลย ์ กาวินา่น โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

68 12382 นางบุษรัตน์  อาราช อาสาสมัครสาธารณสุขสันทราย 

69 12649 น.ส.นิรมล  ประดิษฐ์ โรงพยาบาลสันปา่ตอง 

70 12661 น.ส.พวงผกา  กอบความด ี สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

71 12663 นางพรพิมล  ธรรมวรรณ์ โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

72 12403 นายพิทกัษ์พล  พิทาคำ โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

73 12807 น.ส.สกาวเดือน  ขอดแกว้ โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์

74 12913 น.ส.เมทีนีย์  ขีรี โรงพยาบาลเทพรัตนราชนกุูลฯ 

75 12953 น.ส.เสาวลักษณ์  วงศ์คีรีวรรณ สาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ 

76 13338 นางกิ่งกมล  มาลา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

77 7687 นายฉลวย  ลากวง โรงพยาบาลนครพิงค์ 

78 9010 นางรัญชนา  โถแพ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

79 13409 น.ส.ปุณญาฑิตา  เครื่องคำ สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

80 13460 นางสุดา  อินทวงค์ โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์

81 14874 นายชัยวัฒน์  อินเหลา โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์
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82 13858 นางเกษร  คำตัน โรงพยาบาลนครพิงค์ 

83 13698 นางกรรณิการ์  โกมาศ โรงพยาบาลสารภ ี

84 12765 นางชุติกาญจน์  วังแก้ว โรงพยาบาลสารภ ี

85 13382 น.ส.กัญญารัตน์  พรมภิระ โรงพยาบาลสารภ ี

86 10932 น.ส.สุธาสินี  สิทธิเดช โรงพยาบาลสารภ ี

87 7414 นางพรทิพย์  จำปา โรงพยาบาลสารภ ี

88 13960 นางมัสดา  หาญกล้า โรงพยาบาลพร้าว 

89 13981 น.ส.นุชรีย์  เพ็ญศรี โรงพยาบาลนครพิงค์ 

90 14035 น.ส.มนัสชนก  พุทธิมา โรงพยาบาลสันปา่ตอง 

91 14688 นายสุเมธ  พุทธิภัคโภคิน(ประดิษฐ์) สาธารณสุขอำเภอสันกำแพง 

92 14735 นางสาวจิราพรรณ  ขัติยศ สาธารณสุขอำเภอสารภ ี
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(4) รายช่ือสมาชิกยื่นใบสมัครเข้าใหม่ (ประเภทสามัญ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 45 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

1 นางสาวปราณี  ปัญญาจันทร ์ โรงพยาบาลเวียงแหง 

2 นางสาวลักษณพร  สายผาบ โรงพยาบาลเวียงแหง 

3 นายประทีป  ณ มงคล โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์

4 นางสาวจิราพร  นาคพิมาย โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์

5 นางสาวธัญพิชชา  พกัผ่อน โรงพยาบาลนครพิงค์ 

6 นายจำรัส  จันทระ ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ 

7 นายสันติ  สุตั๋น ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ 

8 นายตันติพงศ์  วิริยา สาธารณสุขอำเภอเชียงดาว 

9 นางสังวาลย์  พลเยี่ยม โรงพยาบาลแม่ออน 

10 นายนฤปนาท  อินตายวง โรงพยาบาลแม่ออน 

11 นายวีระพงค์  ปาล ี โรงพยาบาลแม่ออน 

12 นายอนุรักษ์  ไวโย ศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ 

13 นายวินยั  คำติ๊บ โรงพยาบาลพร้าว 

14 นางสาวชฎาภร  แสงสิงห์ โรงพยาบาลพร้าว 

15 นายเชิดชัย  บุตรสม โรงพยาบาลพร้าว 

16 นายสมศักดิ์  โกวรรณ โรงพยาบาลพร้าว 

17 นางปรานอม  ตะติรัตน์ โรงพยาบาลพร้าว 

18 นางสาวนิตยา  ทะกลกจิ โรงพยาบาลพร้าว 

19 นางรัตนา  ธิใจ โรงพยาบาลพร้าว 

20 นางสายฝน  มากมิ่ง โรงพยาบาลพร้าว 

21 นายกันตก์มล  ขันเป็ง โรงพยาบาลพร้าว 

22 นายวัฒนา  ตันแก้ว โรงพยาบาลพร้าว 

23 นางสาวดารารัตน ์ วงษา โรงพยาบาลพร้าว 

24 นายเจริญ  โอบอ้อม โรงพยาบาลพร้าว 

25 นางศรีวรรณ  ทิพยวร โรงพยาบาลพร้าว 

26 นายคมกริช  เงินแก้ว โรงพยาบาลพร้าว 

27 นายธรรมรัตน์  ทนัน โรงพยาบาลพร้าว 

28 นางสาวจีรพรรณ  ใจคำ โรงพยาบาลพร้าว 

29 นางเพ็ญสุดารัตน์  ทนัญชัย โรงพยาบาลพร้าว 
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ลำดับที่  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

30 นางเบญจวรรณ  พรหมมา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

31 นายสุวัฒน์  คำฮอม โรงพยาบาลสารภ ี

32 นายชัยยนต์  เอี่ยมงาม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ 

33 นางพิมพา  ชลมาลัง สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

34 นางนฤมล  อินต๊ะ สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

35 นางปริณดา  อาทิตย ์ สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

36 นางนิรมล  เก็งวินิจ สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

37 นางสาวมนต์ธิชา  มิตรหนุน สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

38 นางสาวจารวุรรณ์  อินปัญญา สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

39 นางสาวบัวก้อม  ดวงคำ สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

40 นางสาวจีรพร  โนจันทร ์ สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

41 นางเพียงจันทร์  เขื่อนแก้ว สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

42 นางสาววิลาวัณย์  มะโนรมย ์ สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

43 นางสาวภาณุมาส  คำราพิช สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

44 นางณิชาดา  เมธานนท ์ สาธารณสุขอำเภอสันทราย 

45 นายเอกพงษ์  สมวงค์วาลย์ สาธารณสุขอำเภอสันทราย 
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(5) รายช่ือสมาชิกปรับจากสมทบเป็นสามัญ (ข้าราชการ) จำนวน 58 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

1 นางสาวเพ็ญสินี  พรหมสถิตย ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

2 นางสาวศรัญญา  ทิยะ โรงพยาบาลสะเมิง 

3 นางสาวอภิวดี  ทองส สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 

4 นางสาวนันท์นภัส  รังสิเวโรจน ์ โรงพยาบาลธัญญารกัษ์เชียงใหม ่

5 นางสาววาสนา  อุตตโม โรงพยาบาลนครพิงค์ 

6 นางสาววราพรรณ  บุญทาทิพย ์ โรงพยาบาลนครพิงค์   

7 นางสาวสไมพร  อินตะ๊คำ โรงพยาบาลฮอด 

8 นางสาวสาวิตรี  สุนทร โรงพยาบาลนครพิงค์ 

9 นางสาวเพ็ญสินี  พรหมสถิตย ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

10 นางสาวพรรวินท ์ ณวรรณมา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

11 นางสาวธันย์ชนก  ขันต ี โรงพยาบาลนครพิงค์ 

12 นางสาวอังคณา  สมฤทธิ ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

13 นางจันทร์งาม  จวิหานัง โรงพยาบาลสารภ ี

14 นางสาวสิรินภา  หนอ่แนวอ้าย โรงพยาบาลนครพิงค์ 

15 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชามญชุ์  พรสกุลรุ่งโรจน์ โรงพยาบาลแม่แตง 

16 น.ส.วิภาณี  ไชยชมภ ู โรงพยาบาลนครพิงค์ 

17 นางสาวพิมพิไล  ใจตรง สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

18 นายสันติภาพ  เผ่าเพ็ชร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม ่จำกัด 

19 นางสาวธิดารัตน์  เสนเสาร์ โรงพยาบาลนครพิงค์    

20 นางสุรีย์พร  มณีจันทร ์ โรงพยาบาลนครพิงค์    

21 นางณัฏฐณิชา  ชุมภหูมุด โรงพยาบาลประสาท       

22 นางสุพรรณี  อุตสาห์ปัน โรงพยาบาลจอมทอง     

23 นางสาวรัตติกา  กิตกิุล โรงพยาบาลนครพิงค์    

24 นางปวีณา  ปาล ี โรงพยาบาลจอมทอง 

25 นางสาวเพ็ญนภา  ชาเมืองกุล โรงพยาบาลจอมทอง 
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ลำดับที่  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

26 นางสาวพรพิมล  พายุมั่ง โรงพยาบาลจอมทอง     

27 นายอัศวิน  ลอยมาปิง โรงพยาบาลจอมทอง 

28 นางสาวธัญชนก  ธิปัญญา โรงพยาบาลจอมทอง     

29 นายศรัณย์  ไชยวงค์ดี โรงพยาบาลจอมทอง             

30 นางสาวบุญญิสา  วรรณกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์   

31 นางสาววาสนา  จันทร์ธิมา โรงพยาบาลธัญญารกัษ ์

32 นางสาวจิตต์อารี  ภวันนา โรงพยาบาลจอมทอง     

33 นางสาวอภิญญา  บงกชศรีจินดา โรงพยาบาลนครพิงค์     

34 นางสาวนงนภัส  บุญทาวงค์ โรงพยาบาลนครพิงค์     

35 นายเกียรติศักดิ ์ ต้นภ ู โรงพยาบาลฮอด             

36 น.ส.ภาวิณี  จาถานัน โรงพยาบาลจอมทอง   

37 นางกรรณิการ์  ทองด ี โรงพยาบาลเชียงดาว             

38 นางสาวอรจิรา  ธรรมขันธ ์ โรงพยาบาลแม่ออน      

39 นางสาวจิณัฐตา  สมวงค์ โรงพยาบาลสันปา่ตอง      

40 นางสาวสุรีพร  แสงจันทร์ โรงพยาบาลเวียงแหง 

41 นางนุชจรินทร์  สินธุประเสริฐ โรงพยาบาลจอมทอง             

42 นางสาวพรลภัส  ผันปินตา โรงพยาบาลสันทราย      

43 นางสาวอารีรัตน์  คำปวน โรงพยาบาลสันทราย      

44 นางสาวปุณยาพร  ติตตะบุตร โรงพยาบาลอมก๋อย      

45 นางสาวสุพัตรา  แก้วคำมา โรงพยาบาลฮอด        

46 นางสาวสุดารัตน์  อินตา โรงพยาบาลสันทราย        

47 นางสาวพรรวินท ์ นาคเอีย่ม โรงพยาบาลสันทราย             

48 นางสาวณัฐฌา  ตะ๊ชู ้ โรงพยาบาลสะเมิง      

49 นางสวกฤตธีรากานต ์ อุดอ้าย โรงพยาบาลนครพิงค์      

50 นางสาวอัญชนา  วิบูลย์ศักดิ์ โรงพยาบาลนครพิงค์      
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ลำดับที่  ชื่อสมาชิก                 หน่วยงาน 

51 นายธเนศ  ปาล ี สาธารณสุขอำเภอแมแ่จ่ม 

52 นางสาวทิพย์สุดา  จอมแปลง โรงพยาบาลนครพิงค์             

53 นางสาวจีรานันท ์ ภูไชย โรงพยาบาลฝาง          

54 นางสาวฐิติมา  ตันมี โรงพยาบาลฝาง 

55 นางสาวระววีรรณ  แสงจันทรา โรงพยาบาลฝาง 

56 นายวุฒินันท ์ ใจสนิท โรงพยาบาลธัญญารกัษ์ 

57 นางสาวพัชญา  อินทำ โรงพยาบาลนครพิงค์        

58 นางสาวศิริญา  ตาสุภา โรงพยาบาลจอมทอง        


