
 ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน
1 1222 นายสุชาติ  อาริยะ โรงพยาบาลจอมทอง
2 4494 นายสิทธิไกร  ว่องวิทย์การ โรงพยาบาลเชียงดาว
3 5237 นางมันฑนา  งามรูป โรงพยาบาลไชยปราการ
4 9539 นายธันวา  พรหมซาว โรงพยาบาลดอยสะเก็ด
5 2412 นายสมเด็จ  ชุ่มศักด์ิ โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล
6 2693 นางค าพลอย  ศรีสุข โรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูล
7 3652 นายสมิง  อนันต์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
8 3654 นางประนอม  เป็งใจ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
9 5755 นางพจนีย์  เพชรากูล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
10 874 นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ โรงพยาบาลนครพิงค์
11 1026 นางบรรจง  กาญจนมุสิก โรงพยาบาลนครพิงค์
12 1343 นางมยุรี  ผลถา โรงพยาบาลนครพิงค์
13 1416 นางศรีพิงค์  นิธิวิทยา โรงพยาบาลนครพิงค์
14 1419 นางอัจฉราภรณ์  สนามพล โรงพยาบาลนครพิงค์
15 1526 นางวลีลักษณ์  พิพัฒน์รัตนถาวร โรงพยาบาลนครพิงค์
16 1798 นางจินดา  คูณสมบัติ โรงพยาบาลนครพิงค์
17 1856 นางลดาวัลย์  วงค์ทิพย์ โรงพยาบาลนครพิงค์
18 2142 นางล าดวน  ปวนวันประสม โรงพยาบาลนครพิงค์
19 2531 นายบรรจง  ต้นภู โรงพยาบาลนครพิงค์
20 2791 นางวาริธร  บัววิรัตน์เลิศ โรงพยาบาลนครพิงค์
21 3065 นางพนิดา  ฉายอรุณ โรงพยาบาลนครพิงค์
22 3186 นางสุดารัตน์  วรรณสาร โรงพยาบาลนครพิงค์
23 3189 นางอรศิลป์  ช่ืนกุล โรงพยาบาลนครพิงค์
24 3700 นางพรรณี  ขันดี โรงพยาบาลนครพิงค์
25 3793 นางประมวล  ต้นภู โรงพยาบาลนครพิงค์
26 3797 นางสุภาภรณ์  มณีวรรณ โรงพยาบาลนครพิงค์
27 4242 นายอมร  ต้นภู โรงพยาบาลนครพิงค์
28 4535 นางอรวรรณ  กันทะวัง โรงพยาบาลนครพิงค์
29 4577 นางปฏิวัติ  กาญจนกามล โรงพยาบาลนครพิงค์
30 5424 นายเกตุ  ถ้วยเหลือง โรงพยาบาลนครพิงค์
31 5995 นางสาวสินีนาถ  อภิรักษ์เมทนี โรงพยาบาลนครพิงค์
32 7266 นางสาวระวิวรรณ  ไชยอุปละ โรงพยาบาลนครพิงค์
33 9011 นายประสิทธ์ิ  พักผ่อน โรงพยาบาลนครพิงค์
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34 9296 นายทวี  ธนุภาพรังสรรค์ โรงพยาบาลนครพิงค์
35 14330 นายจ าลอง  ไข่ทอง โรงพยาบาลนครพิงค์
36 2990 นางวาสนา  อ านวย โรงพยาบาลประสาท
37 3252 นายสมบูรณ์  แสนเกรียง โรงพยาบาลประสาท
38 3556 นางวาสนา  กัณหา โรงพยาบาลประสาท
39 9882 นางอ าไพ  สายอุดม โรงพยาบาลประสาท
40 1043 นางเครือฟ้า  กาสุริยะ โรงพยาบาลฝาง 
41 2119 นางทองใบ  นันทรัตพันธ์ุ โรงพยาบาลฝาง 
42 2549 นายประพัตร  แสงเพชร โรงพยาบาลฝาง 
43 3129 นางเตือนใจ  ปันทะจักร์ โรงพยาบาลฝาง 
44 4933 นางสุทธิพร  อินต๊ะอ้าย โรงพยาบาลฝาง 
45 1151 นายทวี  โคค ามา โรงพยาบาลพร้าว
46 1152 นางทวนทอง  โคค ามา โรงพยาบาลพร้าว
47 1243 นางวาสนา  ศักด์ิธนานนท์ โรงพยาบาลพร้าว
48 2649 นางเกตุพันธ์  มากมาย โรงพยาบาลพร้าว
49 3181 นางพนิดา  ศรีบุญเรือง โรงพยาบาลพร้าว
50 6696 นางอรชา  ตาก๋องแก้ว โรงพยาบาลพร้าว
51 1215 นางน้อย  พงษ์ป่าไม้ โรงพยาบาลแม่แตง
52 4099 นางสาวชัชริยา  ทาไว โรงพยาบาลแม่แตง
53 5853 นางสุพัตรา  สุริยา โรงพยาบาลแม่แตง
54 1588 นางสุรีย์  เจริญเดช โรงพยาบาลแม่วาง
55 4274 นายยุทธภูมิ  สุขแว่น โรงพยาบาลแม่วาง
56 9815 นางสาวกานดาภา  เมืองปิง โรงพยาบาลแม่วาง
57 6633 นายสมพล  นามวงษา โรงพยาบาลแม่ออน
58 4325 นางฉัตรสุดา  ธงชัยสุวรรณ โรงพยาบาลแม่อาย
59 15984 นางสาวเกษร  สุขวัฒนา โรงพยาบาลแม่อาย
60 11158 นางจิมาดา  ศักยเศกสกุล โรงพยาบาลวัดจันทร์
61 2170 นางสาวทองทับ  ภิรักษา โรงพยาบาลสะเมิง
62 6996 นายสมศักด์ิ  โอภาสตระกูล โรงพยาบาลสะเมิง/แม่แตง
63 978 นางสาวรัตนา  ไชยฟองศรี โรงพยาบาลสันทราย
64 1203 นางสุธัญญา  ปัญญามณี โรงพยาบาลสันทราย
65 5961 นางเสาวลักษณ์  เวชพร โรงพยาบาลสันทราย
66 1201 นางยุพิน  กันทะวงค์ โรงพยาบาลสันป่าตอง
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67 2140 นายกรนิวัฒน์  มหานิล โรงพยาบาลสันป่าตอง
68 4004 นายถนอม  โปธิ โรงพยาบาลสันป่าตอง
69 6309 นางวรัญญา  รักสกุลกานต์ โรงพยาบาลสันป่าตอง
70 7296 นายวิรัช  กล่ินบัวแย้ม โรงพยาบาลสันป่าตอง
71 919 นางพวงเพชร  ณ เชียงใหม่ โรงพยาบาลสารภี
72 2959 นางประภาภรณ์  สุ้นโหย โรงพยาบาลสารภี
73 8345 นายจรัส  สิงห์แก้ว โรงพยาบาลสารภี
74 10576 นางชนิศา  วังจังหวัด โรงพยาบาลสารภี
75 995 นางสาวทับทิม  หน่อเรือง โรงพยาบาลหางดง
76 2375 นายวีระชัย  อินต๊ะเรือง โรงพยาบาลอมก๋อย
77 1083 นางพันธิวา  ใจชมช่ืน โรงพยาบาลฮอด
78 1270 นางสมพร  เปล่งผ่ึง โรงพยาบาลฮอด
79 1654 นางอัมพร  อาจหาญ โรงพยาบาลฮอด
80 3333 นางยุวดี  ฟองศรี โรงพยาบาลฮอด
81 3365 นางวาสนา  อินตา โรงพยาบาลฮอด
82 10695 นางสาวแพรวระพี  เรืองเดช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.
83 12847 นางธนพร  สิทธิโม๊ะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี.
84 2217 นายสุดใจ  ทวีทิพย์มงคล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 1.1 แม่ฮ่องสอน
85 2435 นายพาลิ  กวางทู ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 1.1 แม่ฮ่องสอน
86 1351 นายประหยัด  แสงประสิทธ์ิ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 1.4 เชียงใหม่
87 1509 นายศุภชาติ  เล็นค า ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 1.4 เชียงใหม่
88 1606 นายธนาวุธ  วินิจกุล ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 1.4 เชียงใหม่
89 7627 นายสุวัฒน์ชัย  ป้อมฝ้ัน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 1.4 เชียงใหม่
90 2850 นายพิชิต  สุขชัย ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
91 435 นางสาววัลภา  ทองบาน ศูนย์บริการสุขภาพท่ี 1 เชียงใหม่
92 4640 นางสาวศิวภรณ์  จิระกุลวรวัฒน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1 เชียงใหม่
93 2222 นางสาวพิมพ์นารา  เขียวนันใจ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
94 2777 นางมยุรา  ชูจิตร ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
95 2967 นางสาวชุมพร  แพรศิลป์ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
96 3136 นางสาวพิมพาภรณ์  พรหมใจ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
97 4566 นายสมประสงค์  ดวงศรี ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
98 4824 นางอโนชา  วิปุลากร ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
99 4991 นายบุญชม  เทพคะ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
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100 5629 นางพยอม  เพลิงบุตร ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
101 5942 นางดวงจิต  เจริญด้วยฤทธ์ิ ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
102 9768 นายสมศักด์ิ  เลิศจีระจรัส ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่
103 1827 นางสาวนพพร  ศรีผัด ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่
104 3141 นายอุดมลักษณ์  สว่างเมฆ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่
105 4007 นายนิกร  พรมศรี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่
106 5646 นายอดุลย์ศักด์ิ  วิจิตร ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 เชียงใหม่
107 4671 นางสุพรรณ  จิณะวรรณา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
108 7791 นางกาญจนา  คูณรังษีสมบูรณ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
109 954 นางสาวจันทรา  สุภารังษี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
110 2628 นายศุภกิจ  ซาวปัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
111 4234 นางวิภารัศม์ิ  ทิพย์ปัญญา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
112 7439 นางภาวนา  ศรีแสง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
113 10497 นางสาวผ่องศิริ  ศิริสุวรรณจิตร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
114 936 นายชูเชิด  ปวนปินตา สาธารณสุขอ าเภอจอมทอง
115 1647 นางสาวนารีรัตน์  วงศ์สุนทร สาธารณสุขอ าเภอเชียงดาว
116 2935 นายส าราญ  กระจ่างแก้ว สาธารณสุขอ าเภอดอยสะเก็ด
117 1273 นายดู  เชอร์ สาธารณสุขอ าเภอพร้าว
118 1359 นางเยาวลักษณ์  วงค์สม สาธารณสุขอ าเภอพร้าว
119 2268 นายจ านอง  ปรีดี สาธารณสุขอ าเภอเวียงแหง
120 2611 นางสุภาพ  เงาแก้ว สาธารณสุขอ าเภอเวียงแหง / สันก าแพง
121 4167 นางชวนพิศ  สุนทรศารทูล สาธารณสุขอ าเภอสันก าแพง
122 4396 นางสาวธัญญารัตน์  กันธิยะ สาธารณสุขอ าเภอสันก าแพง
123 12780 นางสาวญาณี  ชีวะเจริญ สาธารณสุขอ าเภอสันก าแพง
124 846 นางส ารวย  ซ้อนฝ้ัน สาธารณสุขอ าเภอสันป่าตอง
125 976 นางวิไล  ธาวงค์ สาธารณสุขอ าเภอสันป่าตอง
126 3659 นางฐิติรัตน์  นามวงศ์ สาธารณสุขอ าเภอสันป่าตอง
127 6496 นางเหมวรรณ  มหาค้ารุ่ง สาธารณสุขอ าเภอสันป่าตอง
128 997 นายอนุชา  แสนไฝ สาธารณสุขอ าเภอสารภี/แม่ริม
129 2324 นางสาวชมพูนุท  บุญรักษา สาธารณสุขอ าเภอสารภี
130 769 นางสุรัสวดี  เช้ือสะอาด สาธารณสุขอ าเภอหางดง
131 1100 นางทองเพ็ญ  วันทนียตระกูล สาธารณสุขอ าเภอหางดง
132 3701 นางเสริมศรี  พุทธสอน สาธารณสุขอ าเภอหางดง
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133 5255 นางเพ็ญจันทร์  หารป่า สาธารณสุขอ าเภอหางดง
134 7828 น.พ. สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมอนามัย 
135 856 นางธัญญชล  โกมล เทศบาลสันนาเม็ง 
136 8025 นางนงนุช  บุญเรือนยา พกส.โรงพยาบาลพร้าว
137 4534 นายธนู  วันเจ ลจ.กรมอนามัย สาธารณสุขอ าเภออมก๋อย 
138 6347 นางโศภิษฐา ปิติปุณยรัชต์กุล ลจ.กรมอนามัย สาธารณสุขอ าเภอสันก าแพง 
139 8786 นางเดือนฉาย ตันโต๋ พกส. โรงพยาบาลจอมทอง


