
ลาํดับ -สกุล เลขสมาชิก สังกดั
1 น.ส.สิริมา บุหลนั 201 สสอ.
2 นางชมลภสั อคัรโชติวเิศษ 1739 รพ.เขาพนม
3 นางอุสุมา รัตนบุรี 2859 รพ.เขาพนม
4 นางเดือนงาม แซ่อุ๋ย 1628 ขรก.บาํนาญ/สสจ.
5 น.ส.มะลิวนั ศรีชยั 2698 สมาชิกสมทบ/รพ.
6 นางภมร รัตนะรัต 799 สสจ.
7 นางนุศรา ศรีเกิด 1725 รพ.
8 นางพรรัตน์ ศรีทอง 1548 รพ.
9 นงส. 2747 รพ.

10 นางจิตติมา เรืองศรี 2272 สมาชิกสมทบ/รพ.
11 น.ส.สุวรรณี มุสลิมีน 3186 สมาชิกสมทบ/รพ.
12 นางชุมศรี เพชรลูก 1313 รพ.
13 น.ส.สุปรียา หลาํงา 2851 รพ.เกาะลนัตา
14 น.ส.วนัเพญ็ มีบุญมาก 3103 รพ.เกาะลนัตา
15 น.ส.จิราวรรณ อรุณฤกษ์ 2762 สมาชิกสมทบ/รพ.ปลายพระยา
16 นางมุทิตา หนูแกว้ 2397 สมาชิกสมทบ/รพ.ปลายพระยา
17 น.ส. 3180 สมาชิกสมทบ/รพ.
18 น.ส.ขนิษฐา ลารีนู 2753 สมาชิกสมทบ/รพ.เกาะลนัตา
19 นางจนัทิพา เทพขจร 1961 รพ.เกาะลนัตา
20 นางจิตประยรู มาตยเ์ชียงไชย์ 3020 รพ.เกาะลนัตา
21 นางการชะมา มากสิน 2539 รพ.
22 นางธนัวมาศ เอ่งฉว้น 464 สสอ.คลองท่อม
23 นางขวญัยนื บุตรครุธ 456 สสอ.คลองท่อม
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24 น.ส.ศิริลกัษณ์ ศิริเพชร 1529 รพ.
25 น.ส.พรเพญ็ หนูแกว้ 1168 รพ.
26 น.ส.ทิวาพร แกว้เสน 970 รพ.เหนือคลอง
27 1994 รพ.เหนือคลอง
28 นางปวณีา สิงห์ชู 974 รพ.เหนือคลอง
29 นางปพชัญา เหลือพงค์ 869 รพ.เหนือคลอง
30 1177 รพ.เหนือคลอง



ลาํดับ -สกุล เลขสมาชิก สังกดั
1 นางมยรุา สาํราญ 515 สสจ.
2 นางกวสิรา นวลละออง 1185 สสจ.
3 นางสุทศัน์ อิสระพนัธ์ 120 รพ.
4 นางฉววีรรณ เจียวก๊ก 453 รพ.
5 นายไพโรจน์ เจียวก๊ก 442 ขรก.บาํนาญ/สสจ.
6 นายนยันา บุญลอย 1827 รพ.
7 นางกชกร อินทวเิศษ 2074 รพ.
8 นางสิริวรรณ วชิรวชิยั 631 รพ.
9 นางทิมทองทา นาคนนท์ 700 รพ.เหนือคลอง

10 นางรัตนาวดี ทนุผล 1267 สสอ.เหนือคลอง
11 นางนิตยาภรณ์ สุวรรณโณ 2719 รพ.
12 นางพฤดี รักษา 1565 รพ.ลาํทบั
13 นางปัทมาภรณ์ ดาํผอม 1586 รพ.ลาํทบั
14 นางสุกลัยา ลือศิริวฒันา 1592 รพ.ลาํทบั
15 น.ส.ฐิติยาพร โดยประกอบ 1432 รพ.ลาํทบั
16 น.ส.จกัษณาภา ศรีสุข 1841 รพ.ลาํทบั
17 นางธิญารัตน์ ช่วยรักษ์ 1763 รพ.ลาํทบั
18 น.ส. 2621 รพ.เหนือคลอง
19 นางชลดา บุญชูวงศ์ 824 รพ.เหนือคลอง
20 นางสุธาสินี ถิระพร 1903 รพ.
21 น.ส.อภาภรณ์ จนัทร์คง 3208 สมาชิกสมทบ/สสอ.เขาพนม
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22 น.ส.สวลี เอ่งฉว้น 2442 สสอ.เขาพนม
23 นายนยันา สังคม 471 รพ.
24 น.ส.ฤธิชา หมวดทอง 1306 รพ.
25 นายประทีป พงศพ์ฒันบุตร 2893 รพ.
26 น.ส.สุภาณี ณ นรินทร์ 2357 รพ.
27 นายสวรรค ์ต่อติด 795 สสอ.เกาะลนัตา
28 น.ส.วริิยา ตุลารักษ์ 553 สสอ.เกาะลนัตา
29 นางประภาวลัย ์กษิรวฒัน์ 1767 สสอ.เกาะลนัตา
30 นางสุมนต ์กสิคุณ 922 สสอ.เกาะลนัตา


