
ระเบียบ ชมรมวังชิ้น strong 
------------------- 

หมวดที่๑ ชื่อและบทนิยาม  เครื่องหมาย  สถานที่ตั้ง 
ข้อที่ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ชมรมวังชิ้น strong” 
ข้อที่ ๒ เครื่องหมายชมรมวังชิ้น strong อ าเออวังิ้้น  จังหวัดแพร่  

 
ข้อที่ ๓ ิมรมมีที่ตั้ง  ณ  สโมสรโรงพยาบาลวังิ้้น   ต าบลวังิ้้น   อ าเออวังิ้้น จังหวัดแพร่  
ข้อที่ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “ิมรม”  หมายถึง  “ชมรมวังช้ิน strong” 
 คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการบร้หารชมรมวังชิ้น strong 
           “ครอบครัว”  หมายถึง  บ้ดา  มารดา  สามี  อรรยา  และบุตร 

หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ ๕ ิมรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาิ้กด าเน้นก้จกรรมร่วมกันและิ่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้
เก้ดประโยิน์กับสมาิ้กท้ังทางว้ิาิีพและสังคม  ซึ่งรวมวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ด้วย  คือ 
 (๑). เพ่ือส่งเสร้มสนับสนุนและพัฒนางานบร้การสุขอาพอนามัยของประิาินให้ได้ผลดีย้่งขึ้น 
 (๒). เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานก้จกรรมการิ่วยเหลือด้านสังคมพัฒนาคุณอาพ
ิีว้ตของประิาินในพ้ืนที่ 
 (๓). เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเป็นแหล่งแพร่ข่าวสาร  
 (๔). เพ่ือส่งเสร้มให้เก้ดความสามัคคีและสวัสด้การของสมาิ้ก 
 (๕). เพ่ือส่งเสร้มความก้าวหน้าในด้านว้ิาิีพต่างฯ ของสมาิ้ก 
 (6). เพ่ือเป็นศูนย์ประสาน ผู้ปฏ้บัต้งานใน โรงพยาบาลวังิ้้นทุกว้ิาิีพในด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจร้ตอายไน โรงพยาบาลวังิ้้น 
 (7). เพ่ือส่งเสร้มให้บุคลากรโรงพยาบาลวังิ้้น มีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจร้ตในโรงพยาบาลวังิ้้นให้มีระบบการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจร้ตและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจร้ต 

 
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ 

ข้อที่ ๖ สมาิ้กิมรม หมายถึง เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏ้บัต้งานในโรงพยาบาลวังิ้้น  และได้ยื่นใบสมัครตาม
แบบที่ก าหนด 
ข้อที่ ๗ สมาิ้กิมรมมีส้ทธ้์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดในิมรม 
ข้อที่ ๘ สมาิ้กมีส้ทธ้์เสนอญัตต้ต่อที่ประิุมใหญ่ เพ่ือให้คณะกรรมการบร้หารคนหนึ่งคนใดหรือทั้ง
คณะพ้นจากต าแหน่งแต่มต้ท่ีว่านี้จะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาิ้กทั้งหมด 



ข้อที่ ๙ สมาิ้กมีส้ทธ้์ขอตรวจสอบเอกสารใดๆ ที่อยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการคนใดคน
หนึ่งหรือท้ังคณะได้  เมื่อมีเหตุผลหรือพฤต้การณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการคนหนึ่งคนใด  หรือท้ังคณะ
มีการด าเน้นการอันไม่สุจร้ตหรืออาจเป็นผลเสียหายแก่ิมรม  การขอตรวจสอบการด าเน้นงานให้
สมาิ้กยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการหรือผู้ตรวจสอบก้จการิมรม  โดยมีสมาิ้ก
รับรองอย่างน้อย ๕ คน 

หมวดที่ 4 การพ้นจากสมาชิกภาพ 
ข้อ ๑๐ การพ้นจากสมาิ้กอาพ   
      (๑) ิมรมฯหยุดด าเน้นการ 
      (๒) ตาย 
      (๓) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานิมรม 
      (๔) คณะกรรมการมีมต้ให้ออก 
      (๕) หมดสมาิ้กอาพตามข้ออ่ืนๆของิมรม 
ข้อ ๑๑ เมื่อสมาิ้กอาพของผู้ใดส้้นสุดลง  ให้นายทะเบียนขีดฆ่าิื่อออกจากทะเบียนสมาิ้กแล้วแจ้ง
ให้สมาิ้กผู้นั้นทราบ  และแจ้งให้คณะกรรมการบร้หาริมรมทราบในการประิุมกรรมการ 

หมวดที ่5 กรรมการบริหารชมรม 
ข้อ ๑๒ ตัวแทน  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบร้หาร จ านวน 9 คน และให้ด าเน้นการ
เลือกตั้งประธานกรรมการิมรม  ๑ คน พร้อมทั้งคณะกรรมการอื่นๆ  ประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆ 
ดังนี้ (สามารถปรับเพ่้มได้ตามความเหมาะสม) 
       (๑) รองประธานกรรมการ ๒ คนประกอบด้วย 
              ๑ รองประธานฝ่ายบร้หาร 
              ๒ รองประธานฝ่ายว้ิาการและบร้การ 
      (๒) นายทะเบียน ๑ คน  ๑ คน 
      (๓) เลขานุการ ๑ คน  ๑ คน 
      (๔) เหรัญญ้ก ๑คน 
      (๕) ประิาสัมพันธ์ ๑ คน 

หมวดที่6  กรรมการที่ปรึกษา 
ข้อที ่๑๓ กรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย 
         (๑) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังิ้้น 
         (๓) หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 
         (๔) หัวหน้ากลุ่มงานเวิปฏ้บัต้ 
         (๕) ประธานกรรมการกีฬาและนันทนาการโรงพยาบาลวังิ้้น 

หมวดที่7 คณะกรรมการตรวจสอบกิจการชมรม 
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการบร้หารแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบก้จการิมรมจากสมาิ้กิมรม   
               (๑) ตรวจสอบก้จการิมรมปีละ ๒ ครั้ง 
               (๒) รับเรื่องราวที่สมาิ้กยื่นขอตรวจสอบ 



               (๓) รายงานผลการตรวจสอบก้จการตามข้อ๑๔ (๑) (๒)ให้กรรมการบร้หารทราบ 
หมวดที ่8  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ข้อ ๑๕ กรรมการมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
           (๑) ด าเน้นการทั้งปวงของิมรมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนี้ 
           (๒) อ านาจก้จการอ่ืนใดที่เห็นสมควร  เพื่อให้เก้ดความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของิมรม 
           (๓) ออกระเบียบใดๆ เพื่อให้เก้ดความก้าวหน้าของิมรม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการนอกเหนือจากมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ แล้วยังมีหน้าที่ 
            (๑) เป็นประธานในการประิุมต่างๆ 
            (๒) ประสานงานของิมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
            (๓)  ควบคุมการด าเน้นงานของคณะกรรมการ 
            (๔)  ควบคุมและก ากับนโยบายของิมรม 
            (๕)  การด าเน้นงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือที่ประิุมใหญ่สมาิ้ก 
            (๖)  แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเพ่ือด าเน้นการเก่ียวกับก้จการของิมรม 
ข้อ ๑๗ รองประธานกรรมการให้ปฏ้บัต้หน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏ้บัต้
หน้าที่ได้ 
ข้อที่ ๑๘ นายทะเบียนมีหน้าที่ 
            (๑) จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนสมาิ้ก 
            (๒) ควบคุมพัสดุและเอกสารต่างๆของิมรม 
ข้อ ๑๙ เหรัญญ้กมีหน้าที่ 
   (๑) ควบคุม เก็บรักษาเง้นของิมรม 
   (๒) จัดท าและเก็บเอกสารการเง้นของิมรม 
   (๓) จัดท ารายรับ-รายจ่าย  และงบดุลเสนอต่อประธานกรรมการหรือแจ้งที่ประิุมเม่ือมีการ
ประิุม 
ข้อที่ ๒๐ เลขานุการ  มีหน้าที่ 
            (๑) ประสานการด าเน้นงาน ต้ดต่อสื่อสารในก้จการของิมรมตามที่ประธานิมรม
มอบหมาย 
            (๒) จัดการประิุมคณะกรรมการ 
ข้อที่ ๒๑ ประิาสัมพันธ์มีหน้าที่ 
              (๑) จัดท าจดหมายข่าวและจุลสารของิมรม 
              (๒) เผยแพร่ก้จกรรมและผลงานของิมรมฯและผลงานของสมาิ้ก 
        (๓) เป็นโฆษกของิมรม 
      (๔) จัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของิมรมฯ 
ข้อที ่๒๓ ให้ผู้ิ่วยตามข้อ ๑๙ - ๒๓  ปฏ้บัต้หน้าที่เป็นผู้ิ่วยและหรือปฏ้บัต้หน้าที่แทนกรรมการตาม 
ข้อ ๑๙ - ๒๓ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏ้บัต้หน้าที่ได้ 



หมวดที่ 8  การด ารงต าแหน่ง 
ข้อ ๒๔  ประธานิมรมและคณะกรรมการิมรม  อยู่ในต าแหน่งคราวล่ะ ๒ ปี   แต่ทรงไว้ซึ่งส้ทธ้์ที่จะ
ได้รับเลือกตั้งใหม่ 
 ข้อที่ ๒๕ คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
         (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๔) ขาดจากสมาิ้กอาพ 
 (๕) ที่ประิุมใหญ่มีมต้ให้ออก 
ข้อที่ ๒๖ ต าแหน่งกรรมการว่างลง  นอกจากตามวาระให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๓  แต่งตั้งกรรมการ
ใหม่แทนอายใน ๓๐ วัน  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการจะส้้นสุดลงไม่เก้น ๓๐ วัน  
กรรมการที่แต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลง มีส้ทธ้์ด ารงต าแหน่งนั้นเท่ากับผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง 
ข้อที่ ๒๗ ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเมื่อถึงคราวออกตามวาระให้ด ารงต าแหน่งนั้นอยู่ปฏ้บัต้งาน
จนกว่าจะได้ท าการมอบหมายให้กรรมการทีได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับต าแหน่งใหม่เป็นลายลักษณ์
อักษรให้เสร็จส้้นอายใน ๓๐ วัน  หลังเลือกตั้งกรรมการิุดใหม่ 
ข้อที่ ๒๘ การมอบหมายงานระหว่างกรรมการแต่ล่ะต าแหน่งให้ท าเป็นหนังสือและมีกรรมการอ่ืนเป็น
พยานอย่างน้อย ๒ คน 

หมวดที่ 9  ทุนด าเนินการ 
ข้อที่ ๒๙  ิมรมอาจหาทุนด าเน้นการได้  ดังนี้ 
 (๑) จากเง้นบ ารุงของสมาิ้ก 
 (๒) จากเง้นอุดหนุนหรือทรัพย์ส้นที่มีผู้ออกให้ 
 (๓) จากการจัดหารายได้ด้วยว้ธีการที่เหมาะสม 
 (๔)  จากดอกเบี้ยเง้นฝากธนาคาร 

หมวดที่ 10  การลงลายมือชื่อ 
ข้อที่ ๓๐  ให้ประธานิมรม  มีอ านาจลงลายมือิื่อแทนิมรมในเอกสารทั้งปวง 
ข้อที่ ๓๑  การออกใบส าคัญ  หรือการสั่งจ่ายเง้นของิมรมให้บุคคลดังนี้ลงลายมือิื่อ ๒ ใน ๓ คน 
 (๑) ประธานกรรมการ 
 (๒) เหรัญญ้ก ๑ คน 
 (๓) เลขานุการ ๑ คน 
 ให้บุคคล (๑) (๒) และ (๓) มีอ านาจเปิดบัญิีธนาคารและท าการเบ้ก-ถอน โดยมีเงื่อนไขการ
เบ้กจ่าย  ๒ ใน ๓ คน 

หมวดที่  11  เงินอุดหนุน 
ข้อที่ ๓๓  ิมรมอาจรับเง้นอุดหนุนหรือทรัพย์ส้นของทางราิการหรือเอกิน  
การรับเง้นอุดหนุนหรือทรัพย์ส้นเิ่นว่านั้นต้องไม่ก่อให้เก้ดความเสียหายต่อิมรม 



ข้อ  ๓๔  ให้เหรัญญ้กเป็นผู้เก็บรักษาเง้นเง้นสดไว้ในมือไม่เก้น ๕,๐๐๐  บาท  ส่วนที่เก้นให้น าฝาก
ธนาคารในนามของิมรม  โดยมีผู้ถือบัญิี ๓ คนตามข้อ ๓๑ 

หมวดที่  12  การประชุม 
ข้อที่ 35 ให้คณะกรรมการบร้หารมีการประิุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
ข้อที่ 36 ในการประิุมกรรมการบร้หารแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการมาร่วมประิุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
จึงจะถือว่าครบองค์ประิุม 
ข้อที่ 37 ให้การประิุมใหญ่อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง 

หมวดที่ 14  การสวัสดิการ 
ข้อที่ 38 การจ่ายเง้นสวัสด้การ หมายถึง การจ่ายเง้นสวัสด้การิ่วยเหลือด้านการเง้นแก่สมาิ้กและ
ครอบครัวตามข้อบังคับของิมรม 
ข้อที่ 39 สมาิ้กิมรม ได้แก่ สมาิ้กิมรมผู้ปฏ้บัต้งานรพ.วังิ้้น จังหวัดแพร่ที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็น
สมาิ้กิมรมแล้ว 
ข้อที่ 40 จ่ายเง้นค่าใิ้สอยในการบร้หารจัดการิมรมฯ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อที่ 41  การแก้ไขข้อบังคับนี้จะกระท าได้โดย มต้กรรมการบร้หารเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๓ ใน 
๔ ของคณะกรรมการบร้หารทั้งหมด 
ข้อที่ 42 ให้ประธานิมรมเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
               ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๔     เดือนกุมอาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
  
 
 
                                                                                     ( นางนงเยาว์   ค ายวง ) 
                                                                                    ประธานิมรมวังิ้้น strong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 รายชื่อสมาชิกชมรม ชมรมวังชิ้น strong 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สถานทีป่ฏิบัติงาน ต าแหน่งในชมรม 
1 นางนงเยาว์     ค ายวง  รพ.วังิ้้น ประธานิมรม 
2 นายปพนพัิญ์    สมอาร รพ.วังิ้้น รองประธานิมรม 
3 นางเสาวลักษณ์   กันทะหล้า  รพ.วังิ้้น รองประธานิมรม 
4 นายธงิัย     บุญยืน รพ.วังิ้้น กรรมการ  
5 นายอานุ    เนาวรัตน์  รพ.วังิ้้น กรรมการ  
6 นางสาวประสงค์    ไจครุฑ รพ.วังิ้้น กรรมการ  

7 นายว้รัตน์   ท้าวบุญญาอ้น้กุล รพ.วังิ้้น กรรมการ  

8 นายว้ทัศน์    บุญยืน รพ.วังิ้้น กรรมการ  

9 นางสุจ้ตรา    วงค์ทา รพ.วังิ้้น เหรัญญ้ก  

10 นางสาวโสอ้ดา  พลนาค รพ.วังิ้้น เลขานุการ 

11 นางสาวจารุน้ล    ไิยพรม รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

12 นางอรนุิ      วังิ้้น รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

13 นางท้ตฐ้ตา   สรอยศักด้์ รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

14 นางสาวปราณี   สุระวงค์ รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

15 นางธัญญาอรณ์   ท้าวค า รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

16 นางกว้นนา    แสงเพิร รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

17 นางคณ้ตตา    จ ารูญ รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

18 นางพร    สีขาว รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

19 นางสาววราลักษณ์ เขื่อนเมือง รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

20 นางสาวว้ยะดา บุญยืน รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

21 
นางจุฑาลักษณ์ สุรินทร์ 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

22 
นางธัญญลักษณ์ ก๋าวิตา 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

23 
นางสาวณัฐชา ค าชื่น 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

24 
นางสาวจริยา รัตนาภรณ์ 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

25 
นางสาวอัญชลิกา แก้วเเสนเมือง 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

26 
นางสาววรวีร ์ปารมาลย์  

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 



27 
นางสาววันดี วาทีมงคลเลิศ  

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

28 
นางสาวจุฑามณี ถาพา 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

29 
นางเพ็ญนภา  กึกแก้ว 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

30 
นางสาวปราณี รัตนาภรณ์ 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

31 
นายพนม   อันธาร 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

32 
นางสาวสุธิดา ขาแก้ว 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

33 
นางสาวจันทร์ค า  ค าวัง 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

34 
นางบัวเลียน  ชมภูงาม 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

35 
นางจีรภา หม่องอินต๊ะ 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

36 
นางพรทิวา   ยานะ 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

37 
นางขันแก้ว  ค าแห้ง 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

38 
นายสิปปกร สละอินทร์ 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

39 
ว่าที ่ร.ต. กฤาณากร สว่างศรี 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

40 
นายจรูญ  กึกแก้ว 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

41 
นายพิทักษ์  ตันหยงทอง 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

42 
นายม้อญ  นะติ๊บ   

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

43 
นางลลิตา ทาแปง 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

44 
นายวีรวุฒ ิ ส่างกันจันทร์ 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

45 
นางมยุเรศ  ไชยขันแก้ว 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

46 
นางสาวแสงดาว  ปัญญากูล 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 



47 
นางน  าฝน ไชยมา 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

48 
นายชาญ  หลองแก้ว 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

49 
นางสุจิตรา วงศ์ปินตา 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

50 
นางสาวอธ้ิา  วงศ์ใยค า 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

51 
นางรุ้งส้นี ตุ้ยหน้้ว 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

52 
นางสาวจ้นตนา  บรรเทา 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

53 
นางสาวจันทร์จุรา พรมทอง 

รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

54 
นางณัฐธ้ดา วงศ์ปินตา 

รพ.วังิ้้น 
สมาิ้ก 
 

55 
นายสมฤกษ์  วันมูล รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

56 
นางสายฝน  บุญทะบุรี รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

57 
นายนพดล ป่าคา รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

58 
นางสาวศรีไพ ขัดทา รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

59 
นางสาวโยผกา ตากา รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

60 
นายฤทธ้โรจน์ เปไสล รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

61 
นางสาวศรัญญา ิัยนา รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๖๒ 
นางสาวน้อาพร    ต๊ะแก้ว รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๖๓ 
นางสาวท้พปอา     สุยะ รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๖๔ 
นางสาวเพิรรัตน์    กองแก้ว รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๖๕ 
นางสาวดาร้นทร์   วงค์วาร รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๖๖ 
นายธีรอัทร     ปัญญาแฝง รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๖๗ 
นางสาวกัญธพร   ใจซื่อ รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 



๖๘ 
นางสาวสุิัญญา     สารแสง รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๖๙ 
นางจุพาลักษณ์     สุร้นทร์ รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๗๐ 
นางสาวณัฐิา   ค าิื่น รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๗๑ 
นางสาวจร้ยา    รัตนาอรณ ์ รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๗๒ 
นางสาวอัญิล้กา   แก้วแสนเมือง รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๗๓ 
นางสาวสงกรานต์   ม่วงเหลือง รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๗๕ 
นางสาวว้ยะดา   บุญยืน   รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๗๖ 
นางว้ยะดา  เศวตสกาวพันธ์ รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๗๗ 
นางศศ้ธร     แซ่ล้้ม รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๗๘ 
นางนุินาถ    ทาแปง รพ.วังิ้้น สมาิ้ก 

๘๐ 
นายจันทกรณ์    จีกัน รพ วังิ้้น สมาิ้ก 

๘๑ 
นายพ้ส้ษฐ์      ค าคง รพ วังิ้้น สมาิ้ก 

๘๒ 
นางสาวจารุน้ล    ไิยพรม รพ วังิ้้น  

 
   

 
   

 


