
บญัชีรายช่ือสมาชิกชมรม  คณุธรรม  จริยธรรม และความโปรง่ใสในการท างาน MAETHA  STRONG  

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแมท่า   อ าเภอแม่ทา  จังหวัดล าพนู 
ที ่ ชื่อ -สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน ที่อยู่ เบอร์โทร/Email ที่ท ำงำน 

1 นำยอดิเรก   สุปินธรรม 3-5101-00880-26-6 19/3 ม. 2 ต.เหมืองจี้   อ.เมือง จ.ล ำพูน 095-4473392 / Aobbun@hotmail.com สสอ.แม่ทำ 

2 นำงประภัสสร   ศรีวิชัย 3-5099-00345-41-0 100/4 ม.5 ต.เหมืองจี้  อ.เมือง จ.ล ำพูน 089-8518545/patsorn06@hotmail.com สสอ.แม่ทำ 

3 น.ส.ภัทริกำ ดอกแซ 3-5102-00326-38-4 83/3 ม.5 ต.ทำแม่ลอบ อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 082-2915822 รพ.สต.บ้ำนห้วยฮ่อม 

4 นำงกมลพรรณ ์  สำรกำศ 3-5099-00346-65-3 52/1 ม.4 ต.ทำกำศ อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 0817241850/boukam.07@hotmail.co.th สสอ.แม่ทำ 

5 นำงจิรัฐติกำล   กำสกูล 3-5101-00409-00-8 136 ม.6 ต.บ้ำนแป้น อ.เมือง จ.ล ำพูน 0861872659/jirat8154@hotmail.com สสอ.แม่ทำ 

6 น.ส.นิพำ   ลือใจ 3-5199-00038-59-2 67 ม. 2 ต.ทำสบเส้ำ  อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน 0857081600/nipa.p202@hotmail.com รพ.สต.ทำปลำดุก 

7 น.ส.วันวิสำข์  ศรีวิชัย 1-5099-00583-05-5 100/4 ม.5 ต.เหมืองจี้  อ.เมือง จ.ล ำพูน 0898518548/wanvichai17@hotmail.com รพ.สต.ทำกำศ 

8 นำงกนกทิพย์ โชคอรพันธ์ 3-5102-00084-50-0 26/3 ม.11 ต.ทำกำศ  อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน 084-3780168/gnoktip@hotmail.com รพ.สต.ทำกำศ 

9 นำยประสงค ์  อุ่นนันกำศ 3-5102-00069-00-4 174 ม.12  ต.ทำกำศ  อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน 084-6163589/Mods27@hotmail.com รพ.สต.แม่สะป้วด 

10 น.ส.กรกมล   อภิวงศ์ 3-5102-00285-98-0 64/2 ม. 3 ต.ทำกำศ อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน 089-8517631/Kornna_08@hotmail.com รพ.สต.บ้ำนห้วยฮ่อม 

11 นำยไพรสันต์  กันเพ็ชร์ 1-5106-00055-92-6 215/31 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 081-0305369/Sorinoid_nick@hotmail.com รพ.สต.ทำขุมเงิน 

12 นำยศุภชัย   แก้วหล้ำ 3-5103-00310-03-0 101/1 ม. 8 ต.ทำกำศ  อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน 099-8166090 / Pheekhul@outlook.com รพ.สต.ทำกำศ 

13 น.ส.เพ็ญ   สมอุทัย 3-5099-00346-61-1 29 ม. 9 ต.ทำสบเส้ำ  อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน 086-1168726 / Pen.07@hotmail.co.th รพ.สต.ทำทุ่งหลวง 

14 นำงเรณู   มูลทำ 3-5802-00069-08-0 242/7 ม. 6 ต.มะเขือแจ้  อ.เมือง  จ.ล ำพูน 090-3174219 รพ.สต.ทำทุ่งหลวง 

15 นำงชนนิกำนต์   เทพวงค์ 3-5106-00305-01-5 201 ม.1 ต.มะกอก  อ.ป่ำซำง  จ.ล ำพูน 093-2895957 / Chonnikan.CJ@gmail.com รพ.สต.ทำทุ่งหลวง 

16 น.ส.พรสุดำ  เข่ือนจินดำวงค์ 1-5101-00233-07-8 59/2 ม. 6 ต.ทำกำศ  อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน 086-6579303 / Pandora-dental@hotmail.com รพ.สต.ทำทุ่งหลวง 
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17 นำงรวงทอง ชัยเนตร 3-5102-00155-11-3 132/1 ม. 4  ต.ทำทุ่งหลวง  อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน 093-2292147 รพ.สต.ทำทุ่งหลวง 

18 น.ส.นงค์เยำว์   กันเนตรกำศ 3-5102-00104-95-1 181/1 ม. 15 ต.ทำปลำดุก อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 089-8350271/nongyao202@gmail.com รพ.สต.บ้ำนทำป่ำสัก 

19 นำงวรรณทอง   ศรีวิชัย 3-5102-00172-41-7 248 ม. 5 ต.ทำปลำดุก อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 084-3787392/wannathong2512@hotmail.co.th รพ.สต.บ้ำนทำป่ำสัก 

20 นำงอัมพวรรณ  ถำกำศ 3-5102-00144-62-6 224 ม.2 ต.ทำทุ่งหลวง อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 095-6982882 รพ.สต.ทำปลำดุก 

21 นำงเกสร   วงค์ใจ 3-5102-00077-03-1 12 ม.14  ต.ทำปลำดุก อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 0857111927/tik.kason@hotmail.com รพ.สต.ทำปลำดุก 

22 น.ส.สุขฤทัย  ชัยมำสพงษ ์ 1-5101-00218-71-1 5 ม.1  ต.ทำปลำดุก อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 097-9211468 / milkcs.up@gmail.com รพ.สต.บ้ำนทำป่ำสัก 

23 น.ส.ณำตยำ ทสพนัสสัก 1-5102-00052-43-1 75/2ม.1  ต.ทำปลำดุก อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 088-4170931 / aidcy@hotmail.com รพ.สต.บ้ำนทำป่ำสัก 

24 น.ส.หัทยำ เจนพนัสสัก 3-5102-00017-17-9 94 ม.2  ต.ทำปลำดุก อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 089-9993629 /- รพ.สต.บ้ำนทำป่ำสัก 

25 น.ส.เกณิกำ  มหำไม ้ 1-5101-00139-34-9 90/1ม.5 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล ำพูน 0817246939/koson_n_@hotmail.com รพ.สต.บ้ำนทำป่ำสัก 

26 น.ส.จิรำพร  วงค์ค ำอ้ำย 1-5015-00001-27-2 71/2 ม.1 ต.น้ ำดิบ อ.ป่ำซำง จ.ล ำพูน 089-8456158 รพ.สต.บ้ำนปงแม่ลอบ 

27 นำยสุชำนันท์   ศรียะกำศ 3-5102-00085-15-8 77 ม.11 ต.ทำกำศ  อ.แม่ทำ  จ.ล ำพูน korn2942@hotmail.com รพ.สต.ทำกำศ 

28 นำงจันทร์ฉำย   ปัญญำเลิศ 3-5101-00118-88-7  69 ม. 1 ต.เหมืองง่ำ  อ.เมือง จ.ล ำพูน 089- 9999-8410 รพ.สต.ทำกำศ 

29 นำงกรรณิกำร ์  ชำยสัก 3-5102-00200-57-7 313 /1 ม. 6 ต.ทำกำศ อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 089-8355440/kungking2549@gmail.com รพ.สต.บ้ำนป่ำเลำ 

30 นำยกมล   หวันห้อ 3-5102-00205-38-2 34/1 ม.13 ต.ทำกำศ อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 081-0243451 รพ.สต.บ้ำนป่ำเลำ 

31 นำงกัลยำ นันธกิจรัตนกุล 3-5102-00207-19-6 194 ม. 8  ต.ทำกำศ  อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 081-1694399 รพ.สต.บ้ำนป่ำเลำ 

32 นำงชัชวำล   อิ่นค ำ 3-5106-00303-27-6 138 ม. 5 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ล ำพูน 089-8537918/chad301011@gmail.com รพ.สต.บ้ำนแม่สะป๊วด 

33 นำงสำวศิริญญำ    อินตำกำศ 3-5104-00220-733 5/1 ม. 3 ต.ทำทุ่งหลวง อ.แม่ทำ จ.ล ำพูน 080-5012551/sirinya_windowslive.com รพ.สต.บ้ำนแม่สะป๊วด 

34 นำงเสำวลักษณ์   แสนสุวรรณ 1-5101-00112-36-0 173 ม. 7 ต.บ้ำนแป้น อ.เมือง จ.ล ำพูน 081-0268077/ jar.kittima@gmail.com รพ.สต.บ้ำนห้วยฮ่อม 
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