
      รายช่ือสมาชิกของชมรม STRONG  โรงพยาบาลนายูง ปีงบประมาณ 2564

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานท่ีปฏฺบัติงาน
1 นายศุภชัย ครบตระกูลชัย นายแพทย์ช านาญการ องค์กรแพทย์
2 นายอธิพงศ์  วิชัยโย นายแพทย์ช านาญการ องค์กรแพทย์
3 นางสาวอัศนีย์ อ่ิมพงษ์ศักด์ิ นายแพทย์ปฏิบัติการ องค์กรแพทย์
4 นายวัฒนา  ปากแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มการพยาบาล
5 นางสิริกร  เสวตวงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานประกันสุขภาพ
6 น.ส. สงัด  ธรรมรักษา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ แพทย์แผนไทย
7 นางสาวสาวิตรี  วงศ์ชาลี นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ บริหาร
8 นางอรรวรรณ  สมชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ IPD
9 นางสาวนันทิภา  นันตสุคนธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ER
10 น.ส.มะลิสา มีอ านาจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER
11 นางธัญชนก  พานอนันต์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ทันตกรรม
12 นางสาวพัชรินทร์  ตะวงษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ LR
13 นางสาวพวงรัตน์  สิงห์เทพ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ PCU
14 น.ส.สุรารักษ์ พูนชัย จพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน LAB
15 น.ส.กัลยาณี  สองเมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ IPD
16 น.ส. พรรณธิดา ยางค า เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ทันตกรรม
17 น.ส. ชลิดา เมฆลอย นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ กายภาพบ าบัด
18 น.ส.ปวีณา    โพธิลุขา เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน ห้องบัตร
19 นายอัษฐพร สงทุ่ง เภสัชกรปฏิบัติการ LAB
20 นางสาวกุลกันยา นาไชย เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน เภสัชกรรม
21 นางสาวขนิษฐา เกิดเพ็ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เภสัชกรรม
22 นางสาวณัฐภากานต์ ศรีจันทร์ เภสัชกรปฏิบัติการ ER
23 นางสาวสุณิสา บุบภิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เภสัชกรรม
24 นายอนวัช วะริวรรณ ทันตแพทย์ช านาญการ ทันตกรรม
25 นางสาวอัญชลี ศรีปัดทุม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน ทันตกรรม
26 นางทองคูณ ไชยคินี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ OPD
27 นางสาววายุภักด์ิ ธรรมสงฆ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ OPD
28 ส.อ.ณัฐพล อุ่นจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ PCU
29 น.ส.ศิริธร   ศิริบุตวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ PCU
30 นายพีระพันธ์ วรรณพราหมณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ER
31 น.ส. กรรณิการ์ แก้วจันดา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เภสัชกรรม
32 นางสาวชุลีพร ประดิษฐจา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ IPD
33 นางสาวมุกรวี ค าสวนจิก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ IPD
34 นางสาวพัชริยา มุลนี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER
35 นางสาววิภาดา ศิริก าเลิศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ER
36 นางวสาวปิยะพร แสนโฮม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ LR
37 นางสาวเสาวลักษณ์ จันพิลา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ IPD
38 นายมนตรี บุญส่ง จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน LAB

39 นายจิรวัฒน์ ไตรด ารง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บริหาร

40 นางเฉลิมขวัญ ปากแก้ว นักโภชนาการปฏิบัติการ โรงครัว
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานท่ีปฏฺบัติงาน

41 นางสาวภิญญาพัชญ์ ธาตุวิสัย นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ กายภาพบ าบัด



42 นางสาวมุฑิตา ราชหุ่น นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ LAB
43 นายสมบัติ บุบผาช่ืน พนักงานขับรถยนต์ บริหาร
44 นายอุดม เพชรสุวรรณ พนักงานประจ าห้องยา เภสัชกรรม
45 นายสมบูรณ์ พานอนันต์ พนักงานขับรถยนต์ บริหาร
46 นางจันทร์หอม มณีโรจน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ห้องบัตร
47 นางสาวศิรินทรา ค าพิทูล นักวิชาการเงินและบัญชี บริหาร
48 นางสาวสินีนาฎ จิตสวา เภสัชกร เภสัชกรรม
49 นายนัติพล อุศยา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน PCU
50 น.ส.ธนภรณ์ สมสาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ แพทย์แผนไทย
51 น.ส. พรรณปพร รังนาแพง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ทันตกรรม
52 น.ส.พิมผกา พรมกุลัง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงครัว
53 นางศิริลักษณ์ ชินพร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ทันตกรรม
54 น.ส.สังวาน เทพเดช พนักงานซักฟอก จ่ายกลาง-ซักฟอก
55 น.ส.สายฝน ม่ิงแสงทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ PCU
56 นางสุกัญญา เสนาค า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ OPD
57 น.ส.อ าภา โพชัยประดิษฐ์ พนักงานซักฟอก จ่ายกลาง-ซักฟอก
58 นายมานิตย์ ศรีพิลา พนักงานขับรถยนต์ บริหาร
59 นายสุวรรณ พัวตะนะ เจ้าพนักงานธุรการ งานประกันสุขภาพ
60 นางบุญเรือน ชินพร พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล

61 นางราตรี มากุล พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล

62 นางล าไพร มหาฉวี พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล

63 นายวศิน อุศยา พนักงานเปล บริหาร

64 นางลักขณา นูนาเหนือ พนักงานซักฟอก จ่ายกลาง-ซักฟอก

65 น.ส.อุบล จิตนาโส พนักงานซักฟอก จ่ายกลาง-ซักฟอก

66 นายอนนท์ ช่างไชย พนักงานพัสดุ บริหาร

67 นายเสด็จ ศรีมุงคุล พนักงานขับรถยนต์ บริหาร

68 นางนารี มหาฉวี พนักงานประกอบอาหาร โรงครัว

69 น.ส.นิตย์นภา หลักค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหาร

70 นายอนันต์ หีบทอง นักจัดการงานท่ัวไป บริหาร

71 น.ส.มยุรา อมระพลัง เจ้าพนักงานธุรการ งานประกันสุขภาพ

72 น.ส.สมยงค์ ดีลุนไชย จพ.การเงินและบัญชี บริหาร

73 น.ส.มลฤดี เพ็งวงษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ER

74 น.ส.กรรณิกา ศรีนวล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ER

75 น.ส.สังวาลย์ ตะวงษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ER

76 นายวรวุฒิ ค างาม พนักงานบริการ บริหาร

77 น.ส.ฐิตารีย์ รณเรืองฤทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการ บริหาร

78 นาย กฤษดา เหล่าหมวด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริหาร

79 นาง ลัดดา สมสาย พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานท่ีปฏฺบัติงาน

80 นายณัฐชัย จ าปาบุรี พนักงานบริการ บริหาร

81 นายอ านาจ ค าผาง พนักงานขับรถยนต์ บริหาร



82 นายทัศนัย อุสาพรหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหาร

83 นายนิกรณ์ สระรัมย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ OPD

84 น.ส.ปฐมา สารผล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กายภาพบ าบัด

85 น.ส.มัสยา ฤทธ์ิมหา นักวิชาการเงินและบัญชี บริหาร

86 น.ส.นริศรา กาญจนานันท์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

87 นางแจ่มมณี เงินเก่า ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

88 น.ส.สุพรรษา ม่ันคง พยาบาลวิชาชีพ IPD

89 นายจาตุรงค์ เจริญสุข พยาบาลวิชาชีพ OPD

90 นายจิตชนัย ประเสริฐศรี พนักงานบริการ X-ray

91 นางสาวพรชนก ไชยวงศา นักวิชาการสาธารณสุข OPD

92 นางสาวกนกกร ราชวัตร นักวิชาการสาธารณสุข OPD

93 น.ส.เครือทอง มาภักดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ทันตกรรม

94 นางสาวอารียา ค าแปล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ IPD

95 น.ส.พรนภา อินทนาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ IPD

96 นายอมรศักด์ิ ผลบุญ พนักงานบริการ บริหาร

97 น.ส.กมลชนก พินิจมนตริ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ IPD

98 นายก าพล มากุล พนักงานประจ าห้องยา เภสัชกรรม

99 น.ส.รัชนีกร อุรามา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ บริหาร

100 น.ส.มริษา มหาฉวี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ER

101 นายมานะ แสนนอก พนักงานบริการ บริหาร

102 นายรณสิทธ์ิ พรมเสน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ IPD

103 นายจักรพงษ์ จันทร์สว่าง พนักงานบริการ บริหาร

104 นายศิริวงศ์ ชาวดอน นายช่างเทคนิค บริหาร

105 นายชาญเมฆา นาดี นักวิชาการสาธารณสุข PCU

106 นางสาวชุดาพร บัวสาย นักวิชาการสาธารณสุข PCU

ลงช่ือ.....................................ประธานชมรมSTRONG 
 ( นายศุภชัย ครบตระกูลชัย )
    นายแพทย์ช านาญการ

                                  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลนายูง
ประธานชมรม STRONG  โรงพยาบาลนายูง


