
 

รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG  โรงพยาบาลทา่ชนะ 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 

  กลุ่มงำนกำรแพทย์ 

1 นาย กฤษนันท์ เหล่ายัง นายแพทย์ช านาญการ 

2 นาย อรรณพ เมธีพลกุล นายแพทย์ช านาญการ 

3 น.ส. สุรัสวด ี เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 

4 น.ส. ลลิตวดี เจริญพารากุล นายแพทย์ปฏิบัติการ 

 
กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

5 น.ส. นิศาลักษณ์ รัตนะ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

6 น.ส. นลินวรรณ ชลสงคราม แพทย์แผนไทย 

7 นาง ฐิติกา แพท่าเรือ พนักงานช่วยการพยาบาล 

 
กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟู   

8 น.ส. วิภาพร แจ้งอักษร นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

9 น.ส. ปิยปาณ น้อยโนนทอง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

10 น.ส. พัชรี ธรรมนารักษ์ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

 
กลุ่มงำนทันตกรรม 

11 น.ส. ณัชทพร สมกิจ ทันตแพทย์ช านาญการ 

12 น.ส. พัณนิดา ชูฤทธิ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

13 นาย ณัฐเกษม สงัดสัพท์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

14 นาง ปาริชาติ ไพมณี จพ. ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

15 นาง ศิรประภา ชาญณรงค์ จพ. ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

16 น.ส. จิรนันท์ ชูแนม จพ. ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

17 นาง รัตน์ชนก ด่านศรีสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 
กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 



18 น.ส. ดวงตา บุญทวี เภสัชกรช านาญการ 

19 น.ส. ฐิติมา ศรีสุวรรณ เภสัชกรช านาญการ 

20 น.ส. ชิดชนก พริ้มขจีพงศ์ เภสัชกรช านาญการ 

21 น.ส. ณฐมน ฐิตะฐาน เภสัชกรช านาญการ 

22 น.ส. สุภาวิณี คชสวัสดิ ์ เภสัชกรช านาญการ 

23 นาย ณรงศักดิ์ เพ็งหีต จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 

24 น.ส. หทัยรัตน์ เที่ยงสุข จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

25 น.ส. กาญจนาวดี ภักดีเรือง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

26 นาย มงคล นวมสวัสดิ ์ พนักงานเภสัชกรรม 

27 น.ส. สุนิษา ทองแท้ พนักงานเภสัชกรรม 

28 น.ส. เรวดี ยาวไทย พนักงานเภสัชกรรม 

29 น.ส. อภิชยา   ช่วยฤกษ์ จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

30 นาย สมศักดิ์ แพเดช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

 
กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ 

31 น.ส. พิชญากร เมธานนทโภคิน นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

32 น.ส. จีราวรรณ กลางนุรักษ์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 

33 นาย จิระชัย ศรีสัมฤทธิ์ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 

34 นาง ชลีสา ก าราญศึก พนักงานประจ าห้องทดลอง 

 
กลุ่มงำนรังสีวิทยำ 

35 นาย สมศักดิ์ จันทร์รักษ์ พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 

36 นาย สัจจพงษ์ พันธุ์ขาว พนักงานบริการ 

 
กลุ่มงำนกำรพยำบำล 

37 นาง มณฑา คงรัสโร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

38 นาง วรรณี แย้มโสพิศ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

39 นาง วาสนา ศรีวิศาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

40 น.ส. แววตา เพ็งบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

41 น.ส. ชวนพิศ  สุขเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



42 นาง วิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

43 นาง กรรณิการ์ ปานณรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

44 น.ส. มาเรียม โระอีน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

45 นาง กานดา อินทร์ท่าฉาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

46 น.ส. ปานฤดี วรรณเต็ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

47 น.ส. พิมพ์พิชชา คงแทน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

48 น.ส. เนาวรัตน์ อินทร์ท่าฉาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

49 น.ส. ฑิค าพร พรหมหิตาทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

50 นาง จิณณพัต เพ็ชรตุ้น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

51 น.ส. ปาริชาติ พยัคฆรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

52 นาง จันทนา จันทร์นวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

53 นาง อาภรณ์ แพน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

54 น.ส. ศิริวรรณ รัศมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

55 นาง ชญานิน แดงทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

56 นาง ฤติมา สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

57 นาง จิราพร จันทร์ประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

58 นาง อุรา บุญพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

59 น.ส. ปราณี พรหมประดิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

60 น.ส. วินิตา ปิยะกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

61 น.ส. พิมพ์ เพ็งเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

62 น.ส. คนึงนุช อินทร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

63 น.ส. นฤมล รอดทิม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

64 น.ส. อุมาพร   อินทร์เนื่อง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

65 น.ส. โสภิตา มีพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

66 น.ส. กนกกาญจน์ ก่อสกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

67 น.ส. จุไรรัตน์ วุฒิระวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

68 น.ส. ปัทมา หิ้มทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 



69 น.ส. บงกช ทองส่งแสง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

70 น.ส. จันทร์จิรา บุญนุ่ม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

71 น.ส. เกศวรา สุขพรมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

72 น.ส. ดวงพร เงินสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

73 น.ส. เบญจมาศ สุบรรณรัตน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

74 น.ส. ธัญญาภรณ์  ชูจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

75 น.ส. ธนภรณ์ เขียวสม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

76 น.ส. จันทร์จิรา ทุ่มทวน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

77 น.ส. เสาวลักษณ์ สุดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

78 น.ส. ศิริรัตน์ ชมภูพล นักวิชาการสาธารณสุข 

79 น.ส. ศิริญญา ไทยเทพี นักวิชาการสาธารณสุข 

80 น.ส. นฤมล จ าปา พยาบาลวิชาชีพ 

81 น.ส. พัชรี แดงงาม 
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน                               
(จพ.ฉุกเฉินทางการแพทย์) 

82 น.ส. ปรางค์แก้ว นิลอรุณ 
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน                                          
(จพ.ฉุกเฉินทางการแพทย์) 

83 น.ส. อารีรัตน์ รอดทองแก้ว 
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน                                
(จพ.ฉุกเฉินทางการแพทย์) 

84 น.ส. กฤติยา อัมพปานิก 
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน                                   
(จพ.ฉุกเฉินทางการแพทย์) 

85 นาง ธฤษวรรณ สัญจร พนักงานช่วยการพยาบาล 

86 น.ส. บุญทิวาห์ เชื้อบ่อคา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

87 น.ส. อมรรัตน์ อัมพปานิก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

88 นาง แก้วตา ธานีวรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

89 น.ส. ศิริพร ศิริรัตน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

90 นาง อรอุมา นวลค า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

91 นาง ธนัญญา พุ่งดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 



92 น.ส. โอศิริ เพ็งสวัสดิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

93 น.ส. รจนา บุษบรรณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

94 น.ส. วรรณนิศา หัสโส๊ะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

95 น.ส. ดวงฤดี สองมณี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

96 นาง นันทพร มีแสง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

97 น.ส. รัตนา คงแง่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

98 น.ส. นันทพร  ทองหีต พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

99 นาย ชุติพงษ์ สุวรรณบุตร พนักงานประจ าตึก 

100 นาย พนม รสมณี พนักงานประจ าตึก 

101 นาย ณัฐพล สิทธิภักด ี พนักงานประจ าตึก 

102 นาง พัทธนันท์ สมสร พนักงานซักฟอก 

103 นาง สุเจตน์ รินทร์สกุล พนักงานซักฟอก 

104 น.ส. อัญชลียา ล าลีนวล พนักงานซักฟอก 

105 นาง อัญชิษฐา ศรีเรียง พนักงานบริการ 

106 น.ส. สายัน กิจสวน พนักงานบริการ 

107 นาง วาสนา ศรีทองกุล พนักงานบริการ 

108 นาง จินดา เจริญผล พนักงานบริการ 

109 นาง ยุพิน จันทร์ด า พนักงานบริการ 

110 น.ส. ธารารัตน์ รอดรักษา พนักงานบริการ 

 
กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ 

111 น.ส. วิลาวัณย์ รักษภักดี นักโภชนาการปฏิบัติการ 

 
กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม 

112 นาย สุราษฎร์ ทูโมสิก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

113 นาง โชตนากาญจน์ พรหมมาลี พยาบาลเทคนิคช านาญงาน 

114 น.ส. วิรงรอง จรัญรักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

115 น.ส. ทิพย์เกษร ขุนเสถียร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

116 นาง ชุติมา เชาวเลิศ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 



117 น.ส. ประนอม ปานกลาง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

118 น.ส. อรพรรณ ขุนอ าไพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

119 น.ส. ปิยพร แดงชนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

120 น.ส. อัญมณี วัฏิส ุ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

 
กลุ่มงำนประกันสุขภำพยุทธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ 

121 นาง เตือนจิตร พรานเกิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

122 นาง จันทรา จิตตารมย์ เจ้าพนักงานธุรการ 

123 น.ส. นิภร พยัฆค์ เจ้าพนักงานธุรการ 

124 น.ส. สิริพิมพ์ ทิพย์เนตร เจ้าพนักงานธุรการ 

125 น.ส. ณัฏฐนันท์ ภัทรประดับวิทูร เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

126 นาง นิสรา  ชะนางกลาง เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน 

127 น.ส. สุมาลา จันทร์รักษ์ เจ้าพนักงานสถิติ 

128 นาย ประเสริฐ สินประสงค์ พนักงานเก็บเอกสาร 

129 นาง สุภาภรณ์ เนตรเจริญ พนักงานเก็บเอกสาร 

130 น.ส. ยุพิน ม่วงหีต พนักงานเก็บเอกสาร 

131 น.ส. เกษร สินประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

132 นาย ธีรวัฒน ์ สุวรรณ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

133 น.ส. ปาณิสรา แสงเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

134 น.ส. อมรรัตน์ จีนเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

135 น.ส. สุภาภรณ์  ขาวจีน นักวิชาการเงินและบัญชี 

136 น.ส. ฐิติมา ชัยพัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

137 น.ส. ดาราพร สันหลี เจ้าพนักงานพัสดุ 

138 นาง ศิริรักษ์ แพน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

139 นาง ศิริขวัญ สุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

140 น.ส. นทีกานต์ จรก าจัด เจ้าพนักงานธุรการ 

141 นาย ภูวดล ไสหยิด พนักงานบริการ 



142 นาย จรัญ ยาวไทย พนักงานบริการ 

143 นาย อติวัฒน์ คงรัสโร พนักงานบริการ 

144 นาย เลิศชัย โชติรัตน ์ พนักงานบริการ 

145 นาย มาโนชญ์ สรทอง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

146 นาย เอกชัย ชัยกล้า ผู้ช่วยช่างทั่วไป 

147 นาย เทอดศักดิ์ ปานน้อย พนักงานเปล 

148 นาย ยงยุทธ เล็กน้อย พนักงานเปล 

149 นาย พิสิทธิ์ ประทุมทอง พนักงานเปล 

150 นาย ไพโรจน์ ศรีฤทธิ์ พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 

151 นาง ชลภัสสรณ ์ ณ นคร จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
จ้ำงเหมำ 

152 นาย เชาว์ อินทร์หนองทะ พนักงานรักษาความปลอดภัย 

153 น.ส. มัณฑนา ทองหีต พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

154 นาง สุดารัตน์   แก้วกาษร พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

155 น.ส. วันวิสา วิเชียรครุฑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

156 น.ส. สุวัลด ี ศรีเจริญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

157 น.ส. วรินดา หรูนหีม พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

158 น.ส. ธัญญารัตน์ อักษรสม พนักงานช่วยเหลือคนไข้  

159 นาย เศรษฐพงษ์ หนูขาว พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 

160 น.ส. ภัทราวรรณ ตะมัง นักเทคนิคการแพทย์ 

161 น.ส. นฤมล ชวนประสิทธิ์ พนักงานประจ าห้องทดลอง 

162 นาง จันทิมา แก้วกาษร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

163 น.ส. อัญชลี ปานเนื่อง เจ้าพนักงานธุรการ 

164 น.ส. พิชญ์สินี เนติธรรมกุล นักวิชาการสาธารณสุข 

165 น.ส. จุฑามาศ เพ็งสวัสดิ์ 
พนักงานช่วยเหลือคนไข้                                   
(ปฏิบัติงานผู้ช่วยทันตแพทย์) 

166 นาย พิษณุ เพ็งสวัสดิ์ พนักงานเปล 



167 น.ส. เสาวณีย์  เลาหะสราญ เจ้าพนักงานพัสดุ 

168 นาย สิทธิชัย สิทธิภักด ี พนักงานเปล 

169 นาย คเณ ยาวไทย พนักงานบริการ(เก็บขยะ) 

170 น.ส. กนกวรรณ แพเดช พนักงานซักฟอก 

171 
น.ส. สุนีพร ช านาญกร พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานหน่วย จ่ายกลาง) 

172 น.ส. วารุณี ประสานทอง พนักงานบริการ(ท าความสะอาด) 

173 น.ส. ณาตยา กระวินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

174 น.ส. ฉัตรชบา ขีดวัน นักวิชาการสาธารณสุข 

175 นาย อนุรักษ์ พรมแสง พนักงานรักษาความปลอดภัย 

176 น.ส. ซันมา หมื่นท่องวารี เจ้าพนักงานธุรการ 

 


