
ที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ

1 นายจารึก   ประค า ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน

2 นางสาววชิราภรณ์   สอระสัน นายแพทย์ช านานการ

3 นางสาวปยิะนุช    วรัิตน์เกษ ทนัตแพทย์ช านาญการ

4 นายภคันันท ์   กัลยาณมิตร ทนัตแพทย์ปฏบิติัการ

5 นายจิตรกร    มาตยวงศ์ เภสัชกรช านาญการพเิศษ

6 นางกัญจน์รัตน์   มาตยวงศ์ เภสัชกรช านาญการ

7 นายอนิรุจน์    วภิกัด์ิ เภสัชกรปฏบิติัการ

8 นางสาวธนาวดี   แสนค า เภสัชกรปฏบิติัการ

9 นางสาวศรีสุพรรณ   วรรณเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

10 นางศิริวรรณ   ช่วยรักษา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

11 นางศศิธร   ก าทองดี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

12 นางพรนภสั   แสงเพชร พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

13 นางสุดาทพิย์   หารจ าปา พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

14 นางปรียาวดี   บญุไชยโย พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

15 นางจารุวรรณ   ภารจรัส พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

16 นางสาวหทัยา   เสริฐเลิศ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

17 นางสวทิ   วรพนัธ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

18 นางสาวละไม   แกมนิรัตน์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

19 นางศิริพร   เรืองแสง พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

20 นางรัชฎาภรณ์   ภโูอบ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

21 นางสาวชลธริา   ชุ่มมณี พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

22 นางกัลยาณี   พนมภมูิ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

23 นางตุลาพร   แดงบญุเรือง พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

24 นางเบญจพร   หงษท์พั พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

ทะเบียนสมาชิก 

“ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลนามน”



25 นางสาววดีารัตน์   ถิ่นวนั พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

26 นางประภากร   วรชัย พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

27 นางสาวนภาลัย   ไตรทพิย์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

28 นายอนุกูล   อรรถวลัิย พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

29 นางสาวรุ่งธวิา   สมใจ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ

30 นางสาวพลอยจิรา   พมิพร์ส พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

31 นางสาวนฤมล   พากเพยีร พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

32 นางสาววราภรณ์   ฆารสวา่ง พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

33 นางสาวปยินุช   สมทพิย์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

34 นางสางรัตติกาล   ศรีแพงมน พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

35 นางสาวอนุสรา   ศรีแพงมน พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

36 นางสาวณัฐมาภรณ์   บญุศาสตร์ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

37 นางสาวชนัญชิตา   ภหูนองโอง พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

38 นางสาวรุจิราภรณ์   วงษอ์ินอยู่ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

39 นางธภิากรณ์   ปอ้มศรี พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

40 นางสาวอรวรรณ   นันรุ่ง พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

41 นางสาวลภสัรดา   วรสาร พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

42 นางสาวสุจิตรา   แดงบญุเรือง พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

43 นางสาวดวงดาว   มาตจรัญ พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

44 นางสาวปวณีา   ภาดิลก พยาบาลวชิาชีพปฏบิติัการ

45 นายโชติกา   อ านักขันธ์ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติ(เวชกิจฉุกเฉิน)

46 นางศิริมา    ปริมา จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน

47 นางอรุณีย์   เดชพรรณา จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน

48 นายอรรถวทิย์    เนินชัด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน

49 นางอภญิญา   กองอุดม จพ.รังสีการแพทย์ช านาญงาน

50 นางทพิย์วลัย์    ไพศาล นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

51 ส.อ.สนั่น   ปนัทะนนท์ จพ.การเงินและการบัญชีช านาญงาน



52 นางสาวฐิติวรรณ    พลกุล นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติการ

53 นางสาวอลิษา    จุนันท์ จพ.เวชสถิตช านาญงาน

54 นางสาวสวติตา    จรัสแสง จพ.เภสัชกรรมปฏบิติังาน

55 นางสาวนภาพร    สิงคิบตุร จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน

56 นางสาววภิาพร    ค ายศ จพ.เภสัชกรรมปฏบิติังาน

57 นายโกเมนทร์    ศรีสังข์ นวก. สาธารณสุขปฏบิติัการ

58 นางสาวนิภาพร   เพยีรสดับ จพ.เภสัชกรรมปฏบิติังาน

59 นายชัยมงคล    ศรีภกัดี นวก. คอมพวิเตอร์ปฏบิติัการ

60 นายกฤษฎา   วรรณจักร นักเทคนิคการแพทย์ปฏบิติัการ

61 นายธนารัตน์    เรืองสาย นักกายภาพบ าบดัปฏบิติัการ

62 นายววินัชัย    จันทอาด นักกายภาพบ าบดัปฏบิติัการ

63 นางสาวปทัมา    สุริยวงศ์ นักกายภาพบ าบดัปฏบิติัการ

64 นางสาววลิานี    วงษช์ารี นักกายภาพบ าบดัปฏบิติัการ

65 นางนวนัวสิาข์    พรหมเมตตา แพทย์แผนไทยปฏบิติัการ

66 นายทกัษนัย    พศัดุ นวก. สาธารณสุขปฏบิติัการ

67 นางสาวลออรัตน์    จิตต์พงษ์ นวก. สาธารณสุขปฏบิติัการ


