
 

รายชื่อสมาชิก “ชมรมคณุธรรม จริยธรรม โรงพยาบาลเวียงหนองลอง Strong” 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 

1 น.ส.มัลลิกา โมกขะสมิต นายแพทยชาํนาญการพิเศษ 

2 นายยงวิทย พิงคะสัน นายแพทยปฎิบัติการ 

3 นายณัฐนวัช  วงคคม นายแพทยปฎิบัติการ 

4 นางสาวชนิตา ชัยชาญ นายแพทยปฎิบัติการ 

5 นางมาลา   วงคคํา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ 

6 นางจุฬารัตน  ประทุม พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

7 นางสาวกาญจนา แซยับ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

8 นางสากนกวรรณ กาเปา ทันตแพทยปฏิบัติการ 

9 นางจันทรฉาย  พัฒนพงศ เภสัชกรชํานาญการ 

10 นางสาวปณชญา กัญญเทพ เภสัชกรชํานาญการ 

11 นายวีรยุทธ กันทะมูล เภสัชกรปฎิบัติการ 

12 นายชินพันธ เลือดนักรบ นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 

13 นางสาวรุงนภา วิญญาเงือก นวก.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

14 นายประดษิฐ   วังธิยอง จพง.สาธารณสุขชุมชนชาํนาญงาน 

15 นางศิริพร   เตชะอินทร พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

16 นางกนกวรรณ   ยองจา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

17 น.ส.ศิรจิันทร   ศุภปรญิญา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

18 นางสาวพรรณภิา   เตปน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

19 นางสาวอรทัย  แสงหงษ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

20 นางเกศมณี ตอวงศ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

21 นางสาววันทนา ชมภูทัน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

22 น.ส.กรรณิการ ใจงิ้วคํา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

23 นางอัจฉราพร ใจหงษ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

24 น.ส.สุพรรณี ฝนพะยอม พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

25 น.ส.ปรีญาภรณ งามชื่น พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 

26 นางศิรินทิพย ลวงจันทร พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

27 น.ส.จิตติมา สุยะพันธ พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

28 นางสาวลีดา ฝนพะยอม พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

29 นางลมัย รูเท่ียง พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 

30 นางชุลีกรณ กันทะนดิ จพง.ทนัตสาธารณสุขชํานาญงาน 

31 นางสาวสุทธิดา เกิดชาง จพง.ทันตสาธารณสขุชํานาญงาน 

32 น.ส.ทัศวรรณ ทันใจ จพง.เภสัชกรรมปฎิบัติงาน 

33 น.ส.วนิดา  กัณทะมูล จพง.เภสัชกรรมชํานาญงาน 

34 น.ส.จิราพรรณ ใจพรหม นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 

35 น.ส.จารุณ ี ไทยกรรณ นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 

36 น.ส.อินธิรา ปนญาติ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

37 นางวาสนา ชายสุทธิ ์ นักรังสีการแพทยปฏิบัติการ 

38 น.ส.สุภิดา จินดาหลวง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 

39 น.ส.อังคณา เตชะคํา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

40 น.ส.อัญชิษฐา ตาโละ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

41 นายวรวุฒ ิ คําปญญา นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 

42 น.ส.กรรณิการ ฝนพรม นักกายภาพบําบัด 

43 นายสงวน   มั่นขัน พนักงานเภสัชกรรม 

44 นางศรีจันทร   ปนดอนตอง พนักงานชวยเหลือคนไข 

45 นางภีรณพัช เสนจันทรฒิไชย นวก.การเงินและบัญชี 

46 นายสิรภพ อุตสม นวก.คอมพิวเตอร 

47 นางนิภาพร พญาวงษ จพ.การเงินและบัญชี 

48 นางอรินดา ชางขาย จพ.ธุรการ 

49 นางประทุม เตชะคํา พนักงานทั่วไป 

50 นายเกียรติรนัดร      อินตะปน พนักงานขับรถ 

51 นายสุชาต ิ แกวฉวี พนักงานขับรถ 

52 นายวิชัย นอยแฮ พนักงานขับรถ 

53 นางอุไรวรรณ ประจงพร พนักงานท่ัวไป 

54 นายเอกพันธ ปนศรสีุข ผูชวยเหลือคนไข 

55 น.ส.อภิชญา ทุนกาศ พนักงานบัตรรายงานโรค 

56 น.ส.สสิมาภรณ วรรณคํา ผูชวยเหลือคนไข 

57 น.ส.จิราภรณ ใจใหญ ผูชวยเหลือคนไข 

58 นายสมชาย เกตุสุวรรณ นายชางเทคนิค 

59 น.ส.ยุวิดา นันทะลา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

 
 
 
 
 



 
 
 

ลําดับ ชื่อ- สกุล ตําแหนง 

60 น.ส.รชัฎาภรณ โตแกว นักวิชาการพัสดุ 

61 น.ส.ธัญลักษณ คําภิระ พนักงานชวยเหลือคนไข 

62 นายวิเชษฐ กาแพร พนักงานท่ัวไป 

63 น.ส.นฤมล ตะปน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

64 น.ส.ธนาภา ปะวัลละ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

65 น.ส.สุดารัตน ปูอุตรี จพ.เวชสถิติ 

66 นายวชิรวิทย ตอติดวงค พนักงานเปล 

67 นายภทร บวรมงคลกิจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

68 น.ส.อรพรรณ ปญโญยอด พนักงานธุรการ 

69 นายปรัชญา ไชยเดช พนักงานขับรถ 

70 น.ส.บุปผาชาต ิ พรมา พนักงานชวยเหลือคนไข 

71 น.ส.ประภพรรณ พรหมซาว ผูชวยเหลือคนไข 

72 นายกัมปนาท บุญทา คนสวน 

73 นายนิรุตต เขื่อนติ พนักงานทั่วไป 

74 น.ส.พิชญาภา รัตนทะนุกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

75 น.ส.นงนุช ปนใจ พนักงานการเงินและบัญชี 

76 นายเดชา จันดง พนักงานซักฟอก 

77 นายนพรัตน สุวรรณหลา พนักงานวิทยาศาสตร 

 


