
ที่ ชื่อ สุกล ตําแหนง หมายเหตุ

1 นายศรีไพร ทองนิมิตร นายแพทยชํานาญการพิเศษ

2 นายกิตติธัช กอสกุล นายแพทยปฏิบัติการ

3 นายประวีณ           อึ้งสกุล  นายแพทยปฏิบัติการ

4 นางสาวพุธิตา สุรวิชัย ทันตแพทยปฏิบัติการ

5 นางสาวเกสรา  มณีวงษ ทันตแพทยปฏิบัติการ

6 นางสาวฐิตารีย   พิเชฐโสภณ ทันตแพทยปฏิบัตกิาร

7 นางนงคเยาว คําโสภา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ พิเศษ

8 นางปราณี สดุสวาท จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน

นางสาวอินทิยา ยอดจักร จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน

9 นางสาวสุภาภรณ ศรีนาม พนักงานบริการ

10 นางสาวจันทิมา กลําเงนิ เจาพนักงานชวยเหลอืคนไข

11 นางพันธุทิพย วรรณะ เภสัชกรชาํนาญการ

12 นางสาววัลยา สุนทรา เภสัชกรชํานาญการ

13 นายขจรยศ สุวรรณ เภสัชกรชํานาญการ

14 นางสาวศิรินทิพย ศิลาวรรณ เภสัชกรชาํนาญการ

15 นางสาววีรานันท สบืหลา เภสัชกรปฏิบัติการ

16 นางสาวภัทรชนก สุนทรธีรกุล เภสัชกรปฏิบัตกิาร

17 นางสาวเสริมศิริ กงศรี เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

18 นางสาวปาณิสรา บุญนํา เภสัชกร

19 นางรจนา สภุาพ พนักงานเภสัชกรรม

20 นางสาวลัดดาวรรณ นาคผิว จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน

21 นางจันจิรา ประถมภาส จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน

22 นางศนิชา แซอึ้ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

23 นางสาวชนิดา นวรัตนากร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

25 นางกุนตลา ปุณณาจุติกา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

26 นางสาววิจิตรา เชื่อมลิขิตตระกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

27 นางภัทนภา ธรรมบุตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

28 นางสาวอัมพิกา ดอกพอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

29 นางทัศนียวรรณ โอวัฒนานวคุณ พนักงานชวยเหลือคนไข

30 นางสาวปวริศา บริสุทธิ์ พนักงานชวยเหลือคนไข

อําเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ  ป 2564 

รายชื่อสมาชิก ชมรม STRONG  โรงพยาบาลไพรบึง 



31 นางวราภรณ บังเอิญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

32 นางสาวศิริวรรณ วงษเลิศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

33 นางปฎจภรณ สนสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

34 นางสุพรรณ ทองมนต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

35 นางปภังกร สมศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ



ที่ ชื่อ สุกล ตําแหนง หมายเหตุ

36 นางอรอนงค กันทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

37 นางสาวปวริศา ชาลวีรกิตติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

38 นายวรพัทธ ธนินทพรสิริ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

39 นางวิยะดา ศรภีักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

40 นางสาวธนาลักษณ มงคลสาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

41 นางสาวพุทิตา มะลิพันธ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

42 นางนงเยาว ศรีไชย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร

43 นายชัชวาล โสพันธ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

44 นางสาวธันยาภัทร จันทรรุงเรอืง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

45 นางสาวณฐโณทัย ดวงมณี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร

46 นางสาวณัฐริกา วังคะฮาต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

47 นางสาวอรพิน วงษนิล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

48 นางสาวจินตนา สหีากุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร

49 นางนารีรัตน พันชนะ พนักงานชวยเหลอืคนไข

50 นางสาวรัษฎากร บุญรวม พนักงานชวยเหลือคนไข

51 นายเศกสรรค พันธแกน พนักงานเปล

52 นายเกาภพ       นมัสการ พนักงานเปล

53 นางสาวทัศนีย วารินทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

54 นางธาดารัตน เวียงสิมา พยาบาลวิชาชีพปฏิติบัติการ

55 นางสาวมัลลิกา เสนคราม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

56 นางสาวธันยนันท ศรภักดีธนกิจ พนักงานชวยเหลือคนไข

57 นางอรชร คุณสวุรรณบุตร พนักงานชวยเหลือคนไข

58 นางดลชนก พิทยาพล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

59 นางศศิญาภา วันทะวงษ พนักงานชวยเหลือคนไข

60 นางอริสา สุพรรณ พนักงานชวยเหลือคนไข

61 นางสาววิลาวัลย หอมสมบัติ พนักงานชวยเหลือคนไข

62 นางสาวณฐพัฒน โพธิ์อุดม พนักงานบริการ

63 นายอรรถกร อายุวงษ พนักงานบริการ

64 นางสาวพิมลทิยา ศรีคราม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

65 นางสาวแสงจันทร เบ็ญมาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
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66 นางสุภาพร สายสิญจน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

67 นางกัลยาณี พรหมมานนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

68 นายปกรณ แกวหลอ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

69 นางอรุณรัตน ระกิติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

70 นางดุษฎี โสภาพ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ

ที่ ชื่อ สุกล ตําแหนง

71 นางณัฐกาญจน วันทานุรักษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

72 นางสาวสุอาภา สายสังข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

73 นางขวัญลดา เถระพันธ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

74 นางอรทัย ไพรบึง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

75 นางชมภู แหวนเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

76 นางสาวธัญชนก คํานนท พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

77 นางสาวเสาวภา สุคะตะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

78 นางสาวภาคินี ดวงมะณี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

79 นายนรินทร วรรณวงษ พนักงานชวยเหลือคนไข

80 นายเศกสรรค พิลัย นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ

81 นางณัฐชา โชติจักรดิกุล นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ

82 นางสาวฉัตรชนก คูณแกว จพ.วิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติงาน

83 นางสาวธฤติพันธ สมนอณิกุล พนักงานชวยเหลือคนไข

84 นายอนุทิน อุตมะ พนักงานบริการ

85 นายฐิติกร ศรเีรือง นักกายภาพบําบัดชํานาญการ

86 นางสาวพรศุภางค หนองมวง นักกายภาพบําบัดปฏิบัตกิาร

87 นางไหม ดิษประสพ พนักงานบริการ

88 นางสาวพิมพวลัย ไชณวงษ แพทยแผนไทย

89 นายญาณฐิติ ศรบุญทอง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

90 นางอรุณทิพ สุวรรณดี โภชนากรชํานาญงาน

91 นายเอกสิทธิ์ พาลี จพ.เครื่องคอมพิวเตอร

92 นายบุรฉัตร นรสิงห พนักงานบริการ

93 นางสาวนพรรษสรณ สืบวงศ จพ.เวชสถิติชํานาญงาน

94 นางสาวธิตยิา จําปาเรือง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ

95 นายเอกสิทธิ์ สิทธิศร พนักงานบริการ
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96 นางกิตตยิาพร อวนสมิมา พนักงานชวยเหลือคนไข

97 นางสาวสาวิตรี สมจันทร พนักงานชวยเหลอืคนไข

98 วาที่รอยตรี เอกลักษณ จันเปรียง เจาพนักงานสถิติ

99 นางสาวกิตติยา อุนแกว เจาพนักงานพัสดุ

100 นายธีรวุธ คําโสภา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

101 นางสาวอมรรัตน อดกลั้น จพ.ธุรการชาํนาญงาน

102 นางสาวนงคลักษณ บุญไชยโย พจ.การเงินและบัญชชีํานาญงาน

103 นางสาวสุทธิลักษณ บุญรวม นวก.การเงินและบัญชี

104 นางสาวธิลากรณ พุมไม เจาพนักงานพัสดุ

105 วาที่รอยตรีหญิงปราณีย   รุงแสง จพ.การเงินและบัญชี

ที่ ชื่อ สุกล ตําแหนง

106 นางสาวพชรนันท คําเครื่อง จพ.การเงินและบัญชี

107 นางสาวจุฑารัตน บุญวงค เจาพนักงานธุรการ

108 นางสาวศศิวิมล กงลอม เจาพนักงานธุรการ

109 นายพีรธัช คําโสภา พนักงานประเมินผล

110 นางสาววิชุดา     บัวทอง พนักงานทําความสะอาด

111 นายธีระพงษ คุณสุวรรณบุตร หัวหนาหมวดรถยนต

112 นายมณีกร แกวกัณหา พนักงานบริการ

113 นายศุภกฤร ปยะอัครเดช พนักงานบริการ

114 นายณัฐพงษ วงษปลั่ง พนักงานขับรถยนต

115 นายอนุรักข ธรรมคุณ พนักงานบริการ

116 นายโสภณ โยธี นายชางเทคนิค

117 นายสําเรงิ แกวกัณหา พนักงานบริการ

118 นายบุญเลิศ จรเด็จ พนักงานบริการ

119 นายสุพิศ สุพรรณ พนักงานบริการ

120 นายเฉลมิวัฒนา  สีแก พนักงานรักษาความปลอดภัย

121 นายธีร บังเอิญ จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน

122 นางสุภัทริดา วันทะวงษ พนักงานชวยเหลือคนไข
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