รายชื่อสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

กลุ่มงำน

1

นำยทนง วีระแสงพงษ์

2

นำยสุขุม พิริยะพรพิพัฒน์

3

นำยอิทธิพล อุดตมะปัญญำ

4

นำงดำรำรัตน์ โห้วงศ์

5

นำยไพรรัชต์วิริต วิริยะภัคพงศ์

6

นำยสมเกียรติ ทองเล็ก

7

นำงสำวจำมจุรี สุภัทรกุล

8

นำงสำวชุติญำ บุญพงศ์ไพศำล

ตำแหน่ง
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
สระแก้ว
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ(ด้ำน
เวชกรรม)
นำยแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ(ด้ำน
เวชกรรม)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ
(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ
(ด้ำนบริกำรทำงวิชำกำร)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
พิเศษ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
พิเศษ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

9

นำงณัฐภรณ์ มลิจำร

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

10 นำงสำวสมใจ พันธุเวช

เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

11 นำงสำวณภัค ศรีวิลัย

นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตั ิกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

12 นำงกรพินธุ์ คุณำพรพิทักษ์

นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตั ิกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

13 นำงสำวกฤษณี ประยงค์เพ็ชร

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

14 นำงสำวไพลิน วัตมะณี

นักทรัพยำกรบุคคล

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

15 นำงสำวเกษรำพร จันทร์ศิริ

นักทรัพยำกรบุคคล

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

16 นำงสำววนิดำ ทัศนชัยสิทธิ์

นักทรัพยำกรบุคคล

บริหำรทรัพยำกรบุคคล

17 นำยปรำโมทย์ บุญเปล่ง

นิติกรชำนำญกำรพิเศษ

18 นำยมนตรี โอวำทสุวรรณ

นำยช่ำงเทคนิคชำนำญงำน

กฎหมำย
กฎหมำย

19 นำยพิชิตชัย เชิดชู

นิติกรชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
พิเศษ
เจ้ำพนักงำนเวชสถิติชำนำญงำน

20 นำงกัลยำรัตน์ จตุพรเจริญชัย
21 นำยสำคิด ทัศพินิจ

ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
บริหำรทรัพยำกรบุคคล

กฎหมำย
พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข
พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงำน

22

นำยทรงพล เพียเพ็งต้น

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขอำวุโส

พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

23

นำงสำวผกำมำศ ปฏิหำรย์

เจ้ำพนักงำนสถิติชำนำญงำน

พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

24

นำยปิยะณัฐ วิเชียร

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

25

นำยจิระเดช ช่ำงสำย

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร

พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

26

นำยสรณพ ลำดนอก

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

27

นำงรมย์ชลี ประเสริฐศรี

เจ้ำพนักงำนสถิติปฏิบัติงำน

พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

28

นำยธนกฤต นิธิตันติปัญญำ

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร

พัฒนำยุทธศำสตร์สำธำรณสุข

29

นำยสำนิษ ศิริปิ่น

เภสัชกรชำนำญกำรพิเศษ

30

นำงสำวปรำรถนำ ชำมพูนท

เภสัชกรชำนำญกำร

31

นำงสำวโสพิศ เขำมะหิงษ์

คุ้มครองผู้บริโภค

32

นำยนวพรรษ นำครอง

เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมชำนำญงำน

33

นำยชรัช ทิพย์วัลย์

เจ้ำพนักงำนเภสัชกรรมชำนำญงำน

คุ้มครองผู้บริโภค

34

นำงจรินทร์ญำ คล้ำยปักษี

เภสัชกรชำนำญกำร

คุ้มครองผู้บริโภค

35

นำงสำวพรยมล แซ่จุ่ง

เภสัชกรปฏิบัติกำร

คุ้มครองผู้บริโภค

36

นำงสำวจริยำ จิตประดับ

เภสัชกรปฏิบัติกำร

คุ้มครองผู้บริโภค

37

นำงสำวปรุงใจ ปำจรียำนนท์

เภสัชกรปฏิบัติกำร

คุ้มครองผู้บริโภค

38

นำงสำววันบูชำ เพ็ชรรัตน์

เภสัชกรปฏิบัติกำร

คุ้มครองผู้บริโภค

39

นำงสำวกำญจนชนก แผ่นทิพย์ เภสัชกรปฏิบัติกำร

คุ้มครองผู้บริโภค

40

นำงสำวธัญวรัตม์ ชุมแวงวำปี

คุ้มครองผู้บริโภค

41

นำงกชพรรณ หำญชิงชัย

เภสัชกร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

42

นำยณัฐกริช โกมลศรี

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร
พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร

43

นำงสำวรำไพร คำฉัตร

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร

44

นำงสำวภคภรณ์ ธงเทียว

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร

45

นำงสำววรรนิภำ เกลี้ยงสุวรรณ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร

คุ้มครองผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค
คุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงำน

46

นำยอำทิตย์ ค้ำเจริญ

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร

47

นำยธีระ แสงสุรเดช

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร

48

นำยภัททิยะ สุขโข

พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร

49

นำงสำววิไลลักษณ์ พรมรุกชำติ

50

นำงสำวทัศนวรรณ ชัยบิล

51

นำยสมบัติ พึ่งเกษม

นำยช่ำงศิลป์ชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนโสตทัศนศึกษำ
ปฏิบัติงำน
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

52

นำยสมโภชน์ เจริญยิ่ง

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

53

นำงสำววรรณวิมล สุรินทร์ศักดิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคติดต่อ

54

นำงจุฑำรัตน์ ศักดิ์เติม

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ควบคุมโรคติดต่อ

55

นำยสุรเชษฎ์ งำมวงษ์

นักวิชำกำรสำธำรณสุข

ควบคุมโรคติดต่อ

56

นำงสำวชวนชม ผำสุก

ผู้ประสำนงำนโครงกำร

ควบคุมโรคติดต่อ

57

นำงสำวฐิติมำ ตันประดิษฐ

ผู้ประสำนงำนโครงกำร

ควบคุมโรคติดต่อ

58

นำยวสุวัส จรัสมณีกุล

นำยแพทย์ชำนำญกำร

ควบคุมโรคติดต่อ

59

นำงสำวปัณฑิตำ กลิ่นนวล

นักวิชำกำรสำธำรณสุข

ควบคุมโรคติดต่อ

60

นำงสำวอริสำ ดำรงค์ดี

นักวิชำกำรสำธำรณสุข

ควบคุมโรคติดต่อ

61

นำยสมบัติ สมบัติวงษ์

62

นำยสุรชัย เทียมพูล

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

ประกันสุขภำพ
ประกันสุขภำพ

63

นำงสำวมะลิวัลย์ อยู่ทองหลำง นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

ประกันสุขภำพ

64

นำงสำวกิตติมำ ชมสนธิ์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน

ประกันสุขภำพ

65

นำงสำววรำภรณ์ ตะบุตร

ประกันสุขภำพ

66

นำงลอองจันทร์ คำภิรำนนท์

67

นำยจำตุรงค์ จันทร์เรือง

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
พิเศษ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

68

นำงสำวสุลีรัตน์ เพ็ชรสมบัติ

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ส่งเสริมสุขภำพ

69

นำงสำวนภำพร เนตรแสงศรี

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

ส่งเสริมสุขภำพ

70

นำงสำวศิริพร ดำรำภูมิ

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

ส่งเสริมสุขภำพ

พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร
พัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร
ควบคุมโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภำพ
ส่งเสริมสุขภำพ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

กลุ่มงำน

ตำแหน่ง

71

นำงสำวสุภำวรรณ จันทนำวงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข

ส่งเสริมสุขภำพ

72

นำงสำวเครือวัลย์ มีชำนำญ

นักวิชำกำรสำธำรณสุข

ส่งเสริมสุขภำพ

73

นำงสำวศยำ ศรีสำมำรถ

74

นำยสุภรัฐ แย้มมำ

ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร
ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร

ทันตสำธำรณสุข
ทันตสำธำรณสุข

75

นำงสำวเมณิสำ วัลยำนนท์

ทันตแพทย์ปฏิบัติกำร

ทันตสำธำรณสุข

76

นำงนคลธร พิณแพทย์

ทันตสำธำรณสุข

77

นำงสำวปรำณีต เกตุชำติ

78

นำงสำวณัฐกุล ของนำ

79

นำงพำณี วสนำท

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข
ชำนำญงำน
นักวิชำกำรสำธำรณสุข
(ทันตสำธำรณสุข)
พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร

80

นำงสำววนัฐศนันทร์ อินทร์จันดำ

นักจัดกำรงำนทั่วไป

81

นำงสำวสุธำทิพย์ ปริญญวัฒน์

บริหำรทั่วไป

82

นำงสุดำรัตน์ ตะเภำพงษ์

83

นำงสำวเกษรำภรณ์ โชติ
ทินวัฒน์

84

นำงสำวดำหวัน สุขทิศ

85

นำงสำวอภิชญำ กัณหำรี

นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
ชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
ปฏิบัติงำน
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
ชำนำญงำน
นักวิชำกำรเงินและบัญชี

86

นำงสำวนิษฐำ สุกใส

เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

บริหำรทั่วไป

87

นำงสำวสุพรรณี โสภำเคน

เจ้ำพนักงำนธุรกำร

บริหำรทั่วไป

88

นำงสำวอนงค์อร นะนุนำค

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

บริหำรทั่วไป

89

นำงสุชำดำ รีไพโรจน์

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

บริหำรทั่วไป

90

นำงสำวอรทัย เหล่ำเขตรกรณ์

นักวิชำกำรเงินและบัญชี

บริหำรทั่วไป

91

นำงธัญวรัตม์ เจริญจิตต์

เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน

บริหำรทั่วไป

92

นำยมำนนท์ คำตัน

นำยช่ำงโยธำชำนำญงำน

บริหำรทั่วไป

93

นำงสำวอรอนงค์ ระห้อย

เจ้ำพนักงำนพัสดุชำนำญงำน

บริหำรทั่วไป

94

นำงนำตยำ ปัทธิสม

นักวิชำกำรพัสดุ

บริหำรทั่วไป

95

นำงสำวสริญญำ วันดีรำช

นักวิชำกำรพัสดุ

บริหำรทั่วไป

ทันตสำธำรณสุข
ทันตสำธำรณสุข
บริหำรทั่วไป
บริหำรทั่วไป
บริหำรทั่วไป
บริหำรทั่วไป
บริหำรทั่วไป
บริหำรทั่วไป

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

กลุ่มงำน

ตำแหน่ง

96

นำยรุ่งนิรันดร์ คุ้มทอง

นำยช่ำงโยธำ

บริหำรทั่วไป

97

นำงเอื้องพร ภัคคะธำรำ

นักจัดกำรงำนทั่วไป

บริหำรทั่วไป

98

นำงรัศมี โคตรโยธำ

เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

บริหำรทั่วไป

99

นำยเอกชัย ปัทธิสม

บริหำรทั่วไป

100 นำยอำนำจ อำนรรฆ

พนักงำนขับรถยนต์
พนักงำนขับรถยนต์

101 นำยพงศกร ช่ำงต่อ

พนักงำนขับรถยนต์

บริหำรทั่วไป

102 นำยประเทือง จินดำทิพย์

พนักงำนขับรถยนต์

บริหำรทั่วไป

103 ว่ำที่ร.ต.จิระพงศ์ ใสยเวช

พนักงำนขับรถยนต์

บริหำรทั่วไป

104 นำงสำววำรุนี วงษำ

บริหำรทั่วไป

106 นำงเพียงใจ เกษถนอม

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
ชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำร

107 นำงสำวสุรีรัตน์ รอดสีปุก

พนักงำนพิมพ์

บริหำรทั่วไป

108 นำยพิทยำ เศษวงค์

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

บริหำรทั่วไป

109 นำยศิลำ ศรีทะนุ

พนักงำนขับรถยนต์

บริหำรทั่วไป

110 นำยธีวัฒน์ ใครอินทร์

พนักงำนขับรถยนต์

บริหำรทั่วไป

111 นำยประวิทย์ คำนึง

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

112 นำงสำวนำรีรัตน์ ประเสริฐศรี

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

อนำมัยสิ่งแวดล้อม
อนำมัยสิ่งแวดล้อม

113 นำงบุญเรือน เอี่ยมสะอำด

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

อนำมัยสิ่งแวดล้อม

114 นำงอรพิน ภัทรกรสกุล

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

115 นำงสำวธนัชญำ ปิงกุล

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
พิเศษ
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

116 นำยศิรธันย์ สุนทรอัครพงษ์

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

117 นำงสำวสมใจ วรรณประโพธิ์

เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

118 นำยอนุกูล อุทจิตร์

พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

119 นำยศรำกูล อมรรัตนชัย

พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

120 นำงกฤษณำ ฤทธิ์เดช

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

กำรแพทย์แผนไทย

105 จ.ส.อ.นริศ ล้วนไพรินทร์

บริหำรทั่วไป

บริหำรทั่วไป
บริหำรทั่วไป

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มงำน

121 นำงสำวนุชรี บวงสวง

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชำนำญงำน

กำรแพทย์แผนไทย

122 นำงสำวชญำภำ กันพงษ์

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน

กำรแพทย์แผนไทย

123 นำงบุญทม หนำสมัย

หมอนวดแผนไทย

กำรแพทย์แผนไทย

124 นำยสุวรรณ พรมน้อย

หมอนวดแผนไทย

กำรแพทย์แผนไทย

125 นำงสำวมินตรำ ปัดสงค์

กำรแพทย์แผนไทย

126 นำงปรำณี บุตรสี

แพทย์แผนไทย
หมอนวดแผนไทย

127 นำงสำวธัญวรัตน์ สุขพิทักษ์

หมอนวดแผนไทย

กำรแพทย์แผนไทย

128 นำงวำสนำ นำคะ

หมอนวดแผนไทย

กำรแพทย์แผนไทย

129 นำยเสกสรรค์ คงอำชีวกิจ

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

130 นำงสำวปิยะมำศ ตำมศรี

นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร

สุขภำพจิตและยำเสพติด
สุขภำพจิตและยำเสพติด

131 นำงสำวเกศรำพร สีสงครำม

นักวิชำกำรสำธำรณสุข

สุขภำพจิตและยำเสพติด

132 นำงสำวเปรมกมล ขวนขวำย

นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร

ตรวจสอบภำยใน

133 นำงสำววรำงคณำ ศิวิลัย

เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยใน

กำรแพทย์แผนไทย

