
รายชื่อสมาชิกชมรม STRONG โรงพยาบาลวังยาง (คิดดีทำดี) 
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2564 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุชิต  ขันทะชา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
2 นางสาวเกียรติสุดา วงศรียา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
3 นางสาวสุพัตรา  สิทธิราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4 นางสาวจุฑาลักษณ์  ประดับคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5 นางสาวอุทัยวรรณ  บุตรดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
6 นางสาวกมลนาฎย์  คึมยะราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
7 นายอรรถวรวุฒิ  ศิริวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
8 นายชลธี  ชาศร ี นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 
9 นางพรรณิภา  ศิริวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

10 นายวิวรรธน์  วงศ์ตาขี่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
11 นางจิรัชญา  อุไรวงศ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
12 นางอมรรัตน์  มณีนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
13 นางสาววันวิสาข์  บุตะภักดิ ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
14 นางสาวศิริพักตร ์ นักบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
15 นางสาวสุคนทิพย์  พิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
16 นางสาววรนิต  พรมกาวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
17 นายกิตติศักดิ ์ วงศ์ศรีชา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
18 นายอนุพล  อินทร์เกษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
19 นางสาวสุกัญญา วงค์เจริญ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 
20 นางสาวนฤนาท    พนาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
21 นายสิทธิรัตน์    กุลสุทธ ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
22 นางสาวนันทนา วงค์แก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
23 นางสาวพิสมัย นักเทศน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
24 นางสาวรุ่งทิวา  เชื้อวงศ์พรหม นวก.สาธารณสุขชำนาญการ 
25 นายอมร  สุขลี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
26 นางสาวพรรณธิดา     ไตรราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
27 นายอภิสิทธ์    จอมเกาะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
28 นางสาวสิรดา    อินทร์ติยะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
29 นางสาวแจ่มนภา      วันนาพ่อ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
30 นางอนุธิดา     พิมลัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 



31 นางสาวพิมพ์ชนก  เจริญขันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
32 นางสาวชนาการต์  โสมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
33 นายธีรวัฒน์   สิทธิราช เภสัชกรปฏิบัติการ 
34 นายหาญศึก   ไกยะฝ่าย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
35 นางสาวขวัญรดา   วงค์คำแพง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
36 นางสาววิไลภรณ์  แสนสามารถ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
37 นางสาวปิญาพร  ชาเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
38 นางสาวชฎาพร  บัวชุม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
39 นางสาวณัฐธิดา  เตโช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
40 นางสาวอาพชรดา  บัวบาน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
41 นางสาวจริยา     วังทะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
42 นางสางอัมพิกา  พ่อบาล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
43 นางสาวสุพรรษา  คำจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
44 นายพินัย กาญบุตร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
45 นางสาววรรษชล  ลุนาวัน จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
46 นายนฤเบศร์  นาคนิล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
47 นางเสาวลักษณ์  สินธววิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
48 นางสาววราภรณ์ เชื้อคำเพ็ง เจ้าพนักงานสาธาณสุขปฏิบัติงาน 
49 นางสาวรวิพร ยะปะนัน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
50 นางสาวขวัญทิพย์ รัชโน นายแพทย์ชำนาญการ 
51 นายวิชญ์ภาส คูสกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ 
52 นางสาวบรรจวรรณ จิตอำนวย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
53 นางสาวพรรณธิดา     ไตรราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
54 นายอภิสิทธิ์   จอมเกาะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
55 นางนิชาภา  สาสอน นวก.การเงินและบัญชี 
56 นายแวว  วงค์หนายโกด ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) 
57 นายปัญญา  พ่อศรีชา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
58 นางนันท์นภัส  วงศ์แสนไชย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
59 นางสาวแว่นทิพย์  บุญก้อน นวก.พัสดุ (ปฏิบัติหน้าที่การเงิน) 
60 นางสาวจุฑารัตน์     สูญราช พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
61 นางสาวบุญญาลักษณ์   พรามดิ่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
62 นางสาวสุรีฉาย      หลาบโพธิ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
63 นายวิโรจน์     ศรีสงคราม พนักงานขับรถยนต์ 
64 นางสาวหวานตา    ชาเทราช พนักงานบริการ 



65 นางสาวอรอุมา  โพนแสนคำ พนักงานบริการ 
66 นายเอกสิทธิ์     วงค์ดวงผา พนักงานบริการ 
67 นายพรรณวัทน์     กำริสุ พนักงานขับรถยนต์ 
68 นางสาวปิยานุช      ปู่บุตรชา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
69 นายพิทักษ์     ใจเที่ยง พนักงานบริการ 
70 นางสมหมาย ศรีบุญเรือง พนักงานซักฟอก 
71 นางจรินพร  วงศ์คำแพง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
72 นางสาวสุดธิดา     พ่อแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
73 นางสาววัชราภรณ์     พิละมาศ จพ.การเงินและบัญชี 
74 นส.ศิริลักษณ์  หลานเศรษฐา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
75 นส.รัชนีพร  พระชัย  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
76  นายธนาคม  วงศ์ตาขี่ พนักงานทั่วไป 
77 นายพัฒชัย ศรีบุญเรือง พนักงานขับรถยนต์ 
78 ส.อ.หญิง กาญจนา  สุขสบาย พยาบาลวิชาชีพ 
79 นางสาวศุภกานต์ ไตรราช   พยาบาลวิชาชีพ 
80 นางสาวนพมาศ  บัวชุม นักวิชาการสาธารณสุข (รพ.สต.โคกสี) 
81 น.ส.ชมพูนุช  พละปี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
82 นางพัลภา  หลานเศรษฐา พนักงานทั่วไป 
83 นางสาวอาทิตญา เพชรดีคาย พนักงานช่วยการพยาบาล 
84 นางสาวพิกุล  กุลนะ พนักงานบริการ(ซักฟอก) 
85 นางสาวอุดม  ศรีแสง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 
86 นายศิริวัตร   สอนพิมพ่อ ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
87 นางสาวอนงค์นารถ  เพชรดีคาย  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
88 นางสาววิภาวี วงค์เจริญ นักวิชาการพัสดุ 
89 นางสาวทิพวรรณ สุนา นักวิชาการสาธารณสุข 
90 นางสีไพ เชื้อตาคม  พนักงานบริการ  
91 นางอรพิน โคตรตาแสง  พนักงานบริการ  
92 นางสาวศศิมา  แสงสัย พนักงานบริการ  

 



 

ข้าราชการ, 56.52

พนักงานราชการ, 
5.43

พนักงานกระทรวง, 
19.57

ลูกจ้างชั่วคราว
(รายเดือน), 3.26

ลูกจ้างชั่วคราว
(รายวัน), 15.22

สัดส่วนบุคลากรโรงพยาบาลวังยาง 
แยกตามประเภทการจ้าง

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวง

ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)


