
EB19 ข้อ 2 

ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเมืองปาน 

1. สมาชิกกลุ่ม 

1. พันโทศุภชัย  คูสุวรรณ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 

2. นางสาวพิณญาดา ดวงสาร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

3. นางอ าพร    ค าปะละ  จพ.ธุรการช านาญงาน 

4. นายสัญญา   มีมานะ  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

5. นายสมคิด    วังทอง  นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

6. น.ส.ศศิธร    ฟังอารมณ์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

7. น.ส.เสาวนีย ์  ชมภูแก้ว นักรังสีการแพทย์ 

8. น.ส.สิตานันท์    อวดคร่อง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

9. น.ส.ภาวิณี    เทพสิงห์  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

10. นางนฤมล    สุรินทร์  เภสัชกรช านาญการ 

11. น.ส.จุฑารัตน์    พรมเรือง เภสัชกรช านาญการ 

12. นางพวงเพ็ชร    จนัทร์ศักดิ์ จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 

13. นางธนาภรณ์    ใจมา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

14. นางศิรินาค    แต้มคม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

15 นางขวัญทอง    มาเมือง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

16 นางกรรณิกา    วงค์อ๊อด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

17 นางแสงเดือน    จาตุนันท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

18 น.ส.เยาว์เรศ    เครือเพลา จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

19 นายทองสุข    แก้วบุญเรือง จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 

20 นายประสิทธิ์    อ่ิมปัญญา นวก.สาธารณสุขช านาญการ 

21 นายทิวทัศน ์   กองวงค์  ทันตแพทย์ช านาญการ 

22 น.ส.นฤทัย    จะงาม  นายแพทย์ปฏิบัติการ 

23 นางวารุณี    ศรีแสง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



24 นางวิไลวัลย์    แข็งขัน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

25 นางอัจฉรา   สุทธิพรมณีวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

26 นางอภิญญา    นันทวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

27 นางรัตติยา    ยังไว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

28 นางจิตติมา    เนตรวิศุทธ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

29 น.ส.ศิริรัตน์    อุดมชัย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

30 น.ส.ชาริณี    ตุงใย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

31 น.ส.กาญจนา    พรมเสน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

32 นางปริชาติ    บริรักษ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

33 นางกานต์พิชชา   เพ็งพะยม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

34 น.ส.อรัญญา    วิจิตรจรัสแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

35 นางฐิตินันท์    ต๊ิบดี  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

36 นางศิริพร    รณหงษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

37 น.ส.วราลักษณ์    ทะนะค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

38 น.ส.วันทนีย์    จันทร์จอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

39 น.ส.หทัยนันท์    เกี้ยวไธสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

40 น.ส.พัชราวดี    บไธสง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

41 น.ส.นารีรัตน์    กามาด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

42 น.ส.ปนัดดา    ดุษฎีโรจน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

43 น.ส.สิริปรางค์    ขุนสาร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

44 นายชาญชัย    ขาวสะอาด พนักงานขับรถยนต์ 

45 นางบุญสิ่ง    สอนดี  พนักงานซักฟอก 

46 นางวรรณเพ็ญ    เชิงดี  พนักงานเก็บเงิน 

47 นายมนูญ    สอนดี  พนักงานเภสัชกรรม 

48 นางศิล     จะงาม  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

49 นางปรานอม    ขาวสะอาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 



50 นายนิชา    วิเศษ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

51 นางนิสารัตน์    พรหมปลูก จพ.การเงินและบัญชี 

52 นายชัยวิชิต    จันตะมะ นวก.คอมพิวเตอร์ 

53 นายจิรายุทธ  ปิ่นแก้ว  นวก.สาธารณสุข 

54 นายเฉลิม    เชิงดี  พนักงานบริการ 

55 นางนงเยาว์    บัวระพันธ์ พนักงานบริการ 

56 นายเกษม    กันค า  พนักงานบริการ 

57 นายรัตนพงศ์    เชิงดี  พนักงานบริการ 

58 นางเบญจมาศ    รัศมีปัญญากุล จพ.ธุรการ 

59 นายภาณุวัฒน์    กล้าจริง  ช่างไฟฟ้า 

60 น.ส. วิชญาดา    มักได้  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

61 นางธีรณา    ต้อนรับ  พนักงานธุรการ 

62 นายวัชระ    ปั้นรูป  พนักงานห้องทดลอง 

63 นางจันทร์ทอง    ซื่อหลาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

64 น.ส.จิรวรรณ    ค าเครื่อง นักกายภาพบ าบัด 

65 นายวีรดนย์    หวานดี  ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 

66 น.ส.จันทร์จีรา    หน้าขาว  จพ.เภสัชกรรม 

67 นายธนวัฒน์    กันทะ  พนักงานบริการ 

68 นายรังสรรค์    สวยฉลาด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

69 นางเกี๋ยงพา    มีคุณ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

70 นายชูเกียรติ    เชื้อค า  พนักงานเก็บเอกสาร 

71 นายวะสัญ    ปั้นรูป  พนักงานเก็บเอกสาร 

72 นายธนู    คมมาก  พนักงานเปล 

73 นางเริงวรีย์    ราหุรักษ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

74 นางจีรภา    กาวาท  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

75 นางผ่องพรรณ    จ าหลัก  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 



76 น.ส.จุฑารัตน์    ลาภม ี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

77 น.ส.วชิชุดา    ธนันไชย  นวก.สาธารณสุข 

78 น.ส.แพรวพรรณ   เตชะพลี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

79 น.ส.นลินนภิา    ลีลาศิลธรรม จพ.ทันตสาธารณสุข 

80 นายภานุเดช    แก้วปิง  จพ.สาธารณสุข (แพทย์แผนไทย) 

81 น.ส.วราพร    เมทา  จพ.เภสัชกรรม 

82 น.ส.จารุวรรณ    จันดาหงษ์ พยาบาลวิชาชีพ 

83 นายณัฏฐดนัยณ์   สันปูเลย  พยาบาลวิชาชีพ 

84 นายชนินันท์    ขาวสะอาด พยาบาลวิชาชีพ 

85 น.ส.จุฑารัตน์  พรมเรืองฤทธิ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 

86 น.ส.รัชนีกร  สิทธิวงค ์ จพ.การเงินและบัญชี 

87 น.ส.ศิวพร  ค าวังพฤกษ์ เภสัชกรปฏิบัติการ 

88 น.ส.พิชญาดา  พิชยภูมิชัย นายแพทย์ปฏิบัติการ 

89 นายกรัณย์  วิทยานุภาพยืนยง นายแพทย์ปฏิบัติการ 

90 นายพีรฉัตร  วงค์ชัย  นายแพทย์ปฏิบัติการ 

91 น.ส.จุติกาญจน์  ภูสุมาศ  นายแพทย์ปฏิบัติการ 

92 นายชัยวัฒน ์  อยู่ทิม  เภสัชกรช านาญการ 

93 น.ส.ยุวด ี  พิศกูล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

94 น.ส.สุมัธยา  ตั๋นเหล็ก  ทันตแพทย์ช านาญการ 

95 น.ส.ขนิษฐา  เสาร์แก้ว จพ.ทันตสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน 

96 น.ส.พัชนก  เป่าพิษ  จพ.เวชสถิติ 

97 นายรุ่งเพชร  กามาด  จพ.คอมพิวเตอร์ 

98 น.ส.นิภาพร  ก๋าแก๋น  จพ.ทันตสาธารณสุข 

 

 

 



 

 

2. วัตถุประสงค์ของ ชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลเมืองปาน 
1) เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
2) เพ่ือดูแลสอดส่องให้การบริหารงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
3) เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันการกระท าการทุจริตในหน่วยงาน 

 
3. แนวทางในการด าเนินงาน 

1) ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกเรื่อง การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ทนต่อการทุจริต 
2) สร้างความตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนร่วมให้กับบุคลากร

โรงพยาบาลเถิน 
3) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสั่งสอน หรือ ถ่ายทอดเรื่องการไม่ทนต่อการทุจริตจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


