
 
 

  รายชื่อผู้ร่วมโครงการ 
โครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ 

“สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” 
----------------------------------------------------------------- 

 

 
๑ นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง สาธารณสุขอ าเภอมหาชนะชัย 
๒ นายสมชาติ  ยอดดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓ นายอ าพล  เศลารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔ นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕ นางสาวนริศรา  พรมบุตร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
๖ นายรัศมี  ชอบศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๗ นางสาวสุมาศ  ป้องแก้ว นักวิชาการการเงินบัญชี 
๘ นางสาวอังคณา เหรียญหล่อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๙ นางวราภรณ์  อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

๑๐ นางเบญจมาศ  บุญโถน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๑ นายณัฐพล  สาสี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๒ นางสาวสุมิตรา  ยอดดี เจ้าพนักงานทันตฯ ปฏิบัติงาน 
๑๓ นางจินตนา  ต่างใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๔ นางสาวกัลยา  จวนสาง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๑๕ นายนิติกร   กองทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๑๖ นางณัฐริกา   จุ้ยนิ่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๗ นายสุริยัน  ปกป้อง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๑๘ นายเอนก  พุฒซ้อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๙ นางสุธิดา   สมล ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๐ นางสาวส าราญ  ศิรินาม เจ้าพนักงานทันตสาธารสุขช านาญงาน 

๒๑ นางสาวกุลิสรา  ตั้งมั่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒๒ นางสาวสุกันยา ถิ่นใหญ่ ผช.เจ้าหน้าที่สาธารสุข 
๒๓ นางวิลาวัณย์  มูลเกตุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๔ นางสาวกิตติยาพร  สังฆะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๕ นางสาวนิภัทรา  ศรไชยญาติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๒๖ นางพัชราพร พระสุรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๗ นายวิโรจน์  สวุรรณค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๘ นางสาวนฤมล  สัจธรรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๒๙ นางสาววรัญญา  วงษ์งาม เจ้าพนักงานทันตฯ ปฏิบัติงาน 
๓๐ นางปราณี  กุชโร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๓๑ นางดวงพร  เพลินสมบัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๒ นายวิศรุต   บันลือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๓๓ นางนงค์ลักษณ์  ปัดภัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๔ นางสาวยุพิน  บุญลา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



๒ 
 

๓๕ นางอิศราภรณ์  มณีใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๓๖ นางสาวปิยนุช  มีแก้ว นักวิชาการทันตสาธารณสุข 
๓๗ นางสาวรัตติกาล เทศไทย แพทย์แผนไทย 
๓๘ นางสุมาลี  หล้าแหล่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๓๙ นายพิเชษฐ์  ศิรินาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๔๐ นางกชพร  สิงหเสนี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๑ นางศุภัคนันท์ เครือแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๔๒ นางสาวอัญมณทน์ สมเขียน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๔๓ นายปฏิพล  อาจหาญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๔๔ นายนนทวรรษ สอนกะสิน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๔๕ นางสาวนัฐชา หูน้ าค า พยาบาลวิชาชีพ 
๔๖ นายวีระสิทธิ์  อุราเลิศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๔๗ นางจริยาวดี เหลืองแก่ เจ้าพนักงานทันตสาธารสุขช านาญงาน 
๔๘ นางสาวกนกวรรณ ชาวอุบล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๔๙ นางสาวเบญจพร  กองมา เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย 
๕๐ นายสมัย  ชาเมืองกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
๕๑ นางกุลวดี  อุ่นใจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕๒ นางสางสุรีรัตน์ อาจอาสา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๕๓ นางกฤติยาภรณ์  สุวรรณค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๕๔ นางสาวสมควร ลานุสัตย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๕๕ นายศริตวรรธน์ ศิรินิธิวรากุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕๖ นายนิรุทธิ์    ยุทธรรม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๕๗ นางอรณัฐชา  ศิลารักษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๕๘ นางสาวเมธนันท์  ศักดิ์วงศ์ เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย 
๕๙ นางเพ็ญประภา ประทุมชาติ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๖๐ นางสาวปิยะพร  ยอดกะโซ่ นักวิชาการทันตฯปฏิบัติการ 
๖๑ นางปริยาภัทร ศรีฐาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๖๒ นางสาวสุจิตตรา  ศิลาชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๖๓ นางสมภูมิ  กัลป์ดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖๔ นางสาวบังอร  มั่งมูล ผช.แพทย์แผนไทย 
๖๕ นายปิติสุข ประสาร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๖๖ นางวิชุฎา  วรรณสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖๗ นายพิชิตชัย  สัจธรรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๖๘ นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุข เจ้าพนักงานทันตฯปฏิบัติงาน 
๖๙ นางสาวศิริลักษณ์ ฑีฆะสุข เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย 
๗๐ นายวิระนันท ์เพลินสมบัติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๗๑ นายสันติ  จันท์ฤทธิ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
๗๒ นางสาวนันท์นภัส พวงสวัสดิ์ นักการแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 



๓ 
 

๗๓ นางสุภาพร   ศรียานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๗๔ นางสาวแขไข  ภัยแคล้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๗๕ นางสาวเกษร  ขันทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

๗๖ นางสาวจันจิรา กอแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข 
 
 
 
 

 
 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 


