
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” 

โรงพยาบาลแม่ออน 
ล าดับ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ 

1 นายสมพล นามวงษา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่ออน 
2 น.ส.เพ็ญนภา ขันธรรม นายแพทย์ช านาญการ 
3 นายกิตติพงษ์ ทีฆพุฒิ นายแพทย์ช านาญการ 
4 นายธีรธรรม เมืองแก้ว นายแพทย์ช านาญการ 
5 น.ส.นงเยาว ์ ประภามณฑล ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6 น.ส.ธัญญวรรณ จารุจารี ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
7 น.ส.ดาริกา พรึงล าภู เภสัชกรช านาญการ 
8 นางดารินทร์ จิวาลักษณ์ เภสัชกรช านาญการ 
9 นางปาริชาต กริชนิกรกุล เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
10 น.ส.ชวพันธ์ แก้วมา เภสัชกรปฏิบัติการ 
11 นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
12 นางนภาภรณ์ ข าเนตร จพ.พัสดุช านาญงาน 
13 น.ส.กนกนวล ยานะปา จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน 
14 น.ส.เด่นนภา ถาปินตา จพ.เวชสถิติช านาญงาน 
15 น.ส.จิตต์อารี จินะใจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
16 นางพัชนี สุงิ้วงาม จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
17 นางปิยะวรรณ ผ่องเกษม จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
18 นางรวมใจ แสนปัญญา จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
19 น.ส.สภุาภรณ์ วรรณฤทธิ์ จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
20 นางทิพย์อุษา ช านาญยุทธ จพ.วิทยาศาสตร์ฯช านาญงาน 
21 นายสรายุทธ์ มาลังค์ นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
22 น.ส.จันทร์แรม พรมนวล จพ.สาธารณสุขช านาญงาน 
23 นางอัญชลี สร้อยตา นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
24 นายณัฐจักร์ สุทธิ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
25 น.ส.อัญชลี พูลทาจักร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
26 นางนวพร คาดชะดาค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
27 นางรัชดาภรรณ กาวีวงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
28 นางกานดา ชัยสาร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
29 น.ส.เกศริน อุดหนุน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30 นางอารีย์รัตน์ คัมภีระ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
31 น.ส.สายฝน ปัญญาฟู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32 นางจารุนันท์ เกียรติประภาพร พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 



33 นางพีรญา เทพเสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
34 นางจตุพร จินตนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
35 นางพิมพรรณ ภิวงศ์งาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
36 นางราตรี อินเต้า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
37 น.ส.ดวงเดือน เรือนสา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
38 น.ส.เพ็ญศรี อุทรา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
39 น.ส.นิตยา จักร์แก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
40 น.ส.กัญญาณัฐ เทพพรบัญชากิจ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
41 นางบุษบา วงศ์นาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
42 น.ส.กาญจนา อรินแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
43 น.ส.จิรสุดา ห้อยยี่ภู่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
44 นางกฤติญา จองมูลสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
45 นางปัทธิมา ใจบาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
46 นางลินดา อินพรหม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
47 นางสายสวาท มาลังค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
48 น.ส.ยุพาพร คุณรส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
49 นางมยุรี ศรีโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
50 นางภาวิณี ปาลี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
51 นางวรรณี อารีย์วงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
52 น.ส.นภสัสร วาทกานต์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
53 น.ส.อนุสรา แสนสุข พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
54 น.ส.ปิยาพัชร มีศักดิ์ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
55 น.ส.สิรธีร หวังกีรติกุล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
56 น.ส.เกวลิน ใจติขะ นักวิชาการพัสดุ 
57 นายพันธศักดิ์ บุญรัตน์ นักจัดการงานทั่วไป 
58 นายรุทธพล กองบุญเทียม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
59 น.ส.มณฑิรา ตื้อบัว นักวิชาการเงินและบัญชี 
60 นายเสาร์    ประระค า พนักงานขับรถยนต์ 
61 นางลาวัลย์ พรหมอินทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
62 นางรัชดา ดวงใจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
63 นางทับทิม ชมพูป้อ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
64 นายนิยม   อินใจ         พยาบาลวิชาชีพ 
65 น.ส.พัณณิตา  มาลากร พยาบาลวิชาชีพ 
66 น.ส.โสรยา    ตะยะ นักเทคนิคการแพทย์ 
67 น.ส.จุฬาลักษณ์   อินตายวง จพ.สาธารณสุข 
68 นางสาวพิมพ์พัฑรา  ใจบาล จพ.สาธารณสุข 



69 นางสังวาลย์    พลเยี่ยม จพ.ธุรการ 
70 นายอมร   พิมใจ   นายช่างเทคนิค 
71 นายนฤปนาท  อินตายวง พนักงานบริการ 
72 นางณภวรรณ   สีชาติ  พนักงานบริการ 
73 นางวรนุช        มหาวัน พนักงานบริการ 
74 นายวีระพงค์ปาลี   พนักงานบริการ 
75 นายเสน่ห์       แก้วน้อย พ.เกษตรพ้ืนฐาน 
76 นายคณิศร     อินตาพรหม พนักงานเปล 
77 นายณัฐวุฒิ    พรหมทา พนักงานบริการ 
78 นายอนุชา      พิลาชัย พนักงานเปล 
79 นางอ าไพ      กันธิยะ พนักงานซักฟอก 
80 ว่าที ่ร.ต.กณิษฐา อินตาพรหม พนักงานพิมพ์ 
81 น.ส.ดวงเดือน   มโนรัตน์ พ.ช่วยเหลือคนไข้ 
82 น.ส.เดือนเพ็ญ  ค าปา พ.ช่วยเหลือคนไข้ 
83 นางพัฒนา     โปทาหนัก พ.ช่วยเหลือคนไข้ 
84 นางสุธีรา      บุญมาแก้ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
85 นายณัฐกิตติ์    หมูแก้ว พนักงานบริการ 
86 นางสาวจาริยา  มาอุด พนักงานพิมพ์ 
87 น.ส.นิตยา   อินต๊ะปา นักกายภาพบ าบัด 
88 นายพรเจต  เดชปันค า  พ.เกษตรพ้ืนฐาน 
89 นายเอกลักษณ์  แก้วแสงใจ พ.ประจ าห้องยา 
90 น.ส.วรารัตน ์    ลุงค า พ.ประจ าห้องทดลอง 
91 นายยุทธชัย   มาลังค์ พนักงานทั่วไป 

 
 
 
 


