
“ชมรม STRONGโรงพยาบาลยางสีสุราช” 
 

 

ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก 

คุณสมบัติ : 
๑. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว 

ในสังกัดโรงพยาบาลยางสีสุราช 
๒. สามารถเสียสละเพ่ือส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายภาคภูมิ  อินทร์ม่วง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  083-4055509 
2 นายอรรถวุฒิ  พรมรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ  082-8387585 
3 นายพีร ์ วัชรวงษ์ไพบูลย์ นายแพทย์ชำนาญการ 089-9915165  
4 นายธนวัฒน์  กางมาเทศ นายแพทย์ปฏิบัติการ  089-1849379 
5 นางศุภลักษณ ์ ทองจันทร์ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  065-3273433 
6 นางนิจพร  สว่างไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  095-6617082 
7 นายดอกดิน  น้อยตรีมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  062-0271491 
8 นางพรรณี  ยอดญาติไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  083-6676423 
9 นางวรางคณา  หงษ์สีทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  081-7325271 

10 นางกาญจนา  จันทะนุย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  089-4226906 
11 นางชวัลลักษณ์  รัตนสิงหา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 087-2299266  
12 นางพิศสมัย  ไลออน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  094-1370057 
13 นางเยาวพัชร  รัฐหนองขี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  087-9481780 
14 นายธีระวัฒน์  ไลออน นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ  091-3764195 
15 นางอรนุช  ไชยสันต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 089-6194071  
16 นางวิยดา  ดุลยเกียรติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  095-6523018 
17 นางกัลยาณ ี ประทุมทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  086-2421562 
18 นางอะนุตย์  ปุริสังข์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  095-6673389 
19 นางสาวทิพาพร  ยอดญาติไทย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  086-8561217 
20 นางนิภาวรรณ์  อินทร์สิงห์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  093-3241493 
21 นางอรุณรัตน์  แก้วพะเนาว์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  082-9946535 
22 นางประครอง  ประกิระนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  086-2182745 
23 นางคำตัน  ปินะโต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  064-8838330 
24 นายวิโชติ  ชื่นพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  094-2895300 
25 นายสาคร  ภูมิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  087-1496330 
26 นางสายรุ้ง  ชื่นพิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  098-2686173 



27 นางชญาณิศา  ปินะถา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  098-0134758 
28 นางสาวลภณพร  วงษ์อินตา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  081-9758406 
29 นางมยุรฉัตร  อุทปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  097-3436976 
30 นางจันทร์เพ็ญ  สว่างไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  097-3246774 
31 นายศุภชัย  แพงคำไหล เภสัชกรชำนาญการ 086-2327074  
32 นางเสาวลักษณ์  บุตรบ้านเขวา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  088-5732679 
33 นางสาวพัชรมาศ  คุณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  086-2411624 
34 นางสาวกรนิกาน ์ จันทะพาด จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน  086-227958 
35 นางพิมลพรรณ  ตีเวียง จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน  082-8455285 
36 นางสาวณัชชานันท์  จันบุดสี จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน  088-5633922 
37 นางสาวกนกวรรณ  เชื้อนิจ จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน  095-6710668 
38 นางสาวอัจฉรา  มีดวง เภสัชกรชำนาญการ  085-0077136 
39 นางสาวศิริพร  กุระโท พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  086-7275016 
40 นางสาวสุภาพร  ปัญญาวงษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  083-4525445 
41 นายสามารถ  หลงสอน จพ.เวชสถิติชำนาญงาน  085-9252049 
42 นางสาววัชรี  จันเต จพ.เภสัชกรรมชำนาญงาน  084-9198451 
43 นางสุภารดี  บุ้งทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 088-3342479  
44 นางสาวปฏิมาวดี  มูลวงศ ์ ทันตแพทย์ชำนาญการ  083-5628925 
45 นายอดิศักดิ ์ ศรีชัยแสง ทันตแพทย์ชำนาญการ  081-1448148 
46 นางสาวนรรธพร  มีมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  086-8627130 
47 นางสาวจารุวรรณ  เหลาสนิท เภสัชกรชำนาญการ  099-2609503 
48 นางสาวธัญญามาศ  ทีงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  080-3245445 
49 นางนัยนา  พันธุ์วิเศษ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  084-5479387 
50 นางสาวจิราวรรณ  โยธะมาตย์ เภสัชกรปฏิบัติการ  080-7544933 
51 นางสาวละมุล  เยี่ยงไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  082-1413741 
52 นายสุทธินนท์  เสนารินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  090-2799922 
53 นางสาวบังอร  เหล่าศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  098-6727467 
54 นางสาวภาณุมาศ  อินทะมน ทันตแพทย์ปฏิบัติการ  091-0610425 
55 นางสาวสรัญญา  คุ้มไพฑูรย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  082-1214996 
56 นางสาวกรองแก้ว  ภูหลาบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  098-1411665 
57 นางธารทิพย์  ดาวันนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  086-8605571 
58 นางนิโลบลทิพย์  ฤาตรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  062-1081018 
59 นายจักรพันธ์  เนตคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  064-0780888 
60 นางสาวอุบล  เชื้อนิตย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  093-4574978 
61 นายธีรสิทธิ์  หินไชยศรี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  099-4622225 



62 นางสาวประไพรพรรณ  พันธ์ภักด ี จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน  090-8074194 
63 นายอภิชาติ  สีหาจ่อง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน  095-2196687 
64 นางสาวชณัฐฎา  ปักกาเวสา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  088-0279795 
65 นางสาวตะวัน  ศรีหามายา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  065-1171109 
66 นางสาวมินตรา  แก้วมะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  061-0369489 
67 นางสาวนงเยาว์  พละชัย นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  090-7718979 
68 นายปัญญา  ผ่องศรีงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  064-0366910 
69 นายศราวุธ  กลางเดช นักโภชนาการปฏิบัติการ 092-4243322  
70 นางอารีร่า  สว่างไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  082-7386724 
71 นางเพียร  โคตรศรีภูมิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 089-0580810  
72 นางสงวน  จันทแก้ว พนักงานพัสดุ  090-2594442 
73 นางสาวสัมฤทธิ์  นะคะโต นักวิชาการเงินและบัญชี  087-8026256 
74 นางขวัญฤทัย  ศิริเบญจศีล นักจัดการงานทั่วไป  080-7537349 
75 นางยวนใจ  ปินะสา เจ้าพนักงานพัสดุ  082-1231796 
76 นางสาวศิริยา  หงษ์ใหญ่ นักวิชาการสาธารณสุข  099-5973610 
77 นางศันสนีย์  เหนือศรี พนักงานบริการ  093-3320946 
78 นางลลิตา  ทวยไธสง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  090-2877675 
79 นางกษิรา  วิจารจิตต์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  083-2242922 
80 นางบรรจง  รัตนโชติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  065-2262428 
81 นายบัวลี  ปินะสา พนักงานบริการ  083-3532876 
82 นางบุญรักษา  การะวิโก พนักงานบริการ  089-2795688 
83 นางวิภาภรณ์  ทิพศรีราช พนักงานประกอบอาหาร  087-8612674 
84 นายสุรพล  นามฤทธิ์ พนักงานขับรถยนต์  097-3238376 
85 นายอมรพันธ์  จันทแก้ว พนักงานขับรถยนต์  091-8274442 
86 นายนิยม  พลรัตน์ พนักงานบริการ  090-2954669 
87 นางจุรีพร  น้อยจันวงษ์ พนักงานประกอบอาหาร  080-6172219 
88 นางสาวพัชรินทร์  ภูสำรอง พนักงานซักฟอก  082-8544323 
89 นางจันทร์ญา  กาลิโก เจ้าพนักงานธุรการ  064-5847294 
90 นายบุญร่วม  ปะเกาทัน พนักงานบริการ  096-6569643 
91 นายวิรัตน์  บุญบุตรท้าว พนักงานบริการ 082-1516650  
92 นายกฤษดา  อันสีเมือง พนักงานบริการ  093-1915898 
93 นายสุรเดช  ศิริเบญจศีล พนักงานขับรถยนต์  083-3140790 
94 นายวัชระ  ปินะสา พนักงานบริการ  082-1248561 
95 นายสิทธิชัย  ศรีสิทธิ ์ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  093-0755438 
96 นางสาวธนาภรณ์  จันทะรักษ์ เจ้าพนักโสตทัศนศึกษา  085-6006922 



97 นางสาวลำดวน  อันทะรินทร์ เจ้าพนักงานพัสดุ  080-7783703 
98 นายสันติ  สอาดล้วน พนักงานเปล 086-2275540  
99 นายประนม  เดชชัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย  082-5398362 

100 นางนิตยา  เกี้ยงกรแก้ว พนักงานบริการ  097-3293992 
101 นางสาวเสาวลักษณ์  จันเต ผู้ช่วยทันตแพทย์  091-7673888 
102 นายอนุชา  เค้าแคน นักวิชาการคอมพิวเตอร์  099-9724122 
103 นางสาวรสสุคนธ์  เชื่อนิจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้  083-7582930 
104 นายสัญญา  เกี้ยงกรแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้  095-7325913 
105 นายสุมนัส  บุนรสิงห์ พนักงานขับรถยนต์  093-5243437 
106 นางสาวกนกวรรณ  จันทร์แจ่ม นักเทคนิคการแพทย์  061-8718860 
107 นางสาววิภาดา  การะวิโก จพ.เวชสถิติ  082-1203094 
108 นางสาววิภาพร  ดานา พนักงานทั่วไป  093-3860789 
109 นางสุภาพร  ธรรมจักร์ พนักงานทั่วไป  089-6833208 
110 นายคมสันต์  ธรรมจักร์ พนักงานทั่วไป  091-3386687 
111 นายกองพันธ์  จันทร์สามารถ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  083-6603371 
112 นางสาวอุบล  จิตชาตรี พนักงานทั่วไป  088-7193239 
113 นางสาวลำเตียน  อวนมี พนักงานทั่วไป  091-0344674 
114 นางสาวพรพิมล  เกี้ยมแสนเมือง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  090-4246970 
115 นางสาวปิยวรรณ  ศรีชินเลิศ เจ้าพนักงานพัสดุ  098-2071461 
116 นายนัฐพงษ ์ สิงหาราโท พนักงานขับรถยนต์  061-1519510 
117 นายเรืองศิลป์  ช่างเกวียน พนักงานทั่วไป  082-1459240 
118 นายอภิวัฒน์  กาลิโก พนักงานทั่วไป  065-7397847 
119 นายสิทธิศักดิ ์ บุบผาทาเต พนักงานขับรถยนต์  093-5426274 
120 นางสาวชลิตา  จันทะรัง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  061-9736336 
121 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  ปาสาใน นักกายภาพบำบัด  098-6199941 
122 นายศุภกร  พงอุดทา พนักงานทั่วไป  093-0656372 
123 นางสาวนาตยา  สุดจ่าชารี พยาบาลวิชาชีพ  080-1770998 
124 นางสาวลักษณ์ชญากร  ศรีอัคฮาด นักเทคนิคการแพทย์  063-2478839 
125 นายทิวัฒน์  ผาดไธสง พนักงานทั่วไป  094-5183335 
126 นางสงกรานต์  อัปมาเก พนักงานทั่วไป  098-2101415 
127 นางสาวนงเยาว์  จันกอ พนักงานทั่วไป 092-6369753  
128 นางสาวเสาวรส  หวังเหนี่ยวกลาง พยาบาลวิชาชีพ  093-3478564 

 
 


