
EB 19 ข้อ 2 
ชมรม Strong แมเ่มาะตา้นโกง 

(Maemoh Anti-Corruption Team) 
สมาชิกกลุ่ม 

ที ่ รายชือ่ ตำแหนง่ ระดบั 
1 นายกระสิน เขียวปิง นายแพทย์  ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) 
2 นายสุทิวัส วงศ์บาตร นายแพทย์  ชำนาญการ 
3 น.ส.นิธวิด ี วรรณโวหาร นายแพทย์  ชำนาญการ 
4 น.ส.ชนม์ปภา นันทยา นายแพทย์  ปฏิบัติการ 
5 น.ส.อนัญญา สุขยิ่ง นายแพทย์  ปฏิบัติการ 

6 น.ส.วราพร นิติธรรมกุล นายแพทย์  ปฏิบัติการ 

7 นางจิตรา   จำละคร เภสัชกร  ชำนาญการพิเศษ 
8 น.ส.สภุาภรณ์   ปราบหงส์ เภสัชกร  ชำนาญการ 
9 นางมรกต   จันทร์ศิริ เภสัชกร  ชำนาญการ 

10 น.ส.ศศิธร   จันทกูล เภสัชกร  ชำนาญการ 
11 นางวิชุณี   บุตรตันบุตร เภสัชกร ปฏิบัติการ 
12 นายศักดิ์ดา  ไชยเวียงทอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   ชำนาญงาน 
13 นางจารุณี   จำเริญขจรสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   ชำนาญงาน 
14 นายวรวิทย์   วงศ์หล้า เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   ชำนาญงาน 
15 นางอรพิน   เกตุนวล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   ปฏิบัติงาน 
16 นางดุษณี                   คงนวน พนักงานประจำฝ่ายเภสัช   
17 นายนภดล นนท์เต็ม พนักงานจัดยา   
18 น.ส.สุกัญญา ปัญญาวงค์ พนักงานจัดยา   
19 นางจุรีวรรณ   โพธิ์ศรีลาภ ทันตแพทย์    ชำนาญการพิเศษ 
20 นางวรรณวิภา   เชนวิทยา ทันตแพทย์    ชำนาญการพิเศษ 
21 นายยศพล    เชนวิทยา ทันตแพทย์    ชำนาญการพิเศษ 
22 นางประทุม   พิมพิสาร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   ชำนาญงาน 
23 นางขวัญดาว   วงศ์พิทักษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   ชำนาญงาน 
24 นางกาญจนา   ตั้งเจียมศรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   ชำนาญงาน 
25 นายอนุชา   สยองเครือ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   ชำนาญงาน 
26 นางปรียาภรณ์   ขันธิมา พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
27 น.ส.หนึ่งฤทัย  ฟูบุตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข     
28 นางวลัยพร                กระแสร์ฉาย พนักงานประจำฝ่ายทันตกรรม   



29 นางทวิภา ดารา พนักงานประจำฝ่ายทันตกรรม   
30 นายประสิทธิ์   ภู่ไพจิตร นักวิชาการสาธารณสุข   ชำนาญการ 
31 นายนิยม   สีทองแดง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
32 นายนภพณ พรมวิชัย พนักงานคอมพิวเตอร์   
33 นางอัศมา   ศิริวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
34 นางจันทร์เพ็ญ   ธรรมสรางกูร เจ้าพนักงานเวชสถิติ  ชำนาญงาน 
35 นางผ่องศรี   สยองเครือ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 
36 นายวัชรากร   ยศพรม พนักงานเก็บเอกสาร   
37 น.ส.ณัฐธิดา       เครือบุญมา พนักงานเก็บเอกสาร   
38 นางสาวลลิตา วงศ์แผ่น พนักงานบันทึกข้อมูล   
39 น.ส.ปิยะกานต์ ปิยะตระกูล พนักงานเวชสถิติ   
40 น.ส.ศิริลักษณ์ วงค์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข   
41 น.ส.ฌาธิตา ใจคำลือ พนักงานธุรการ   
42 นางสุภาวดี  ก้านชมภู พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
43 นางการะเกด   ปิมปา พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
44 นางสาวศิยานันท์    อินเตชะ พนักงานพิมพ์   
45 น.ส.ผกากานต์ ชาญชนะกิจ นักวิชาการสาธารณสุข   
46 นายพิชิต   จินดารัตน์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  ชำนาญงาน 
47 นางวรวิลาส    โสภะ นักเทคนิคการแพทย์   ชำนาญการ 
48 น.ส.พัชรินทร์   เหลืองเจริญกุล นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ 
49 นางอรวรรณ   เครือแก้ว พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
50 น.ส.เนตรนภา ผัดเป้า นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
51 น.ส.สินจัย ไชยคำ นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

52 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรุ่งทิพย์ สมดวง 
พนักงานการแพทย์และรังสี
เทคนิค 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

53 นางเสาวรส   บุญน้อม พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการ 
54 นางกมลพร   สุขร่องช้าง พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการ 
55 น.ส.เจนจิรา    สุยะ พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
56 น.ส.สุพัฐธชิา เต็มสวัสดิ์ นักจิตวิทยาคลินิก   
57 น.ส.มนิศรา   เกี๋ยงแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
58 นางอำพรรณ์   บุญสงค์ พนักงานซักฟอก   
59 นางเพ็ญ      ขัดทองงาม พนักงานซักฟอก   
60 น.ส.เปรมจิตร์   พุทธังรักษา พนักงานประกอบอาหาร   



61 น.ส.สาลิกา จันทร์ติ๊บ พนักงานซักฟอก   
62 นางนุจรี   รม่โพธิ์ พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
63 นางณัชชา  แก้วประเทศ พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
64 น.ส.สภุาวดี   ธีรานันท์ พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
65 นางเกณิกา    กิจชนะกานต์ พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
66 น.ส.สุดารัตน์   ชะนะฟู พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
67 นางจิตรลดา แสนกาวี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
68 น.ส.สุพิศษา  เทศกาล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
69 น.ส.ธัญญาทิพย์   เครือบุญมา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
70 นางจุฑามาศ   คำเครื่อง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
71 น.ส.วารุณี   แซ่ม้ัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
72 น.ส.อรทัยวรรณ วงศ์เก๋ พยาบาลวิชาชีพ   
73 น.ส.พรปวีณ์   รินแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
74 นางฟองทิพย์     ใยสำลี พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
75 นายภานุพงศ์ พลายสาร พยาบาลวิชาชีพ   
76 น.ส.ชรินท์รัตน์             เกียรติงามสกุล พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
77 น.ส.พิมพิไล           เครือโอ๋ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
78 นางยุวดี สุขป้อ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
79 นายปราโมทย์            บุญเป็ง พนักงานเปล   
80 นายอานนท ์            วิตรีรัตนวัฒน ์ พนักงานเปล   
81 นายทศวรรษ             ออมแก้ว พนักงานเปล   
82 นายนพฤทธิ์              บุญลือ พนักงานเปล   
83 นายจิระพงษ์ พงษ์โสภาสิริ พนักงานเปล   
84 นางศุภาพร   โพธิ์เอ้ืยง พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
85 นางเนตรนภา   แก้วอ่อน พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
86 นางพรชื่น   ตุ่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
87 นางนาลิน   ยศแก้วอุด พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
88 นางปภานัน  ไชยเสน พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการ 
89 นางวันเพ็ญ   ทุ่งพะนา พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
90 นางชีวัน   ณ  ลำปาง พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
91 นางอทิตยา   เฉิดโฉม พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
92 นางแววดาว บุญมาปุก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
93 นางกัญจนา   แก้วทอง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 



94 น.ส.สิริลักษณ์   ไชยบัวแก้ว พยาบาลเทคนิค  ชำนาญงาน 
95 นางธัญลักษณ์   ทะรังษี นักโภชนาการ   
96 นางนาคิน  จันเต็ม พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
97 นางวิไรพร                แรงจริง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
98 น.ส.อัจฉราพร ทิพย์แก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
99 นางจีรนันท์   วีรอาภาชัย พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 

100 นางไพริน   จักร์เครือ พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
101 นางนงค์อุรา   ชื่นอารมณ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
102 นางอมรรัตน์ บุญเอนก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
103 นางศรีสุดา ไชยมงคล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
104 น.ส.ทับทิม     พรมวิชัย พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการ 
105 น.ส.ดาราลิล    ป้อข่วง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
106 น.ส.เจนจิตร   ศิริลัย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
107 น.ส.เปรมประภา   แสงแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 
108 นางฐิตารีย์  ชุมภูสืบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
109 น.ส.รัตนา  แซ่เฮ้ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
110 นางสาววินิตา             ใจเย็น พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
111 นางลลิตา                  ยารังษี พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
112 นางจิราภรณ์             ยศสมสาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
113 น.ส.ณัฎฐนชิา รุ่งอรุณเมธาสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ   
114 นางทิพย์วรรณ ปิงแก้ว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 
115 นางหอมหวล   ชุ่มเบี้ย พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการ 
116 นางวัชรี   คำภิระปาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
117 นางเทียน   ยารังษี พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
118 นางวรรณา   บุญมาคำ พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
119 นางภคพร บุญพ่วง พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
120 นางนิภาพร   มุขแจ้ง พยาบาลวิชาชีพ  ชำนาญการ 
121 นางพิมพร    ภัทรวิชญานนท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน 
122 นางสุณีรัตน์   มุสุ พนักงานเก็บเอกสาร   
123 นายเทอดพงษ์ ซิวตาวงศ ์ นักวิชาการสาธารณสุข   
124 น.ส.อรุณโรจน ์ ฉัตรอินตา นักวิชาการสาธารณสุข   
125 น.ส.รัญธิดา เตชะเต่ย นักวิชาการสาธารณสุข   
126 น.ส.นุจิรดา   วาระนัง นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ 



127 นางผ่องพรรณ   บุญยืน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 
128 นางนาถสินี      สลีบุญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้   
129 น.ส.ศิริลักษณ์ วงศ์แก้วเขียว นักกายภาพบำบัด   
130 น.ส.ทิพปภา อินต๊ะวิชัย แพทย์แผนไทย   
131 นางบุษษา คงสุข นวดแผนไทย   
132 นางสาวพัทจารี สายก้อน นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
133 นางวาสนา   แก้วมนู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ชำนาญงาน 
134 นางอำพร ขัดแข็งแรง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
135 นางรจนา   บัวแดง นักวิชาการเงินและบัญชี   
136 น.ส.เมธาว ี ยศแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี   
137 น.ส.อัจราพรรณ วังวน นักวิชาการพัสดุ   
138 นางพรทิพย์   ทองใบ พนักงานพิมพ์ ส.3 
139 นายกฤษณ์   ใยสำลี พนักงานขับรถยนต์ ส.2/ หัวหน้า 
140 นายสุภาพ   วงค์กาไชย พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
141 นายมานัส  รุ่มรวย พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
142 นายสุพจน์   ต๊ะพันธ์ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 
143 นางชิดชนก   หมื่นยศ พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 
144 นางมะลา   ต๊ะพันธ์ พนักงานการเงินและบัญชี ส.2 
145 นางจุฬาลักษณ์ ถามล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2 
146 นางสุภาภรณ์   บุญสารวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
147 น.ส.บุศรา ใจนันต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ   
148 นายสมเดช  ขัดทองงาม เจ้าพนักงานพัสดุ   
149 นายไพรัช  แก้วมา พนักงานบริการ   
150 นายถาวร   อินเตชะ พนักงานกู้ชีพ   
151 นายทศพงษ ์              แปงสาย พนักงานขับรถยนต์   
152 นายคมสัน พงษ์โสภาศิริ พนักงานขับรถยนต์   
153 นางสาวเกษวราภรณ์     ชุมภูสืบ พนักงานธุรการ   
154 นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพฆัค พนักงานการเงินและบัญชี   
155 นายปรีชา สุดตา คนสวน   
156 นายพร เมืองมูล คนสวน   
157 นายเจนณรงค์ คมนัย นายช่างเทคนิค   
158 นางสุนทรี   คูพัฒนานนท์ นักประชาสัมพันธ์   
159 น.ส.พรพิมล แก้วปรีชาวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์   



160 น.ส.สุนิตา โนนันธ ิ ธุรการ   
 

1. วัตถุประสงค์ของ ชมรม Strong แม่เมาะต้านโกง (MaeMoh Anti - Corruption Team) 
1.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 เพ่ือดูแลสอดส่องให้การบริหารงานมีความโปร่งใสเป็นธรรม 
1.3 เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันการกระทำการทุจริตในหน่วยงาน 

2. แนวทางในการดำเนินงาน 
2.1 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกเรื่อง การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และไม่ทนต่อการทุจริต 
2.2 สร้างความตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนร่วมให้กับบุคลากร

โรงพยาบาลแม่เมาะ 
2.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสั่งสอน หรือ ถ่ายทอดเรื่องการไม่ทนต่อการทุจริตจากรุ่นพ่ี  

สู่รุ่นน้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


