
 

 

 

1. นายพิชิต    สุขสบาย              นายแพทย์ช านาญการ 
2. นางสาวปานหนึ่ง  อุดมสินกลุ     นายแพทย์ปฏิบัติการ  
3. นางสาวเมษยา  แสนเฉย             นายแพทย์ปฏิบัติการ 
4. นายวรัญยู   ศรีสุวรรณ              นายแพทย์ปฏิบัติการ 

 

 

1. นางสุนี      ทองด้วง             นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  (หัวหน้าฝ่าย) 
2. นางสุพรรษา    กุลศร ี              เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
3. นายประวัติ    ข าปาน              พนักงานขับรถยนต์ 
4. นางสาวศรีกญัญา   เจียรพันธ์ุ    พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
5. นางสาวสุภาณี    ด้วงเรือง     นักวิชาการเงินและบญัชี 
6. นางรัชนี    พัฒน์นวล          เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
7. นางสาวเย็นฤดี    ทองทิพย ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
8. นางสาวเด่นนภา   รักพินจิ   เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นางสาวนิทรา   ประกายแก้วสกลุ  เจ้าพนักงานพสัด ุ
10. นางสาวเสาวณีย์   เลาหะสราญ  เจ้าพนักงานพสัด ุ
11. นายสมรกั    เพชรรัตน์เจริญ  นายช่างเทคนิค 
12. นางสาวศศิประภา   ใจสมุด   พนักงานทั่วไป 
13. นายพยงศักดิ์    ศรีวิสุทธ์ิ   พนักงานรกัษาความปลอดภัย 
14. นายชาญยุทธ์    เตมียะทัต  พนักงานขับรถยนต์ 
15. นายสุรศักดิ์    ฉิมสอาด  พนักงานขับรถยนต์ 
16. นายสุทัศน์   สุภากร   พนักงานขับรถยนต์ 
17. นางอารีวัล   พลายจันทร ์  พนักงานทั่วไป 
18. นายอาคาร    จีนอ่วม             คนสวน 
19. นายเจรญิ    ชัยพร               พนักงานเปล 
20. นางกันยารัตน์   ทองย้อย  พนักงานทั่วไป 
21. นางสุธีพร   นาคขาว            พนักงานทั่วไป 
22. ศิวพันธ์    แก้วมา             พนักงานทั่วไป 
23. นางอนงค์นาง   คะระสงูเนิน  พนักงานทั่วไป 
24. นายอรุณ   จิตวิรัตน์             คนสวน 

องค์กรแพทย์ 

รายชื่อบุคคลากร 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 



25. นายธวัชพงษ์   ศิริ             พนักงานขับรถ 
26. นางสาวเบญจมาศ  นิยมไทย  จพ.ธุรการ 
27. นางสาวทองม้วน  น้อยตรีมลู  พนักงานทั่วไป 

 

 

1. นายปัญญวุฒิ    เพชรพงศ์พันธ์          เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน (หัวหน้าฝ่าย) 
2. นางปรีชาภรณ์    ประจิตร ์          พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
3. นางสาวนัยนา    ภิรมย ์                    เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
4. นางสาวมาริษา    กุลรัตน์          เจ้าพนักงานธุรการ 
5. นายยุรนันต์   รอดสั้น                   เจ้าพนักงานธุรการ 
6. นายบัณฑิต    เพชรพงศ์พันธ์          นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
7. นางสาวพัชรินทร์  พิบูลย ์          นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
8. นางสาวอังคณา   วงษ์รัศมีธาดา       พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
9. ว่าที่ รต.หญงิจันทรส์ุดา   เมืองฟ้า     พนักงานหอ้งบัตร   
10. นางสาวสุชาวดี    อุ่นคงทอง            พนักงานหอ้งบัตร 
11. นางสาวธารทิพย์  เอียดด า         พนักงานหอ้งบัตร 
12. นายปิยะพงศ์   แซ่หล ี                   พนักงานหอ้งบัตร 

 

 

1. นางสาวจิตติมา   ดิเรกสุนทร  ทันตแพทย์ปฏิบัตกิาร (หัวหน้าฝ่าย) 
2. นางสาวมนสิการ  โพธ์ิเพชร  ทันตแพทย์ปฏิบัตกิาร  
3. นางยุพดี    อนุกูล   จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
4. นางสาวราตรี    พันธ์เพชร  จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
5. นางชไมพร   สร้อยหอม  จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
6. นางสาวนิตยา    หลหีมัด   จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
7. นางสาวภัทสราวรรณ  นุ้ยน้อย   จพ.ทันตสาธารณสุข 
8. นายวีรยุทธ    สุภากร   ผู้ช่วยทันตแพทย ์
9. นางสาวอรวรรณ  ดวงแก้ว   ผู้ช่วยทันตแพทย ์

 
 
 
 
 

ฝ่ายประกันสุขภาพ 

ฝ่ายทันตกรรม 



 
1. นางสาวยศธสร   วิศิษฎ์วุฒิพงศ์  เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ช านาญการ (หัวหน้าฝ่าย) 
2. นางสาววัชรีย์    ธนมิตรามณี  เภสัชกร(ด้านเภสัชสาธารณสุข)ช านาญการ 
3. นางสาวจันทนจ์ริา   สงฤทธ์ิ   เภสัชกร (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ช านาญการ 
4. นางสาวปรัศนี    เพชรประดบัสุข  เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ช านาญการ 
5. นางรุ้งนภา    บุญญานุพงศ์  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
6. นายพิพัฒน์    เพชรแก้ว  จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
7. นางวรรณา    สุวรรณทพิย ์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
8. นายอ านาจ   อุดมโชค   พนักงานทั่วไป 
9. นายปริวรรต   ชูเพชร   พนักงานทั่วไป 

 

 

1. นางจิรภา    จุลพลู             จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน (หัวหน้าฝ่าย) 
2. นางสาวอรวรรณ   ทองแดง     จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัตงิาน 
3. นางสาววิมวิริยา   อินทรมณ ี   จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัตงิาน 
4. นางสาวทิพย์ธัญญา ไทยกูล    นักเทคนิคการแพทย ์
5. นางสาวสาวิตรี    ตรีรินทร ์   พนักงานประจ าห้องทดลอง 

 

 

1. นางจันทร์ทิมา   สุขสบาย       พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ (หัวหน้าฝ่าย) 
2. นางสุนทรี     อินทชัย                 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน 
3. นางณิชกานต์    เนาวนัต                 พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
4. นางอรวรรณ    เพชรพงศ์พันธ์       พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
5. นางกัลญารัตน์    รามรงค์       พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
6. นางปิยาภรณ์    เพชรตุ้น         พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
7. นางทิพย์วิภา    รัตนวุฒิ           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางสาวจารุวรรณ   สร้อยหอม  พยาบาลวิชาชีพ 
9. นางสาวกาญดา    คงตุก                  เจ้าพนักงานธุรการ 
10. นางสาวเบญจมาศ   เทพทุง่หลวง       นักวิชาการสาธารณสุข 
11. นางสาวศศิพร   บุญฤทธ์ิ        นักวิชาการสาธารณสุข 
12. นางสาววิลาวัลย์   ศรเกษตริน       นักวิชาการสาธารณสุข 
13. ว่าที่ รต.หญงิศินันญา  เจริญรกัษ์        พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
14. นางสาววัลภา    พรหมมินทร ์        พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

ฝ่ายเภสัชกรรม 

ฝ่ายชันสูตร 

ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 



15. นางสาวพรรณลภา   ฮั่นสกลุ            พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
16. นางสาวปริศนา    มะหล ี         พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
17. นางสาวศิริวรรณ   ช่ืนเรณู          พนักงานทั่วไป 
18. นายสนอง     พิกุล              คนสวน 

 
 

 

1. นางรื่นจิต    เพชรชิต          พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ  (หัวหน้าฝ่าย) 
2. นายรุจน์    อินทรก าเนิด  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
3. นางสาวพรรณงาม   ตันเกียรติพงัน  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
4. นางนารีรัตน์    แสงตะวันวงศ์           พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
5. นางอัญชลี    เพชรรอบ        พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
6. นางศิโรรัตน์    วงค์ประไพ           พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
7. นางพุทธมาท    พัคค์สุนทร          พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
8. นางสาวเบญจพร   อินทรักษ์          พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
9. นางสาวหทัยกานต์   อภัยสวัสดิ ์           พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
10. นางกรรนิกา    จวนมาศ             พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
11. นางสาวธัญญารัตน์   บวรวัชราพันธ์  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
12. นางเปรมฤดี    เฮนะเกษตร            พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
13. นางอาธัญญา    เพชรแท ้            พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
14. นางสาวเพญ็จันทร์  จันทรร์อด      พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)ช านาญการ 
15. นายสุชาติ   พุทธกาล          พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
16. นางสาวธิดา   ช่วยสกุล                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
17. นางสาวจริารัตน์   มุสิกพงษ์           พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
18. นางสาวมนฤดี    ศรีโชต ิ             พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
19. นางสาวรัชนี    แซ่ซิ้ม                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
20. นางสุกันยา    ชูราศรี                      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
21. นางสาวรัชนีกรณ์   ทองศร ี             พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
22. นางสาวจันทรา   อินทรจันทร ์            พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
23. นางสาวสรินยา    เดชมณ ี             พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
24. นางสาวปิยะพร   คงระเรื่อย  พยาบาลวิชาชีพ 
25. นางสาวสมิตานันท์  ทาระบา   พยาบาลวิชาชีพ 
26. นางสาวรัชฎาพร   บุญหรอ   พยาบาลวิชาชีพ 
27. นางสาวชุติกาญจน์  ชูช่วย   พยาบาลวิชาชีพ 
28. นางสาวเอมหทัย  ชัยยศ   พยาบาลวิชาชีพ 

กลุ่มการพยาบาล 



29. นางสาวปิยามล   เมฆอนันต์  พยาบาลวิชาชีพ 
30. นางจิราพร   หนูจันทร์แก้ว  พยาบาลวิชาชีพ 
31. นายสุเมธ   แพรศร ี             พยาบาลวิชาชีพ 
32. นางสาวสุนิตา   ไทยเสน   พยาบาลวิชาชีพ 
33. นายนิคม  เวทยาวงศ์           พยาบาลวิชาชีพ 
34. นางสาวจุไรรัต   หัสนันท ์  พยาบาลวิชาชีพ 
35. นางสาวสุทธิรัตน์  เจือประจบ  พยาบาลวิชาชีพ 
36. นางสาววรรณวิสา  จันทรท์อง  พยาบาลวิชาชีพ 
37. นางสาววรรณา   พรหมพูล  พยาบาลวิชาชีพ 
38. นางสาววาสิฐีร์   สกุลโพธิเกียรต ิ  จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 
39. นางสาวมณีกาญจน์  เรบราเย็น  จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) 
40. นางบังอร    พิกุล                   พนักงานประจ าตึก 
41. นางวันเพ็ญ    พรมจรรย ์       พนักงานประจ าตึก 
42. นางสาวจรีภา    จรูญรัตน์       พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
43. นางสาวขวัญชนก   โพธ์ิมาก         พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
44. นางสาววราภรณ์   ทรัพย์ถาวร       พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
45. นางสาวขวัญฤดี   นามนวล         พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
46. นางสาวน้ าทิพย์    ศิริพรม        พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
47. นางสาวเบญจพร   กิจเวชวิสุทธ์ิ     พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
48. นางสาวปิยวรรณ  ภิรมย ์        พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
49. นางสาวทารกิา   ชูศรี               พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
50. นางสาวจันทรจ์ิรา  ปัญญาสุโต  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
51. นางสาวพิกลุ   ปุรสิาร             พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
52. นางสาวแพรทิพย์  บัวด า   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
53. นางสาวละมัย   ขันธ์รักษา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
54. นางสาวเย็นฤดี   กุลศิร ิ   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
55. นายชัยเดช    สุวรรณทพิย ์         พนักงานเปล 
56. นายสุทธิพงษ์   ทองแผ่         พนักงานเปล 
57. นายพงษ์พัฒน์   มะหลี       พนักงานเปล 
58. นายปรเวช   วิวัชชนะ             พนักงานเปล 
59. นายจตุพร   ชัยนาคิน         พนักงานเปล 
60. นางสาวเมธิณี   กมลาสน์นุรกัษ์  พนักงานทั่วไป 
61. นางสาวพัชรี   ปานมิ่ง             พนักงานทั่วไป 
62. นางสาวทิพยส์ุดา  ตาสุวรรณ  พนักงานทั่วไป 
63. นางพิศนา    แก้วแก่นคูณ       พนักงานซกัฟอก 
64. นางนพรัตน์    บุญยนิตย์  พนักงานซกัฟอก 



65. นางกัญญา   ชัยพร             พนักงานซกัฟอก 
66. นางสาวพนิดา   บุญยนิตย์  พนักงานซกัฟอก 
67. นางสาวทิพวรรณ  ไกรสิทธ์   จพ.ธุรการ 
68. นางอรชุมา    บูระพงค์   จพ.ธุรการ 

 

 

1. นางสาวดวงดี   สามเค้ียม  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (หัวหน้าฝ่าย) 
2. นายโสรัตน์    กาญจนสุภาภรณ์   พนักงานเอ็กซเรย ์
3. นายพันธ์ศักดิ์    เพชรตุ้น             พนักงานเอ็กซเรย ์

 

 

1. นางสาวพิชชาภา  อ านวยพร  แพทย์แผนไทย  (หัวหน้าฝ่าย) 
2. นางสาวไพลิน   เพ็งบุญ   แพทย์แผนไทย 
3. นางสาวจุฑารัตน์  ตรงจิตร   แพทย์แผนไทย 
4. นางวิจิตรา   จุลพลู             ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
5. นางกัญญา    บุญแก้ว              ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
6. นางยุพา   ธราพร             ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
7. นางสาวยุพิน   แซ่ติ้ว             พนักงานทั่วไป 

 

 

1. นางสาวสุพัตรา   บุญประดิษฐ ์       นักกายภาพบ าบัด  ( หัวหน้าฝ่าย) 
2. นางสาวฐิติมา   ผลมรุกต ์         นักกายภาพบ าบัด 
3. นางสาวนฤมล   เลิศการณ์       นักกายภาพบ าบัด 
4. นางสาวกรรณิกา  จันทรม์ณ ี       ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 
5. นางสาวปณิตา   ชูรักษ์                 ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 
6. นายเทอดพงษ์   โพธ์ิบุร ี                 ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 

 

 

รวมเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 168 คน 

ฝ่ายเอ็กซเรย์ 

ฝ่ายแพทย์แผนไทย 

ฝ่ายกายภาพ 


