
1 น.ส.นงนุช  มารินทร์ นายแพทย์ เชี่ยวชาญ

2 นายวิวัฒน์  รุ่งแสง นายแพทย์ ช านาญการพิเศษ

3 นายไกรวิชญ์  กันทะลา นายแพทย์ ปฏิบัติการ

4 น.ส.จิราภา   พูเ่จริญ นายแพทย์ ปฏิบัติการ

5 นางสาวรัญญา  จินา นายแพทย์ ปฎิบัติการ

6 นายฑวัต  บุญญประภา ทันตแพทย์ ช านาญการช านาญการพิเศษ

7 นางเสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์ ทันตแพทย์ ช านาญการช านาญการพิเศษ

8 นางภูริตา พุทธวารินทร์ ทันตแพทย์ ช านาญการช านาญการพิเศษ

9 นางสาวมธุริน  ใจหงษ์ ทันตแพทย์ ช านาญการช านาญการพิเศษ

10 น.ส.สุภัทรา  สนธิเศวต จพง.ทันตสาธารณสุข ช านาญงาน

11 น.ส.กัลยา  เตจ๊ะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

12 น.ส.เขมกร  พรมอ้าย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

13 น.ส.กุลรัศมิ์  พุทธวงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

14 น.ส.ลลิตา   ยอดปัญญา พนักงานช่วยเหลือคนไข้  -

15 น.ส.พิมพ์นิภา  กาวิน นักวิชาการสาธารณสุข

16 นายมานิต  พัฒนา เภสัชกร ช านาญการพิเศษ

17 น.ส.พร้ิมเพรา เพียรลิขิต เภสัชกร ปฎิบัติการ

18 น.ส.พิชญ์ภญิญาณ์  เรืองกิจการ เภสัชกร ช านาญการ

19 น.ส.พุทธชาด  ตุ้ยหล้า จพง.เภสัชกรรม ช านาญงาน

20 นายภาณุวัฒน์  ธุวะค า จพง.เภสัชกรรม ปฏิบัติงาน

21 น.ส.วรารัตน์  อุ่มมี จพง.เภสัชกรรม ช านาญงาน

22 น.ส.ปาลิดา  ชินวัฒนา จพง.เภสัชกรรม ปฏิบัติงาน

23 นางอัญชลี สายวงค์ พนักงานประจ าห้องยา -
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24 น.ส.มณฑกานต์  สิทธิขันแก้ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ปฏิบัติงาน

25 นายปิยะพงษ์  มณีจันทร์สุข พนักงานประจ าห้องยา -

26 นายวรภพ  ดีอิทธิกุล นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการ

27 นายจาตุรงค์  ธะนาค า นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

28 น.ส.เกวลิน  ประเทิง นักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติการ

29 นางนงลักษณ์  ปงธิยา พนักงานประจ าห้องทดลอง -

30 น.ส.สุดารัตน์ พิมพ์ทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

31 น.ส.สุรัสวดี  ยวนตา นักเทคนิคการแพทย์

32 ช่วยราการ สสอ. 1 ก.ย.63 จพง.รังสีการแพทย์ ช านาญงาน

33 นายสมบัติ  วันดี  พนักงานการแพทยแ์ละรังสีเทคนิค -

34 นางมาลัย  พัฒนา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ

35 นางสาวกฤษณา  สุนุมิตร พยาบาลวิชาชีพ     word ช านาญการ

36 นางภัทรวรรณ  ปราบมะเริง พยาบาลวิชาชีพ     er ช านาญการ

37 น.ส.กิตต์ิรวีร์  บุตรชาลี พยาบาลวิชาชีพ     er ช านาญการ

38 นางจันตนา  สิทธิขันแก้ว พยาบาลวิชาชีพ   opd ช านาญการ

39 น.ส.จารุวรรณ  ไชยเม็ง  พยาบาลวิชาชีพ      word ปฏิบัติการ

40 นางโชติกา  มากทอง พยาบาลวิชาชีพ     opd ช านาญการ

41 นายณรงค์ศักด์ิ วันดี พยาบาลวิชาชีพ      er ช านาญการ

42 นายณัฐสิทธิ ์ เขื่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพ     er ช านาญการ

43 นางพีรดา  โฆสิต พยาบาลวิชาชีพ   er ช านาญการ

44 นางนิชกานต์  มณีวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ     opd ช านาญการ

45 นางปาริชาติ  อบสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ     ผ่าตัด ช านาญการ

46 นางพศิกา  จันทร์สมบัติ พยาบาลวิชาชีพ      word ช านาญการ

47 นางกนกพิชญ์  ก้างยาง พยาบาลวิชาชีพ     word ช านาญการ

48 นางมยุรี  หมั่นคิด พยาบาลวิชาชีพ      er ช านาญการ

49 น.ส.ยุพาพร  ศรีดวงใจ พยาบาลวิชาชีพ     er ช านาญการ

50 น.ส.วงศ์ผกา  พรหมสูตร พยาบาลวิชาชีพ    ปรึกษา ช านาญการ

51 นางชยุตา  สาตราคม พยาบาลวิชาชีพ   ปรึกษา ช านาญการ
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52 น.ส.มรกต   สิทธิขันแก้ว พยาบาลวิชาชีพ    word ช านาญการ

53 นางสาลินี  คิดดี พยาบาลวิชาชีพ     opd ช านาญการ

54 นายเรือพงศ์  แสนทิยะ พยาบาลวิชาชีพ    word ปฏิบัติการ

55 น.ส.สุฑาทิพย์  สารใจ พยาบาลวิชาชีพ     opd ช านาญการ

56 นางสุดาพร  แก้วจันทรา พยาบาลวิชาชีพ      หอ้งคลอด ช านาญการ

57 นางสุพรรณี  มณีปัญญา พยาบาลวิชาชีพ     opd ช านาญการ

58 นางสุรีรัตน์  แสนมหายักษ์ พยาบาลวิชาชีพ     opd ช านาญการ

59 นางอ าไพ  ศรีสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ     opd ช านาญการ

60 น.ส.อภิสรา  สุริค า พยาบาลวิชาชีพ     word ช านาญการ

61 นางอริศรา  เลือดสงคราม พยาบาลวิชาชีพ     word ช านาญการ

62 นายจักรกฤษฎิ ์ สร้อยแก้ว พยาบาลวิชาชีพ   ER ปฏิบัติการ

63 นางสาวเจนจิรา  พยาใจ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

64 นางสาววิภารัตน์  วันดี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

65 นางประทุมพร  กาเรือง  จพง.สาธารณสุข er ช านาญงาน

66 น.ส.พีรดา  โตด้วง จพง.เวชกิจฉุกเฉิน er ปฎิบัติงาน

67 น.ส.รจนา   ไชยชนะ พยาบาลวิชาชีพ

68 น.ส.ณัฐณิชา  ใจทนงค์ พยาบาลวิชาชีพ

69 น.ส.จินดารัตน์  แก้วฟู พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ er

70 นายสหกรณ์  ทาริยะ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

71 นายยศวร  ดวงทับจันทร์โชค พนักงานเปล

72 นางสุขไสย  มีโชค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

73 นางรัตนา  พลกลาง พนักงานซักฟอก  -

74 น.ส.กัลยา  บุญสุข  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

75 นางชุติกานต์  แม่นเงิน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

76 นางทัศนีย์   บัวงาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

77 น.ส.พิมพ์พร  สงครามยศ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

78 นางวาสนา  ดวงวงค์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

79 นางสมศรี  กาวินจ๊ะ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -
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80 นางอภิฌา  ชุมภูค า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

81 นางอรุณี  สิทธิขันแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

82 นางสวาท  แสนใจยา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

83 น.ส.อัญชณีย์  ปาระนันท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

84 นางพิศมัย จันกิติ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

85 น.ส.กิ่งแก้ว  วันดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

86 นางธัญชนก  ยาสมุทร์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

87 น.ส.ปาริฉัตร   มีโชค พนักงานช่วยเหลือคนไข้

88 น.ส.ศุภลักษณ์  มณีจันสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้

89 นายอุทิศ  มณีจันทร์สุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้

90 นายเฉลิม  นัยต๊ิบ พนักงานเปล -

91 นายวิชัย  หมั่นยืน พนักงานเปล -

92 นายธีรวัฒน์  มณีจันสุข พนักงานเปล -

93 น.ส.รัตนาภรณ์  บุญสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้

94 น.ส.ณัฐชยา   ไชยสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

95 นางเกศินี  พันธ์ประยูร พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

96 นายพิเชษฐ์  หมั่นคิด นวก.สาธารณสุข ช านาญการ

97 นายภาณุพงศ์  มณีวรรณ์ นวก.สาธารณสุข ช านาญการ

98 นายภาณุพงษ์  ชัยชนะ  พยาบาลวิชาชีพ     ช านาญการ

99 นางพัชรีย์  นามลังกา พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

100 น.ส.ประภาศรี  ทิพย์อุทัย พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

101 นางวันทนา   ขัตติวงค์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ

102 นางยุพิน  มณีวรรณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

103 นางสาวทิพวรรณ  สุริค า พนักงานบัตรรายงานโรค

104 นายวิทยา    สอนเสนา นักวิชาการสาธารณสุข

105 นายณฐกร   เพ็งพ่วง นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ

106 น.ส.ชนกนันท์  ขันยอด นักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติการ

107 นายธนวันต์  อึ้งตระกูล แพทย์แผนไทย -
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108 นางกาญจนา  มั่นกุง พนักงานช่วยการพยาบาล -

109 นางจันทร์จิรา  หมั้นยืน พนักงานช่วยการพยาบาล -

110 นายวิชชากร   วรรณชัย นักวิชาการสาธารณสุข

111 นาย ยศกร  อินทะรังษี นวก.สาธารณสุข ช านาญการ

112 น.ส.กัลยา  คุณหงษ์ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

113 น.ส. วัชรินทร์  ด้วงอ้าย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

114 น.ส.รมิดา  โยธิน พนักงานบริการ  -

115 นางเกษร  สมวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

116 นางอ าภา  กาจีนะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

117 นายวศินภัทร์  ไพศาลยศกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

118 นายเกียรติก าจร  รู้ท านอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

119 นายพรหมเมศร์  ตาแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ

120 นางจินตนา  อินสม จพง.การเงินและบัญชี ช านาญงาน

121 นางพัชรีญา  เงินสัจจา จพง.ธุรการ ช านาญงาน

122 นางกฤษณา  สิทธิขันแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ -

123 นายจันทร์ทอง  วันดี พนักงานขับรถยนต์  -

124 นายอุเทน  ยารวง นวก.เงินและบัญชี  -

125 ว่าทีร่.ต. นิเวศน์  มณีรัตน์ นายช่างเทคนิค  -

126 น.ส.อัมพิรา  แก้วกรอง นวก.เงินและบัญชี -

127 น.ส.เกศรินทร์  ปะระมะ นว..พัสดุ -

128 นางจินตนา  จันตะมะ จพง.พัสดุ  -

129 น.ส.จิราภรณ์  ทองรักษา จพง.ธุรการ  -

130 นางแสงอรุณ  สิงห์อุดม จพ.การเงินและบัญชี -

131 นายสมมาตร์  กาเรือง พนักงานบริการ -

132 นายวรพิพัฒน์  แก้วนินตา พนักงานบริการ  -

133 ว่าที ่ร.ต.จรัล จันกิติ นายช่างเทคนิค -

134 นายดาวเรือง  ค าศรี พนักงานเกษตรพืน้ฐาน  -

135 นางนงลักษณ์  สุภาพสุนทร พนักงานบริการ  -
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136 นางบัวผัน  ศรีมา พนักงานบริการ  -

137 น.ส.สุพรรณี  สุขเกษม พนักงานบริการ  -

138 นายกฤตเมศร์  ชุมภูค า พนักงานบริการ -

139 นายอดิศร  บัวลอย พนักงานบริการ (รปภ.) -

140 นายสุมิตร   รินชัย พนักงานบริการ (พขร)  -

141 นายเอกพล   สัตย์ธรรม พนักงานบริการ (คนสวน)  -

142 นายสุริยา   มั่นใจ พนักงานบริการ  -

143 นายสุรินทร์ มณีจันทร์สุข พนักงานบริการ (รปภ.)

144 นายชาญชัย  นัยต๊ิบ พนักงานบริการ (รปภ.)

145 น.ส.น้ าฝน  เลิศล้ า เจ้าพนักงานพัสดุ

146 น.ส.กรรณิการ์  ยอดปัญญา พนักงานรักษความสะอาด

147 นายเรืองฤทธิ ์  ลวนค า พนักงานผลิตน้ าประปา

148 นายอดิศักด์ิ  บ่อแก้ว พนักงานเกษตรพืน้ฐาน

149 น.ส.ฉันทิกา  ยาทัญ นักโภชนาการ ปฏิบัติการ

150 นางเบญจวรรณ  จะมณี พนักงานบริการ -

151 นางชรินทร์ญา  ใจค า  พนักงานบริการ -

152 น.ส.ณัฏฐ์ภัทร์  เหลืองธาดา นักกายภาพบ าบัด ปฏิบัติการ

153 น.ส.วริศรา  ภิชัย นักกายภาพบ าบัด ปฏิบัติการ

154 นายคณิน  กาบิน นักกายภาพบ าบัด ปฏิบัติการ

155 นางสาวภณิฎา  ใจทอง ผู้ช่วยนักกายภาพ

76 ราย แพทย์ 5

แยกแตล่ะสายวิชาชพี



หมายเหตุล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ

6 ราย ทันตแพทย์ 4

4 ราย เภสัชกร 4

61 ราย พยาบาล 38

1 ราย นักเทคนิคการแพทย์ 4

7 ราย นักวิชาการสาธารณสุข 9

155 ราย นักกายภาพบ าบัด 3

เจ้าพนักงานทันตกรรม 1

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 5

นักวิชาการการเงินและบัญชี 2

นักวิชาการพัสดุ 1

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 0

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1

เจ้าพนักงานธุรการ 2

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

เจ้าพนักงานพัสดุ 2

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0

นายช่างเทคนิค 2

พนักงานบัตรรายโรค 1

พนักงานผลิดน้ าปะปา 1

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 29

พนักงานเปล 4

พนักงานบริการ 16

ผู้ช่วยนักกายภาพ 1

พนักงานขับรถยนต์ 1

พนักงานเกษตรพืน้ฐาน 2

พนักงานท าความสะอาด (รายวัน) 1



หมายเหตุล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระดับ

นักโภชนาการ 1

พนักงานช่วยการพยาบาล 2

พนักงานประจ าห้องยา 2

พนักงานประจ าห้องทดลอง 1

แพทย์แผนไทย 1

พนักงานซักฟอก 1

รวมบุคลากร 155


