
พญ.วรัญญา ออ่นตา
นายแพทยป์ฏบิตักิาร
083-4724066 (ขวัญ)

นพ.ตอ่พงษ์ สวุรรณมณี
นายแพทยป์ฏบิตักิาร
095-6872489 (คอม)

พญ.นรศิรา หมทูา
นายแพทยป์ฏบิตักิาร
085-6162215 (อุย้)

พญ.รักษิณา รุง่เรอืง
นายแพทยป์ฏบิตักิาร

(ไขเ่จยีว)

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

งานการแพทย์



ทพญ.สชุาดา ทวรีัตนพนัธ์
ทนัตแพทยช์าํนาญการพเิศษ

081-7856321 (เง็ก)

ทพญ.ขวญัชวีา ธรรมสโรช
ทนัตแพทยช์าํนาญการ
090-893242 (เหมยีว)

ทพญ.ธดิารัตน ์วชัรอาภานุกร
ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร
062-9496665 (งาม)

นพ.ธนพล วจิติรตระการกลุ
ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร
063-1161333 (ไอซ)์

ทพญ.รัตตกิาล ทมุโคตร
ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร
097-1501536 (น้ํา)

ทพญ.ประภาสณีิ ศรสีคุนธมติร
ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร

(ซงิ)

ทพ.พชิญะ ศรปิีนตา
ทนัตแพทยป์ฏบิตักิาร
088-7913381 (เมีย่ง)

น.ส.ธนพร   ไชยวอ่ง
ผูช้ว่ยทนัตกรรม

081-7403004 (หนงิ)

นายปกรณ์ แผป่ราดเปรือ่ง
ผูช้ว่ยทนัตกรรม

099-6207365 (กร)

นางรุง่ทพิย ์ นะชริัตน์
เจา้พนักงานทนัตสาธารณสขุ

ปฏบิตังิาน
093-2123946 (นิง้)

น.ส.สชุาภสัร ์ รูด้ธีรีโรจน์
ผูช้ว่ยทนัตแพทย ์

063-8875897 (ฝน)

นางวนดิา จอยศริิ
พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้
086-1160957 (ตอ้ย)

นางสาวเกศนิ ี นุ่นยวง 
จพง.ทนัตสาธารณสขุ

ปฏบิตังิาน
080-1295958 (สม้)

นางปวณีา จันทรบ์รรจงจ
พง.ทนัตสาธารณสขุ

ชาํนาญงาน
081-7654403 (เก)๋

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

ลาศกึษาตอ่

งานทันตกรรม



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

ภก.สรุเชษฐ ์ธติมุทุา
เภสชักรชาํนาญการพเิศษ
089-8505336 (เชษฐ)์

ภก.สนัต ิซยุใจทสัน์
เภสชักรชาํนาญกา่ร
081-1728255 (ซยุ)

ภกญ.วชัรพีร รถทอง
เภสชักรชาํนาญการ
081-7832926 (กุง้)

ภกญ.กลัชลกิา ยศยิง่
เภสชักรปฏบิตักิาร

061-9453542 (ไกส)์

ภก.ภานุพงษ์ ถวาย
เภสชักรปฏบิตักิาร

085-5293767 (เบนซ)์

ภกญ.อมุาพร  ยศปัน
เภสชักรชาํนาญการ
083-0241928 (อมู)

น.ส.เมธาน ีสารโป่ง
เจา้พนักงานเภสชักรรม
062-9299906 (เมย)์

นายมาโนช คงทน
พนักงานประจําหอ้งยา
062-3083642 (โนช)

น.ส.ลภัสนันท ์อิน่คํา
พนักงานบรกิาร

088-2546297 (แวว)

น.ส.กนัตะนา กณุะ
พนักงานเภสชักรรม
080-4994334 (อุย๊)

น.ส.ศริริัตน ์ฟองตาเ
เจา้พนักงานเภสชักรรม

ปฏบิตังิาน
087-1793461 (น้ํา)

น.ส.หทยักาญจน ์วะรายอ
เจา้พนักงานเภสชักรรม

ปฏบิตังิาน
093-1501427 (สม้)

น.ส.จฑุาภรณ์ มณีเกษร
เจา้พนักงานเภสชักรรม

ปฏบิตังิาน
091-6284279 (ฝาง)

คลงัยาและเวชภัณฑ์คุม้ครองผูบ้รโิภคงานเภสชักรรม

งานเภสชักรรม



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

นางดารกิา ตาลจรัส
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

 089-5552325 (ออ้ม)

นส.จรนิทร ดวงแสง
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

084-6116196 (นอ้ง)

นางนฤมล ธรรมสอน
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

081-7461868 (แตว๋)

นางสทุัศน์ ศรนีวล
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

089-9553557 (ทัศน์)

นางสภุาพร ปราศรัย
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

089-8537134 (แตว๋)

นส.ประนอม บรรณศาสตร์
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

089-8541370 (ดาว)

นส.เกษศริ ิสนธคิณุ
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

081-9500402 (รนิ)

นส.จุฬาลักษณ์ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

086-1897541 (ตา่ย)

ผูป่้วยนอก,

คลนิกิโรคไมต่ดิตอ่
ผูป่้วยในหญงิ ผูป่้วยในชาย ,IC หอ้งคลอด หอ้งผา่ตัด,

หอ้งหัตถการ
หน่วยไตเทยีม

อบุัตเิหตฉุุกเฉนิ ซกัฟอก ซพัพลาย

,คลนิกิ ARI

กลุม่การพยาบาล



นางนฤมล ธรรมสอน

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ
081-7461868 (แตว๋)

นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นายวรัญํ ูชุม่ศักดิ์
พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร

090-0521416 (เฟรนส)์

นายศาศวชิย ์ปราศรัย
พยาบาลวชิาชพี

082-8248462 (ตนู)

นายศักดิศ์ร ีสขุใจรว่มพัฒนา
นักวชิาการสาธารณสขุ (พยาบาล)

 098-5257756 (บมี)

น.ส.นรลีักษณ์ ธรุะเสน
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

089-5596440 (แจง)

น.ส.จันจริา ดอกดวงพฒุกิลุ
พยาบาลวชิาชพี 

093-1693276 (โฟกัส)

นายสรุชยั ปินใจกลุ
จพง.สาธารณสขุชํานาญงาน

095-4536737 (ไอซ)์

นางอวยพร จริะพงศเ์รอืงกลุ
จพง.สาธารณสขุปฏบิัตงิาน

084-3597657 (ปีใหม)่

นางนงเยาว ์ทาเอือ้
พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้

086-1166428 (เยาว)์

งานอบุตัเิหตฉุุกเฉนิ

เวชกจิฉุกเฉิน

น.ส.แสงฟ้า สริจิรญู 
พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร

082-3457770 (ดาว)



นส.เกษศริ ิสนธคิุณ

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ
081-9500402 (รนิ)

นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นส.เบญจรัตน ์กันทะศริิ

พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้
098-9464348 (แอมมี)่

นางวงเดอืน พงษ์ประเสรฐิ

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ
081-0220997 (อว้น)

น.ส.นันทยา เทีย่งจันตา

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ
081-7658941 (หนุ่ย)

น.ส.ปานทพิย ์ โพธติา

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ
062-5515923 (ผึง้)

ฟอกไตดว้ยเครือ่งไตเทยีม (HD) ลา้งไตทางชอ่งทอ้ง (CAPD)

หน่วยไตเทยีม



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

นส.จรนิทร ดวงแสง
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

084-6116196 (นอ้ง)

นส.วพิารัตน์ เป็งหลา้
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

089-9971137 (หญงิ)

น.ส.ออ้มใจ รูซ้ ือ่
พนักงานบรกิารเอกสารทั่วไป

088-2909769 (ติ๊ก)

นส.จุฬาลักษณ์ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

086-1897541 (ตา่ย)

น.ส.วลิาวัณย ์กันทบตุร
พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร

093-1679732 (แอมเวย)์

น.ส.กนกพร จติจักร  
พยาบาลวชิาชพี

097-9473063 (เหมยีว)

น.ส.วาสนา เกง่การทํา
พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร

087-1891770 (แคท)

น.ส.ศริลิักษณ์ เจรญิจติ
พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร

093-2297653 (ฝ้าย)

น.ส.บปุผา เกษมสขุพนูวัตถุ
พนักงานเหลอืคนไข ้

086-1171683 (กระแต)

น.ส.ปรยีาภรณ์ อนิต๊ะรังษี
พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้

086-9214671 (อร)

นายทศพร เจรญิผล
พนักงานบตัรรายงานโรค

081-7468550 (แกว้)

นายอนิทร  จันทโลหติ
พนักงานขบัรถยนต์

089-9991349 (ทร)

นายปิยพงศ์ คําปัน

พนักงานเปล
 087-1788853 (โดด)

นายปรชีา เกง่การทํา
พนักงานเปล

061-2715391 (ชา)

นายนรนิทร ์ ประพาสพนพงษ์ 
พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้

089-853281 (ทวิ)

ศนูยเ์ปล

ศนูยค์ณุภาพ

งานผูป่้วยนอก-คลนิกิโรคไมต่ดิตอ่

น.ส.พัทธธ์รีา นปิณุะ
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

091-8541945 (กุง้)

น.ส.แสงจันทร ์แกว้ประเสรฐิ
พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้

086-1161686 (จันทร)์

ผูป่้วยนอกคลินกิโรคไมต่ดิตอ่

น.ส.ยภุา กรรณกิา
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

086-7282009 (บิม๋)

นางทพิยฤ์ทัย  ฐติภัิทรานนท์
พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ

082-9950922 (ทพิย)์

คลงัเวชภัณฑม์ใิชย่า



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

นางดารกิา ตาลจรัส
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

 089-5552325 (ออ้ม)

น.ส.รัชนาถ ถาวร

พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร
065-4642291 (แดด)

น.ส.ประภัสสร รูเ้ทีย่ง 

พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร
082-1903144 (ยุย้)

น.ส.สทุธพิร หน่อคํา 

พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร
080-4957797 (ออย)

น.ส.สดีา มรุพงศ์

พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร
065-4276286 (มด)

นางวภิาดา สวุรรณนวล

พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร
095-5900926 (อาย)

น.ส.สชุาธษิณ์ แกว้เรอืนงาม

พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร
097-9717662 (จุ๊บจิ๊บ)

นายกฤชณัท ปินทกุาศ

พยาบาลวชิาชพีปฏบิัตกิาร
062-2878885 (บิ๊กบอม)

น.ส.ปราณี นันยา

พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้
087-1729373 (ณี)

งานผูป่้วยในหญงิ

น.ส.สกาวเดอืน กรณา

พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้
093-0453931 (จิ๊บ)

น.ส.กานตพ์ชิชา บญุรัง

พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้
097-9801552 (หลา้)



นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นส.ประนอม บรรณศาสตร์
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

089-8541370 (ดาว)

น.ส.ปัทมา นันตาพยาบาล
วชิาชพีชาํนาญการ

094-6358804 (นุ่น)

นางบปุผา เชยีงแสน
พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้

081-2881832 (ผา)

น.ส.ระพพีรรณ มลูแกว้
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

095-2295329 (หนูนา)

น.ส.รัตนา ปิงกลุ พยาบาล
วชิาชพีชาํนาญการ

097-9180069 (บุม๋)

น.ส.วรรณศิา สมวถา 
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

095-2429696 (ยงุ)

นางสงัวาลย ์ใตต้า
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร 
086-1953787 (มะปราง)

น.ส.จฑุามณี ฟองจํา
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

091-0678996 (กบ)

น.ส.กมลวรรณ ธนะขวา้ง
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร
085-5556758 (เปเลย)์

นางยวุด ีสภุาประพนัธพ์งศ์

พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้
090-7599871 (เกด)

งานผูป่้วยในชาย

น.ส.ศศพิร  ทองสขุรจุี

ผูช้ว่ยเหลอืคนไข ้
093-1848712 (นดิ)

นายจอมพล กลูเม็ง

ผูช้ว่ยเหลอืคนไข ้
061-3303319 (นวิ)



นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นางสทุศัน ์ศรนีวล
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

086-1886284 (ทศัน)์

น.ส.ดารา สมนวน
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

093-1318255 (เอ)้

น.ส.กานตส์นิ ี ศกัดิค์งชยักลุ
พยาบาลวชิาชพี

096-2866975 (กนัต)์

นางภารด ีพมิพานนท์
พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้

081-0211216 (นา)

น.ส.จฑุามาศ แกนุ
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

085-1076430 (ปอ)

น.ส.พรสดุา เตจ๊ะยา
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

063-5879299 (กวาง)

น.ส.ปทมุวด ีคํามาวนั
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

091-8706256 (ทมุ)

งานหอ้งคลอด



นางสภุาพร ปราศรัย
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

089-8537134 (แตว๋)

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

น.ส.วราภรณ์ รม่โพธิ์
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

083-5654886 (ฝ้าย)

น.ส.จรยินุช กรรณกิา
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

(ปุ้ม)

น.ส.วรรณภิา จรัสพรธํารง
พยาบาลวชิาชพี

065-0107622 (ม)ู

นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

งานหอ้งผา่ตดั



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

น.ส.ยภุา กรรณกิา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

086-7282009 (บิม๋)

นางทพิยฤ์ทยั  ฐติภิทัรานนท์
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

082-9950922 (ทพิย)์

น.ส.พทัธธ์รีา นปิณุะ
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

091-8541945 (กุง้)

น.ส.แสงจันทร ์แกว้ประเสรฐิ
พนักงานชว่ยเหลอืคนไข ้
086-1161686 (จันทร)์

คลงัเวชภัณฑมืใิชย่า

นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

นส.จรนิทร ดวงแสง
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

084-6116196 (นอ้ง)

งานคลนิกิโรคไมต่ดิตอ่



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นายพทิกัษ์ชยั รบชนะ
พนักงานซพัพลาย

061-3260115 (หลวง)

นายจรีวฒัน ์ สวุรรณโรจน์
พนักงานซกัฟอก

087-1911510 (น้ํา)

นางนงคร์ักษ์ เจรญิสขุ
พนักงานซกัฟอก

097-9200801 (รักษ์)

น.ส.วนัทน ีสภุา
พนักงานประจําตกึ

080-8580020 (หนงิ)

นางวนดิา พทิาคํา
พนักงานซกัฟอก

 061-3078076 (จุน้)

หน่วยงานซกัฟอก หน่วยจา่ยกลาง

นส.จฬุาลกัษณ์ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

086-1897541 (ตา่ย)

นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

งานหน่วยจา่ยกลาง-ซกัฟอก



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นายนฤทธิ ์คดิสม
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

095-4569533 (แมน)

น.ส.ลําดวน จันทรทองคํา
พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร

090-4670599 (ทนี่า)

น.ส.สกนุตลา  ถาวร
นักจติวทิยา

098-9393669 (เมย)์

งานยาเสพตดิ งานจติเวชเด็กและวยัรุน่

งานจติเวชและยาเสพตดิ

นส.เสาวลกัษณ์ ทพิยม์าตร์
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

089-9693195 (แตน)

งานจติวทิยา



ผูช้ว่ยเหลอืคนไข ้

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นางแสงหลา้ พทิาคํา
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการพเิศษ

094-6362274 (หลา้)

นางภารด ีพมิพานนท์

081-0211216 (นา)

นางยวุด ีสภุาประพันธพ์งศ์

090-7599871 (เกด)

นางนงเยาว ์ทาเอือ้

086-1166428 (เยาว)์
น.ส.แสงจันทร ์แกว้ประเสรฐิ

086-1161686 (จันทร)์

น.ส.บปุผา เกษมสขุพนูวตัถุ

086-1171683 (กระแต)

นางบปุผา เชยีงแสน

081-2881832 (ผา)
น.ส.ปราณี นันยา

087-1729373 (ณี)

น.ส.ปรยีาภรณ์ อนิต๊ะรังษี

086-9214671 (อร)

นายจอมพล กลูเม็ง

061-3303319 (นวิ)

น.ส.กานตพ์ชิชา บญุรัง

097-9801552 (หลา้)
น.ส.วาสนา อปุนันท์

087-0096393 (ตุ๊กตา)

น.ส.ศศพิร  ทองสขุรจุี

093-1848712 (นดิ)

น.ส.อัจฉรา  บปุผาเศวต

097-0138781 (เฟิรน์)
น.ส.เบญจารัตน ์กันทะศริิ

097-9271011 (แอม)

น.ส.ชฎาพร  เลศิลักษณ์พงศ์

095-402875 (ฟ้า)
น.ส.สกาวเดอืน กรณา

093-0453931 (จิ๊บ)



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นายประพนัธ ์กนัทจันทร์
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ
089-9542234 (หนานพนัธ)์

นางศริพิร กนัทจันทร์
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

081-2877522 (เจี๊ยบ)

น.ส.วชิญาดา เรอืงชยัเสรพีงษ์
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

088-1505041 (เข็ม)

นางสรัญญา ปัณฑวงศ์

พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ
090-4065395 (นิม่)

น.ส.ดารารัตน ์สรอ้ยวงค์
นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร

095-9795963 (ยนีส)์

นายพทิกัษ์พล พทิาคํา
นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร

062-5264636 (ฟอรม์)

น.ส.ศภุรัตน ์รักชาติ
นักวชิาการสาธารณสขุ
087-1760172 (กิ๊ฟ)

นางยพุา สมสตัย์
พนักงานบรกิารทัว่ไป
084-3786456 (พา)

งานบรกิารปฐมภมูแิละองคร์วม



น.ส. ภณสา สวุรรณา
นักกจิกรรมบําบดัชาํนาญการ

087-1888985 (ดาว)

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

น.ส.อารรีัตน ์สาตะถา
นักกายภาพบําบดั

091-0788517 (เจนนี)่

น.ส.สพุรรษา เทพปณะ
นักกายภาพบําบดั

097-9852902 (ดาว)

นายทนันชยั ลานอ้ย
นักกายภาพบําบดั

093-1970970 (เบย)์

งานเวชศาสตรฟ้ื์นฟู



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

ภก.สรุเชษฐ ์ธติมิทุา
เภสชักรชาํนาญการพเิศษ
089-8505336 (เชษฐ)์

น.ส.พชัรญีา  สนธคิณุแพทย์
แผนไทยปฏบิตักิาร

097-9561170 (อุม้อิม้)

น.ส.ศรวีรรณี แซว่า้ง
เจา้พนักงานสาธารณสขุปฏบิตังิาน

093-2695746 (ป้าง)

น.ส.ณัฐชยา แกว้กมลจติ
เจา้พนักงานการแพทยแ์ผนไทย

084-4829282 (ป)ู

งานแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืก



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นายมณเฑยีร ดขีนุทด
นักเทคนคิการแพทยช์าํนาญการ

089-8548174 (เอ)

น.ส.องัคณา สกักะโต
จพง.วทิยาศาสตรการแพทยป์ฏบิตังิานการ

093-2832857 (เบญ)

น.ส.พชัรา แสงสรทวศีกัดิ์
นักเทคนคิการแพทย์
082-8912754 (พชี)

น.ส.ชลธชิา สตุา๋คํา
นักเทคนคิการแพทย์

096-6983603 (โบอิง้)

นางยพุนิ เพชรเมอืง
พนักงานวทิยาศาสตร์
081-7834796 (พนิ)

งานเทคนคิการแพทย์ งานเก็บสิง่สง่ตรวจ

งานหอ้งปฏบิตักิารและชนัสตูร



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

น.ส.ณัฐกานต ์เขีย้วบรรจง
นักรังสเีทคนคิ

082-415581 (แอ)้

นายรุง่ฤทธิ ์มณฑนม
พนักงานการแพทยแ์ละรังสี

063-1149245 (ฤทธิ)์

นายบรรจง เกษมสขุพนูวตัถุ
พนักงานการแพทยแ์ละรังสี

085-7081983 (จง)

นายมณเฑยีร ดขีนุทด
นักเทคนคิการแพทยช์าํนาญการ

089-8548174 (เอ)

งานบรกิารรังสเีทคนคิ



 

นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

น.ส.เรอืนแกว้ โยรภัตร
นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร

087-1750499 (แกว้)

นายเมธานันท ์ฝ่ายนพินธ์
นักวชิาการสาธารณสขุ
095-7631785 (เมย)์

น.ส.จริสดุา สนธคิณุ
เจา้พนักงานเวชสถติปิฏบิตังิาน

086-4203259 (นาย)

นางพรทพิย ์วรรณสอน
พนักงานบตัรรายงานโรค
086-1929095 (กอ้ย)

นางดวงดาว สมบรูณ์โสด
พนักงานบตัรรายงานโรค

086-1929920 (ดาว)

นางพรทภิา บญุรัง
พนักงานธรุการ

098-7587425 (พร)

น.ส.จริาภรณ ์คํานุง
พนักงานบตัรรายงานโรค

061-3015414 (พร)

น.ส.ปณุยาพร  ตติตะบตุร
นักวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร

086-4203259 (นุกนกิ)

งานแผนและเวชสถติิ

งานแผน งานประกนั

หอ้งประกนัหอ้งบตัรรายงานโรค



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

น.ส.มณีรัตน ์กรรณกิา
เจา้พนักงานธรุการ

081-2872154 (เจี๊ยบ)

นายศภุชยั นะที
นักวชิการคอมพวิเตอร์
063-1451469 (ป๋อง)

นายอมัรนิทร ์ธรรมสอน
พนักงานขบัรถยนต์

093-0519655 (บอย)

น.ส.วารฌ์นิ ีจริกัษา
โภชนากรปฏบิตังิาน

093-5191665 (เจี๊ยบ)

น.ส.ไอรดา กณัฑะ
นักวชิาการพสัดุ

090-3205810 (ฟาง)

น.ส.จารณุี มะโนใจ
นักวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร

086-1805913 (แวว)

ภก.สรุเชษฐ ์ธติมิทุา
เภสชักรชาํนาญการพเิศษ
089-8505336 (เชษฐ)์

งานบรหิารทั่วไป

นายวรีภัทร สวุรรณวงศ์

นักจัดการงานทัว่ไป
095-6295091 (หมงิ)

การเงนิและบญัชี พสัดุ ทรัพยากรบคุคล ธรุการ ศนูยย์านพาหนะ โภชนาการ เทคโนโลยสีารสนเทศ



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นางจันทรจ์รีา วเิศษคณุ
นักวชิาการการเงนิและบญัชี

086-1584169 (ออ้)

นางพรพมิล ธรรมวรรณ์

จพง.การเงนิและบญัชี

097-9916935 (ป)ู

น.ส.สธุาศณีิ กาพยต์ุม้

จพง.การเงนิและบญัชี

062-3083224 (หนงิ)

น.ส.เมทนิยี์ ขรีี

พนักงานบรกิาร
095-2594348 (แอม)

น.ส.สภุาพร เจรญิบญุ
พนักงานการเงนิและบญัชี

064-1675849 (นวิ)

งานการเงนิและบญัชี

ภก.สรุเชษฐ ์ธติมิทุา
เภสชักรชาํนาญการพเิศษ
089-8505336 (เชษฐ)์

น.ส.จารณุี มะโนใจ
นักวชิาการเงนิและบญัชปีฏบิตักิาร

086-1805913 (แวว)



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นายเรวตั ิวรรณคํา
พนักงาน.รปภ.

099-6583908 (ยา)

นายจักร ีพทิาคํา
พนักงาน.รปภ.

080-8502092 (เด)่

นายประดษิฐ ์แหลมคม
พนักงาน.รปภ.

080-1308256 (ดษิฐ)์

นายประณธิาน โกฏฉกรรจ์
นายชา่งไฟฟ้า

093-3066211 (เคก้)

นายชยัยนต ์เอีย่มงาม
นายชา่งเทคนคิ

087-1791567 (หนึง่)

น.ส.อมัพร ศรเีทีย่ง
เจา้พนักงานธรุการ

091-7134817 (พร)

นายวรกนัต ์ศรปีระเสรฐิ
เจา้พนักงานพสัดุ

090-3210577 (กนัต)์

งานพสัดุ งานซอ่มบํารงุ งานรักษาความปลอดภัย

ภก.สรุเชษฐ ์ธติมิทุา
เภสชักรชาํนาญการพเิศษ
089-8505336 (เชษฐ)์

น.ส.ไอรดา กณัฑะ
นักวชิาการพสัดุ

090-3205810 (ฟาง)

งานพัสดุ



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

นายไพบลูย ์กาวนิ่าน
พนักงานขบัรถยนต์

080-1275727 (แตม้)

นายจรีศกัดิ ์บญุรัง
พนักงานขบัรถยนต์
086-1854355 (นิว่)

นายสถติยพ์งษ์ วงศอ์นิทร์
พนักงานขบัรถยนต์

087-1792216 (เบนซ)์

นายฐาปภัส ปานสงูเนนิ
พนักงานขบัรถยนต์

093-1873667 (จนิดา)

ภก.สรุเชษฐ ์ธติมิทุา
เภสชักรชาํนาญการพเิศษ
089-8505336 (เชษฐ)์

นายอมัรนิทร ์ธรรมสอน
พนักงานขบัรถยนต์

093-0519655 (บอย)

งานศนูยย์านพาหนะ



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

น.ส.วารฌ์นิ ีจริกัษา
โภชนากรปฏบิตังิาน

093-5191665 (เจี๊ยบ)

น.ส.อจัฉร ีศรเีรยีง
พนักงานประกอบอาหาร
090-4351609 (แคท)

นางอจัฉรา รูเ้ทีย่ง
พนักงานประกอบอาหาร
056-1872866 (แปง)

น.ส.ยพุนิ ภมูอินันตพ์นาไพร
พนักงานบรกิาร (โรงครัว)

097-9913677 (ย)ุ

ภก.สรุเชษฐ ์ธติมิทุา
เภสชักรชาํนาญการพเิศษ
089-8505336 (เชษฐ)์

งานโภชนาการและโรงครัว



นพ.จักรช์ยั ตติตะบตุร

น.ส.วชิญาดา เรอืงชยัเสรพีงษ์
พยาบาลวชิาชพีชาํนาญการ

088-1505041 (เข็ม)

นายอนุชาต ิจันทรเ์วยีง
เจา้พนักงานพสัดุ

093-2320759 (นอ้ง)

นายสรุศกัดิ ์สมธคิณุ
พนักงานเกษตรพืน้ฐาน
098-7872021 (ปลั๊ก)

นายมงคล สมสตัย์
พนักงานบรกิาร

091-6504401 (อน้)

นายวรีภัทร สวุรรณวงศ์

นักจัดการงานทัว่ไป
095-6295091 (หมงิ)

นายวเิชยีร จริะพงศเ์รอืงกลุ
พนักงานเกษตรพืน้ฐาน
092-5289884 (วเิชยีร)

นายธาดาพงศ ์จรยิา
พนักงานเกษตรพืน้ฐาน

097-9420932 (เต)้

นายสทิธศิกัดิ ์งามชว่ง
พนักงานเกษตรพืน้ฐาน
065-4315202 (ชล)

ภก.สรุเชษฐ ์ธติมิทุา
เภสชักรชาํนาญการพเิศษ
089-8505336 (เชษฐ)์

งานสนาม ประปา บอ่บําบดัและกําจัดขยะ


