
 ลําดับ รหัสบุคลากร ชื่อ - สกุล ตําแหนง กลุม ลําดับ

1 20231086310759 นายสมาน  ฟอนฟก ผูอํานวยการโรงพยาบาลปากพลี ผูบริหาร 1

2 20231086312256 นายปฐมพงศ  จิตรนอม นายแพทยชํานาญการ ผูบริหาร 2

3 20231086312933 น.ส.ธันยพร   บุญพะเนียด นายแพทยปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 1

4 20231086315365 นายชิติพัทธ   เจริญเกษมวิทย นายแพทยปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 2

5 20231086318079 นางสาวเกตุนภา  ถิระเดชาพงศ นายแพทยปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 3

6 20231086318588 นางพรเพ็ญ   กิตติสุนทโรภาศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ผูบริหาร 3

7 20231086319095 พ.อ.อ.ภัทธาวุธ  โชติกุล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ผูบริหาร 4

8 20231086319152 นายอดิศักดิ์  ตาทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมสนับสนุนทั่วไป 1

9 20231086319773 นางสาวอรสา สาตี เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมสนับสนุนทั่วไป 2

10 20231086320814 นางสาวสุพรรษา   คงคา เจาพนักงานธุรการ กลุมสนับสนุนทั่วไป 3

11 20231086321082 นางสาวทัศนีย   โกศลกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมสนับสนุนทั่วไป 4

12 20231086321883 นางสาวสุทธิมา  สิงหทอง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุมสนับสนุนทั่วไป 5

13 20231086324223 นายนิรุตย   คงชัยภูมิ นักวิชาการพัสดุ กลุมสนับสนุนทั่วไป 6

14 20231086325682 นางสาวลักขณา   ลิ้มศรีลากรณ เจาพนักงานพัสดุ กลุมสนับสนุนทั่วไป 7

15 20231086327703 นายประจัก   ปลื้มใจ พนักงานขับรถยนต กลุมสนับสนุนทางการแพทย 1

16 20231086328770 นายประพัฒน   ประบุญเรือง พนักงานบริการ กลุมสนับสนุนทางการแพทย 2

17 20231086329778 นายธีระวัฒน   แสวงนิล พนักงานบริการ กลุมสนับสนุนทางการแพทย 3

18 20231086330175 นายศราวุธ   นงพยัฆ พนักงานขับรถยนต กลุมสนับสนุนทางการแพทย 4

19 20231086331403 นายนฤพล   แสวงนิล พนักงานขับรถยนต กลุมสนับสนุนทางการแพทย 5

20 20231086331433 นายสมชาย   กระจายความรู ผูชวยชางทั่วไป กลุมสนับสนุนทางการแพทย 6

21 20231086334716 นายภาณุพงศ    เกตุการ พนักงานบริการ กลุมสนับสนุนทางการแพทย 7

22 20231086336570 นายรังสันติ   กลีบลําไย พนักงานบริการ กลุมสนับสนุนทางการแพทย 8

23 20231086338310 นางสุดใจ   ทาเรือ พนักงานบริการ (แมบาน) กลุมสนับสนุนทางการแพทย 9

24 20231086338447 นางสาวศิศิรา  สําเริงราช เจาพนักงานการเงินและบัญชี กลุมสนับสนุนทั่วไป 8

25 20231086338743 นางศิริพันธ    ปุนประเสริฐ พนักงานบริการ (แมบาน) กลุมสนับสนุนทั่วไป 9

26 20231086339121 นางอําพร   อาจวิชัย พนักงานทั่วไป (แมบาน) กลุมสนับสนุนทั่วไป 10

กลุมงานการพยาบาล

กลุมงานบริหารทั่วไป

กลุมงานการแพทย
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27 20231086340191 นางสาวมณทิยา  แสนยากร พนักงานทั่วไป (แมบาน) กลุมสนับสนุนทั่วไป 11

28 20231086340365 นางสาวสุจิมา   วุฒิเมธา นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ผูบริหาร 5

29 20231086340781 นางสาวจิรพรรณ  ศตะกูรมะ นักกายภาพบําบัดชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 4

30 20231086341398 นางสาวพัชราภรณ   ศรีใส ผูชวยนักกายภาพบําบัด กลุมสนับสนุนทางการแพทย 10

31 20231086342004 นางนงครัช   พุมพิมล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูบริหาร 6

32 20231086343335 นางสาวธัญชนก   สุขประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 5

33 20231086344088 นายชัยวิวัฒน   สีหะภาค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 6

34 20231086345393 นายพงศสิงห   พูลทอง จพ.สาธารณสุขชํานาญงาน กลุมสนับสนุนทางการแพทย 11

35 20231086347556 นายเกรียงศักดิ์   จันดา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมสนับสนุนทางการแพทย 12

36 20231086348845 นางสาวอรทัย   ฟาหทัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 7

37 20231086350806 นางสุจิน   มินสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 8

38 20231086351385 นายบุญญลิป  คะหาวงษ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ ผูบริหาร 7

39 20231086352324 นายดลพัฒน   ทวีทรัพย เภสัชชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 9

40 20231086352970 นางสาวเขมจิตรา  สุวรรณบุบผา เภสัชกรปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 10

41 20231086353867 นางรัชฎาภรณ   กาเบา เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน กลุมสนับสนุนทางการแพทย 13

42 20231086354125 นายจิรายุ    มณี เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน กลุมสนับสนุนทางการแพทย 14

43 20231086354902 นายอธิวัฒน   สันซีรย พนักงานประจําหองยา กลุมสนับสนุนทางการแพทย 15

44 20231086357698 นางมาลัยภรณ   สุวรรณวารี นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ ผูบริหาร 8

45 20231086359431 นายบดินทร   สรังษี จพ.วิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน กลุมสนับสนุนทางการแพทย 16

46 20231086359782 นางอารี    โชติกุล นักรังสีการแพทยชํานาญการ ผูบริหาร 9

47 20231086360480 นายพัฒนฤกษ   ทินกร  ณ  อยุธยา ทันตแพทยชํานาญการ ผูบริหาร 10

48 20231086360887 นางสาวนารินทร   แกวบัวสา ทันตแพทยชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 11

49 20231086361225 นางสาวณัฐกานต  สินเจริญรุง ทันตแพทยปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 12

50 20231086361912 นางสาวปทิตตา   อริยะชาญเมธา ทันตแพทยปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 13

51 20231086363902 นางสาวภัทยา  สุขเจริญ จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน กลุมสนับสนุนทางการแพทย 17

52 20231086364284 นางศศิกานต   หาญวิสัย จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน กลุมสนับสนุนทางการแพทย 18

53 20231086364884 นางสาววรารัตน   โหยหวล จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน กลุมสนับสนุนทางการแพทย 19

กลุมงานรังสีวิทยา

กลุมงานบริการดานปฐมภูมิและองครวม

กลุมงานเทคนิคการแพทย

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู

กลุมงานเภสัชกรรม

กลุมงานทันตกรรม
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54 20231086365573 นายกรันต   ไกษร พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 20

55 20231086365944 นางสาวชนิดาภา  เมฆขลา พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 21

56 20231086366338 นางสาวสมฤทัย   พากเพียร พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 22

57 20231086368756 นางพรนภา   คําปุย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูบริหาร 11

58 20231086369853 นางสาวดวงนฤมล  ลาดสม เจาพนักงานเวชสถิติ กลุมสนับสนุนทั่วไป 12

59 20231086370733 นางเบญจพร    บุญตา นักวิชาการสาธารณสุข กลุมสนับสนุนทั่วไป 13

60 20231086370767 นายกษิดิศ  กิตติสุนทโรภาศ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ กลุมสนับสนุนทั่วไป 14

61 20231086371087 นายสาโรช  เนตรทัศน นักวิชาการคอมพิวเตอร กลุมสนับสนุนทั่วไป 15

62 20231086371904 นางราตรี   โกศลจิตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูบริหาร 12

63 20231086374459 นางสาวอังคณา   บุญวิลัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 14

64 20231086374795 นางรติอรช   สีหะภาค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 15

65 20231086378268 นายสมพร  บุรินทรรัมย พนักงานเปล กลุมสนับสนุนทางการแพทย 23

66 20231086378271 นางสาวหยาดพิรุณ   สุดลอย พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 24

67 20231086378629 นางสาวอรพชร   นิศาภากร พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 25

68 20231086378701 นางสาวตองจิตต  สันติโยธินสกุล พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 26

69 20231086378737 นางทิพากร   สายเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 16

70 20231086378831 นายกฤษณพงษ   เครือละมาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 17

71 20231086378959 นางสาวสุรีรัตน   จะจวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 18

72 20231086380874 นางจินตนา   พันธเกตุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 19

73 20231086381682 นางสาวเพ็ญพิชชา   พูลสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 20

74 20231086384657 นางสาวภคอร  แตงจันทร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 21

75 20231086385190 นางอารมณ   ชื่นชม พนักงานชวยเหลือคนไข สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 22

76 20231086386428 นางสาววริศรา  กุลเสือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 23

77 20231086386452 นางสาวอมรินทรา ทิพอาย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 24

78 20231086386852 นางณิชากร   แกนเผือก พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูบริหาร 13

79 20231086386866 นางกานตพิชชา   พุทธปญญา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 25

80 20231086387001 นางอภิญญา   สรังษี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 26

81 20231086387851 นางบุปผาชาติ   ขําปากพลี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 27

82 20231086388878 นางสาวสุมนมาลย   อานทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 28

83 20231086388884 นางสาวลัดดาวัลย   แดงศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 29

กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร และสารสนเทศทางการแพทย

งานการพยาบาลผูปวยนอก/อุบัติเหตุฉุกเฉิน (OPD/ ER)

งานการพยาบาลผูปวยใน (IPD)
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84 20231086389778 นางอนุรักษ   โกศลจิตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 30

85 20231086391043 นางสาวขวัญดาว   ยิ่งประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 31

86 20231086391531 นางพอใจ   ปนมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สายวิชาชีพทางสาธารณสุข 32

87 20231086393479 นางสุธาสินี   เทียนศรี พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 27

88 20231086393579 นางสาววราภรณ   ใจสุจริต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผูบริหาร 14

89 20231086394063 นางนงเยาว   โจมพรม พนักงานบริการ กลุมสนับสนุนทางการแพทย 28

90 20231086394196 นายกิตติพิมนต   นวลโฉม พนักงานบริการ กลุมสนับสนุนทางการแพทย 29

91 20231086394240 นายนวภัทร   ทาเรือ พนักงานบริการ กลุมสนับสนุนทางการแพทย 30

92 20231086395518 นางสาวพัชรินทร   ฉ่ําศิริ พนักงานซักฟอก กลุมสนับสนุนทางการแพทย 31

93 20231086395561 นางสาวธิดารัตน   เทียนสวาง แพทยแผนไทยปฏิบัติการ ผูบริหาร 15

94 20231086395912 นางพุทธิดา  มนตกันภัย พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 32

95 20231086397097 นางสาวศิริพร  แซโล พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 33

96 20231086397926 นางสาวศิวพร  ทองสรอย พนักงานชวยเหลือคนไข กลุมสนับสนุนทางการแพทย 34

สรุป ผูบริหาร  15 คน

สายวิชาชีพทางสาธารณสุข  32 คน
กลุมสนับสนุนทางการแพทย 34 คน

กลุมสนับสนุนทั่วไป  15  คน

รวม 96 คน

งานพยาบาลหนวยควบคุมการติดเชื้อและงานจายกลาง

กลุมงานแพทยแผนไทย
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