
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสบปราบ  จังหวดัลาํปาง 

นางสาวสุภาพรรณ   ชุณหการกิจ   ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

�. กลุ่มงานการจดัการทั�วไป 

นายไพศาล พนิทสืิบ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ 

1.น.ส.อารีวรรณ  คําภิโล จพ. การเงินและบัญชีชํานาญงาน 
2.น.ส. พนิตกุล มุทธาสุพงศ จพ. การเงินและบัญชี 
3.นางอนงนาฏ ศรีจันทร จพ. การเงินและบัญชี 
4.น.ส. ปภาดา อินนันชัย จพ. การเงินและบัญชี 
5.นางสุมิตรา วงคนันชัย จพ. การเงินและบัญชี 
6.นางวีนัส ฤทธิธาร จ.พ.ธุรการชํานาญงาน 
7.นางอัจฉราพรรณ ทินวัง  จพ.สถิติ 
8.น.ส.นภัสรัญช ปรีดาธนไพศาล จพ.พัสดุ 
9.น.ส.สุพรรณษา บุญศิริชัย นักวิชาการพัสดุ 
10.นายนิคม ฟูธรรม ชางไฟฟา 
11.นายสมศักดิ์ เขียวถา พนักงานขับรถยนต 
12.นายจร อินจันทร พนักงานกูชีพ 
13.นายนพพร ปองแกวนอย  พนักงานกูชีพ 
14.นายอุดร ดวงเขียว  พนักงานขับรถยนต 
15.นายเอกพล อุดกันทา พนักงานขับรถยนต 
16.นายกิติศักดิ์ มะโนเรือน พนักงานขับรถยนต 
17.นายเจริญ ฟูทํา ผูชวยชางทั่วไป 
18.นายสมคิด วงคภิโล ผูชวยชางทั่วไป 
19.นางลัดดา องคการ ชางตัดเย็บเสื้อผา 

�. กลุ่มงานรังสีวทิยา 

นายวิสทุธิ� ชะระ นกัรังสกีารแพทย์ 

�. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

นางทัศนีย์ สาคาํ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาํนาญ

1.น.ส.นภาลัย ศรจีันทร นักเทคนคิการแพทย 
2.นายไพรัตน ใจคําฟู จพ.วิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน 
3.นางอรพิน ริยะสาร พนักงานหองปฏิบัติการ 
4.น.ส.จุฑารัตน มะโนเรือน พนักงานหองปฏิบัติการ 

�. กลุ่มงานเวชกรรมฟื�นฟ ู

น.ส.นันทพร สุริยา นักกายภาพบาํบัดปฏบิัตกิาร 

1.น.ส.ดวงเนตร บุตรคํา พนักงานชวยการพยาบาล 
2.นายธนภัทร  เศรษฐพันธ นักกายภาพบําบัด 

�. กลุ่มงานการแพทย์ 

น.ส.สุภาพรรณ   ชุณหการกิจ นายแพทย์ชาํนาญการ

1. นายปณณพัฒน เจริญจิรนาถ นายแพทยปฏิบัติการ 
2. นายวีรวัฒน ตันติบรริักษ นายแพทยปฏิบัติการ 
3. น.ส.ญาณพันธุ รัตนกิจรุงเรือง นายแพทยปฏิบัติการ 
4. น.ส.เกวลี เอี่ยมวรสมบัต ินายแพทยปฏิบัติการ 

�. กลุ่มงานทนัตกรรม 

ทพ.ดร.เอกพงศ เกยงค ทันตแพทย์ชาํนาญการพิเศษ 

1.น.ส.ชวิศา พลอยแกว ทันตแพทยืปฏิบัติการ 
2.นางลัดดา พิมพา จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
3.นางจันทนา ศรีจันทร จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
4.น.ส.ชัญญนิษฐ หอธิวงค จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
5.น.ส.ชนกนันท ดอบุตร นวก.ทันตสาธารณสุข 
6.นางสายรุง สุดใจ พนักงานชวยเหลือคนไข 
7. น.ส.สุวิมล ปองแกวนอย พนักงานชวยเหลือคนไข 
8.น.ส.สมจิตร เตชะ ผูชวยทันตแพทย 
9. น.ส.พรพิมล คมุพล  ผูชวยทันตแพทย 
 

�. กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

น.ส.พนิดา พิสุทธิ�มณี เภสัชกรชาํนาญการ 

1. น.ส.ปยะพันธ จําเริญขจรสุข เภสัชกรชํานาญการ 
2. น.ส. จีรภา ติไชย เภสัชกรปฏิบตัิการ 
3. นางปทมา  มงคลพร  เภสัชกรปฏิบัติการ 
4. นางปริยากร หลาภู  จพ. เภสัชกรรมชํานาญงาน 
5. นางรุงนภา  ถึงทุง  จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน 
6.น.ส.กนกวรรณ ศรจีันทร  จพ.เภสัชกรรมปฏิบตัิงาน 
7. นายธนาพัทธ ปงกา พนักงานเภสัชกรรม 
8. นายสุริยา สุกันทา  พนักงานเภสัชกรรม 

�. กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

น.ส.กมลภทัร โพทวี  โภชนาการ 

�. กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศทางการแพทย์ 

นายไพศาล พนิทสืิบ นวก.สาธารณสุขชํานาญการ 

1. นางวันเพ็ญ  จอมอินทร จพ.สถิติ 
2. นางยุวดี มะโนรมย  จพ.สถิติ 
3. น.ส.ทวินันท  สุวรรณศรี จพ.สถิติ 
4. น.ส.รุจิรา  สุดใจ จพ.เครื่องคอมพิวเตอร 
5. นายนิรันดร  สิบตะ  พนักงานบัตรรายงานโรค 
6. นายอภิชาต  ยะดวง พนักงานบัตรรายงานโรค 
7. นางประวิตา  คําลือ พนักงานบัตรรายงานโรค 
8. น.ส. วรญา  พรมใจมา พนักงานบัตรรายงานโรค 
9.. นายนุกุล หลาภู พนักงานบัตรรายงานโรค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสบปราบ  จังหวดัลาํปาง 

นางสาวสุภาพรรณ   ชุณหการกิจ   ผู้อาํนวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

��. กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม 

น.ส.มัณฑนา  อุเทน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

1. น.ส.กนกวรรณ พุทธวงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2. นางกัญญา  กาวิโล เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
3. น.ส. สมหญิง  แหลงแกว  นักวิชาการสาธารณสุข 
4. น.ส. พิกุล มูลนอย  นักวิชาการสาธารณสุข 
5. น.ส. สุพิชญา  ปนตา พยาบาลวิชาชีพ 
6. นางสาวิตรี  สะเปาวงค พนักงานธุรการ 
7.นายอนุชา ขัติยะ นักวิชาการสาธารณสุข 
8.น.ส.จันจิรา คําแกว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9.น.ส.อภัสนันท วงคนัน นักวิชาการสาธารณสุข 
10.น.ส.พรสดุา ใจหวัน พยาบาลวชิาชีพ 

��. กลุ่มงานการพยาบาล 

นางมุทติา ชมพูศรี พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการพิเศษ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตดัและวิสัญญีพยาบาล(�) 

น.ส.ภวรัญชน์ จิรเชฐพฒันา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก(�) 

น.ส.นันทพร ศรีสุทธะ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ   

1. น.ส.จินตนา บัวบาน พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 
2. นางอรพรรณ ใจเมืองคน พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
3. นางพิศชาภา หลาปวงคํา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
4. นางศรีฟา  สุยะ พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
5. น.ส.ปรานอม พึ่งสุยะ พยาบาลวชิาชพีชํานาญการ 
6. นางบุปผา วิริยะบุศย  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
7. น.ส.สุเนตร อุตุดี พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
8. นายธนกฤต ตุยเขียว พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
9. นางทัศนีย มาใจ พนักงานชวยเหลือคนไข 
10. นายอินทูล ตาวตา พนกังานชวยเหลือคนไข 
11. นางปริชญา  นอยเปยง พนักงานประจําตึก 
12 นางสุนทรี มังปอง พนักงานชวยการพยาบาล 
13. น.ส.สุวิมล สิริปอ พนักงานชวยการพยาบาล 
14. นางสโรชา หอเงิน พนกังานชวยการพยาบาล 

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบตัิเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(�) 

นางพิณรัตน์ อนิจนัทร์ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

1.น.ส.สภุาพรรณ บุญมาวงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2.นายสิทธิรัตน บตุรดี พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 
3.น.ส.สรุียพร คําภิโล  พยาบาลวชิาชีพ 
4.น.ส.สุพัตรา มีซอง  พยาบาลวิชาชีพ 
5.นายทวีป เทพเสาร พยาบาลวิชาชีพ 
6. น.ส.ทิพยกมล ผือยศ พยาบาลวิชาชีพ 
7.น.ส.ปรียาพร นามปน จพ.สาธารณสุข 
8. นายณัฐวิทย กองคํา พนักงานชวยการพยาบาล 
9. น.ส.จีรนันท ชะระ พนักงานชวยเหลือคนไข 
10. น.ส.เวทิกา กันตา พนักงานชวยการพยาบาล 
11. นางญานิศา วงศจินา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
12. น.ส.ลาวัลย  ทารินทร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 

งานการพยาบาลหน่วยควบคุมกสนติดเชื �อ 

และงานจ่ายกลาง (�) 

นางกนกกร จงลกัษมณี พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 

1. นางศิราณี  ศรีจันทร  พนักงานประจําตึก 
2. นางนัทยา  ปลัดกอง  พนักงานประจําตึก 
3. นางรวีวรรณ  หลาปวงคํา  พนักงานบริการ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(�) 

นางสุจติรา  วิมานศักดิ� พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 

1. นางรัตนาภรณ  กองแกน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
2. นางอนุธิดา ศรีรอด  พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 
3. น.ส.คนึงนิจ ชัยยา   พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 
4. น.ส.ยุพิน  ลือดี พยาบาลวิชาชีพ 
5. น.ส.ญมาพรรณ วันไว พยาบาลวิชาชีพ 
6. น.ส.อรอนงค ถานอย พยาบาลวิชาชีพ 
7. น.ส.ฐิดารตัน อินเตชะ พยาบาลวิชาชีพ 
8. น.ส.สุวนันทื จันทรงาม พยาบาลวิชาชีพ 
9. น.ส.ชุลีพร  วงศนันชัย พนักงานชวยเหลือคนไข 
10. นางบังอร ปองแกวนอย พนักงานชวยเหลือคนไข 
11. นายสิทธิพล โสอินทร พนักงานชวยเหลือคนไข 
12. น.ส.สุจิตรา คํามา พนักงานชวยเหลือคนไข 

��. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก 

น.ส.ธัญญาวดี   มูลรัตน์ นักแพทย์แผนไทย 

1. นางนงคราญ  ขัดเรียบ พนักงานชวยเหลือคนไข 
2. นางนฤมล  ยนทะวงศ ผูชวยแพทยแผนไทย 

งานการพยาบาลผู้คลอด (�) 

นางจรรยารักษ์ ด่านอนิถา พยาบาลวิชาชพีชาํนาญ

1. น.ส.จีราพร คาํเครื่อง  พยาบาลวิชาชีพ 
2. น.ส.ภารดา  กาเงิน พนักงานชวยการพยาบาล 


