
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลสบปราบ  จังหวัดลําปาง 

นางสาวนฤนาท จอมภาปน   รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สบปราบ 

1. กลุมงานการจัดการทั่วไป 

นางสาวพิณญาดา ดวงสาร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

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 

7. กลุมงานรังสีวิทยา 

 

2. กลุมงานเทคนิคการแพทย 

นางสาวนภาลัย ศรีจนัทร นักเทคนิคการแพทย 

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

8. กลุมงานเวชกรรมฟนฟ ู

น.ส.นนัทพร สุริยา นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 

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

5. กลุมงานการแพทย 

น.ส.นฤนาท จอมภาปน นายแพทยชํานาญการพิเศษ   

1. นายปณณพัฒน เจริญจิรนาถ นายแพทยปฏิบัติการ 
2. นายวีรวัฒน ตันติบรริักษ นายแพทยปฏิบัติการ 
3. น.ส.สิริวรา วรามติร นายแพทยปฏิบัติการ 
4. นายชยพงศ เศรษฐบุปผา นายแพทยปฏิบัติการ 

3. กลุมงานทันตกรรม 

ทพญ.ดวงฤทัย ขอบคํา ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 

1.น.ส.ชวิศา พลอยแกว ทันตแพทยปฏิบัติการ 
2.นายเครดิต ศรีคาํ  ทันตแพทยปฏิบัติการ 
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 
 

4. กลุมงานเภสชักรรมและคุมครองผูบริโภค 

น.ส.พนิดา พิสุทธิ์มณี เภสชักรชาํนาญการ 

1. นายกลวัชร วะเท เภสัชกรชํานาญการ 
2. น.ส.ณัฏฐณิชา  ลาดปาละ เภสชักรปฏิบัติการ 
3. นางปทมา  มงคลพร  เภสัชกรปฏิบัติการ 
4. นางปริยากร หลาภู  จพ. เภสัชกรรมชํานาญงาน 
5. นางรุงนภา  ถึงทุง  จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน 
6.น.ส.กนกวรรณ ศรจีันทร  จพ.เภสัชกรรมปฏิบตัิงาน 
7. นายสุริยา สุกันทา  พนักงานเภสัชกรรม 

6. กลุมงานโภชนศาสตร 

น.ส.กมลภทัร โพทวี  โภชนาการ 

9. กลุมงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร 
และสารสนเทศทางการแพทย 

นายไพศาล พินทิสืบ 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  จังหวัดลําปาง 

นางสาวนฤนาท  จอมภาปน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสบปราบ 

10. กลุมงานบริการดานปฐมภูมแิละองครวม 

น.ส.มัณฑนา  อุเทน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

1. น.ส.กนกวรรณ พุทธวงค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2. น.ส. สมหญิง  แหลงแกว  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
3. น.ส. พิกุล มูลนอย  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4. น.ส. สุพิชญา  ปนตา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
5. นางสาวิตรี  สะเปาวงค พนักงานธุรการ 
6.นายอนุชา ขัติยะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
7.น.ส.จันจิรา คําแกว นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8.น.ส.อภัสนันท วงคนัน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9.น.ส.พรสุดา ใจหวัน พยาบาลวิชาชีพ 

11. กลุมงานการพยาบาล 

นางมุทิตา ชมพูศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

งานการพยาบาลผูปวยผาตัดและวิสัญญีพยาบาล(5) 

น.ส.ภวรัญชน์ จิรเชฐพฒันา พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 

งานการพยาบาลผูปวยนอก(1) 

น.ส.นนัทพร ศรีสุทธะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

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 

งานการพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช(2) 

นางพิณรัตน อินจันทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

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

งานการพยาบาลหนวยควบคุมกสนติดเชื้อ 

และงานจายกลาง (6) 

นางกนกกร จงลักษมณ ีพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

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

งานการพยาบาลผูปวยใน(3) 

นางสุจิตรา  วิมานศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

1. นางรัตนาภรณ  กองแกน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
2. นางอนุธิดา ศรีรอด  พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ 
3. น.ส.จุไรรัตน  แกนเสาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
4. น.ส.ญมาพรรณ วันไว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
5. น.ส.อรอนงค ถานอย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
6. น.ส.ฐิดารตัน อินเตชะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
7. น.ส.สุวนันท จันทรงาม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
8. น.ส.ชุลีพร วงศนันชัย พนักงานชวยเหลือคนไข 
9. นางบังอร ปองแกวนอย พนักงานชวยเหลือคนไข 
10. นายสิทธิพล โสอินทร พนักงานชวยเหลือคนไข 
11. น.ส.สุจิตรา คํามา พนักงานชวยเหลือคนไข 

12. กลุมงานการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยทางเลือก 

น.ส.ธัญญาวดี   มูลรัตน นักแพทยแผนไทยปฏิบัติการ 

1. น.ส.สุรสัดา คาํบุญลือ นักแพทยแผนไทย 
2. นางนฤมล  ยนทะวงศ ผูชวยแพทยแผนไทย 

งานการพยาบาลผูคลอด (7) 

นางจรรยารักษ ดานอินถา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

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



แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน์่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ 

ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข์ 

ตามประกาศส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
เร์ ่อง รายงานการวิเคราะห ผลการจ ดซ ้อจ ดจ างและการจ ดหาพ สดุ์ประจ าปีงบประมาณ์2563์ปีงบประมาณ2564 

ส าหร บหน่วยงานในราชการบร์ิหารส่วนภ มิภาค์ส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 
 

แบบฟอร์ มการขอเผยแพร่ข์ อม์ ลผ่านเว็บไซต ของหน่วยงานในส งก ดส าน์ กงานปล ดกระทรวงสาธารณสุข 

ช ่อหน่วยงาน  :  งานบริหาร์กลุ่มงานบริหารท ่วไป 
ว น/เด อน/ป์    : 2 5  เด์ อน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ห วข์ อ์:   ข อม ลพ ้นฐานท ่เป็นปัจจุบ น์์ 
 
์์์์รายละเอ ยดข อม ล์ 
์์์์์์์์์์์์์1.3์โครงสร างหน่วยงาน์์์์์ 
            

Link์ภายนอก์์ : ไม์่ม  
 
หมายเหต์ุ์์:  - 

 
ผ  ร บผิดชอบการให ขอม์ ล                                             ผ  อน์ุม์ ติร บรอง 

                                                      
  

์์์์์์์์์์์์์์์์(นางสาวพิณญาดา์์ดวงสาร)์                                (นางสาวนฤนาท์์จอมภาปิน) 
์       ต าแหน่ง์น กจ ดการงานท ่วไปปฏิบ ติการ์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ต าแหน่ง์ผ  อ านวยการโรงพยาบาลสบปราบ 
์์์์์ว นท  ่ 25 เด์ อน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2564                   ์์์ว นท  ่ 25 เด์ อน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
 

 
ผ  ร์ บผ์ิดชอบการนำข อม ลขึ้นเผยแพร่ 

 
(นางสาวสุพรรณษา์์บุญศิริช ย) 

น กวิชการพ สดุ 

์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์์ว นท  ่ 25 เด์ อน์พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   
 


