
1 นายปิยวัตร ตุงคโสภา ผู้อ านวยการ 1/4/2546 152069 3410101160560 ข้าราชการ

2 นายวิศิษฎ์ นนธิสอน นายแพทย์  ช านาญการ 27/8/2555 52756 1470500022181 ข้าราชการ

3 นางสาวจุฑามาศ เจริญวรทรัพย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 18/5/2560 193611 8419988029162 ข้าราชการ

4 นางสาวนุสสรา วีสูงเนิน นายแพทย์ปฏิบัติการ 18/5/2560 212633 1410100258586 ข้าราชการ

5 นางสาวจิรัชยา ตรีจิตรวัฒนากูล นายแพทย์ปฏิบัติการ 2/6/2560 212643 1419900370664 ข้าราชการ

6 นายยุทธนา พาฤทธิ์ ทันตแพทย์  ช านาญการ 1/5/2551 164937 1410100007711 ข้าราชการ

7 นางสาวมยุรี คูราโอกะ ทันตแพทย์  ปฏิบัติการ 17/5/2561 170135 1509901340539 ข้าราชการ

8 นางสาวจุฬาลักษณ์ สดสุชาติ ทันตแพทย์  ช านาญการ 2-เม.ย.-56 180071 1409900452008 ข้าราชการ

9 นายจิรโชค วรเมธากรณ์ เภสัชกร  ช านาญการพิเศษ 1/4/2535 63928 3450300180307 ข้าราชการ

10 นายเฉลิมชัย       สถาวรินทุ เภสัชกร  ช านาญการ 1/4/2546 152052 3309901656500 ข้าราชการ

11 นายพงษ์อนันต์ แสงศีลา เภสัชกร  ช านาญการ 3/5/2554 170705 1419900150567 ข้าราชการ

12 น.ส.รุ่งทิพย์ สถาวรินทุ เภสัชกร  ปฏิบัติการ 13/11/2557 152290 3410900323176 ข้าราชการ

13 น.ส.สมบุญ        ธนบดีวิวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 2/4/2533 63946 3419900516444 ข้าราชการ

14 นางพูนมณี อุ่มสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 1/6/2531 63945 3410900199921 ข้าราชการ

15 นางสุวรรณา ร่มวาปี พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 2/6/2529 64042 3410101003341 ข้าราชการ

รายชือ่เจา้หน้าที่ภายในโรงพยาบาลศรีธาตุ 

ชื่อ   -   สกุลล าดบัที่ ต าแหน่ง สถานะวันทีบ่รรจุ เลขประจ าตวัประชาชนเลขทีต่ าแหน่ง



16 นางมณีกานต์ สิงหรา พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 1/10/2528 63950 3419900563841 ข้าราชการ

17 นางวัชรินทร์     หอมอ้ม พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 1/4/2537 63952 3410900334119 ข้าราชการ

18 นางรัดดาวรรณ   วิชาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 1/8/2542 64060 5410990002346 ข้าราชการ

19 น.ส.นวลจันทร์   สายถวิล พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 2/4/2544 152059 3410900147131 ข้าราชการ

20 นางนันทภรณ์ วงคะจันทร์ จพ.สาธารณสุข ช านาญการ 1/4/2541 63936 3410900342499 ข้าราชการ

21 นางกาญจนา         อนุวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 2/4/2544 152058 5410400152441 ข้าราชการ

22 นางจันทลา        เสริมทรง พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 2/4/2544 152057 5410900012215 ข้าราชการ

23 นางลดาวัลย์ ชุติมาโชติ พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 1/4/2545 152060 3410900086867 ข้าราชการ

24 น.ส.เนตรณพิศ      มณีโชติ พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 1/4/2540 63965 5410490011222 ข้าราชการ

25 น.ส.นารีนาฎ เหล่าชุมพล พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 1/4/2546 152716 3410500160270 ข้าราชการ

26 นางกอบแก้ว ศุภาษร พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 1/6/2542 64370 5410800016073 ข้าราชการ

27 นางซ่อนกล่ิน จันทร์ศิริ พยาบาลวิชาชีพ  ช านาญการ 1/4/2540 66007 3410601331371 ข้าราชการ

28 นางสุจินดา                    ค าด้วง พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 1/6/2550 63857 3410900077396 ข้าราชการ

29 นางเอื้อมพร ศรีฮาด พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 4/1/2553 65712 3410100267484 ข้าราชการ

30 นางจันธิมา หันรุด พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 2/9/2552 152207 3410900321661 ข้าราชการ

31 น.ส.สุปรีญา  ด้ังดอนบม พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 1/3/2556 148715 1410590001285 ข้าราชการ

32 น.ส.สมฤทัย มีศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 29-ส.ค.-57 188481 1420100065401 ข้าราชการ

33 นายนิคมสินธุ์ มาตทวี พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 29-ส.ค.-57 188483 1410800012229 ข้าราชการ

34 น.ส.กนกพร จันทเมธิ พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 29-ส.ค.-57 188484 1410400113044 ข้าราชการ



35 น.ส.สุภานี คุณมี พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 29-ส.ค.-57 188485 1410900052257 ข้าราชการ

36 น.ส.ภัสราภรณ์ วรางกูร พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ 29-ส.ค.-57 188482 1410900001270 ข้าราชการ

37 นายพงษ์พันธ์ ท ามา นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ 1/4/2546 151213 3400400379458 ข้าราชการ

38 น.ส.นันทกานท์   วงษ์ดี เจ้าพนักงานเวชสถิติ ช านาญงาน 24/4/2540 63921 3411000166288 ข้าราชการ

39 น.ส.สุจิตตา     สิงห์ณีย์ จพ.ทันตสาธารณสุข  ช านาญงาน 1/4/2541 63927 3410100342028 ข้าราชการ

40 นายอนุวัฒน์ แก้วศิริ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ช านาญงาน 1/6/2537 63446 3410900123282 ข้าราชการ

41 น.ส.วิลัยลักษณ์ ภูค ากอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 1/3/2556 175462 1479900019819 ข้าราชการ

42 น.ส.นิตยา แสนอุบล เจา้พนกังานเภสัชกรรมปฏบิติังาน 1/3/2556 175463 1410900047768 ข้าราชการ

43 นางอัญชลี ค าเพราะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 1/3/2556 175473 1410900052982 ข้าราชการ

44 น.ส.สุภาวดี วิไชยวงศ์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี  ช านาญงาน 1/5/2535 63919 3412100144147 ข้าราชการ

45 นายธนโชติ       คุยบุตร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 1/2/2522 63917 3410900342464 ข้าราชการ

46 นางองุ่น รินทรึก นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 1/4/2556 178720 1460100004894 ข้าราชการ

47 นายวีรยศ        วงคะจันทร์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  ช านาญงาน 1/4/2529 63930 3411200017677 ข้าราชการ

48 น.ส.ศศิธร         สีหาใต้ เจ้าพนกังานสาธารณสุข (เวชกจิฉุกเฉิน)ปฏบิติังาน 28-ก.พ.-57 63456 1411000053444 ข้าราชการ

49 น.ส.พรสมัย เพือ่นรัมย์ นักกายภาพบ าบัด ช านาญการ 29-ส.ค.-57 188480 1400900089789 ข้าราชการ

50 น.ส.นภาพร    พรมโคตร พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 16-พ.ย.-58 198528 1410900057909 ข้าราชการ

51 นางสาวปียนุช ไชยราช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  ข้าราชการ

52 น.ส.พิมพ์ผกา ก าหอม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ 16-พ.ย.-58 198527 1410400132987 ข้าราชการ

53 นายจิรพันธ์ มลาวรรณ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 15/9/2559 66997 1450800062706 ข้าราชการ



54 นางสาวสุกัญญา โฮมชัย จพ.ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน 16-พ.ย.-58 198529 1412000044161 ข้าราชการ

55 นางสาวอุไรวรรณ กองพอด จพ.เวชกิจฉุกเฉิน ปฏิบัติงาน 28-ก.ย.-60 198530 1429900144842 ข้าราชการ

56 น.ส.นันทินี โคตมะณี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 15/9/2559 67166 1410900050262 ข้าราชการ

57 น.ส.จินตนา กาละบุตร พยาบาลวิชาชีพ  1อด00554 1410400219136 พกส.

58 น.ส.พรทิพย์ น้อยอามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ 1อด00553 1410900094456 พกส.

59 น.ส.เทียนทอง เนตรขันธ์ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1/4/2554 1410400160956 ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุน

60 นางสาววรภักด์ิ พลราช พยาบาลวิชาชีพ 1/6/2560 1410900107281 ลูกจ้างชั่วคราวนักเรียนทุน

61 นายวีรยุทธ พูลสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพ 1อด00550 1410900095967 พกส.

62 นางสาวอภิญญา ใจห้าว พยาบาลวิชาชีพ 1อด00549 1410900100235 พกส.

63 นางสาวสินินาถ ใจหวังดี พยาบาลวิชาชีพ 1อด00548 1129800084484 พกส.

64 น.ส.สะอาด จินดามล นักวิชาการเงินและบัญชี 15/10/2556 1958 1461300052168 พนักงานราชการ

65 นายพงศธร ศรีนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1/4/2558 3209 1410400107982 พนักงานราชการ

66 นายนฤทธิ ์        คุยบุตร ลูกมือช่าง 17/7/2538 3410900326248 ลูกจ้างประจ า

67 นายไพฑูรย์          บุญครอง พนักงานขับรถยนต์ 15/11/2539 3410900205971 ลูกจ้างประจ า

68 นายประดิษฐ์          วาทโยธา พนักงานขับรถยนต์ 1/7/2542 3400200185480 ลูกจ้างประจ า

69 นางจินตนา          นารัตน์โท พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1/7/2542 3410900300842 ลูกจ้างประจ า

70 น.ส.จิราพร            วรางกูร พนักงานพิมพ์ ชั้น 3 1/7/2542 3410900343657 ลูกจ้างประจ า

71 นางวิภาดา      แพงวาปี ผู้ช่วยทันตแพทย์ 4/3/2545 3410900329361 ลูกจ้างประจ า

72 น.ส.อวยพร นาสินสร้อย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1อด00546 3410500379646 พกส.



73 น.ส.กรรณิการ์ น้อยนิล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  1อด02237 1410900081443 ข้าราชการ

74 นางศิลารัตน์ สมทอง พยาบาลวิชาชีพ 1อด00558 1539900106460 พกส.

75 นางส าราญ หมื่นหาวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ 1อด00556 3410900044714 พกส.

76 นางสาวอรอุมา ภูน้ าต้น พยาบาลวิชาชีพ 1อด00559 1411000081481 พกส.

77 น.ส.จันทร์สุดา หาญกุล เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 147000077106 พกส.

78 น.ส.เอมอร แพงมาลา นักกายภาพบ าบัด 1440600136561 พกส.

79 น.ส.ยุวันดา อิ่มจ าลอง แพทย์แผนไทย 1460700115328 พกส.

80 น.ส.รัตนารัตน์  ค าราช แพทย์แผนไทย 1410600143800 พกส.

81 น.ส.ฐิติยา เกษจ้อย นักวิชาการสาธารณสุข 1410900064425 พกส.

82 น.ส.จุฑาลักษณ์ วิทิตอนันต์ เภสัชกร 1412100041503 พกส.

83 นายบัณฑิต เครือเจริญ นักจัดการงานทัว่ไป 3419900153457 พกส.

84 นายธนวัช คุยบุตร นายช่างเทคนิค 1410900061779 พกส.

85 นางญาฐิกมล แพ่งศรีสาร เจ้าพนักงานธุรการ 1410900043576 พกส.

86 น.ส.นงลักษณ์                สิมมา พนักงานเก็บเงิน 3410400802385 พกส.

87 น.ส.อารีย์ บุญรอด พนักงานพิมพ์ 5410900020293 พกส.

88 นางปียนุช                โสภาค า พนักงานพิมพ์ 5410900025902 พกส.

89 นายอัครเดช วรางกูร พนักงานพิมพ์ 3410900343673 พกส.

90 น.ส.บุศรินทร์ ศรีคาม เจ้าพนกังานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1440300009024 พกส.

91 น.ส.ณัธรีญา หน่อสุวรรณ  ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา 1410900007995 พกส.



92 นางเพียรทอง                นิกรกุล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3410900342502 พกส.

93 นางบัวพา                    จันดาวาปี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3401300243423 พกส.

94 นางอุบล                       โสภาค า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3410900299305 พกส.

95 น.ส.นงลักษณ์               ภูพวก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3410900087791 พกส.

96 น.ส.ณิชากานต์ วัชโรสินธุ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3410900248476 พกส.

97 น.ส.บังอร ศรีสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1410900009122 พกส.

98 น.ส.น้ าฝน พรมสมศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1410900005429 พกส.

99 นายภัคพล วงศ์โท พนักงานบริการ 3410900200937 พกส.

100 นางประนอม               ศรีหร่ิง พนักงานบริการ 3410900338840 พกส.

101 น.ส.กาญจนา แพงวาปี พนักงานบริการ 1410900010511 พกส.

102 นายศุภวิทย์ บุราณเดช พนักงานบริการ 1411000038275 พกส.

103 นายสิทธิพร ศรีสุข พนักงานบริการ 3410900335590 พกส.

104 นายวิบูลย์                         บุญครอง พนักงานบริการ 3410900205980 พกส.

105 นายบุญมี                         โพธิห์ล้า พนักงานบริการ 3411600069976 พกส.

106 นายปิยะพงษ์ มณีสุข พนักงานบริการ 5410900003364 พกส.

107 น.ส.อรุณพร กิ้วตา พนักงานบริการ 1410900055388 พกส.

108 นางสุกาญจน์               กัญญาพัน ผู้ช่วยทันตแพทย์ 3410900324814 พกส.

109 น.ส.วิสาข์ สีส่อง พนักงานประจ าห้องทดลอง 1410900075036 พกส.

110 นายวีระยุทธ เหลืองอร่าม พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1410900002560 พกส.



111 นางแสงจัน       ทุงจันทร์ พนักงานประกอบอาหาร 5440600051746 พกส.

112 น.ส.ชาลิณี นิกรกุล พนักงานประกอบอาหาร 1410900042901 พกส.

113 นางนวลใจ วรมัด พนักงานซักฟอก 3410900330873 พกส.

114 น.ส.มุทิตา ราชาสุข พนักงานซักฟอก 2410900018499 พกส.

115 น.ส.ประภาพรรณ สุขเจริญ พนักงานซักฟอก 1410900050530 พกส.

116 นางสาวปรียาดา ยั่งยืน นักวิชาการสาธาณสุข 1100700859311 พกส.

117 นายอภิชาติ แสงสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ 1360500126653 พกส.

118 นายวิพจน์ สุขใจ พนักงานเกษตรพืน้ฐาน 1410900045480 พกส.

119 นายอัคคเดช จ าปี พนักงานประจ าห้องยา 1-ต.ค.-60 1409901031693 ลูกจ้างชั่วคราว

120 น.ส.โสภิต จวบลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1-ม.ิย.-58 1411900179487 ลูกจ้างชั่วคราว

121 นางสาวจันทิมา สว่างวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1-ต.ค.-58 1411000049081 ลูกจ้างชั่วคราว

122 นางสาวรัตนา ราชาสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1-ต.ค.-60 1410900109925 ลูกจ้างชั่วคราว

123 นายปริญญา เดชวรรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ 1-ต.ค.-60 3410900334755 ลูกจ้างชั่วคราว

124 นายนัฐพล สีแดง นักโภชนาการ 1-ต.ค.-60 1360600182687 ลูกจ้างชั่วคราว

125 นายอารมย์ พรมแพง พนักงานขับรถยนต์ 1-ส.ค.-57 3400101095296 ลูกจ้างชั่วคราว

126 นายเอกดนัย ก าหอม เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1-ม.ิย.-59 1419900125902 ลูกจ้างชั่วคราว

127 นางกัลยาณี สิราวงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1-ต.ค.-60 3410900342596 ลูกจ้างชั่วคราว

128 นายปัญญา ศรีจันทร์แดง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 1-ม.ิย.-61 1410900120074 ลูกจ้างชั่วคราว

129 นางสาวสุนิดา แดงท่าขาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1-ม.ิย.-61 1101800280898 ลูกจ้างชั่วคราว



130 นายประดิษฐ์          เห็มค าภา ยามรักษาความปลอดภัย 3410900340534 ลูกจ้างรายวัน

131 นางสัมฤทธิ์ จ าปี พนักงานท าความสะอาด 3410900341786 ลูกจ้างรายวัน

132 นางกิตติภรณ์ จ าปี พนักงานท าความสะอาด 3410900115727 ลูกจ้างรายวัน

133 นางวงเดือน การภูธร พนักงานท าความสะอาด 3410900339731 ลูกจ้างรายวัน

134 นางกัญจนพร แกบสิงห์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข 1-พ.ย.-61 ลูกจ้างรายวัน


















