
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล ผู้อ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน (แพทย์) ระดับสูง 

ภำรกิจด้ำน(พ.ร.ส.)
พัฒนำระบบบริกำรและสนับสนุนบริกำร

สุขภำพ

ภำรกิจด้ำนบริกำรปฐมภูมิภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร ภำรกิจด้ำนบริกำรทุติยภูมิ ภำรกิจด้ำนกำรพยำบำล

นำยแพทย์สมชำย  พรหมจักร 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลวำนรนิวำส 

1. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป

2. กลุ่มงำนพัสดุ

3. กลุ่มงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
วิศวกรรมทำงกำรแพทย์

4. กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล

5. กลุ่มงำนกำรเงิน

6. กลุ่มงำนบัญชี

1. กลุ่มงำนผู้ป่วยนอก

2. กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทย
และ   การแพทย์ทางเลือก

3. กลุ่มงำนเวชกรรมสงัคม

4. กลุ่มงำนสุขศึกษำ                  

5. กลุ่มงำนอำชีวเวชกรรม                  

6. กลุ่มงำนกำรพยำบำลชุมชน                 

1. กลุ่มงำนสำรสนเทศทำง
กำรแพทย์

2. กลุ่มงำนประกันสุขภำพ

3. กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ
แผนงำนโครงกำร

4. กลุ่มงำนพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล

5. กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพบริกำร
และมำตรฐำน

1. กลุ่มงำนเวชศำสตร์ครอบครัว

2. กลุ่มงำนอำยุรกรรม

3. กลุ่มงำนศัลยกรรม

4. กลุ่มงำนศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส์

5. กลุ่มงำนกุมำรเวชกรรม

11. กลุ่มงำนสูติ-นรีเวชกรรม

12. กลุ่มงำนวิสัญญีวิทยำ

13. กลุ่มงำนจิตเวช

14. กลุ่มงำนทันตกรรม

15. กลุ่มงำนรังสีวิทยำ

16. กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์
และพยำธิวิทยำคลินิก

17. กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟู

19. กลุ่มงำนเภสัชกรรม

1. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

2. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
นอก

3. กลุ่มงำนกำรพยำบำล
ผู้ป่วยหนัก

4. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้คลอด

5. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
ห้องผ่ำตัด

6. กลุ่มงำนกำรพยำบำลวิสัญญี

7. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
อำยุรกรรม

8. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
ศัลยกรรม

9. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
สูติ-นรีเวช

10. กลุ่มงำนกำรพยำบำลจิตเวช

11. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
กุมำรเวชกรรม

12. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย
ออร์โธปิดิกส์

13. กลุ่มงำนกำรพยำบำลผู้ป่วย 
โสต สอ นำสิก จักษุ

14. กลุ่มงำนกำรพยำบำลด้ำน
กำรควบคุมและป้องกันกำรติด
เชื้อ

15. กลุ่มงำนกำรพยำบำลตรวจ
รักษำพิเศษ

16. กลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำกำร
พยำบำล

นำยยุทธพงษ์  รัตนจันทร์
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

นำงสุกัญญำ  สอนสิงห์ไชย
แพทย์แผนไทยปฎิบตัิการ

นำงรัตนำ  ธรรมทำทอง
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงจิรำภรณ์  ศรีเวียงธวัช
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

น.ส.จำรุวรรณ  ปะกิระนะ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

น.ส.กัทลี  อินทรสิทธิ์
ทันตแพทย์ช านาญการ

นำยจักรกฤษณ์  ธิสำไชย
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

น.ส.วันรัก  ค ำภำศรี
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ

น.ส.พิชชำพร  พลทะสอน
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

นำงอัญชลี  ปรีชำฤทธิรงค์
เภสัชกรช านาญการพิเศษ

นำยสุรชำติ  อุดม
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟูช านาญงาน

น.ส.นิรชำ  รักษำขันธ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำยวิษณุ  มิ่งสมร
จพ.โสตทัศนศึกษาช านาญงาน

นำงสำววงจันทร์  เดชทองทิพย์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ

นำงสำวนริศรำ  ศรีกุลวงศ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นำงจิรำรัตน์  ตรงดี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงชไมรัตน์  ดุลบดี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงสำวธีรวดี  ปูคะสินธุ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงสำวพรทิพย์  ก่ ำสี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงลดำวัลย์  พลวิเศษ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงนิตยำ  บุตรประเสริฐ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงอ้อยทิพย์  อโนมำ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงจันทร์เพ็ญ  ปะวะโพตะโก
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงวนิดำ  กำสุริย์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงศศิธร  จันทร์ตื้อ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงยุพิน  นำมผำ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

(ช) นำงรุจิเรข  สุวรรณชัยรบ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

(ญ) น.ส.หนึ่งนุช  บุตรวัง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำยแพทย์ยุทธนำ ตรงดี
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรแพทย์

นำยแพทย์ยุทธนำ ตรงดี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นำงจิรำภรณ์  ศรีเวียงธวัช
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงนิรันดร  เทียนรังษี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำยแพทย์ยุทธนำ ตรงดี
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นำงปรียำ  สินธุระวิทย์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

แพทย์หญิงรัตนำ กำสุรีย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นำยแพทย์พิชัย พลจิตต์ 
นายแพทย์ช านาญการ

นำยแพทย์เสกสรรค์ คลัง
สมบัต

นายแพทย์ช านาญการ

แพทย์สุกัญญำ หังสพฤกษ์
นายแพทย์เช่ียวชาญ

นำยแพทย์นพพร ล้ิมวัฒนำพันธ์
นายแพทย์ช านาญการ

แพทย์หญิงศศิประภำ วงค์ศรีดำ
นายแพทย์ช านาญการ

แพทย์หญิงลัดดำรัตน์ ศรีค ำ
นายแพทย์ช านาญการ

น.ส.นิรชำ  รักษำขันธ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

น.ส.ณเบญจกำญจน์  ฝูงที
จพ.การเงินและบญัชีปฏิบติังาน

นำยยุทธพงษ์  รัตนจันทร์
นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

นำงประภำพร  กำญบุตร
จพ.พัสดุ

นำยอณิรุธ ขอดอนุ
ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนกิส์

นำงอรอนงค์  อุดำมำลย์
จพ.ธุรการ

น.ส.จิตรลดำ   อุปพงษ์
นักวิชาการเงินการบญัชี

นำงสำวจิรำพร  ตงศิริ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงปรียำ  สินธุระวิทย์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงวิทยำ ฮำมวงค์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นำงสำววงจันทร์  เดชทองทิพย์
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรพยำบำล

นำยยุทธพงษ์  รัตนจันทร์
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

นำยแพทย์วรัญญู เลขนะ
มงคล

นายแพทย์ปฏิบัติการ


