
 
โรงพยาบาลแม่ทา 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
นายสันติ  วงศ์ฝั้น 

 
กลุ่มงานการจัดการทั่วไป 

นางรัตนาภรณ์  สุคำอา้ย 

- นางบุศรนิทร์  สมีา        - นายสุจนิต์  อาจหาญ 
- นางภิญญพัชญ ์ ขนัเชยีง  - นส.รัตภรณ์  เป็งยะ 
- นายธีรสทิธิ์  สินทร        - นางศิริไพร  จริะพิพัฒนากุล 
- นางยุวเรศ  ศรีล้อม        - นส.ชลนิทรา  บุญยนื 
- นายชัยยันต์  คำซาว       - นายอภิชาติ  หมื่นไชยศร ี
- นายชารนิทร์  สิงมะหัน   - นายสนุานนท ์ อุดมบุตร 
- นส.อารยิา ทะรนิทร์       - นางยุคลฉตัร  ใจขาว 
- นายกรวิชญ์  หล้ากาศ    - นส.ปริฉัตร  สารกาศ 
-นายณัฐวฒุิ  วิศววิสทุธ์  
 

 
 
 

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์

นางอัญชลี  รัตนภิญโญพงษ ์

- นางอัจฉรา  พรมโต 
- นายสงกรานต ์ หมอกเมือง 
- นส.พรีภาว์   สุยะดุก 
- นายเกียรติภูมิ  อนุศักดิ ์

กลุ่มงานทันตกรรม 

นายสุดอำนาจ  ธรรมชัย 

- นางธวารนิ  ออ่นนวล 
- นส.จุฑารินทร์ ศรีเจรญิ 
- นส.อังควรา  ใจยา 
- นางเยาวนันท์  แข็งแรง 
- นางภาวด ี ปัญญากาศ 
- นส.จนิตนา  เถาปาอนิทร ์
- นางกิ่งแก้ว  เสรยี์ศกัดิ์ 
- นางรจรยี์  เทโวขัด 
- นางเกษณี  อินมะกอก 
- นางพรนิภา  ผาด่านสกุล 

กลุ่มงานเภสชักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 

นางยุพเรศ ญาณมงคลศิลป์ 

-นส.ชนิกา จีนตน้     -นส.วิชชดุา  พงษ์ปัน 
-นส.สุนสิา สัจจวิโส   -นายณรงค์ชยั  ใจยา 
-นส.สุพรรณี ปงผาบ  -นส.พชิญา ฟัน่สาย 
-นายจรัล คำแก้ว     -นส.อญัฑิกา มณีวรรณ 
-นส.ปิยพร เนตรอุไรทิพย ์ -นายพงศกร สุทธดุก 

 

กลุ่มงานการแพทย ์

นายสันติ วงศ์ฝั้น 

-นายเทพฤทธิ์ พัฒนรังสรรค ์
-นส.นธิิพร จันทรข์จรชัย 
-นายอรรถพล นาคทอง 
-นส.รุ่งฉัตร คล้ายทับทมิ 
-นายธนภมูิ พินิตนันท ์

กลุ่มงานรังสีวิทยา 

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้นฟู 

นายสิทธิศักดิ ์เลาหกุล 

นายธีรพล เตจ๊ะเสาร ์

นส.ณิรัศมร์ยา ไชยฉกรรจ ์

-นส.สุภามาส สมเป้า 

-นส.อมราภรณ์ เลสัก 

กลุ่มการพยาบาล 

นางการเกต รังรองธานินทร ์

กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยนอก 

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยใน 

นางจิราภรณ์ คงเสถียรพงษ์ 

นส.รุ่งทิวา เขือ่นศร ี

นางประภาลกัษณ์ พรหมพิงค ์

-นางจนิดา เลาสัตย ์        -นางสุธรีัตน ์เมา่กลาง       
-นางลภัคลดา พุม่เจริญ     -นส.ชญัญาภัค นามวงศ์     
-นส.หัสนา ตุงคณากร       -นางสาวอาทิตยา  ทาผา 
-นางสุภาพร จี้รตัน์           -นส.สุพรรณี คำกาศ 
-นส.ราตรี เต็นเส้า            -นส.อรนุช กันทะ 
-นางอรพรรณ ปาจวุัง     -นายวรรณประสทิธิ์ พุ่มเจริญ 
-นส.สุจติรา เตจ๊ะพิงค์        -นส.ศิริลกัษณ ์ ชัยคำ 
 
 
-นส.ศิริลกัษณ์ ขันคำ 

 -นส.ศุวรัตน ์สุวรรณหล่อ  -นส.รสพร ทากจิ 
-นางไมยะวี สมบุญโสด    -นส.เดน่เดือน ดวงกาศ 
-นายสรวิศ สมมะเวยีง     -นายสมบัต ิถีงกาศ 
-นส.สิรญัญณ์ัฐ กันทาทรัพย์  -นางอรอนงค ์ ไชโย    - 
-นางอัตภรณ์ สธุรรมยะ    -นายอภิชิต จันทรน์้ำ 
-นายพชิากร กตุาวัน        -นายสว่าง กองอินงาม 
-นายวีรพงษ์ จอมเมอืงกาศ -นายวัฒนา ใจขาว 
-นายเจษฎา จามิตร          -นางอรอนงค ์ ไชโย 
-นางพิราวรรณ์  ปินตากาศ –นางทิพวรรณ จินะเป็งกาศ 

-นส.นภสัชนน กวีกรณ์  -นส.นัฎฐาภร สุภาผาบ 
-นายอุเทน เลาสัตย์      -นางสุภาพนัธ์ รงัรองธานนิทร ์
-นางวิไลรัตน์ วงค์ใจ     -นางรติรตัน์ ปราปฎวงค์ 
--นส.สุภัสสร ศศิพงศ์พนา  -นางพัชร ี มาวสัดื 
-นส.นนัทนิี โปร่งใจ       -นส.สาวิตรี แก้วมาดี 
-นส.ศรีพรรณ ตากาศ    -นส.พมิาย เรอืนมา 
-นส.นริชา ไชยนิลวงค์     

กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยผ่าตัดและ 

วิสัญญีพยาบาล,ผู้ป่วยคลอด 

-นส.อรุณศรี คำบุรี        -นางรัตติยา ปกิวงค์ 
หน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง 

นางวิภารัตน์ กันทาทรัพย ์
-นางรัชดาวัลย์ จนิะเป็งกาศ -นส.พรรณิภา มะโนศิลา 
-นายศรี ธรรมชัย              -นายกฤษฎา จันทร์ทะดา 
-นายพรีวัส ปารมีโชค       -นางสายฝน หมื่นไชยศร ี
-นายอนุสรณ์ ชัยกาศ        -นส.โชติกา อนิทะมา 
-นางศรีไพร เตจะ๊เสาร์       -นส.วิภารัตน์ ราชปัญญา 

กลุ่มงานการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก นส.ปัทมา หล้าสมบูรณ์ 

-นส.พรนภา อ้ายตั้ง 

-นายภานุพงษ ์ปาจุจัง 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูม ิกลุ่มงานประกันสุขภาพยทุธศาสตร์และ 

สารสนเทศทางการแพทย ์

นายนพพร ปารมีโชค 

--นายธนเดช เรือนมา 

-นางปทุมมาลย ์ชินายะ 

-นายเอกรัตน์ ณะปัญญา 

-นส.วัสสิกา เจริญทรัพย ์

-นายจิรเมธ อินต๊ะสม 

-นางธารทิพย์ คุณากาศ 

-นส.รัชฎาภรณ์ โนกาศ 

-นส.ฉวีวรรณ สมอูป 

นางพัชรี คำธิตา 

-นางศรีวรรณ วงศ์สุวรรณ 

-นางหทัย ล้านโรจน ์

-นายชุมพล ลินแสนกาศ 

-นส.เดือนเพ็ญ ไชยวงค์ 

-นส.ดรุณี ตันติปาลกุล 

-นางประกายศรี มณีขัติย ์

-นางสุบิน ทองเอีย 

-นายอวยพร คำวงศ์ศา 

-นส.กัลยาณี ไชยลา 

-นายดำรง  ชมพูกาศ 

-นส.จำนันท์ จันทรแ์ดง 

-นางณัฐนันท์ จันทรา 

-นส.นันทิญา อินทวุัน 

-นายอภวิัฒน์  ทานกระโทก 

-นางวันทนีย ์ นาคน้อย 


