โรงพยาบาลสวนปรุง
นายธรณินทร กองสุข

(ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง)

ที่ปรึกษาผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
นายสุวัฒน มหัตนิรันดรกุล
สํานักงานผูอํานวยการ
นางดาราลักษณ สุชาติ
ศูนยพัฒนาคุณภาพ
นางสาวกาญจนา หัตถสิน
กลุมอํานวยการ

กลุม Supra Specialist

Service

รองผูอํานวยการฝายบริหาร

รองผูอํานวยการฝายการแพทย

รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล

นางธัญธร พัวพันธ

นายปริทรรศ ศิลปกิจ

นางสาวประหยัด ประภาพรหม

องคกรแพทย(ประธานองคกรแพทย)

กลุมการพยาบาล

ฝายบริหารทั่วไป
นางธัญธร พัวพันธ รักษาการ
งานธุรการ
นางแสงจันทร บุญศรี
งานบํารุงรักษา
นายสุภาพ ปกปอง
งานหองสมุด
นางทัศนีย ศรีบุญเรือง
งานยานพาหนะ
นายทองพูล พรมธันวา
งานอาคารสถานที่
นายมานิต บัวออน
งานผลิตน้ําดื่ม
นายกําธร ติ๊บใหม

ฝายการเงินและบัญชี
นางศิริพร พรหมแกว

งานบัญชี
นางสาวจันทรจิรา ความหมั่น
งานรับเงิน
นางสาวกรรณิกา ศรีรัตนา
งานจายเงิน
นางแสงหลา คําเมืองใจ
งานตรวจสอบ
นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน

ฝายพัสดุ
นางสาววีรินท อุดมยศพันธุ
ฝายการเจาหนาที่
นางสาวดลฐสรณ พีรวิเศษวงษ
ฝายโภชนาการ
นางสาวสุพรรณิกา ไชยวรรณ
ฝายแผนงานและสารสนเทศ
นางจํารูญศรี หนอคํา
งานคอมพิวเตอร
นางจํารูญศรี หนอคํา
งานเวชระเบียน
นายมานะ ชัยสาร
งานแผนงาน
นางจํารูญศรี หนอคํา

งานประกันสุขภาพ
นางญาณิษฐศา สิริสุภาภรณกุล

นายกิตติพงศ สานิชวรรณกุล
กลุมงานทันตกรรม
นางภารณี ชวาลวุฒิ
กลุมงานสังคมสงเคราะห
นางกรองจิตต วงศสุวรรณ
กลุมงานจิตวิทยา
นางสาวธิดารัตน ศรีสุโข
กลุมงานฟนฟูสมรรถภาพ
นางอังคณา สารคํา
กลุมงานเทคนิคบริการ
นายภูมินทร ชลาชีวะ
งานชันสูตร
นางสาวณัฐวีณญา กันทะ
งานรังสีการแพทย
นางสาวสุวรรณา อินตะนัย

กลุมงานเภสัชกรรม
นางวนิดา พุมไพศาลชัย

งานบริหารเวชภัณฑ
นางวนิดา พุมไพศาลชัย
งานบริการเภสัชกรรมผูปวยใน
นางสาวกาญจนา หัตถสิน
งานบริการเภสัชกรรมผูปวยนอก
นางปฤทัย สําราญคง
งานเฝาระวังและติดตามผลการใชยาใน
ผูปวยจิตเวช
นางสาวน้ําฝน ปยะตระกูล
งานศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑการ
แพทยทางเลือกแบบผสมผสาน
เพื่อบําบัดผูปวยจิตเวช
นางสาวฐิตารีย พงษดวง

พยาบาลตรวจการประจําหอผูปวย
นางสาวราณี พรมานะจิรังกุล
นางพรทิพย ธรรมวงค
นางทิพศมัย ทายะรังษี
นางสุมิตรา ศรสุวรรณ
นางภรภัทร สิมะวงศ
งานบริการพยาบาลผูปวยนอก
นางเกตุสุดา ชินวัตร
ตึกเมตตา 1
นางเครือวัลย แหงชาติตึก
ตึกเมตตา 2
นายกองเกียรติ อุเต็น
ตึกอารี 1
นางสาวมธุริน คําวงศปน
ตึกอารี 2
นางดวงเดือน อุเต็น
ตึกวิสุทธา 1
นายประดิษฐ ชัยชนะ
ตึกวิสุทธา 2
นายปริวัตร ไชยนอย
ตึกฝายคํา 1
นางสาวสมควร วรรณมณี
ตึกฝายคํา 2
นางชลิตสุดา พรหมทวี
ตึกจิระ 1
นางสุรางค ภาคสินธุ
ตึกจิระ 2
นางวงเดือน สุนันตา
ตึกกรุณา 1
นางสาวนวยนาฏ สมเพชร
ตึกกรุณา 2
นางดวงเดือน นรสิงห
ตึกกรุณา 3
นางแววดาว วงศสุรประกิต
ตึกมุฑิตา
นางปพิชญา แสงเอื้ออังกูร
ตึกสหทัย
นางดวงเดือน เนตรกระจาง
ตึกปญญา
นางศิริพร บุบผศิริ
ตึกขนาน
นางอุรา ทิพยประจักษ
ตึกธนู
นางจีระพรรณ สุริยงค
ศูนยจําหนาย
นายประดิษฐ วิกัน
งานซักฟอก
นางวรันธร แกวชํานาญ

กลุม Excellence Center

คณะกรรมการทีมนําทางคลินิก (CLT)
นายปริทรรศ ศิลปกิจ ประธานกรรมการ
นางวรรณสิริ ปญโญ กรรมการและเลขานุการ
มิติดาน Medical service center และ
มิติดาน Research and development center
คณะกรรมการทีมนําการดูแลผูปวยที่มีปญหาสุขภาพจิต
จากแอลกอฮอล (PCT)
นายวจนะ เขมะวิชานุรัตน ประธานกรรมการ
นางวงเดือน สุนันตา กรรมการและเลขานุการ

มิติดาน Database and Planning Center
นางจํารูญศรี หนอคํา
มิติดาน Trainning Center

กลุม Area Health Board (AHB)
รองผูอํานวยการเขตสุขภาพที่ 1

รองผูอํานวยการเขตสุขภาพที่ 2

นางสาวนิภาพรรณ พรมอุทัย

นายอภิชาติ ดํารงไชย

คณะกรรมการพัฒนาการดําเนินการเขตสุขภาพที่ 1

คณะกรรมการพัฒนาการดําเนินการเขตสุขภาพที่ 2

- นายปริทรรศ ศิลปกิจ ประธานกรรมการ
- นายประดิษฐ ชัยชนะ กรรมการ
- นางสาวนิภาพรรณ พรมอุทัย เลขานุการ
- นางทิพศมัย ทายะรังษี ผูชวยเลขานุการ

- นายปริทรรศ ศิลปกิจ ประธานกรรมการ
- นายอภิชาติ ดํารงไชย เลขานุการ
- นางสุมิตรา ศรสุวรรณ ผูชวยเลขานุการ

เชียงใหม

พิษณุโลก

นางสาวนิภาพรรณ พรมอุทัย

นายการันตร วงศปราการสันติ

ลําปาง

อุตรดิตถ

นายสุรเชษฐ ผองธัญญา

นายกนิษฐพจน เจริญภักดี

นางกิตติวรรณ เทียมแกว พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางฯ
นางภารณี ชวาลวุฒิ พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางฯ
นางวนิดา พุมไพศาลชัย พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางฯ
นางกรองจิตต วงศสุวรรณ พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางฯ
นางสาวธิดารัตน ศรีสุโข พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางฯ
นางสาวประหยัด ประภาพรหม พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางฯ

ลําพูน

สุโขทัย

นางกิตติวรรณ เทียมแกว

นายภาณุ คูวุฒยากร

ฝายวิชาการ

พะเยา

ตาก

นายกิตติพงศ สานิชวรรณกุล

นายภาณุ คูวุฒยากร
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ
นายสยาม สุคันธมาลา
งานสนับสนุนวิชาการ
นายนิกร เปลี่ยววิญญา

นายปริทรรศ ศิลปกิจ

แพร

เพชรบูรณ

นายจักริน ปงคลาศัย

นายอภิชาติ ดํารงไชย

เชียงราย
นางสาวจรรยพร เจียมเจริญกุล
แมฮองสอน
นายวจนะ เขมะวิชานุรัตน
นาน
นายกิตติศักดิ์ วิบูลยมา

