
นายเลอศักด์ิ  ลีนะนิธิกุล
 

นางสาววิทิตา แจงเอ่ียม
 

นายสวัสด์ิชัย  นวกิจรังสรรค นางสาวปยนาถ  สกุลพิพัฒนนางบุษยา  สันติศานต์ิ นายบัณฑิต  วรรณศุภผล

นางสาวพยุงภัค  สวนยา
นายแพทยชํานาญการ

โทร 0 7636 1234 ตอ 1254
นายแพทยชํานาญการ

โทร 0 7636 1234 ตอ 1242

รอง ผอ.ฝายการแพทย 
โทร 0 7636 1234 ตอ 6533

รายช่ือคณะกรรมการบริหาร รพ.วชิระภูเก็ต : ปงบประมาณ 2566
 

นายวีระศักด์ิ  หลอทองคํา
ผูอํานวยการ รพ.วชิระภูเก็ต โทร 0 7636 1234 ตอ 6532 

นางสาวศุภลักษณ  ละอองเพชร
รองผูอํานวยการฝายบริหาร

โทร 0 7636 1234 ตอ 6543

นางสาวสุพัตรา  ธรรมธิษฐาน
รอง ผอ.ฝายการพยาบาล

โทร 0 7636 1234 ตอ 6526
รอง ผอ. กลุมภารกิจดานบริการ

ทุติยภูมิและตติยภูมิ
โทร 0 7636 1234 ตอ 6538 

รอง ผอ.กลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ 
และหน.ก.เวชกรรมสังคม

โทร 0 7636 1234 ตอ 6539

นายยงยุทธ  สองรอบ

รอง ผอ.ดานการเงินการคลัง
โทร 0 7636 1234 ตอ 1283

ผูชวยผูอํานวยการ
และหัวหนากลุมงานผูปวยนอก

โทร 0 7636 1234 ตอ 1401

รอง ผอ.ดานกิจการพิเศษ
โทร 0 7636 1234 ตอ 6213

ประธานองคกรแพทย
โทร 0 7636 1234 ตอ 6623

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โทร 0 7636 1234 ตอ 1304

หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม
โทร 0 7636 1234 ตอ 6607

หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพบริการ
และมาตรฐาน

โทร 0 7636 1234 ตอ 6506-7

หัวหนากลุมงานทันตกรรม
โทร 0 7636 1234 ตอ 1281

หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม
โทร 0 7636 1234 ตอ 1181

นางสาววลัยพร  อรุณรัตน นางสาวลลิดา  อสัตถพฤกษ

นางนงพงา  ศรีสวัสด์ิ

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป
โทร 0 7636 1234 ตอ 6535

หัวหนากลุมงานพัสดุ
โทร 0 7636 1234 ตอ 6553

หัวหนากลุมงานเทคนิคการแพทย
และพยาธิวิทยาคลินิก

โทร 0 7636 1234 ตอ 1131

หัวหนากลุมงานโครงสรางพ้ืนฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย

โทร 0 7636 1234 ตอ 2610

นางรวีลักษ  มากวิสิฐธนธรนางพัชรินทร  ญาติรักษ นายกิตติโชค  สิงสันจิตร
หัวหนากลุมงานการเงิน

โทร 0 7636 1234 ตอ 6518-9
หัวหนากลุมงานทรัพยากรบุคคล
โทร 0 7636 1234 ตอ 6545

นางสาวปรีดา  สุดขาว นางสาวศศิมาภรณ  มหาโพธ์ิ

นายปฐม ยะจอ นางสาวไขมุก บุญสนิท
 นายแพทยชํานาญการ

โทร 0 7636 1234 ตอ 1201

นางกาญจนา ผาณิตพิเชฐวงศ

 นางปทมา  ตันโชติกุล
รอง ผอ.กลุมภารกิจดาน พรส.

โทร 0 7636 1234 ตอ 6506-7



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัหนวยงานในราชการบริหารสวนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 ชื่อหนวยงาน : กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงานโครงการ   โรงพยาบาลวชิระภเูก็ต                                .    
 วัน/เดือน/ป :   28   ธนัวาคม   2565                                                                                   .    
 หัวขอ : รายนามของผูบริหาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปงบประมาณ 2566                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายนามของผูบริหาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต                     .  
  ประจำปงบประมาณ 2566    และเอกสารท่ีเก่ียวของ                                                               .                                                                        
Link ภายนอก:      -                                                                                                         . 
หมายเหต:ุ                                                                                                                      . 
                                                                                                                                   . 
                                                                                                                                   . 

 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล ผูพิจารณารับรอง 
 

นัดถะณา 
 

ปทมา 
(นางสาวนัดถะณา โคตรมณี) (นางปทมา  ตันโชติกุล) 

ตำแหนง นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
วันท่ี   28   เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2565 

ตำแหนง รองผูอำนวยการกลุมภารกิจดาน พรส. (หัวหนา) 
    วันท่ี   28    เดือน ธ.ค. พ.ศ. 2565 

  
 

 

 
               ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร                              ผูอนุมัติรับรอง 
                              
                               วฒุิชัย                                                       วีระศักดิ์ 
                         (  นายวุฒชิยั     ชางคิด  )                          (    นายวีระศักดิ์  หลอทองคำ   ) 
         ตำแหนง นักวชิาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ           ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
             วนัท่ี   28    เดือน ธ.ค.  พ.ศ. 2565                               (ผูอำนวยการ/ผูแทน) 
                                                                               วันท่ี  28   เดือน  ธ.ค.  พ.ศ. 2565 

 


