
 
 

 

ค าส่ังโรงพยาบาลคลองใหญ่ 
ท่ี  ๖๗ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งต้ังพนักงานขับรถยนต์ส ารอง 
 

 ตามท่ี โรงพยาบาลคลองใหญ่ ได้แต่งต้ังพนักงานขับรถยนต์ส ารองและผู้ดูแลรถยนต์ของทาง
ราชการเพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานยานพาหนะมากยิ่งขึน้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

 เนื่องจากปัจจุบันมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเป็นพนักงานขับรถยนต์ส ารองเพิ่ม ในการนี้ 
เพื่อให้การใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่เสียหายต่อทางราชการและเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ จึงขอแต่งต้ัง
พนักงานขับรถยนต์ส ารองเพิ่ม ดังรายช่ือต่อไปนี ้

๑. นางเกษร  สิทธิศาสตร์    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๒. นางสาวสมิตา  หอยสังข์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
๓. นางสาวอรุณี  พรมดี    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
๔. นายสมหมาย  อภิวาท    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๕. นางญาตีรัชต์  พันธุ์ประเสริฐ  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๖. นางสาวรัตนา  อนันต์    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๗. นางสาวสมบูรณ์  บวรสถิตย์   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๘. นางเย็นจิตร  แสงสว่าง    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๙. นายพนม  ท่าพริก     ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๐.  น.ส.วรรณารินทร์  เกณิกานนท์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๑.  นางฐิติพร  บุญช่วยเหลือ   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๒.  นางกันยารัตน์  บุญเรือง   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๓.  นางวชิราภรณ์  สินธุประเสริฐ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๔.  นางอารียา  โพธิ์อุบล    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๕.  นางสาวพนิดา  เจริญสุข   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๖.  นางสาวบุษกร  ผู้พิทักษ์รัตนกุล ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๗.  นางสาวสาลินี  อภิบาลศรี  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๘.  นางสาวศรีแพร  เห่งประถม  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๑๙.  นายรุ่งอรุณ  นิรันต์เรือง   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
๒๐.  นางสาวจิตราวดี  สุขสม   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๒๑.  นางสาวจินตนา  คีรีทวีป   ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
๒๒.  นายดิเรก  วงศ์สวรรค์   ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างท่ัวไป ช๑ 
๒๓.  นางสาวประภาศรี  มังคละสุ  ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 



๒๔.  นายทวีสุข  ผ้ายก๊ก    ต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด 
๒๕.  นายธีรพงษ์  บุญพงษ ์   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 
๒๖.  นางสาวอุมาพร ขนรกุล   ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
๒๗.  นางสาวกรรณิการ์  โตวิรัตน์  ต าแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
๒๘.  น.ส.บุณฑริกา  สินธุประเสริฐ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
๒๙.  นางพัชรีย์  เปรมชาติ    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
๓๐.  นายอุดร  สังข์ทอง    ต าแหน่ง คนสวน 
๓๑.  นายจ านง  วิลันทนา    ต าแหน่ง คนสวน 
๓๒.  นายแสงเดือน  หินขาว   ต าแหน่ง คนสวน 
๓๓.  นายคิมหันต์  สุขสงสาร   ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด 
๓๔.  นายจรัญ  เจริญสุข    ต าแหน่ง คนสวน 
๓๕.  นายเอกพงศ์  มีสุภา    ต าแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
๓๖.  นายวันรพ  อิ่มอุไร    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา        

ขอให้ผู้มีรายช่ือข้างต้นนี้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพนักงานขับรถยนต์ส ารองตามค าส่ังฯ เมื่อพนักงานขับรถยนต์ประจ า
ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้เนื่องจากมีภาระหน้าท่ีอื่นปฏิบัติอยู่ 

    ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
         ส่ัง ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

                         ศิรดา  วงศ์วานวัฒนา 

              (นางสาวศิรดา  วงศ์วานวัฒนา) 
            นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

 

 

 

   

 

 

 

    

              

 


