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แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ โรงพยาบาลศรีรัตนร: 

รอบท่ี 2 ระหว่างวันที ่1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

ผลการประเนดีเด่นและดีมาก ของข้าราชการ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

1 นางสาวกนกกร แก่นวงศ์ษา พยาบาลวิชาชีพ

2 นางสาวกิตติมา นนตา เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

3 นางกอบกุล เป็นสุข พยาบาลเทคนิค

4 นางขนิษฐา ศรีหาบุตร พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

5 นางฉวิวรรณ แซมสีม่วง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

6 นางฉัตร'ทริกา ศรีโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

7 นางชรินทร์ทิพย ์มรรคสันต์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

8 นางนงลักษณ์ เดชกล้า พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

9 นางนฤมล พรมสำลี พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

10 นางบุญญลักษณ ์น้อยแสง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

11 นางปรัชญาน ีคำเหลือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

12 นางพันเดา สายทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิป่ติการ

13 นางรัชนีกร เนาวพันธ์ เจ้าพนักงานท้นตสาธารณสุข

14 นางรัชนีกร บุญลพ พยาบาลเทคนิค

15 นางรัตติยา สะโสดา พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

16 นางวนิดา อินรัสพงศ์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

17 นางวลัยพร หนองม่วง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

18 นางวิมลรัตน์ หลอมทอง พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

19 นางคิริภา ภู่สอาด พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

20 นางสาวจรัญญา ระเม้ํด นักกายภาพบำบัด(ด้านบริการทางวิชาการ)

21 นางสาวจันท ีศรีโพธี๋ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

22 นางสาวจารวิ ผิวหอม พยาบาลวิชาชีพ

23 นางสาวจินตนา สุรสีงห์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

24 นางสาวจุฑารัตน ์บุญหว่าน พยาบาลวิชาชีพ

25 นางสาวจุลลดา เสนา พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

26 นางสาวชนิภรณ ์จันทร พยาบาลวิชาชีพ

27 นางสาวโชติมา เลิศไตรภพ ทันตแพทย์

28 นางสาวฐิติรัตน์ ขันวงษ์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)

29 นางสาวทิพวัน ไชยะเดชะ หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

30 นางสาวธมลวรรณ นันทา เภสัชกร

31 นางสาวธิดารัตน ์พิมพ์กาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข

32 นางสาวนภิศรา ทองแสง เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)

33 นางสาวนวลอนงค ์คำมะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข

34 นางสาวนิภาพร คำชาลี นักจิตวิทยา

35 นางสาวนิภาพร ปัญญาคม พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล) เ^'



ผลการประฌดีเด่นและดีมาก ของช้าราชการ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
36 นางสาวนิศา'ชล ฉัตรจิราภรณ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
37 นางสาวเบญจวรรณ ์ใจเอื้อ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

38 นางสาวปิยนาฎ บัวหอม เจ้าพนักงานสาธารณสุข
39 นางสาวปิยะพร เลือดภักดี นายแพทย์

40 นางสาวพนาวรรณ บุญหวาน พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
41 นางสาวพลรัตน์ดา ดลสุข นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
42 นางสาวพิมพ์สุภัค จิรเสง่ียมกุล ทันตแพทย์
43 นางสาวมยุร ีไชยา นักเทคนิคการแพทย์
44 นางสาวเยาวรา เทียมทอง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

45 นางสาวรจรินทร ์ใจเป็น พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
46 นางสาวรุ่งทิวา ขันตี นักโภชนาการ
47 นางสาววกุลพ์ฒน ์พะโยมเย่ียม พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
48 นางสาววงเดือน อภัยศึลา พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
49 นางสาววชิรา พละศักด๋ึ พยาบาลวิชาชีพ
50 นางสาววราภรณ ์ยวนจิตต์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
51 นางสาวคิริรัตน์ กิ่งคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
52 นางสาวสมจิตร มาตยารักษ์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
53 นางสาวสมฤทัย พิมพ์เพชร พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
54 นางสาวสุดาทิพย์ ยาลี พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
55 นางสาวสุทัตตรา สุรลีงห์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
56 นางสาวหนึ่งฤด ีสุขศรี พยาบาลวิชาชีพ
57 นางสาวหฤทัย แก้วปัญญา พยาบาลวิชาชีพ
58 นางสุพรรณ ีประถมปัทมะ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
59 นางสุพรรณี อุตส่าห์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
60 นางสุภาวด ีรัตนาวงศ์ไชยา พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
61 นางอารีจิตร นฤมิตกริ่มกมล พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
62 นางอุษณีย์ แจ่มใส พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
63 นายกิตติพงษ์ บุญลพ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
64 นายโกวิทย ์ทองละมูล เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
65 นายจักรกฤษ เตียนสิงห์ พยาบาลวิชาชีพ
66 นายจิตร ศรีกะชา พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
67 นายรนวรรษ มณีอินทร์ นายแพทย์
68 นายธนาคม เสนา ทันตแพทย์(ด้านทันตกรรม)

69 นายธีระภัทร์ แสนแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข

70 นายบัณฐวิชญ์ ภัทรสิทธี้เจริญ ทันตแพทย์
71 นายปรีชา บุตรลาด เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
72 นายปรีชา อินรัสพงศ์ เภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก) _______



ผลการประเนดีเด่นและดีมาก ของข้าราชการ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
73 นายพิเฃฐ ประถมปัทมะ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
74 นายรุ่งรุจ มานะกิจ นายแพทย์

75 นายวรเมธ จวนเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข

76 นายวสุรัตน ์ปรัสพันธ์ เภสัชกร
77 นายวีรพงศ ์ดาเชิงเขา พยาบาลวิชาชีพ
78 นายสาธิน ใช้กิจจา นายแพทย์
79 ลิบเอกหญิง พวงพยอม ทองรินทร์ พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการพยาบาล)
80 นางสาวอารยา วีนะสนธิ นายแพทย์

81 นางสาวอุมาภรณ์ ผ่องใส นักเทคนิคการแพทย์

82 นางสาวอาภรณ ์พวงแก้ว พยาบาลวิชาชีพ(ต้านการพยาบาล)
83 นางสาวอรจิรา ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ
84 นางสาวอรทัย จำปาทอง นักกายภาพบำบัด
85 นางสาวอรนุช วิจารณ์ พยาบาลวิชาชีพ

ผลการประเนดีเด่นและดีมาก ของลกจ้างประจำ

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายวีรชัย ดาเชิงเขา พนักงานขับรถยนต์
2 นางสถาพร ทองอินทร์ พนักงานพิมพ์
3 นายอัครศาสตร ์ถันทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
4 นายสมร หนองม่วง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
5 นายสนธยา ทองอินทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
6 นายปรัชญา ศรีรส พนักงานขับรถยนต์
7 นายสุริพล สืดา ช่างปน
8 นางทัศนีย์ สิรีเสนา พนักงานช่วยเหลือคนไข้
9 นายบุญฤทธี ้จิตติ พนักงานกายภาพบำบัด
10 นายบุญเกิด สายทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
11 นางศิริวรรณ จิตติ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
12 นายสมเกียรติ บุตรดีศรี พนักงานขับรถยนต์

ผลการประเนดีเด่นและดีมาก ของลูกจ้างช่ัวคราว

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

1 นางสาวพิมพ์ชนะ บุญสมศรี แพทย์แผนไทย

2 นางสาวณัฎฐ์ณิชกานต ์สิทธิพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ

3 นายไชยา จันทร์ทัย พยาบาลวิชาชีพ



ผลการประเนดีเด่นและดีมาก ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

1 นายธานีนทร์ มุลกะกุล พนักงานบริการ

2 นายมนตรี ดาเชิงเขา พนักงานเกษตรพื้นฐาน

3 นายสมพง ธรรมประดิษฐ์ นายช่างเทคนิค

4 นายฤทธิชัย ละมูล พนักงานพิมพ์

5 นางสาวจินตนา เทียนทอง เจ้าพนักงานธุรการ

6 นางสาวจรรยา เครือบุตร(พะวงษ์) เจ้าพนักงานธุรการ

7 นางนิภาพร เกื้อกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

8 นางสาวคิริพร พิลากรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

9 นายปัญญา หินกล้า ช่างต่อท่อ

10 นางสาววรรณวิภา ตรีแสน พนักงานธุรการ

11 นางสาวคันธรส เวกวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

12 นายสมคิด คำนวณ พนักงานจุลทัศนกร

13 นางอนงค ์ดาเชิงเขา พนักงานช่วยเหลือคนไข้

14 นายปัญญา จันทา พนักงานบริการ

15 นายไพรัช ธรรมนูญ พนักงานประจำห้องยา

16 นางสุพิน ละมูล พนักงานประกอบอาหาร

17 นางสาวเจริญศร ีภูทิพย์ โภชนากร

18 นายทศพล ศรีลาชัย พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

19 นางสาวมะล ินิยมวัน ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

20 นายประวิตร ์ละมูล พนักงานบัตรรายงานโรค

21 นายอาทิตย ์หลอมทอง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

22 นางลาวัลภ์ ละมูล พนักงานช่วยเหลือคนไข้

23 นางสาวแสงเดือน วันทา เจ้าพนักงานเวชสถิติ

24 นางสาวดวงมณ ีหาญสู้ พนักงานช่วยการพยาบาล

25 นายวิชาญ คชแพทย์ พนักงานช่วยการพยาบาล

26 นายสมหวัง แจ่มใส พนักงานเปล

27 นายสำเร็จ จันยา พนักงานบริการ

28 นางธนิกานต ์ดวงธนู พนักงานช่วยเหลือคนไข้

29 นางไพวัลย ์คำนวณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

30 นางสาววชิราภรณ์ ประทุมวงค์ พนักงานบริการ

31 นางสาวอภิญญา พิมพ์เพชร พนักงานช่วยเหลือคนไข้

32 นางสาวจันทร์ฉาย คำทวี พนักงานช่วยเหลือคนไข้

33 นางจิตติพร วันทา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ---- ๘ะ^''.



ผลการประเนดีเด่นและดีมาก ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

34 นางทัศนีย์ บุตรดีศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้

35 นางสาวสมหญิง นามสอน พนักงานช่วยเหลือคนไซ้

36 นายศรศรี สุภาพ พนักงานบริการ

37 นางสุภลักษ ์ร่วมชื่น พนักงานบริการ

38 นายสุทธิพงษ์ โลพาด พนักงานบริการ

39 นางธมนวรรณ พันชนะ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

40 นายเฉลิมพล ยวนช่ืน พนักงานบริการ

41 นางเบญญาภา เลิศรู้ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

42 นายวีรพันธ์ เจือจันทร์ แพทย์แผนไทย

43 นายธนกฤต มีโพธิ๋ พนักงานประจำห้องยา

44 นางสาวเดือนฉาย ซุ้มตะขบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

45 นางสาวมนทา เสาร์วันดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้

46 นางสาวธิดารัตน ์คซแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

47 นายณัฐวุฒ ิจรเด็จ พนักงานเปล

48 นางสาวโชติกา อนันต์เทพา พนักงานช่วยเหลือคนไซ้

49 นายฐิติกร ยวนช่ืน พนักงานเปล

50 นายสุพจน ์วอทอง พนักงานเปล ___ ปี^-


