
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ งานธุรการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ท่ี  พล 0232.301.1.1/48 วันท่ี      11  กุมภาพันธ  2565 

เรื่อง  ขออนุมัติลงนามประกาศรายชื่อ บุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ผูมีผลการปฏิบัติ

ราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก  

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

                                 เรื่องเดิม 
 ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน และดีมาก รอบที่ ๒/๒๕๖4 (๑ เมษายน ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน 
๒๕๖4) ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ นั้น 

 ขอพิจารณา 
                      ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ขอ ๙ (๖) ที่ระบุ 
“ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๒ ระบุ (๑) ถึง (๑๑) ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือเปนการยกยองชมเชย และสรางแรงจูงใจใหพัฒนา
ผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน สำหรับสวนราชการท่ีมีการกำหนดระดับผลการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเกินกวา ๕ ระดับ ใหผูประเมินประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับสูงกวา
ระดับดีขึ้นไป” และตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจำปงบประมาณ 2565 กำหนดใหหนวยงานตองมีการประกาศและเปดเผยรายชื่อบุคลากรในหนวยงาน 
ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน และดีมาก สำหรับการจางงานทุกประเภท อีกดวย 

   ขอเสนอ 
                      เห็นสมควรประกาศรายชื่อขาราชการ และบุคลากรในหนวยงาน ผูมีผลการปฏิบัติราชการ
อยูในระดับดีเดนและดีมากของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย เพื่อประชาสัมพันธใหขาราชการ 
เจาหนาที่ บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก ผูรับบริการ และประชาชนทั ่วไป 
รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

   (นายอวบ  มีแดนไผ)  

       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

                                                            หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

                                                                          อนุญาต 

 

     (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 

    ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ งานธุรการ  กลุมงานบริหารท่ัวไป  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                                      

ท่ี  พล ๐๒๓๒.๓๐๑.๑.1/52   วันท่ี      18  กุมภาพันธ  ๒๕๖5 

เรื่อง   ขออนุญาตเผยแพรประกาศรายชื่อขาราชการและบุคลากรในหนวยงาน ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน

ระดับดีเดนและดีมาก รอบท่ี ๒/๒๕๖4 ( ๑ เมษายน ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ) บนเว็บไซตของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

เรียน  ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน  ของหนวยงานภาครัฐ           
( Integrity & Transparency Assessment : ITA )  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 กำหนดใหสวนราชการ
จะตองมีประกาศรายชื่อขาราชการและบุคลากรในหนวยงาน ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
MOIT ) ในสวนของ MOIT 8 นั้น 

                     ในการนี้  กลุมงานบริหารทั่วไป ขออนุญาตเผยแพรประกาศรายชื่อขาราชการและบุคลากร 
ในหนวยงาน ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก บนเว็บไซตของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย เพ่ือประชาสัมพันธใหขาราชการ เจาหนาท่ี บุคลากรภายในหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
ผูรับบริการ และประชาชนท่ัวไป รับทราบเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต  

  
 
    (นายอวบ  มีแดนไผ) 

หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
              อนุญาต 
 
 
 

                             (นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
                   ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย  



 

 

 
  

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง  รายชื่อบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ผูมีผลการปฏิบัติราชการ 

อยูในระดับดีเดนและดีมาก 

.................................................. 

 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐  ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ ขอ ๙ (๖) ที่ระบุ 
“ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๒ ระบุ (๑) ถึง (๑๑) ประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติ
ราชการในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชย และสรางแรงจูงใจ
ใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน สำหรับสวนราชการท่ีมีการกำหนดระดับผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเกินกวา ๕ ระดับ ใหผูประเมินประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน
ระดับสูงกวาระดับดีขึ ้นไป” และตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 2565 กำหนดใหหนวยงานตองมีการประกาศและเปดเผยรายชื่อ
บุคลากรในหนวยงาน ผูมีผลการปฏิบัติงานอยูในระดับดีเดน และดีมาก สำหรับการจางงานทุกประเภท อีกดวย 

  ดังนั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จึงประกาศรายชื่อขาราชการ และบุคลากรใน
หนวยงาน ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 
2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2565 
 
 
 

(นายศิษฏิคม  เบ็ญจขันธ) 
         ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
 

 

 

 

 

 



ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง ระดับ

ดีเดน

ขาราชการ

1 นายอุปถัมภ พูลหนาย เภสัชกร ชํานาญการพิเศษ

2 นายปรีดี ดิษร นายแพทย ชํานาญการ

3 นายอวบ มีแดนไผ นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญการ

4 น.ส.นฤมล ปนลี้ หัวหนาพยาบาล ชํานาญการพิเศษ

5 นางศศิธร เปรอด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ

6 นางอําภาศรี ศรียศ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

7 นางสุภาพร ปรางคเจริญ นายแพทย ชํานาญการ

8 นายธนกรณ ทองรักษ นักเทคนิคการแพทย ชํานาญการ

9 น.ส.กาญจนาพร ชื่นชม ทันตแพทย ชํานาญการ

10 น.ส.จิตติมา ไทยหาญ นายแพทย ชํานาญการ

ลูกจางประจํา

1 นายอนามัย  รอดทองดี พนักงานเภสัชกรรม

ลูกจางชั่วคราวรายเดือน

1 นางสาวน้ําหวาน  จันมีเทศ บรรณารักษ -

ดีมาก

ขาราชการ

1 น.ส.พิพัฒน อินแตง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

2 น.ส.กรุณา บูรณะกรณ ทันตแพทย ปฏิบัติการ

3 น.ส.พัชรพรรณ เผยวัจน ทันตแพทย ปฏิบัติการ

4 น.ส.จินตจุฑา ฟนคุม นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

5 นางผกากรอง อุปนันไชย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

6 นางธมลวรรณ ดีธงทอง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

7 นายยุทธพล ทองนาคปาน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

8 น.ส.ทองใบ ใจวงค พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ



9 นางจิณัฐตา บัวขัน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

10 น.ส.ศุกรภา กันออง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

11 น.ส.นิชธาวัลย ฤทธิ์เนติกุล พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

12 นายสุวนัย แสงราช นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ

13 น.ส.ไพรินทร พุกอูด จพ.การเงินและบัญชี ชํานาญงาน

14 นายพัทธนันท มาแจด จพ.พัสดุ ปฏิบัติงาน

15 นางอัมพร หาญแกว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

16 น.ส.จุฬานี ฟกแฟง นายแพทย ชํานาญการ

17 น.ส.ชลิตา เตียวตระกูล นายแพทย ชํานาญการ

18 นางหนึ่งฤทัย มหาวงศนันท จพ.เภสัชกรรม ชํานาญงาน

19 น.ส.พูลศิริ ญาณปญญา นักรังสีการแพทย ชํานาญการ

20 นายธงชัย บุญไทย นวก.คอมพิวเตอร ปฏิบัติการ

21 น.ส.ธนพร อํานวยรุงเรือง ทันตแพทย ปฏิบัติการ

22 น.ส.นมิตา วงศวัชรานนท นายแพทย ชํานาญการ

23 นางจริวรรณ วนิชยาโกศล นายแพทย ชํานาญการ

24 น.ส.จันทิมา จันทรดี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

25 น.ส.บุศราวดี อินคําไพ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

26 นางวันวิสา เกษแกว นักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติการ

27 นายวชิรวิทย กลมเกลียว นักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติการ

28 นางจารุวรรณ ปานเกิด พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

29 น.ส.วิภาลัย เนตรแสงสี พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

30 นายภูธเรศ ปองคูหลวง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

31 น.ส.ปญจรัตน ทองเชื้อ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

32 น.ส.ธีรานันท มะปะโท พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

33 น.ส.สายพิน ไกรคง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

34 นางจิตรลดา พันธแซง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

35 น.ส.จินตนา แหลมพิมาย นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

36 นางตุลยากร โตเครือดี จพ.การเงินและบัญชี ชํานาญงาน

37 น.ส.กันยารัตน พิสุทธิโสภณ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

38 นางพรพิมล ปนอุดม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ



39 น.ส.ทิพวรรณ อินอ่ํา นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

40 น.ส.กัญญาภัค สะอาดอน นายแพทย ชํานาญการ

41 น.ส.จิรัชญา จันแสน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

42 น.ส.กรรณิการ ใจเงิน นักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติการ

43 นางกานตธีรา ธนูสา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

44 นางศิรินภา อุนพรม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

45 น.ส.ศุวัลลักษณ ปนฉลวย นักเทคนิคการแพทย ปฏิบัติการ

46 น.ส.ดาววิภา นนทโคตร นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

47 นายชนาวี มั่นคง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

48 น.ส.ชิดชนก บัวผัด นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

49 นางพิมพชนก กันภัย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

50 น.ส.พจมาน จันทะวงค พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

51 นายสมศักดิ์ เคน้ําอาง จพ.สาธารณสุข ชํานาญงาน

52 น.ส.เสาวลักษณ มาเขียว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

53 น.ส.สุทธิดา สีทุงลือ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

54 น.ส.เกศิณี พวงทาโก พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

55 น.ส.ชนมนิภา ยศปญญา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

56 น.ส.เกษรา ตาสี พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

57 น.ส.ชวนชิต ทองดอนคํา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

58 น.ส.กุสุมา จงทอง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

59 น.ส.กุลธิดา คงกลอม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

60 น.ส.อภัสรา อุประบุญ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

61 นางอรุณี พลอยระยา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

62 น.ส.อรอุมา สีอูด พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

63 นายพัลลภ วันทัศน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

64 นายวรชัย แสงปญญา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

65 น.ส.แววตา ขําแจม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

66 น.ส.นภกมล วาสนาวณิช พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

67 นางสมพร ระวีวัฒน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

68 น.ส.กนกวรรณ สายบุญเตียง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ



69 นางกันทิวาห แสงปญญา พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

70 น.ส.สุภัทรา จันทาวิโรจน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

71 นางสุธาสินี มงคลวัจน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

72 น.ส.โยทกา แสงคณิต พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

73 น.ส.นิตยา สุทธิ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

74 น.ส.อุมาพร แกวเอี่ยม พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

75 น.ส.สุนีย ดีพิจารณ พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

76 น.ส.สุมาลี ดวงสูงเนิน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

77 นางธัญชนก เกตุกรม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

78 น.ส.ธัญญรัตน สิงหขรณ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

79 น.ส.สุฑารัตน บูรณะทอง เภสัชกร ปฏิบัติการ

80 นางกัญญาณัฐ ทับแปลง นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

81 น.ส.ลัดดาวัลย ศรีโสภา แพทยแผนไทย ปฏิบัติการ

82 น.ส.ภานุชญา คําภาพิลา เภสัชกร ชํานาญการ

83 น.ส.หนึ่งฤทัย ขุมเพ็ชร เภสัชกร ชํานาญการ

84 น.ส.กาญจนา ปญญาแหลม เภสัชกร ชํานาญการ

85 น.ส.จิดาภา คําดี นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ

86 น.ส.วรรณวิษา แสวงผล นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ

87 น.ส.จิดาภา จันดาหาร นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ

88 นายปยชาติ วงษเชียงเพ็ง นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ

89 น.ส.ศิรัญญา สุขเปรม นักกายภาพบําบัด ปฏิบัติการ

90 น.ส.ทศพรสวรรค แจงธีรศิลป นวก.คอมพิวเตอร ปฏิบัติการ

91 นายคณิน ศิลาหลัก ทันตแพทย ชํานาญการ

92 น.ส.ธนภรณ จินดาเพ็ง จพ.ทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน

93 นางวริศรา ละอองศรี ทันตแพทย ชํานาญการ

94 น.ส.บริมาส สุวรรณา ทันตแพทย ชํานาญการ

95 นายรังสิมันตุ สุขสวัสดิ์อํานวย นายแพทย ชํานาญการ

96 น.ส.ณัฐพร บัวดี จพ.เวชสถิติ ปฏิบัติงาน

97 น.ส.นันทิชา ศรีวิจารย นายแพทย ปฏิบัติการ

98 น.ส.ระวิวรรณ สิงหปอง นายแพทย ชํานาญการ



99 น.ส.จิตรลดา สุทธิ นายแพทย ปฏิบัติการ

100 นายทรงคุณ ศิลปศาสตร เภสัชกร ปฏิบัติการ

101 นางวิภาดา อิทธิมงคลกุล เภสัชกร ชํานาญการ

102 นายประยุธ พันธแซง เภสัชกร ชํานาญการ

103 น.ส.วิไลวรรณ จันทะคุณ นักเทคนิคการแพทย ชํานาญการ

104 นายอภิมุข กาศทิพย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

105 นางวิลาวัณย จันทน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

106 นายจีระศักดิ์ ปนแจม จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

107 นายเทอดพงษ อุนแกว พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

108 นายกลศาสตร เกตุกรม พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

109 น.ส.มินตรา วงษกองแกว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

110 น.ส.นงณภัส แปนนอย พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

111 นางอรุณี แกวกองทรัพย พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

112 น.ส.จิตรานุช ปญญาวัน จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

113 น.ส.มณฑา คลายเขียว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

114 น.ส.พิมพใจ พิมปาติ้ว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

115 น.ส.ณัฐกฤตา ทองกะชั้น พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

116 น.ส.หนึ่งฤทัย ทรงพุฒิ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

117 น.ส.วชิรญาณ ศิริโรจนจินดา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

118 น.ส.พัชรพร เสนานุช จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน

119 น.ส.สุวิมล บาลีใหญ พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

120 น.ส.ปยฉัตร วงลา พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

121 นายณัฐภูมิ วงศใหญ นักกิจกรรมบําบัด ปฏิบัติการ

122 นายทัศนะ ศรีสุราษฎร นวก.สาธารณสุข ชํานาญการ

123 น.ส.สิริษฎา ฉัตรรัตนกุลชัย นายแพทย ชํานาญการ

124 น.ส.ดรุณทิพย อยูอ่ํา นายแพทย ชํานาญการ

125 นายภาสุ วิภาตะนัย นายแพทย ชํานาญการ

126 นายธีรภัทร เขียวสอาด นายแพทย ชํานาญการ

127 นายไชยวัฒน พัวพัน นายแพทย ปฏิบัติการ

128 นางเกศินี ปญญาภู จพ.เภสัชกรรม ชํานาญงาน



129 น.ส.กุลภัสสร พฤกษะวัน เภสัชกร ชํานาญการ

130 น.ส.นวภัทร ธูปกลาง จพ.เภสัชกรรม ปฏิบัติงาน

131 นายยุทธนา ศรีทอง จพ.เภสัชกรรม ชํานาญงาน

132 น.ส.พนิดา นาคบุรี จพ.เภสัชกรรม ชํานาญงาน

133 นางพนาวัลย ศรีสุวรรณภพ เภสัชกร ชํานาญการ

134 นางณัฏฐาปนา อินตาคํา เภสัชกร ชํานาญการ

135 น.ส.รัชชนก ภูบัว นักโภชนาการ ปฏิบัติการ

136 น.ส.อารีรักษ บุญพรม นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ

137 นายถนอมศักดิ์ ศรีฟอง จพ.โสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน

138 น.ส.วารุณี สัสดีแพง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

139 นายธีระ สุขวรรณโน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

140 น.ส.วรุณยุพา แกนโงน พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

141 น.ส.กฤษณา แสงกองแกว พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

142 น.ส.สุดา จันทะวงค พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

143 นางดูรณี โพธิ์แกว จพ.ทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน

144 น.ส.กนกวรรณ สังสี จพ.ทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน

145 น.ส.บุณยวรรณ คําหลา จพ.ทันตสาธารณสุข ชํานาญงาน

146 น.ส.พิมพกานต บุญไทย แพทยแผนไทย ปฏิบัติการ

พนักงานราชการ

1 นางสาวชนิตา จันทรโต นักจัดการงานทั่วไป -

2 นางสายใจ ทองรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี -

3 นางประกายดาว สิงหรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี -

4 นายศุภณัฐ ฤดี นักวิชาการสถิติ -

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

1 นางสมคิด อิ่มชม พนักงานประจําตึก -

2 นางอังคณา ศรีสําราญ โภชนากร -

3 นางบุญชู ราชานุวัติ พนักงานประจําตึก -

4 นางสาวกุง ยศปญญา พนักงานประจําตึก -



5 นางสาวนิภาพร สีนาค เจาพนักงานสถิติ -

6 นายสนอง แกวพวง พนักงานชวยเหลือคนไข -

7 นายสมศักดิ์ คุมมี พนักงานขับ
รถยนต -

8 นายเกียรติศักดิ์ พราหมณสุวรรณ พนักงานบริการ -

9 นางสมจิตร ดวงนาค พนักงานประจําตึก -

10 นางสาวณัฏฐนรี  สีใส เจาพนักงานสาธารณสุข -

11 นางสาวนลิน บัวเหมือน เจาพนักงานธุรการ -

12 นางสาวสุพรรณา  เอี่ยมโซ เจาพนักงานธุรการ -

13 นายสุวิจักขณ  จันทรทรง พนักงานซักฟอก -

14 นายอานนท จาดสุข พนักงานชวยเหลือคนไข -

15 นางสาวนันทนัท  นันทา พนักงานประจําหองทดลอง -

16 นายขวัญชัย  สิงหลอ พนักงานเกษตรพื้นฐาน -

17 นางธิดารัตน หันจันทร พนักงานชวยเหลือคนไข -

18 นางวัลลภา พลสอนดา พนักงานบริการ -

19 นางวินา  ไชยราช พนักงานชวยเหลือคนไข -

20 นางสาวชาลิสา  กองทอง พนักงานชวยเหลือคนไข -

21 นางสาวพีรยา   บางศรี พนักงานชวยเหลือคนไข -

22 นางสาววนิดา  บัวสิงคํา ผูชวยพยาบาล -

23 นายประมุข  พรมชวย พนักงานชวยเหลือคนไข -

24 นางสาวนริศรา ออนศรี พนักงานชวยเหลือ
คนไข -

25 นางฑิฆัมพร ฟนคุม ผูชวยทันตแพทย -

26 นางประไพพิศ เทพบาท ผูชวยทันตแพทย -

27 นางละมอม โสมาสา ผูชวยทันตแพทย -

28 นางสาวเยาวรัตน อินตา ผูชวยทันตแพทย -

29 นายไตรภพ  ทาวทอง พนักงานขับ
รถยนต -

30 นายนุการ โพธิ์ปลัด พนักงานขับ
รถยนต -

31 นายรณชิต  สารีบุตร พนักงานบริการ -

32 นายศุภกร ดวงนาค พนักงานเกษตรพื้นฐาน -

33 นายจักรกริช ปญญาประสิทธิ์ พนักงานบริการ -

34 นายเฉลิมชัย คุมวงษ พนักงานบริการ -



35 นายภูชิต ศรีนวลชัย พนักงานบริการ -

36 นางสาวบัวลอย บุญธรรม พนักงานประกอบอาหาร -

37 นายชัยยศ บุญมีจิว พนักงานชวยเหลือคนไข -

38 นายพิพัฒน จันคีรี พนักงานบริการ -

39 นางสาวมนธิศา  เมืองเขียว เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา -

40 นางแกวประดับ จันทรสุข พนักงานบริการ -

41 นางคําพริ้ง จอดมา พนักงานชวยเหลือคนไข -

42 นางเชียงใหม สุขมามอญ พนักงานซักฟอก -

43 นางณิชาภัทร แรมกอง พนักงานบริการ -

44 นางนุกูล จันทรปาน พนักงานชวยเหลือคนไข -

45 นางรจนา เกตุแกว พนักงานชวยเหลือคนไข -

46 นางศิวนาถ  ทองไหม พนักงานชวยเหลือคนไข -

47 นางสาวกันตินันท งูนิ่ม ผูชวยพยาบาล -

48 นางสาวกัลยา  ราชทะคันที ผูชวยพยาบาล -

49 นางสาวเกวลี สีขํา พนักงานชวยเหลือคนไข -

50 นางสาวนันทนภัส  จิตบํารุง ผูชวยพยาบาล -

51 นางสาวบุญเตรียม ทองนอย พนักงานซักฟอก -

52 นางสาวมงคล แกวสีทอง พนักงานซักฟอก -

53 นางสาวสุฑารัตน แสงสี พนักงานชวยเหลือคนไข -

54 นายเกรียงไกร ยอดแสงจันทร ผูชวยพยาบาล -

55 นายวรเชษฐ สิงหลักษณ พนักงานชวยเหลือคนไข -

56 นายศุภทิน แกวปองปก พนักงานประจําตึก -

57 นางคืนวัน เมืองพระฝาง ผูชวยทันตแพทย -

58 นางสาวสุภาพร   ชัยแมง จพ.การเงินและบัญชี -

59 นางสุมาลี คุมออน เจาพนักงานธุรการ -

60 นางพัฒธยา ฤกษพิชัย เจาพนักงานสถิติ -

61 นางสาวชัญญานุช จันทะคีรี เจาพนักงานสถิติ -

62 นางสาวพรไพลิน  สีภูเขียว เจาพนักงานเภสัชกรรม -

63 นายชาญชัย อุประปุย พนักงานประจําหองยา -

64 นายศิวนันท ยอดเกตุ พนักงานประจําหองยา -



65 นางกลองกลิ่ง ทองยศ พนักงานประจําตึก -

66 นางขวัญดาว อุนพรม พนักงานชวยเหลือคนไข -

67 นางสงบ ปองมวง พนักงานซักฟอก -

68 นางสาวกฤษณา บางศรี พนักงานประจําตึก -

69 นางสาวณัฐชยา  ทองประสม ผูชวยพยาบาล -

70 นางสาววชิราภรณ จันมีเทศ พนักงานชวยเหลือคนไข -

71 นางสาวภาวิกา  ทิพโสต ผูชวยนักกายภาพบําบัด -

72 นางสุดารัตน อนสอน พนักงานบริการ -

73 นายกวิน อุนไพร พนักงานบริการ -

74 นายจีรยุทธ สีนวลขํา พนักงานบริการ -

75 นายฉัตรชัย รอดทองดี พนักงานขับ
รถยนต -

76 นายธัชพล แสงสี พนักงานเกษตรพื้นฐาน -

77 นายธินโย ออนอาย พนักงานบริการ -

78 นายนิตินันท ปยะมิตร พนักงานขับ
รถยนต -

79 นายพิเศษ แซวหิว พนักงานบริการ -

80 นายฟลิป  เกตุแกว พนักงานบริการ -

81 นางสาวโสภิตา  รุงแกว เจาพนักงานเวชสถิติ -

82 นางวนันญา  สรอยแกว พนักงานประกอบอาหาร -

83 นางสาวปทมา  แกวสีทอง พนักงานประกอบอาหาร -

84 นางการะเกต  แสงสี พนักงานประจําตึก -

85 นางสาวจินตนา รอดทองดี พนักงานชวยเหลือ
คนไข -

86 นางวิรตี จันมีเทศ เจาพนักงานพัสดุ -

87 นายเกรียงไกร โพธิ์แกว ผูชวยชางทั่วไป

88 นายพงษกร   บัวเสี่ยน แพทยแผนไทย

89 นายสิทธิชัย ปองมวง พนักงานชวยเหลือคนไข

90 นายสุทน มายอด พนักงานชวยเหลือคนไข

91 นางหนูทิพย จันวิสิ พนักงานบริการ

92 นางอุไร แกวนวลศรี พนักงานชวยเหลือคนไข

93 นายทรงวุฒิ สิงหสถิตย พนักงานขับ
รถยนต

94 นายพัฒนา โพธิ์ปลัด ผูชวยชางทั่วไป



95 นายอธิวัตร  งูนิ่ม ผูชวยชางทั่วไป

96 นายภูมิรัตน  นครไทยภูมิ พนักงานชวยเหลือคนไข



 
ภาพถายการติดประกาศ 

รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของบุคลากรในหนวยงาน 
และเปดเผยผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในท่ีเปดเผยใหทราบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ภาพถายการติดประกาศ 
รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของบุคลากรในหนวยงาน 

และเปดเผยผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในท่ีเปดเผยใหทราบ 
 
 

 

 
 

      























































































แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 
สำหรับหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค          

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
วัน/เดือน/ป  :       18 กุมภาพันธ 2565 
หัวขอ  :  ประกาศรายชื่อขาราชการและบุคลากรในหนวยงาน ผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน  
           และดีมาก รอบท่ี ๒/๒๕๖4 ( ๑ เมษายน ๒๕๖4 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 ) 
 รายละเอียดขอมูล ตามเอกสารแนบ             
Link ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
     
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                 ผูอนุมัติรับรอง 
 
 
                     ( นายอวบ  มีแดนไผ )                              ( นายศิษฏิคม   เบ็ญจขันธ ) 
      ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป     ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 
     วันท่ี 18 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565                  วันท่ี 18 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 
 

( นางสาวทศพรสวรรค  แจงธีรศิลป ) 
                                            ตำแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
                                        วันท่ี 18 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
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