
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
 

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๖/2640                       วันที ่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง   ขอประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก   
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

  ด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการจัดสรรวงเงินส าหรับการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 256๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

   ในการนี้ โรงพยาบาลพิชัย ขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่น จ านวน 1๑๑ ราย และดีมาก ๕ ราย และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีผลการประเมินสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง โดยได้แนบบัญชีรายชื่อมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
       (นายอานนท์  ทองแย้ม) 
                                                       เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน  รักษาการในต าแหน่ง 
             หวัหน้างานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
               
 

                                                                                                                                                                                
ทราบ 

 
 
 
 
                                             (นายทศนาถ   อ าพนนวรัตน์) 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
  
 
 
 
 
 
 



 
                                                            
                                                                                                                        

 

 
 

ประกาศโรงพยาบาลพิชัย 
เรื่อง  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

_________________ 
  โดยที่หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยำยน ๒๕๕๒              
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ก ำหนดให้ผู้
ประเมินประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในที่เปิดเผย
ให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นกำรยกย่องชมเชย และสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลกำรปฏิบัติรำชกำรใน
รอบกำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  
 

  ดังนั้น โรงพยำบำลพิชัย จึงประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินครั้งที่  ๒  ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยำยน 
๒๕๖๔  ดังบัญชีรำยละเอียดแนบท้ำยนี้ 
 

    ประกำศ ณ วันที่  ๔  พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๔    เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
                                         (นายทศนาถ   อ าพนนวรัตน์) 
             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพิชัย 
 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ระดับดีเด่น 
 

นางกมลชนก  ก้อนกลีบ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางขวัญใจ  จันทร์กระจ่าง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
นางจรรยาภรณ์  จันทินทรางกูร  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
นางฐิติกานต์  แป้นจุ้ย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางดาราภรณ์  สินทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางนวรัตน์  มีใจดี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางประภา  นุชกล่ า   แพทย์แผนไทยช านาญการ 
นางปัญญา  นุ่มมีชัย   โภชนากรช านาญงาน 
นางพมนพร  วิรัชลาภ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางพรรณี  ยาท้วม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางพัชรา  ช้างศรี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางภิญญาพัชญ์  ทรัพย์มีดา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางมาลินี  สนโต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางโยษิตา  อยู่เจริญกิจ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางรัชนี   ภูริสัตย์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางรัดเกล้า  วงษ์กาวิน  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางราตรี  มุ่นเชย   เภสัชกรช านาญการ 
นางร าพวน  สนโต   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางเรณู   สมหารวงค ์  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
นางวิภาพร  พานิชรุ่งโรจน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสมคิด  ข าทอง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสายธาร  โคทอง   เภสัชกรช านาญการ 
นางสาวกชพร  มาน้อย   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวกมลพร  เนียมกลั่น  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวกัญญาภัทร พานิชย์เลิศอ าไพ  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวกัลยรัตน์  จันทร์เจริญ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวกัลยาณี  อ่อนศรี   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวกิตติยา  สมวานิช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวกิติมา  คร้ามศรี   เภสัชกรช านาญการ 
นางสาวเกศกมล  โตวนิชย ์  ทันตแพทย์ช านาญการ 
นางสาวขนิษฐา  สันทะวงศ์  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวจันทร์จิรา เปลี่ยนอ ารุง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวจุฑามาศ  ดีครีพ   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นางสาวฉัฐไพพรรณ อินทรประดิษฐ์  เภสัชกรช านาญการ 
นางสาวชลธิชา  เชื้อต่าย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



นางสาวชลธิชา  เริ่มศิริประเสริฐ  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวณัฎฐณิชา โภคศิริ   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวณัฏฐ์พชร เอมมณีรัตน์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวณัฏฐินี  จารุชัยนิวัฒน ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวณัฐชาวดีพร บุญเกิด   ทันตแพทย์ช านาญการ 
นางสาวดารารัตน์ ทักขิณะ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวธนกร  ยังอุ่น   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวนพณัช  บุญต่อ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวนภาพร  กองอังกาบ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสาวนันทวดี  พิริยะมานนท์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวนิภาพร  ไกรมี   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวนุสรา  กาแก้ว   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
นางสาวบุษราพร  มูลเขียน   เภสัชกรช านาญการ 
นางสาวปนัดดา  พิมพ์พวง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวปรียนุช  เชื้อบาง   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
นางสาวพชรศุภรณ์ เขียวหอม  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวพรรณธิดา จันทร์ประดิษฐ์  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
นางสาวพรรณนิภา ค าทอง   ทันตแพทย์ช านาญการ 
นางสาวพัชรพร  ศรีวิลัย   เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
นางสาวพัณณภรณ์ นาคม่วง   เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
นางสาวพิมพ์ชญา รักนาค   เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
นางสาวพุทธิญา  ทิพย์ตัน   ทันตแพทย์ช านาญการ 
นางสาวภิรมย์  ค าสวน   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวมณพัช  ชื่นเจริญ   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
นางสาวมลทิรา  ยี่อิน   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
นางสาวรัตนา  เนียมพ่วง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นางสาวรุ่งนภา  สายปัญญา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวรุ่งนภา  ล้อสินค า  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
นางสาวรุจา  เชตุเหมือน  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
นางสาวศรีสอางค์ ม่วงสอาด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวศิริขวัญ  ศาลาดิน   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวศิริประภา กิ่งเนตร   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
นางสาวสิริกร  สุขโชติ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวสิริรัตน์  ทิมขาว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
นางสาวสิรีธร  ศรีวัฒนกุล  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวสุพรรณิกา วงค์รุ้งศรี  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวสุพรรณี  จิตรเกตุ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวสุพรรษา  เพ่ิมเยาว์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวสุพรรษา  สุขเกษม   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 



นางสาวสุมัชญา  หนชัย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวสุวัจนัย ์  อินทรประดิษฐ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวอรพรรณ  เกิดโต   นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
นางสาวอรัญญา  ค าพ่ึง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวอัจฉรา  รอดคง   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวอัจฉราพรรณ วงษ์ยอด   นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
นางสาวอ าพร  ท าทูล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสาวอุริสยา  สง่าเนตร  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นางสุกานดา  รังษี    เภสัชกรช านาญการ 
นางสุชาดา  ทิมให้ผล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสุนันท์  เส็งตระกูล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสุฤทัย  อ้นน้อย   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสุวา   เกิดคุ้ม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางสุวาธินี  พรหมน้อย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นางอัมพรรัตน์  บัวนุช   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
นางไอลดา  กอบแก้ว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นายกฤษดา  แซ่เอ้ีย   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายณรงค์  พิมพา   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นายณัฐวุฒิ  แก้วพร   เภสัชกรช านาญการ 
นายธนวัฒน ์  สิมา   นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายธนาพงศ์  โฆษิตเวชสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นายนราธิป  ศรีละออง  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
นายพงศ์   พรเจริญพงศ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายพลวัฒน์  บุญเสือ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นายพิชชากร  ค าแก้ว   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นายพิชิต  แก้วสา   เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
นายภพบดี  พรหมน้อย  นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
นายภูมิชาย  ธนารวีวงศ์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายวัชรวิทย ์  ค าปลิว   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
นายวิรัตน์  รอดดีเพ็ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
นายวุฒิเนตร  โกฏแสง   เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
นายสุวิน  บุญเสือ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นายอจีรพัฒน์  ศรีเนตร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นายอนุพงค์  กลิ่นอุดม  นายแพทย์ช านาญการ 
นายอรรถพร  อินต๊ะซาว  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 
นายอานนท์  ทองแย้ม  เจ้าพนักงานเวชสติถิช านาญงาน 
นายอุดม  ศศิกรวงศ์  ทันตแพทย์ช านาญการ 
 
 
 



ระดับดีมาก 

 นางเกษมศรี  จันทร์ประเสริฐ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 นางสาวกล้วยไม้  บัวนุช   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 นางวิภาดา  ไกรกิจราษฎร์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 นางสาวภัททรานิษฐ์ สิทธินันท์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

นายอนุสิษฐ์  เป็งแก้ว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
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