
 
ประกาศโรงพยาบาลองครักษ์ 

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
............................................................................. 

  โดยที่หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมิน
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่ว
กัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป
ให้ดียิ่งขึ้น 

  ดังนั้น โรงพยาบาลองครักษ์ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที 30 กันยายน 
2565 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2565 
 
 

(นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลองครักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง

1 นางสาว กนิษฐา พรหมศร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2 นาง กัญญ์พิดา ศรีทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

3 นาง กิตติยา สันติผลธรรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

5 นางสาว คนึงนิจ พุฒซ้อน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

6 นาง จริยา มูลมะณี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

36 นางสาว จันจิรา ทองพุม่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

7 นาง จันทร์เพ็ญ รัตนบุปผา พยาบาลเทคนิคช านาญงาน

8 นางสาว จันทร์เพ็ญ แก้วโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

9 นาง จิดาภา สร้อยระย้า จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญ

งาน10 นาง จินฐภา มดแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

11 นางสาว จินต์จุฑา ใจด ารงค์ ทันตแพทย์ช านาญการ

4 นาย ชัยยุทธ์ พุทธิยิ่งยงกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ

13 นางสาว ฐิติมา เหลือจ้อย นักกายภาพบ าบัดช านาญการ

45 นางสาว ณัฐกานต์ จันทราช นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

79 นาง ณัฐภัทร โรจนาภินันท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ

15 นาง ดวงเดือน ประสงค์ดี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ

16 นาง ดวงเดือน เพาะบุญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

17 นาง ดุจดาว รุ่นกลุ่ม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

18 นาง แตงทัย เรืองปานกัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

19 นางสาว ธนัชพร มณีนาค พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

20 นางสาว ธนาภรณ์ สุขเลิศ พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

21 นางสาว ธฤษวรรณ สมานพันธุ์ เภสัชกรช านาญการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น

รอบการประเมินที ่2 ต้ังแต่วันที ่1 เมษายน 2565 ถึงวันที ่30 กันยายน  2565



22 นางสาว นฤมล ม่วงประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

23 นาง นลินี เรืองกิตติกุล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

24 นางสาว นัฐมล ถีระวงษ์ จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน

25 นางสาว นันท์มนัส บุญชู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

26 นาง นิรชร แสงอรุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

27 นาย นิรุต รุ่งเรือง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน

28 นาง เนาวรัตน์ อาหมัด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

29 นางสาว เนาวรัตน์ ชัชวาลย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

30 นาง บังอร ชูรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

31 นาง บังอร อินทรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

32 นาง บุญญาภา จันทร์หอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

33 นาง บุปผา สอาดขาว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

34 นาง ประพินทิพย์ ใจวิศาลสถิตย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

35 นางสาว ประภัสสร กระแสเสน เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

37 นางสาว ปราณี อ่อนอาษา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

38 นางสาว ปาณิสรา สอนมั่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

39 นางสาว ปิยนารถ รุ่งเจริญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

80 นางสาว ปิยวรรณ ชาญชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

40 นางสาว พนิดา ค าชุ่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

41 นางสาว พรพรรณ จันทโชติ นายแพทย์ช านาญการ

42 นางสาว พรสวรรค์ แท่นทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

46 นางสาว พลอยไพรินทร์ พรากกระโทรก จพง.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

43 นางสาว พัชญ์พิชา พิพัฒฤทธิศักด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

47 นางสาว ภคินี ตานี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

48 นางสาว ภริษา สักทองธีรากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ



14 นาย ภาณุพงศ์ กุลศิริวิวัฒน์ นายแพทย์ปฏิบัติการ

49 นางสาว ภิธษา บุญยกรอ านวย จพ.ธุรการช านาญงาน

50 นางสาว ยศสรัล บุญมี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

51 นางสาว รณพร ทนุวงษ์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

52 นาง รักขณา จันทราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

53 นาง รัมภา จันทร์แบน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

54 นาง รุ่งทิพย์ จันทราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

55 นางสาว วนิดา แซ่เฮง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

57 นาง วัชรินทร์ บุญยะสิทธิ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน

58 นางสาว วันฉัตร เหมทานนท์ เภสัชกรปฏิบัติการ

59 นาง วันเพ็ญ สามเต้ีย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

60 นาง วิไลลักษณ์ อั้นน้อย จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน

61 นาย วีรพงษ์ ทนุผล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

62 นาย ศุภกร เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ

63 นาย ศุภชัย พูลทรัพย์ จพ.สาธารณสุขช านาญงาน

64 นางสาว ศุภวรรณ อนันตา เภสัชกรปฏิบัติการ

65 นาง สมฤดี โชคศิริสกุลชัย นักรังสีการแพทย์ช านาญการ

44 นางสาว สาวิตตรี แสนละมุล นักโภชนาการปฏิบัติการ

66 นาง สิริพร ผมค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

67 นาง สุดา ดอกบัว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

56 นางสาว สุนันทา วีข า นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ

74 นาย สุภาพ มะเครือสี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ

68 นาง สุภาภรณ์ โต๊ะซอ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

69 นางสาว สุมนฑรา วิทยวานิชย์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ

70 นาย สุรเชษฐ์ ผมค า นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ



71 นาง เสาวณิต ส่งสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

72 นาง เสาวลักษณ์ มาศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

73 นางสาว แสงดาว ดีเส็ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

12 นางสาว หฤทัย พูสี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

75 นาง อรวรรณ ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

76 นางสาว อัจฉราพร บุญยืน พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ

77 นางสาว อัญชลี ใจยงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

78 นาง อัมพร พูลทรัพย์ จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน

81 นางสาว อุไร ไชยมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน

82 นางสาว เอกนภา เลิศรัตนตระกูล ทันตแพทย์ช านาญการ



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง

1 นางสาว กชมน ช้อนทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

2 นางสาว เกตสิณี สุขสถาน เจ้าพนักงานสถิติ

3 นาย ภานุวัฒน์ โพธิสู์ง พนักงานบริการ

4 นางสาว จิรฐา ตู้แก้ว ผู้ช่วยพยาบาล

5 นางสาว ชนากานต์ เครือศรี นักวิชาการสาธารณสุข(แพทย์

แผนจีน)6 นาง ชุลีพร ฉัตรทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

7 นางสาว ดวงลดา ดารอมาน พนักงานประจ าห้องทดลอง

8 นางสาว ต้อย มูลเสถียร พนักงานบริการ

9 นาย ธนวัฒน์ ต้ันสกุล พนักงานทัว่ไป

10 นางสาว น้ าฝน ประคองสินธุ์ พนักงานซักฟอก

11 นาง บัวผัน พรมเกตุ พนักงานประจ าห้องยา

12 นาย บุญชู ชาติประยูร พนักงานบริการ

13 นางสาว บุญยานุช ทองสะอาด พนักงานบริการ

14 นาง บุญเรือน ทาจ าปา พนักงานช่วยเหลือคนไข้

13 นางสาว อนุศรา บุญเกิดรอด พนักงานพิมพ์

14 นาย ประยูร ทองบ าเรอ พนักงานเปล

15 นางสาว ปวริศา แย้มสุนทรา ผู้ช่วยพยาบาล

16 นางสาว พรชิตา ไพฑูรย์ ผู้ช่วยพยาบาล

17 นางสาว พัชรา บุญคุ้ม พนักงานเก็บเงิน

18 นาย ภิญโญ ชวนรุ่งเรือง พนักงานขับรถยนต์

19 นางสาว ลาวัลย์ เพ็ชรศิริ พนักงานพิมพ์

20 นาง วรรณภา บ ารุงสวน พนักงานบริการ

21 นาย วิบูลย์ ฉัตรทอง พนักงานขับรถยนต์

22 นางสาว วิภารัตน์ สองพล พนักงานช่วยเหลือคนไข้



23 นาย สงวน มูลผล พนักงานบริการ

24 นาง สมคิด ใจมูล พนักงานทัว่ไป

25 นาย สมบัติ แซ่ปึง พนักงานเปล

26 นาย สมภพ มูลศรี ผู้ช่วยช่างทัว่ไป

27 นางสาว สมฤทัย ทองอินทร์ ผู้ช่วยพยาบาล

28 นาย สมาน เจริญผล พนักงานขับรถยนต์

29 นางสาว สราวินี ค าเจริญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

30 นาง สิลธ์ บุญเกิดรอด พนักงานบริการ

31 นาย สุพัตร น้ าทอง พนักงานการเงินและบัญชี

32 นางสาว สุวรรณา ส าอางค์ พนักงานบริการ

33 นางสาว สุวรรณา ประสพบุญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

34 นาง เสาวลักษ์ บุญสุวรรณ ผู้ช่วยทันตแพทย์

35 นาง ไสว เกิดน้อย พนักงานบริการ

36 นางสาว พรนภา มีศิลป์ ผู้ช่วยพยาบาล

37 นาง อ าพรรณ เจริญผล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

38 นางสาว ภัทรา ศรีรุ้ง พนักงานบริการ

39



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง

1 นำง กชพร โพธิเ์จริญ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

2 นำย ทวี ทำจ ำปำ พนักงำนขับรถยนต์

3 นำย พงศ์เดช ศรีเมฆ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

4 นำงสำว พัชรี อำยุเจริญ พนักงำนพัสดุ

5 นำง พุฒ ณ ถลำง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

6 นำย ภำณุรัตน์ จันทร์ทอง พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

7 นำง มำลัย รอดเกตุกุล พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

8 นำง เยำวบุตรี สินสืบผล พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

9 นำงสำว รำตรี ถุงเงิน พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

10 นำง ส ำอำงค์ ศรีเมฆ พนักงำนช่วยเหลือคนไข้

11 นำง อ ำนวย จิตตรีรัตน์ พนักงำนธุรกำร



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง

1 นางสาว เกวลิน เทียนทอง พนักงานประจ าห้องทดลอง

2 นางสาว กนกวรรณ ตุ้มเบญ ผู้ช่วยพยาบาล

3 นาย นนทวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้ช่วยพยาบาล

4 นางสาว น้ าผ้ึง ไชยะ พนักงานทัว่ไปแม่บ้าน

5 นางสาว น้ าเพชร เวฬุมาศ ผู้ช่วยพยาบาล

6 นางสาว นิตยา ประจงมูล พนักงานซักฟอก

7 นางสาว ปิยะดา อารีราษฎร์ ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบัด

8 นางสาว วาสนา พุฒลา พนักงานซักฟอก

9 นาย ภาณุเดช ไกรพินิจ พนักงานทัว่ไป

10 นาย รัตนพล พูลศิล พนักงานเปล

11 นางสาว สุพรรณษา บุญเกิดรอด พนักงานบริการ

12 นางสาว สุรีย์ สุนา พนักงานทัว่ไปแม่บ้าน

13 นางสาว เหมือนฝัน บุญเกิดรอด เจ้าพนักงานธุรการ

14 นางสาว อรณิขา จิตตรีรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี



ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ต าแหน่ง

1 นางสาว นัฐกานต์ หนีภัย นักวิชาการเงินและบัญชี

2 นาง อารียา วงษ์เนียม นักวิชาการเงินและบัญชี

3 นางสาว ทัศน์พัสกร จันทะรัตน์ แพทย์แผนไทย

4 นางสาว อรุณี บุญลือ นักวิชาการพัสดุ

5 นางสาว ประภัสสร โตกุล นายช่างเทคนิค


