
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงพยาบาลกระสัง   โทร.๐ ๔๔๖๙ ๑๕๐๙  ต่อ  ๑๐๐                                         .                                            

ที ่ บร ๐๐๓๒.๓๐๑/๑/๒๒                      วันที ่  ๑๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒                      . 

เรื่อง  โปรดลงนามในประกาศฯ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (๕ สายงาน) 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

  ด้วย  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลกระสัง  จัดท าแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หัวข้อ     
EB ๑๔  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
บุคลากรในหน่วยงาน  เปิดเผยผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ที่เปิดเผยให้ทราบในรอบ
ปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  ซึ่งมีทั้งหมด ๕ สายงาน คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานกระทรวง  และลูกจ้างชั่วคราว  ดังรายละเอียดแนบท้ายหนังสือนี้      

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดลงนามในประกาศดังกล่าว และขออนุญาตน าเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป  
 
 
                                  (นายดนัย  แป้นทอง) 
                               นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
                     อนุญาต 
 
 
                 (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
       นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

 ____________________________________  

  ตามที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  (ณ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑)  รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  นั้น 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลกระสัง  จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการได้พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการ ในรอบการประเมินครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้        

   ประกาศ   ณ  วันที่     เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

     
     (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
          นายแพทย์ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 



บัญชีรายช่ือช้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

รอบการประเมินครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
ระดับดีเด่น 
๑. พิจารณา  ผู้ที่มีผลงานดีเด่นอันดับที่  ๑  จ านวน  ๓  คน  ดังนี้ 
 ๑. นางสาวปรียารัตน์ ดวงวิไล  ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
 ๒. นางราณี พูนก าลัง   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓. นางพิมพ์วดี จิรวิกรานต์กุล  ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ 

๒. พิจารณา  ผู้ที่มีผลงานดีเด่นอันดับที่  ๒  จ านวน  ๓  คน  ดังนี้ 
 ๑. นางสาวเสาวภา พ่อค้า   ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
 ๒. นายศรลักษณ์ ศิลปะ   ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 
 ๓. นายอธิวัฒน์ อรุณโรจน์โสภิต  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๓. พิจารณา  ผู้ที่มีผลงานดีเด่นอันดับที่  ๓  จ านวน  ๒๔  คน  ดังนี้ 
 ๑. นางสาวชนาภัทร แต้วิริยะกุล  ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๒. นางสาวปัณฑิตา สุรเนาวรัตน์  ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๓. นางสาวพีรนุช ทองศรี   ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๔. นางสาวสิริวรรณ เกษมบุญ  ต าแหน่ง  จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
 ๕. นางสาวธิดารัตน์ อาจจุฬา  ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
 ๖. นางสาวณัฐชยา ทองศรี  ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๗. นายรัฐพล เกิดสุข   ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๘. นายธีรวชิญ์ วีระรักษ์เดชา  ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๙. นางสุธีรัชต์ เหลืองประภัสร์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๐. นางพยอม จันทร์แดง   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๑. นางอรกานต์ โกยสวัสดิ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๒. นางสาวศิวพร จ าลองนาค  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๓. นางเอ้ือจิตร อรรคค า   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๔. นางรุ่งรัตน์ แป้นทอง   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๕. นางธัญธารีย์ พรหมสวัสดิ ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๖. นายธ ามรงค์ กิ่มนางรอง  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๗. นางสาวทิฆัมพร พงษ์ศิริ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



 ๑๘. นางสาวประไพ กิรัมย์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๑๙. นางนงคราญ พงศ์ประภัสร  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๒๐. นางสาวจตุพร ชนะสุข  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๒๑. นายวิชชรัชต์   เลาหชาญวนิชย์ ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๒๒. นายพิศักดิ์ ร่าเริงยิ่ง   ต าแหน่ง  จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน 
 ๒๓. นางดาว เจริญรัมย์   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 ๒๔. นางทาริกา สมนาค   ต าแหน่ง  นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 

๔. พิจารณา ผู้ที่มีผลงานดีเด่นอันดับที่  ๔  จ านวน  ๕๔  คน  ดังนี้ 

 ๑. นางสาวพริมา บุญวีรบุตร  ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๒. นายดนัย แป้นทอง   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 ๓. นางสุจิรา ผิวสุข   ต าแหน่ง  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน 
 ๔. นางบุษบา บุญสอน   ต าแหน่ง       จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
 ๕. นางสาวกนกวรรณ ราศรีเฟ่ือง  ต าแหน่ง       จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 
 ๖. นางสาวอาทิตยา สุริพล  ต าแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๗. นางอารีย์ หาญสุด   ต าแหน่ง  จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
 ๘. นางศิริวิมล กล้าเชี่ยว   ต าแหน่ง  จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
 ๙. นางวิมลนันท์ พรหมสวัสดิ์  ต าแหน่ง  จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
 ๑๐. นางสาวธีร์จุฑา วังชนะชยั  ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๑๑. นางสาวปวชิญา พึ่งชื่น  ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๑๒. นางสาวลัดดา อินทร์สุวรรณ์  ต าแหน่ง  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
 ๑๓. นางสาวฐาปณี โตประโคน  ต าแหน่ง  จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
 ๑๔. นางขอขวัญ เพ็ชรไทย  ต าแหน่ง  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
 ๑๕. นายจักรี สายศร   ต าแหน่ง  จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน 
 ๑๖. นางสาวจินตาภา แสงโสภา  ต าแหน่ง  จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
 ๑๗. นางสาวปัญญพร วรรณพงศ์สถิต ต าแหน่ง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
 ๑๘. นางสาวปทุมพร สอนภู่  ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
 ๑๙. นางสาวธนันยา  บุณยประคอง ต าแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
 ๒๐. นางจุฑาวรรณ อาษาราช  ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
 ๒๑. นายประเสริฐ เพ็ชรไทย  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 ๒๒. นางสาวสุชาดา จินดาศร ี  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๒๓. นางยุพา พิภัทรชัย   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



 ๒๔. นางนนิตา จักสาน   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๒๕. นางสุนทรี หาญเสมอ   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 ๒๖. นางเตือนใจ ทะเรรัมย์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๒๗. นางจารุณี ทรงประโคน  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๒๘. นางปฐมรัตน์ วงศักดา  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๒๙. นางสิชา ฌานวุฒิพงศ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓๐. นางสาวศรีนวล สวัสด ี  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓๑. นายกิตติศักดิ์ ฌานวุฒิพงศ์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓๒. นายประทีป กุลกิตตินันท์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓๓. นางสาวอรัญญา ชิดชอบ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓๔. นายอดิศักดิ์ ทะเรรัมย์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓๕. นางวันเฉลิม จุลพล   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓๖. นางดารินทร์ พราหมกลาง  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓๗. นางอังสุมารินทร์ ค าศรีระภาพ ต าแหน่ง  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 ๓๘. นางวารินทร์ ค าทวี   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๓๙. นางวริยา มโนปราณีต  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔๐. นางสาวณภัคอร จ าปาแก้ว  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔๑. นางส่องศรี มั่นหมาย   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔๒. นางสิริกร ค าวัง   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔๓. นายสมศักดิ์ บัวเกตุ   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔๔. นางสาววิไลรัตน์ พิลาดรัมย์  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔๕. นางดวงนภา ผลเจริญ  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔๖. นางภรภัทร อินสุข   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔๗. นางกาญจนา แซ่ตั้น   ต าแหน่ง  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
 ๔๘. นายคฑาวุธ เจือมประโคน  ต าแหน่ง  จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน 
 ๔๙. นางสาวเจนจิรา คงทวี  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 ๕๐. นางพิชชาภา ภูตีกา   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 ๕๑. นางสาวศศิวรรณ ปั่นหอม  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 ๕๒. นางศุภาพิชญ์ สินพิพัฒนพิบูล  ต าแหน่ง  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
 ๕๓. นางอรยา มัดดี   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 ๕๔. นายกษิดิ์เดช ศิริเวชยันต์  ต าแหน่ง  ทันตแพทย์ช านาญการ 



๕. พิจารณา ผู้ที่มีผลงานดีเด่นอันดับที่  ๕  จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 

 ๑. นางสาวสุวภิา โกยรัมย์   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ระดับดีมาก 

๑. พิจารณา ผู้ที่มีผลงานดีมาก อันดับ ๑  จ านวน  ๔   คน  ดังนี้ 

 ๑. นางสาวหัตถากรณ์ ชีพพิทักษ์สกุล ต าแหน่ง  เภสัชกรช านาญการ 
 ๒. นายก าธร นาคไธสง   ต าแหน่ง  จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน 
 ๓. นางสาวอัญพัชญ์ อรุณโรจน์โสภิต ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 ๔. นางธิดา อุตตะมะ   ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

๒. พิจารณา ผู้ที่มีผลงานดีมาก อันดับ ๒  จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 

 ๑. นางนิตยาภรณ์  สุระสาย  ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานโรงพยาบาลกระสัง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตามประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง ประกาศฯ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (๕ สายงาน) 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกระสัง  
ชื่อหน่วยงาน: กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกระสัง  
วันเดือนปี : ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
หัวข้อ : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

๑. ประกาศฯ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก (๕ สายงาน) 
๒. บัญชีรายชื่อ  

 
Linkภายนอก: ไม่มี  
หมายเหตุ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ผู้อนุมัติรับรอง 

             พิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล 

         (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
     นายแพทย์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
         ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 

วันที่  ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                ชัยยงค์  บุญสอน 

            (นายชัยยงค์  บุญสอน)   
          ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล   

    วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

                  ดนัย   แป้นทอง 

              (นายดนัย  แป้นทอง)   
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง พนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

 ____________________________________  

  ตามที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  (ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  รอบ
การประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  นั้น 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลกระสัง  จึงขอประกาศรายชื่อพนักงานราชการ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  
เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ ได้พัฒนาผลการปฏิบัติ
ราชการ ในรอบการประเมินครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้        

   ประกาศ   ณ  วันที่     เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

     
     (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
          นายแพทย์ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 



 
 

บัญชีรายช่ือพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
ระดับดีเด่น 
 พิจารณา  ผู้ที่มีผลงานดีเด่น    จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
 

- นางสาวจุฑามาศ  เจริญศิริ  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
  
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

 ____________________________________  

  ตามที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์           
(ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  นั้น 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลกระสัง  จึงขอประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ผู้มีผล
การปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๑  เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ ได้
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้        

   ประกาศ   ณ  วันที่     เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

     
     (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
          นายแพทย์ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 



 
 

บัญชีรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ัวไปผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
ระดับดีเด่น 3 
 ๑. จ านวน   ๗  คน  ดังนี้ 

   ๑. น.ส.ณิชนันทน์  บุณย์วีระกูล  ๕. นายบุญมี  โตดประโคน 

   ๒. นายสมพงษ์  สงัดรัมย์   ๖. น.ส.ณิชชา  แววจิ้งหรีด 

   ๓. นายธีรภัทร  จริตรัมย์   ๗. น.ส.วิภาวดี  นิพลรัมย์ 

   ๔. นายนรินทร์  สินสวสัดิ์ 

ระดับดีเด่น 2 
 ๒. จ านวน ๑๑ คน  ดังนี้ 

   ๑. น.ส.กมลภัทร  หันน้ าเที่ยง  ๖. นางรัตนาภรณ์  นิพรรัมย์  

   ๒. นส.สมร  ศรีบุญมี   ๗. น.ส.พรพรรณ นนทะค าจันทร์   

   ๓. น.ส.เขมจิรา  ฉัตรทัน   ๘. นายสมพร  ก าจัด   

   ๔. นายวุฒิชัย  นุการรัมย์   ๙. นายภัทราวุฒิ  วรรณชนะ 
   ๕. น.ส.อรทัย  บ ารุงอาจ   ๑๐. น.ส.เสาวรัตน์  โกติรัมย์  

        ๑๑. นายเชือน  เกือมรัมย์  

ระดับดีเด่น 1 
  ๓. จ านวน ๑๗  คน  ดังนี้ 

   ๑. นายณัฐชนน  เสามั่น   ๙. นายสมพร  เกือกรัมย์  

   ๒. นายกมลตรี  นุกูลรัมย์   ๑๐. นายชัยยงค์    บุญสอน  

   ๓. นายสิน  จริตรัมย ์   ๑๑. น.ส.ลัดดา   หวังอยู่  

   ๔. นส.ศศิภัสร์  ปิ่นวนิชย์กิจ  ๑๒. นายพัฒนา  พูนก าลัง  

   ๕. นายอวิรุทธิ์  มีก าปัง   ๑๓. นายยุทธนา  เสาเวียง  



   ๖. นางอรัญญา  เกตุชาติ   ๑๔. นางสังเวียน  เกือมรัมย์  

   ๗. นส.สุภาภรณ์  นิพนรัมย์  ๑๕. น.ส.ภัทรจิรา  สังขระ 

   ๘. น.ส.ณัฏฐกันย์ แต้วิริยะกุล  ๑๖. น.ส.วิรินรัตน์  ศรีสูงเนิน 

        ๑๗. น.ส.ณัฐชา  ประสงค์ดี 

ระดับดีมาก  

 จ านวน  ๘๐  คน  ดังนี ้   

   ๑. น.ส.ปาริชาติ  นุชาญรัมย ์  ๓๘. นางภูรี  ปักเคระเต  

   ๒. น.ส.สุพิรัตน์  ตรวจมรรคา  ๓๙. น.ส.นันธิดา   เรืองชนะ  

   ๓. น.ส.วราภรณ์  เจริญรัมย ์  ๔๐. นายไพศาล  กุ้งมะเริง  

   ๔. นายทวีสิทธิ์  โนนวิเศษ   ๔๑. นายขวัญชัย  สุขินาดิศร  

   ๕. นายเหยี่ยว  เนิบกระโทก  ๔๒. นายธงชัย  มั่นหมาย  

   ๖. นายกิตตินันท์  เสามั่น   ๔๓. นายอัด  กรุรัมย์  

   ๗. นายเสมือน สืบสาม   ๔๔. นายสมบูรณ์  สุขดี  

   ๘. นายสวอน ก๊กรัมย์    ๔๕. นายประมวล  หมายประโคน  

   ๙. นายสนั่น  ร่าเริงยิ่ง   ๔๖. นายวิวัฒน ์ มั่นยืน  

   ๑๐. นส.รัศมี กรมธรรมมา  ๔๗. นายณรงค์ศักดิ์  รัตนิล  

   ๑๑. นส.อุบลรัตน์ ช้างเพ็ง   ๔๘. นส.จิรัฎติกาล  เนิบกระโทก  

   ๑๒. นส.รุจิราวรรณ  บัวสาย  ๔๙. นายสาธิต  ละอองดี  

   ๑๓. นส.ซาสี ่ ศิริส าราญ   ๕๐. นายชีพ  มะนารัมย์  

   ๑๔. นายประสิทธิ์  กกรัมย์  ๕๑. นส.มธรุส  นิพรรัมย์  

   ๑๕. นางมะนัน  บุญแสน   ๕๒. นางจ าเนียร  เกษรชื่น  

   ๑๖. นางสมิง   ตรวจมรรคา  ๕๓. นายวิลาศ นิวอนรัมย์  

   ๑๗. นายอภิโชค  เสริมราษฎร์  ๕๔. นส.ทิชากร  บรรจถรณ์   

   ๑๘. นส.เสาวนิตย์  เนิบกระโทก  ๕๕. นายเดช  ของครบ  

   ๑๙. น.ส.ศศิธร  สุรกุล   ๕๖. นส.กรรณิการ์  การกระสัง  



   ๒๐. นส.ชุดาทิพย์  หวังพลูกลาง  ๕๗. นส.รชาดา  สมยาทว ี

   ๒๑. นส.ปริยากร  จ าปาทอง   ๕๘. นส.กาญจนา  มีโชค  

   ๒๒. นางอรุณ  นิพรรัมย์   ๕๙. นส.ปริษา   ยงเพชร  

   ๒๓. นส.พรทิพย์  ศิริเวช   ๖๐. นางสร้อยสุดา  วาทิรอยรัมย์ 
   ๒๔. นายสุนทร  หึกขุนทด  ๖๑. นส.ศิริลักษณ์  ศิริโสด  

   ๒๕. นายจักรพงษ์ รัตนเทพประกิต  ๖๒. นส.นันธิวา  ปุราทะเน  

   ๒๖. น.ส.วาสนา  ไทยพู   ๖๓. น.ส.พัชรี  เค้ากระโทก  

   ๒๗. นายจิรวัฒน์ พริ้งเพราะ  ๖๔. นายสิทธิกร  ทัพพรหมทอง  

   ๒๘. นางวรรณี  กุสารัมย์   ๖๕. นางพรนิภา  โยยรัมย ์  

   ๒๙. น.ส.ปองจิต  ซ่อมทอง   ๖๖. นส.วรัตน์ภัสร์  โกยรัมย์   

   ๓๐. นส.วิชุดา  ศรีสุวรรณ   ๖๗. น.ส.บุปผา  การรัมย์  

   ๓๑. นายภานุมาศ  มั่นยืน   ๖๘. นส.จุรีภรณ์  พวงยอด  

   ๓๒. นส.ปาลิตา  คงสุข   ๖๙. นส.นัดธิมา  ศรีสวย  

   ๓๓. นางกาญจนา  สายน้อย   ๗๐. น.ส.สมบัติ  แสนทวีสุข  

   ๓๔. นายสุรศักดิ์  ร่าเริงยิ่ง  ๗๑. นางส าราญ  ศิลปะ  

   ๓๕. น.ส.วธิดา  หอมนวล   ๗๒. น.ส.เนตรนภา  ทองยอน    

   ๓๖. น.ส.วรรณี  ตนหาญ   ๗๓. น.ส.นนทิยา  นุการรัมย์  

   ๓๗. นางสุภาพ  ละอองดี   ๗๔. น.ส.ขวัญรัตน์  บ้ าสันเทียะ 

   ๗๕. น.ส.บุญภัทร ์ บุญสม   ๗๖.น.ส.ปราณี  นุชาญรัมย์ 

   ๗๗.น.ส.ภัควรินทร์  ศรีวราวิจกัษ์  ๗๘. น.ส.ขนิษฐา  พะวิงรัมย์ 

   ๗๙. น.ส.ธัญรัตน์  เงินเก่า   ๘๐. น.ส.รจนา  สิงห์นอก 

 
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลกระสัง 
เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

 ____________________________________  

  ตามที่  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์           
(ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑  นั้น 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลกระสัง  จึงขอประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑  เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ ได้พัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้        

   ประกาศ   ณ  วันที่     เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

     
     (นางพิมพ์วดี  จิรวิกรานต์กุล) 
          นายแพทย์ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกระสัง 



 
 

บัญชีรายช่ือลูกจ้างช่ัวคราวฯผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

รอบการประเมินตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
 
ระดับดีเด่น 2 
 จ านวน  ๘  คน  ดังนี ้
  ๑. น.ส.ชุติกาญจน์ วาสะรัมย์  ๒. น.ส.วรารัตน์ สุดประโคน 

  ๓. นายทิวากร  บุญโก่ง   ๔. น.ส.เพ็ญนภา ชมด ี

  ๕.น.ส.วันเพ็ญ  เยาวลักษณ์  ๖. น.ส.สิทธินีย์ นุกอนรัมย์ 

  ๗. น.ส.ทัศนีย์  กรอกกระโทก  ๘. น.ส.สมจิตร ก๊กรัมย์ 

 

ระดับดีเด่น 1 

 จ านวน  ๗  คน  คือ 

  ๑. น.ส.วรรณนภา ทะรารัมย์  ๒. น.ส.ธาริณี การเพียร 

  ๓. น.ส.กรวิกา  มาหา   ๔. น.ส.ศิริวรรณ ไชยเดช 

  ๕. นายณัฐพล  เล็งไธสง   ๖. น.ส.อรพิมพ์ สมจิตร 

  ๗. นายอนุสรณ ์  สนองไทย 

 
ระดับดีมาก 

- ไม่มี  
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