
บนัทึกขอความ  

สวนราชการ  โรงพยาบาลวังยาง  อําเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม  ๔๘๐๐๐  โทร. ๐ ๔๒๕๗ ๗๐๑๓ ตอ ๒๐๐  

ที่ นพ ๐๐๓๒.00๓/85  วันที ่ 11   พฤษภาคม  ๒๕๖4     
เรื่อง  ขอลงนามในประกาศและขออนุญาตเผยแพร                    

เรียน    ผูอํานวยการโรงพยาบาลวังยาง  

  ตนเรื่อง 

        ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ไดสงผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) ของขาราชการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน                  
โรงพยาบาลวังยางนั้น  

  ขอพิจารณาและขอเสนอ 

  ในการนี้เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตาม
หนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน  2552  ขอที่ 9 (6) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้   

1. ลงนามในประกาศรายงานผลเก่ียวกับการประเมินท่ีอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
2. ขออนุญาตเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาล 
3. อนุญาตใหนําประกาศเผยแพรบนบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน 

 
 
       
     (นางสาวสุกัญญา  วงคเจริญ) 
     ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      ปฏิบัติงานในตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป 
 
         
     อนุมัติ  
 
      
     (นายอนุชิต  ขันทะชา) 
     นายแพทยชํานาญการ 
         รักษาในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลวังยาง 
 
 



 
 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวังยาง 
เรื่อง ขาราชการผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนดีมาก 

---------------------------------------------------- 

โดยที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 10121/ว20 ลงวันที่ ๓ กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดใหผูประเมินประรายชื่อ

ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน ดีมาก ในที่เปดเผยในทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยก

ยองชมเชยและสรางแรงจูงใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งขึ้น 

ดังน้ัน โรงพยาบาลวังยาง จึงขอปราศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน

และดีมาก ในรอบการประเมินที่ รอบที่ ๑  ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ดังบัญชี

รายชื่อที่แนบมาพรอมกันนี้ 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันท่ี   11  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

 

    (นายอนุชิต  ขันทะชา) 
    นายแพทยชํานาญการ 
                 รักษาในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลวังยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อขาราชการผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน  
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 
 

1. นายววิรรธน วงศตาขี่  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการพิเศษ 
2. นางจิรชัญา อุไรวงศ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
3. นางสาวอมรรัตน คําชัย พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
4. นางสาววันวิสาข บุตะภักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ 
5. นางสาวรุงทิวา เชื้อวงศพรหม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
6. นายธีรวัฒน สิทธิราช  เภสัชกรชํานาญการ 
7. นางสาวสุคนทิพย พลิา  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
8. นายอนุพล อินทรเกษา  พยาบาลวิชาชพีชํานาญการ 
9. นางสาวสุกัญญา วงคเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
10. นางสาวพสิมัย นักเทศน พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
11. นายหาญศึก ไกยะฝาย  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
12. นางสาวพรรณธิดา ไตรราช พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
13. นางสาวแจมนภา วันนาพอ พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
14. นายอภิสิทธิ์ จอมเกาะ  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
15. นางสาวสิรดา อินทรติยะ พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
16. นางสาวเกียรติสุดา วงศรียา ทันตแพทยปฏิบัติการ 
17. นางสาวสาวิตร ีรัตนาธีราธร ทันตแพทยปฏิบัติการ 
18. นางสาวอาพชรดา บัวบาน นักรังสีการแพทย ปฏิบัติการ 
19. นายพินัย กาญบุตร  นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 
20. นายอรรถวรวุฒิ ศิรวิัฒน เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน 
21. นางพรรณิภา ศิริวัฒน  เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน 
22. นางสาวกมลนาฏย คึมยะราช เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
23. นางสาววรรษชล ลุนาวัน เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
24. นายณตฤณ  ประวัติพัฒนะ นายแพทยปฏิบัติการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อขาราชการผูมีผลปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

 

1. นางสาวนฤนาท พนาจันทร พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ 
2. นายอมร สุขรี   นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ 
3. นางสาวขวัญรดา วงคตาแพง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
4. นางสาวสุพัตรา นามวงศ เภสัชกรชํานาญการ 
5. นางสาวศิริพักตร นักบุญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
6. นายธนากานต วงศคําจันทร นายแพทยชํานาญการ 
7. นางสาววรนิต พรมกาวงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
8. นายสิทธิรัตน กุลสุทธิ์  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
9. นางสาวนันทนา วงคแกว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
10. นางสาวจุฑาลักษณ ประดับคํา เภสัชกร ปฏิบัติการ 
11. นายกิตติศักดิ์ วงคศรีชา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
12. นางอนุธิดา พิมลัง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
13. นางสาวพิมพชนก เจริญขันธ พยาบาลวิชาชพีปฏิบัติการ 
14. นางสาวชนากานต โสมา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
15. นางสาวปญาพร ชาเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
16. นางสาวชฎาพร บัวชุม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
17. นางสาววิไลภรณ แสนสามารถ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
18. นางสาวณัฐธิดา เตโช  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
19. นางสาวจริยา วังทะพันธ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20. นางสาวอัมพิกา พอบาล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
21. นางสุพรรษา คําจันทร  นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
22. นายนฤเบศร นาคนิล  นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
23. นางสาวอุทัยวรรณ บุตรดี เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
24. นายชลธี ชาศรี   เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยปฏิบัติงาน 

 


