
บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม  ๔๘๐๐๐  โทร. ๐ ๔๒๕๗ ๗๐๑๓ ต่อ ๒๐๐  

ที ่นพ ๐๐๓๒.00๓/167  วันที ่  5   เมษายน   ๒๕๖5     
เรื่อง  ขอลงนามในประกาศและขออนุญาตเผยแพร่                    

เรียน    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง   

  ต้นเรื่อง  

        ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
รอบที ่  1 (๑ ต ุลาคม 2564 – 31 ม ีนาคม 2565) ของข ้าราชการและเจ ้าหน ้าท ี ่ผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงาน                  
โรงพยาบาลวังยางนั้น  

  ข้อพิจารณาและข้อเสนอ 

  ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ตาม
หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน  2552  ข้อที่ 9 (6) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้   

1. ลงนามในประกาศรายงานผลเกี่ยวกับการประเมินที่อยุ่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
2. ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล 
3. อนุญาตให้นำประกาศเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

 
 
       
     (นางสาวสุกัญญา  วงค์เจริญ) 
     ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
      ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
 
         
     อนุมัติ - ลงนามแล้ว 
      
 
 
     (นายอนุชิต  ขันทะชา) 
     นายแพทย์ชำนาญการ 
         รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 
 
 



 
 

 

ประกาศโรงพยาบาลวังยาง 
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นดีมาก 

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

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 10121/ว20 ลงวันที่ ๓ กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู ้ประเมินประรายชื่อ
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ในที่เปิดเผยในทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้น โรงพยาบาลวังยาง จึงขอปราศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
และดีมาก ในรอบการประเมินที่ รอบที่ 1  ตั้งแต่วันที่ (๑ ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ดังบัญชี
รายชื่อที่แนบมาพร้อมกันนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่    5    เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

 

    (นายอนุชิต  ขันทะชา) 
    นายแพทย์ชำนาญการ 
                 รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
1. นายวิวรรธน์ วงศ์ตาขี่  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาวนฤนาท พนาจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นางจิรัชญา อุไรวงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4. นางสาวอมรรัตน์ คำชัย  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางวันวิสาข์  จันทร์กลิ่นหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นางสาวรุ่งทิวา เชื้อวงศ์พรหม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
7. นายธีรวัฒน์ สิทธิราช  เภสัชกรชำนาญการ 
8. นางสาวสุพัตรา สิทธิราช  เภสัชกรชำนาญการ 
9. นางสาวขวัญทิพย์  รัชโน  นายแพทย์ชำนาญการ 
10. นางสาวสุคนทิพย์ พิลา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
11. นางสาวสุกัญญา วงค์เจริญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
12. นางสาวแจ่มนภา  วันนาพ่อ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
13. นายอภิสิทธิ์  จอมเกาะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
14. นางสาวสิรดา  อินทร์ติยะ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
15. นางอนุธิดา  พิมลัง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
16. นางสาวเกียรติสุดา วงศรียา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
17. นายอรรถวรวุฒิ ศิริวัฒน์  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน 
18. นางพรรณิภา ศิริวัฒน์  เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 
19. นางสาวจุฑาลักษณ์ ประดับคำ เภสัชกรปฏิบัติการ 
20. นายหาญศึก  ไกยะฝ่าย  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
21. นางสาวพิมพ์ชนก  เจริญขันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
22. นางสาวชนาการต์  โสมา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
23. นายวิชญ์ภาส  คูสกุล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
24. นางสาวปิญาพร ชาเรืองเดช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
25. นางสาวชฎาพร  บัวชุม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
26. นางสาววิไลภรณ์  แสนสามารถ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
27. นางสาวณัฐธิดา  เตโช  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
28. นางสาวอาพชรดา บัวบาน นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
29. นางสาวจริยา  วังทะพันธ์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
30. นางสาวอัมพิกา  พ่อบาล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
31. นางสุพรรษา  คำจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
32. นายนฤเบศร์ นาคนิล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
33. นายพินัย กาญบุตร  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
34. นางสาวรวิพร  ยะปะนัน  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
35. นางสาวอุทัยวรรณ บุตรดี  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
36. นายชลธี ชาศรี   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน 



บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 
รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 1ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 

 
1. นายอมร สุขรี   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
2. นางสาวขวัญรดา  วงค์คำแพง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
3. นางสาวศิริพักตร์ นักบุญ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
4. นายกิตติศักดิ์ วงค์ศรีชา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
5. นางสาววรนิต พรมกาวงษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
6. นายอนุพล อินทร์เกษา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
7. นายสิทธิรัตน์ กุลสุทธิ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
8. นางสาวพิสมัย นักเทศน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
9. นางสาวพรรณธิดา  ไตรราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
10. นางสาวกมลนาฏย์ คึมยะราช เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
11. นางสาววรรษชล ลุนาวัน  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
12. นางอำมร ฤทธิ์ฤาวงค์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
13. นางเสาวลักษณ์  สินธววิบูลย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
14. นางสาววราภรณ์   เชื้อคำเพ็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
  
 
 


