
ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ
1 นางประทุมศรี สอนจังหรีด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น10
2 นายกิตติศักด์ิ  พรมดาว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น10
3 นางกัลยาณี  มาลาสาย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น10
4 นางศาพนา  ส่องแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น10
5 นายวัชรินทร์  สุทธิกุล นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ดีมาก1
6 น.ส.วรรณิษา สมเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก1
7 นางจิราพร  โมฬีชาติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก1
8 น.ส.พนารัตน์  ขันค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก1
9 น.ส.ณภัทร  แสนหอม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก1

10 นางทิติภา  ทองพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก1
11 น.ส.วารุณี  สุขร่ี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก1
12 น.ส.กมลทิพย์  พรหมศรี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก1
13 ว่าท่ีร.ต.ภัทราพร  กาเผือก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก1
14 นางวราลักษณ์  ผลแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก1
15 น.ส.ยุคล  โฮมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก2
16 น.ส.วิภาวรรณ์  บัวใหญ่ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก2
17 น.ส.สุภาภรณ์  สายมงคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก2
18 นางรุ่งนภา  ชมเมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก2
19 น.ส.รัชติพร  ค าเพาะ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก2
20 น.ส.ชุติมา  สิงห์โตทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก3
21 นางพิมลพรรณ สายพันธ์ุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ดีมาก3
22 น.ส.นุชราพรรณ  วงษ์ม่ัน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก3
23 นายบัณฑิต  พรหมมานนท์ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ ดีมาก3
24 นางศุภณัฏฐ์ กนกรัตน์สุนทร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก3
25 นางเกศินี  สิงห์ค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ดีมาก3
26 น.ส.วัชรี  บุตรศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ดีมาก3
27 นางนิชรัตน์  เจริญศรี แพทย์แผนไทยช านาญการ ดีมาก3
28 นายอนันต์  พีระนันท์รังษี ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ดีมาก3
29 นายวิษณุ  จ ารูญพงษ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ดีมาก3

ประกำศผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของบุคลำกรโรงพยำบำลพิบูลมังสำหำร
รอบ 2 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 เมษำยน 2564 – 30 กันยำยน 2564)

ข้ำรำชกำร



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ
30 นางสรญา  ศาสตร์สูงเนิน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก3
31 นายอนุชิต  ปิตะพรหม นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดีมาก3
32 น.ส.ภัทราพร  สีสาโหล่น นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ดีมาก3
33 นางอริสรา  แสงสว่าง โภชนากรช านาญงาน ดีมาก3
34 นางพูลสุข  ชาค ามูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก3
35 นายส าเริง  ชิณพันธ์ เภสัชกรช านาญการพิเศษ ดีมาก3
36 น.ส.จุฑาทิพย์  แสนทวีสุข เภสัชกรช านาญการ ดีมาก4
37 น.ส.เมธิรา  ศิริอังคาวุธ เภสัชกรช านาญการ ดีมาก4
38 น.ส.จันทร์เพ็ญ  พรชู เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีมาก4
39 น.ส.กฤติยาภรณ์ สัมผัสบุญ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก4
40 นางอมรรัตน์  ปิตะพรหม นายแพทย์ช านาญการพิเศษ ดีมาก4
41 น.ส.ก าไลทิพย์  จันทมงคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก4
42 นางนิภานุช  โพธิพิมพ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก4
43 น.ส.ทิพวรรณ  วงษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก4
44 นางจิรภิญญา  เย็นแย้ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก4
45 นางนวพรรณ จ ารูญพงษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก4
46 นางลัดดาวัลย์  พรมเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก4
47 น.ส.จิราพร  ประมุขกุล ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ดีมาก4
48 น.ส.กนกวรรณ  ผิวผ่อง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก4
49 น.ส.อัจฉราภรณ์  จ าศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก4
50 น.ส.กรรณิการ์  หวังดี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีมาก4
51 น.ส.จุฑามาศ  สิทัน(ศรีสังข์) นายแพทย์ช านาญการ ดีมาก5
52 น.ส.ล าใย  ดุจดา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก5
53 น.ส.ธัญรดา  เดชอัมพร(โมฬา) นายแพทย์ช านาญการ ดีมาก5
54 นางดอกรัก  กุลบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก5
55 นางประกายแก้ว  เศรษฐมาตย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก5
56 น.ส.รินทร์ลภัส  วิมลจารุพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก5
57 น.ส.ทรัสติยา  ทัดเทียม ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ดีมาก5
58 นายนครินทร์  พจน์อริยะ นายแพทย์ช านาญการ ดีมาก5
59 น.ส.กานติมา(ศรีกานดา)บัวแสน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก5
60 น.ส.ภควดี  วงศ์ประพฤติดี เภสัชกรปฏิบัติการ ดีมาก5
61 นายนันทวุฒิ เดชอัมพร นายแพทย์ช านาญการ ดีมาก5
62 นายณรงค์พล  ม่ันคง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก5
63 น.ส.เพชรชรินทร์  ไชยโกฎิ นายแพทย์ช านาญการ ดีมาก5
64 นายศุภณัฐ  โชติชวาลรัตนกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ ดีมาก5

ข้ำรำชกำร



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ
65 น.ส.อารญา  บัวใหญ่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก5
66 น.ส.ธัญญลักษณ์  โหตระไวศยะ ทันตแพทย์ช านาญการ ดีมาก5
67 นางมณีรัตน์  อบมา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ดีมาก5
68 น.ส.วิภรณ์รัตน์  สุวรรณโกฏ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ดีมาก5
69 น.ส.อัจฉรา  เท่ียงตรง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก5
70 น.ส.โกศล  หอมสมบัติ เภสัชกรปฏิบัติการ ดีมาก5
71 นางปภาดา  พงศ์สุวรรณ เภสัชกรช านาญการ ดีมาก5
72 น.ส.ปรัตดา  ศรีสมบัติ เภสัชกรช านาญการ ดีมาก5
73 นางวารุณี  พุ่มจันทร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก5
74 นายนิรุจน์  บุตรบิน เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน ดีมาก5
75 น.ส.ปฏิญญา ทับจีน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีมาก5
76 นางรัตนาภรณ์ ชิณพันธ์ เภสัชกรช านาญการ ดีมาก5
77 น.ส.ปิยะมาศ  จันอาษา เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีมาก5
78 น.ส.ศิรินธาร  อินเลิศ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีมาก5
79 น.ส.ญาณัจฉรา  ฝางค า เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีมาก5

ข้ำรำชกำร



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ

1 นางนารี กาเผือก พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2 1 ข้ัน

2 นางอภัสรา แสนสมบัติ พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2 1 ข้ัน

3 นางสาวเพ็ญใส ศรีเนตร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2 1 ข้ัน

4 นางฉวีวรรณ ดอนแก้ว พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2 1 ข้ัน

5 นางอรสา โพธ์ิไทร พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2 1 ข้ัน

6 นางภาสิณี  ราศรี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2 1 ข้ัน

7 นางวิภาวัลย์ ล้ิมละมัย พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2 1 ข้ัน

8 นางสิงห์ คงค าดี พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส2 1 ข้ัน

ลูกจ้ำงประจ ำ



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ

1 นางสาวประภาวรินทร์ สลักค า นักวิชาการเงินและบัญชี  ดีมาก1

2 นางฉวีวรรณ ม่ิงบุญ นักวิชาการพัสดุ  ดีมาก2

3 นางสาวนิภาพร บุญปก นักวิชาการพัสดุ  ดีมาก3

พนักงำนรำชกำร



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ

1 น.ส.รุ่งทิพย์  สุโภภาค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

2 นางสวิตตา  พรหมดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

3 น.ส.วริยา  นนศิริ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

4 ว่าท่ี ร.ต.หญิง นฤมล ชาค ามูล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

5 น.ส.ศศิกมน  สุวรรณกูฎ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

6 นางธันยพร  คงดี(ศรีส าอางค์) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

7 นายมงคล  สมจันทร์ พนักงานบริการ ดีมาก 2

8 นายยุทธนา  สีดี พนักงานบริการ ดีมาก 2

9 น.ส.ศิริยากร  เคนดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

10 น.ส.วรรณเพ็ญ  ผิวพงษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

11 นายเดชา  แพงทรัพย์ พนักงานบริการ ดีมาก 2

12 นายสุระศักด์ิ  นนศิริ พนักงานบริการ ดีมาก 2

13 นางวลัยลักษ์  ทองค า พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

14 น.ส.แววดาว  อ่อนสลวย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

15 น.ส.จิรนันท์  ชาวศรี พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

16 นายวชิรฤทธ์ิ  เพรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

17 น.ส.ชนาพร  แสนทวีสุข พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

18 น.ส.สุกัญญา  กางก้ัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

19 นายปิติพล  สีสม พนักงานบริการ ดีมาก 1

20 น.ส.ศิริพร  คงดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

21 น.ส.เกศราภรณ์  ไชยโกฎิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

22 นางวัชรี  สุภาสาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

23 นายคมสัน  เข็มเพชร พนักงานบริการ ดีมาก 1

24 นายศราวุฒิ  หาสุข พนักงานบริการ ดีมาก 1

25 นายสกล ไชยโกฎิ พนักงานบริการ ดีมาก 1

26 น.ส.พรทิพย์  แก่นจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

27 น.ส.ขณิดา  ทางทอง นักทรัพยากรบุคคล ดีมาก 1

พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ

28 นายทองหล่อ  ป้องภัย พนักงานขับรถยนต์ ดีมาก 1

29 นายวัชรพงศ์  นันทการ นายช่างไฟฟ้า ดีมาก 1

30 น.ส.พิพัชชา  ร่วมรักษ์กิติกูล นักวิชาการเงินและบัญชี ดีมาก 1



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ

1 นางสาวศศิพิมน ดวงบุตร พนักงานเก็บเงิน ดีมาก 2

2 นางสาววลัยลักษณ์ รองแก้ว พนักงานพิมพ์ ดีมาก 2

3 นางสาวณัฐกานต์ ทองสาว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดีมาก 2

4 นางสาวนิตยา แสนทวีสุข พนักงานพิมพ์ ดีมาก 2

5 นางสาวอรสุธี จันทร์สุข เจ้าพนักงานพัสดุ ดีมาก 2

6 นางสาวณิชาภัทร จันทร์เทา เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ดีมาก 2

7 นายเจษฎายุทธ ม่ิงไชย พนักงานบริการ ดีมาก 2

8 นางสาวประภาพิศ แพงทรัพย์ พนักงานบริการ ดีมาก 2

9 นายจักรพันธ์ ไชยโกฏิ พนักงานบริการ ดีมาก 2

10 นางสาวฐานิศร์ เข็มเพชร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

11 นายเกียรติวัฒน์ จันสง่า พนักงานบริการ ดีมาก 2

12 นางสาวนวลตาล ดาผา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

13 นางสาวกิตติญาภรณ์ หงษา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 2

14 นางสาวก าไลทิพย์ ก้อนมณี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

15 นางสาวรัตติยา บุญเติม พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

16 นางสาวกัลยา ปอประสิทธ์ิ พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

17 นางสาวศิริกัลยา บุญธรรมมา พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

18 นางสาวบุญชโลทร บุ้งทอง พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

19 นายสุกฤต แสนทวีสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

20 นางสาวสุนิสา สีนานันท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

21 นางสาวอินทิรา ค าประภา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

22 นายอนันต์ ป้องค า พนักงานบริการ ดีมาก 1

23 นายจิระวัตร ฉัตรสุวรรณ พนักงานบริการ ดีมาก 1

24 นางสาวแสงดาว นาคูณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

25 นางสาวปิยภาณี สุทธิโยธา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

26 นายศรายุทธ สุทธิโยธา พนักงานบริการ ดีมาก 1

27 นายภูเบศ โพธ์ิงาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก 1

ลูกจ้ำงช่ัวครำว(รำยเดือน)



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ระดับกำรประเมิน หมำยเหตุ

28 นายรุ่งฤทธ์ิ จันทรังษี พนักงานบริการ ดีมาก 1

29 นางสาวสราวลี ณ อุบล พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

30 นางสาวฉัตรฤดี แสงทอง พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

31 นางสาวกมลชนก มงคลชัย พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

32 นางสาวปวีณา ทาทอง พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

33 นางสาวรักษ์สุดา ทวีธง พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

34 นางสาวลภัสรดา คูณภาค พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1

35 นางสาววีรวรรณ กามาตย์ พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 1


