


ลําดับที่ ช่ือ – สกลุ ตําแหนง ระดับผลการประเมิน

กลุมขาราชการ

1 นางสาวสิรินทร    นาถอนันต เภสัชกรชํานาญการ ดีมาก

2 นายสมเกียรติ   อุทัยวงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

3 นางบุณฑริกา   วรรณกลึง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ดีมาก

4 นางอมรศิริ      อุทัยวงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

5 นางอัจฉริยา    เปลงรัศมีจันทร เภสัชกรปฏิบัติการ ดีมาก

6 นางสาววิชุตา   ทินวงษปาน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก

7 นางสุพัตรา   สุวรรณศริิ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ ดีมาก

8 นางสาวณัฐชยา   อารีไทย ทันตแพทยชํานาญการ ดีมาก

9 นางสมมารถ     แสงแกว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

10 นางภัทรากรณ     ปติตานัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

11 นายไกร      กุณฑลกิติเดช นายแพทยชํานาญการ ดีมาก

12 นางสาวนิรชา   มะลิทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

13 นางสาวนฤมล    เรือนเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก

14 นางสาววนิดา   ภูปา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก

15 นางมัชฌิมา     หงษเวียงจันทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

16 นางธันยสิตา     ยอดออน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

17 นางรัตนาภรณ   ดปีระสิทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

18 นายชัชวาลย'      ย้ิมภาพันธุ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

19 นายอธิยุต  เลิศประพัฒน ทันตแพทยปฎิบัติการ ดีมาก

20 นางสาวจิตพิสุทธิ์  กิติภัทยพิบูลย ทันตแพทยชํานาญการ ดีมาก

21 นายธัชชัย     สุวรรณรัตน นายแพทยปฏิบัติการ ดีมาก

22 นางสาวเสาวภา   แกลวเกษตรกรณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก

23 นางสาวไอลดา   สุขสิงหสําอางค พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

24 นางสาวสุภาวดี    กาบเครือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก

25 นางสกุลเกตุ      มาลัยศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก

26 นางสาวชลธิชา   ทองบุญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก

27 นางสาวดวงใจ   กรุดเงนิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก

28 นางสาวศศิธร    ศรีเดช พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร ดีมาก

29 นางสาวสุภัค     มาตลอย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก

30 นายวิทยา       จันทโรจน นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ดีมาก

31 นางสาววาสนา  อยูคุม เจาหนาที่พัสดุปฏิบัติงาน ดีมาก

บัญชีแนบทายรายชื่อขาราชการที่มผีลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

ตามประกาศ โรงพยาบาลหนองมะโมง เรื่อง บุคลากรผูมีผลการปฏิบัตริาชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

รอบการประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565 ลงวันที่  2 พฤษภาคม 2565



ลําดับที่ ช่ือ – สกลุ ตําแหนง ระดับผลการประเมิน

บัญชีแนบทายรายชื่อขาราชการที่มผีลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

ตามประกาศ โรงพยาบาลหนองมะโมง เรื่อง บุคลากรผูมีผลการปฏิบัตริาชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

รอบการประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565 ลงวันที่  2 พฤษภาคม 2565

32 นางสาวณิชมน   มณีรอด นักกายภาพบําบัดปฏิบัติงาน ดีมาก

33 นางลลิตา         ทองดี นักรังสีการแพทยปฏิบัติการ ดีเดน

34 นางสาวจินดารัตน    เทียนสัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก

35 นางสาวสิลิมาส   วงษสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก

36 นางสาวสวรรยา   อํานาจ นักเทคนิคการแพทยปฏิบัตกิาร ดีมาก

37 นางสาวศุภรดา   แพบัว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร ดีมาก

38 นางสาวพัชรา    นกเล็ก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก

39 นางสาวรินทณัทภัส ธันยธาดาสุขขจร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก

40 นางสาวรัณญภัช    สิงหสม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก

41 นางสาวณภัทร   ตายธานี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ดีมาก

42 นางสาวขวัญใจ  ประจําแถว เจาพนักงานทีนตสาธารณสุขชํานาญงาน ดีมาก

43 นางสาวกรกนก   ดีวัน จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน ดีมาก

44 นางสาวยุพาภรณ   ออนสะระ เจาพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ดีมาก

45 นางสาวศุขณารัตน  สัตตานุสรณ จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน(เวชกิจฉุกเฉิน) ดีมาก

46 นางสาวชนากานต   วัฒนพานิชย เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงิาน ดีมาก

47 นางสาวศศิภา   นอยเหลี่ยม เจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงิาน ดีมาก

48 นางสาววรรณพร    คุมบุญ เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัตงิาน ดีมาก

กลุมลูกจางประจํา  :  โรงพยาบาลหนองมะโมงไมมีตําแหนงลูกจางประจํา

กลุมพนักงานราชการ 

1 นางสาวณัชรัตน   สีสุวรรณ เภสัชกร ดมีาก

2 นาวสาววิมลตรี   แกวคือ นักวิชาการเงนิและบัญชี ดีมาก

กลุมลูกจางช่ัวคราว

1 นางสาวสุพัตตรา   จันทรศรี พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก

2 นางสาวสุขฤทัย   เที่ยงจิต พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก

3 นายภาคภูมิ   ทองบุญ นักวิชาการสาธารณสุข(จพ.เภสัชกรรม) ดีมาก

กลุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

1 นางนองนุช  หอมหวน พนักงานชวยเหลือคนไข ดีมาก

2 นางสาวฌณัณญา  ทองเปรม พนักงานบริการ ดีมาก

3 นายขวัญชัย  สุวรรณพุม พนักงานเปล ดีมาก

4 นางสาวอมรรัตน  นุมนวน พนักงานบริการ ดีมาก

5 นางสาวสุนีย  กะติกา พนักงานบริการ ดีมาก
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บัญชีแนบทายรายชื่อขาราชการที่มผีลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

ตามประกาศ โรงพยาบาลหนองมะโมง เรื่อง บุคลากรผูมีผลการปฏิบัตริาชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

รอบการประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2565 ลงวันที่  2 พฤษภาคม 2565

6 น.ส.สุกัญญา  บุญอาจ พนักงานชวยเหลือคนไข ดีมาก

7 นางสาวมัทณา  วิมลวรรณ พนักงานบริการ ดีมาก

8 นางวันวิสา  แกวกาวี พนักงานบริการ ดีมาก

9 นายอาทิตย  คาํภิลานนท พนักงานบริการ ดีมาก

10 นางสาวศิริพร  บุญมี พนักงานชวยเหลือคนไข ดีมาก

11 นายพงศกร  สีขํา พนักงานบริการ ดีมาก

12 นางสาวหทัยทิพย  เมี้ยนกลาง เจาพนักงานพัสดุ ดีมาก

13 นายอํานาจ  ครุฑพันธุ พนักงานบริการ ดีมาก

14 นายมงคลชัย  สรอยพลอย พนักงานเกษตรพื้นฐาน ดีมาก

15 นางธนพร  เที่ยงจิตร พนักงานบริการ ดีมาก

16 นางสาวกัณฐมณี  สุพรรณ พนักงานชวยเหลือคนไข ดีมาก

17 นางสาวเพ็ญแข  ใจเอม เจาพนักงานการเงนิและบัญชี ดีมาก

18 นางสาวเจนจิรา จันทา เจาพนักงานการเงนิและบัญชี ดีมาก

19 นางสาวกัลยา  วองเกษกิจ พนักงานธุรการ ดีมาก

20 นายภิเษก  สมทรัพย พนักงานเปล ดีมาก

21 นางสาวลักษิกา  จันทนาลักษณ แพทยแผนไทย ดีมาก

22 นางสาวมะลิ  เพ็งพัด พนักงานบริการ ดมีาก

23 นางสาวนาตยา  ปานยิ้ม พนักงานบริการ ดีมาก

24 นางสาวนิวรรณ  พันธนวน พนักงานบริการ ดีมาก

25 นางสาววนิสลา  มีโต นักวิชาการเงินและบัญชี ดีมาก

26 นายจตุรวิทย  เรืองเมือง นายชางไฟฟา ดีมาก


