




































































































































































ต ำ

ล ำดบั แหน่ง ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง กำรจัด

เลขที่ ระดบั

1 63539 นางนัยนันท์  ยิ่งยอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

2 63503 นางปราณี  ปุตุรงค์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

3 63542 นางอังคณา  นามบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

4 65070 นายธีระวัต  เคนถาวร จพ.สาธารณสุข อาวุโส ดีเด่น

5 64844 นายกรุง  เย็นวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น

6 90724 นางสาวบุญญาพร  ศิริประทุม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น

7 63369 นางสาวปารรัตน์  วุฒิเจริญวงศ์ นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

8 165730 นางสาวเย็นอุรา  สัตยาวัน นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

9 192634 นางสาวชลลดา  เอียสกุล นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

10 64191 นางปุณยนุช  รตินันทวดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

11 64373 นางเกวลี  หงษ์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

12 63559 นางสุพิศ  ศิริสวัสด์ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

13 63538 นางนงนภัส  ปรีมงคล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

14 63543 นางอัญชุลี  นิตย์ค าหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

15 63544 นางวิลาวัณย์  ยะปะภา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

16 59229 นางรงรอง  หมั่นวิชา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

17 205737 นางนริสรา  คุณวัฒนานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

18 170863 นายคงศักด์ิ สิงห์เสนา เภสัชกรช านาญการ ดีเด่น

19 68195 น.ส.เปรมฤดี  ธาตุไพบูลย์ เภสัชกรช านาญการ ดีเด่น

20 63688 นางสาวปฏิญา  ปุระเทพ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ ดีเด่น

21 178725 นางสาวรัตนาภรณ์  ใสหมี นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

22 175476 นางสาวกนกอร  น าสุย จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน ดีเด่น

23 63516 นายพงษ์ชัย  แววศรี จพ.รังสีการแพทย์ช านาญงาน ดีเด่น

ขา้ราชการ

บัญชีสรุปรำยช่ือบุคลำกรผู้มีผลปฏิบัติรำชกำรอยู่สูงกว่ำระดบัดขีึน้ไป

โรงพยำบำลหนองววัซอ  

รอบที ่2  ปีงบประมำณ 2563 (1 เมษำยน - 30 กันยำยน 2563)



24 63518 นางสาวจันทร์ธิดา  ตรัยศิลานันท์ เภสัชกรช านาญการ ดีเด่น

25 152182 นางสาวอรทัย  ชนมาสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

26 174051 นางธินิดา  บัวกล้า นักกายภาพบ าบัดช านาญการ ดีเด่น

27 182010 นายภาณุพงษ์  ปัชชาดี ทันตแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

28 157253 นายธนาธิป  บัวกล้า นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

29 63835 นางบุญญารักษ์  จันโทศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

30 63410 นางนวลจันทร์  รักษาเคน จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ดีเด่น

31 93423 นางลักษิญาณี  ภูผิวเหลือง เภสัชกรปฏิบัติการ ดีเด่น

32 205738 นายภาณุพงษ์  พังตุ้ย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

33 63540 นายกมลศักด์ิ  เอนกนวล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

34 63556 นางวิมลวรรณ  มหิวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

35 63536 นางสาวมัลลิกา  ลุนจักร์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ดีเด่น

36 170246 นางสาวชนกานต์  ดุลยเกษม ทันตแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

37 152174 นายเมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ ดีเด่น

38 151948 นางสาวละมุล  สวยรูป พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

39 63552 นางประนอม  แววศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

40 63554 จ.อ.นพดล  โคตรบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

41 63634 นางสาวนฤมล  สีปากดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

42 188473 นางสาวศศิธร  มูลตรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

43 63499 นางมะลิดา  บุตตะโยธี จพ.ธุรการอาวุโส ดีเด่น

44 17376 นางลักคณาวดี  ดาน้อย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

45 63547 นางวารุณี  ศรีสมบัติ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

46 151947 นางสาวอัจฉรา  เวชบรรพต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

47 63551 นางศุภิสรา  โคตรบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

48 64863 นางณัฎฐณิชา  ป้องปก นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น

49 170363 นางสาวทัศนา  จารุวัฒนานนท์ ทันตแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

50 152162 นางสาวปราณี  วงค์อนุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

51 175466 นางนิตยา  ก าแพงโสภา จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน ดีเด่น

52 173698 นางสาวศิริญญา  เนตรโสภา เภสัชกรปฏิบัติการ ดีเด่น

53 64146 นางฑิตยา  ปาละศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

54 63663 นางสาวกัลย์นภัส  ศรีบุตรโคตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น



55 188472 นางสาวสุภาพร  อินทร์มนต์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

56 151946 นายวชิรศักด์ิ  วงศ์ชมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

57 63523 นางสุภา  ศรีบุญเรือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

58 152073 นางวรรณลดา  ศรีษา เภสัชกรช านาญการ ดีเด่น

59 175465 นางสาวชนัดดา สิทธิโชติ จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน ดีเด่น

60 63541 นางบัวทอง  บุตรด้วง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

61 175511 นางสาวสุปราณี  สอดศรี จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน ดีเด่น

62 188471 นางสุคนธ์ทิพย์  เขื่อนแก้ว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

63 193634 นางสาวขวัญชนก  ศิริโยธา นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

64 168948 นายพลากร  โคตร์สันเทียะ นายแพทย์ช านาญการ ดีเด่น

65 152186 นางจารุณี ชาวกะมุด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

66 165757 นางสาวศิริรัตน์  สอนนาแซง จพ.สาธารณสุขช านาญงาน ดีเด่น

67 151140 นางสาวดวงตะวัน หงส์ทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

68 198537 นางพัชรินทร์  ทองสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

69 175464 นางขนิษฐา  คุณป๊อก จพ.เภสัชกรรมช านาญงาน ดีเด่น

70 64466 นางบุญฐิตา  พรมแสนปัง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

71 151984 นางอรัญญา  วงศ์ชมภู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ดีเด่น

72 65119 นายภาณุมาศ  สูงสุมาลย์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ดีเด่น

73 226772 นางสาววราภรณ์  หลาบยองศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น

74 231956 นางสาวสุภัคจิรา  ช่วยค  าชู นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ดีเด่น

75 236064 นางสาวจุฑามาศ  สมสาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น

ต ำ

ล ำดบั แหน่ง ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง กำรจัด

เลขที่ ระดบั

1 1 อด.00095 นางสาววรรณภา  ชาบณัฑิต พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
2 1 อด.03024 นางสาวนิตยา  แพทย์จันลา จพ.เวชกิจฉุกเฉิน ดีเด่น
3 1 อด.02868 นายทรงวฒิุ  วฒิุสิทธิ์ จพ.สาธารณสุข ดีเด่น
4 1 อด.02867 นางสาวกัญญารัตน์  แก้วมณี จพ.สาธารณสุข ดีเด่น

 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)



5 1 อด.00005 นางวราพร  สุขอุบล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
6 1 อด.02269 นายกิตติศักด์ิ  สุดธสิิน ผู้ช่วยนักกายภาพ ดีเด่น
7 2 อด.00093 นางละอองดาว  หล้าหบิ พนักงานจุลทศันกร ดีเด่น
8 1 อด.00069 น.ส. น้อย  ศรีขัว พนักงานบริการ ดีเด่น
9 1 อด.00071 นายอนันต์  บญุประคม พนักงานบริการ ดีเด่น
10 1 อด.00072 นางอรพมิ  พาบุ พนักงานบริการ ดีเด่น
11 1 อด.00081 น.ส.ประภาพร  เข็มศรีรัตน์ พนักงานบริการ ดีเด่น
12 1 อด.00070 นายภานุพงศ์  โวสงค์ พนักงานบริการ ดีเด่น
13 1 อด.00094 นายศักด์ิดา  ขจัดโรคา พนักงานขับรถยนต์ ดีเด่น
14 1 อด.00095 นายสุพรรณ  อิ่มใจ พนักงานขับรถยนต์ ดีเด่น
15 1 อด.00073 นายอัชดา  แวน่ทองค า พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ดีเด่น
16 1 อด.00077 น.ส. ดารณี  ไพรศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
17 1 อด.00079 นางนภาทพิย์  สุวรรณสนธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
18 1 อด.00080 นางนภาภรณ์  อุปพงษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
19 1 อด.00083 นางพรทพิย์  บวักอ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
20 1 อด.00084 น.ส.ภทัรลภา  โสภณิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
21 1 อด.00085 นางรติมาส  ปนิะสา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
22 1 อด.00087 นางสาวรัชนก  จันทร์มาลา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
23 1 อด.00090 น.ส.วนัระดา  เปน็มงคล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
24 1 อด.02623 นางสาวพศิมัย  สาขา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
25 1 อด.02618 นายณัฐพงษ ์ พะนมภมูิ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
26 1 อด.02619 นางกนกพร  สารักษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
27 1 อด.02620 น.ส.ยุภาวรุณ  โพธิศ์รี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
28 1 อด.02616 น.ส.สุชานาถ  สร้อยสมุทร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
29 1 อด.02615 นางสาวทพิยวรรณ  อิ่มใจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
30 1 อด.02614 นายวศิน  โพธิศ์รี พนักงานซักฟอก ดีเด่น
31 1 อด.00082 นางปราณี  น้อยบรรเทา ผู้ช่วยทนัตแพทย์ ดีเด่น
32 1 อด.02613 นางสาวธญัญา  พนัเลิศ ผู้ช่วยทนัตแพทย์ ดีเด่น
33 1 อด.02622 นางสาวธนิสร  อยู่ภกัดี ผู้ช่วยทนัตแพทย์ ดีเด่น
34 1 อด.00076 นายสากล  ภแูสงศรี พนักงานพมิพ์ ดีเด่น
35 1 อด.00096 นางละมัย  วงษา พนักงานประกอบอาหาร ดีเด่น
36 1 อด.03024 นางสาวนันทพ์นิตา  เกลี ยงกล่ิน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
37 1 อด.00097 นายสม  ยอดคีรี ผู้ช่วยช่างทั่วไป ดีเด่น
38 1 อด.03022 นางสาวจรรยา  อยู่สืบเชื อ เวชกิจสถิติ ดีเด่น



39 1 อด.01105 นายปณัณวฒัน์  บวักอ นายช่างเทคนิค ดีเด่น
40 1 อด.00104 นายอาคม  บตุรน้อย เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมฯ ดีเด่น
41 1 อด.00100 นางจตุรพร  แสนค า เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ดีเด่น
42 1 อด.00101 นางจีระวรรณ  ไชยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ดีเด่น
43 1 อด.00102 น.ส.พรทพิย์  อินทร์ผึ ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ดีเด่น
44 1 อด.03027 นางสาวสมฤดี  สารักษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
45 1 อด.03026 นายนพดล ชัยบงั พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
46 1 อด.03020 นางพงศ์พสิิฐ  แสงจันทร์ นายช่างเทคนิค ดีเด่น
47 1 อด.03021 นางสาวดาวว ี เชื อบญุวดั พนักงานบริการ ดีเด่น
48 1 อด.03019 นางสุกัญยา  จันทร์มาลา พนักงานประกอบอาหาร ดีเด่น
49 1 อด.02866 นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร เวชกิจสถิติ ดีเด่น
50 1 อด.02830 นางสาวยศวดี  ใจหาญ แพทย์แผนไทย ดีเด่น
51 1 อด.03025 นางสาวลักขณา  จันทร์ชมภู พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
52 1 อด.02621 นายสมคิด  บตุรนิล พนักงานประจ าหอ้งทดลอง ดีเด่น
53 1 อด.00068 นายชัดชัย  บญุประคม พนักงานบริการ ดีเด่น
54 1 อด.00075 นายพนิิจ  ผิวแก้ว พนักงานบริการ ดีเด่น
55 1 อด.00088 น.ส.รุ่งนภา  ค ากรฤาชา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น

ต ำ

ล ำดบั แหน่ง ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง กำรจัด

เลขที่ ระดบั

1  นางสาวสมัชญา  พัศดร นักวิชาการเงินและบัญชี ดีเด่น

ต ำ

ล ำดบั แหน่ง ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง กำรจัด

เลขที่ ระดบั

1 809170 นางสาวจินดารัตน์  ดิลกโสภณ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
2 808253 นางสาววิลาวัลย์  ผลรักษา เจ้าพนักงานพัสดุ ดีเด่น

ลูกจ้างชั่วคราว

 พนักงานราชการ



ต ำ

ล ำดบั แหน่ง ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง กำรจัด

เลขที่ ระดบั

1 15131 นางสาวนิตยา  เข็มรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ดีเด่น
2 15354 นางรุ่งฤดี  ชุมแวงวาปี พนักงานพิมพ์ ดีเด่น
3 15349 นายกวิน  นันทพล พนักงานขับรถยนต์ ดีเด่น
4 15353 นางจ ารัส  บุญฤาชา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น
5 15343 นายนามโชค  นามบุตร พนักงานขับรถยนต์ ดีเด่น
6 15356 นายวิชัย  ค านาดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น

ลูกจ้างประจ า



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  EBIT ๘ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงานและเปิดผลการปฏิบัติราชการ  ระดับดีเด่นและดีมาก  ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา  
และรอบปีงบประมาณ 

- ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีของบุคลากรใน
หน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                           ปกรณ์ จารักษ์ 
                           (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                      (นายปกรณ์ จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                      วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓                           วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         ศุภชัย   รนิทร์น้อย 
                                                      (นายศุภชัย  รินทร์น้อย) 
                                                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
                                                  วันที่   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
 


