
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลเพ็ญ 
เร่ือง  เจ้าหน้าที่ ที่มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

……………………..……………………………….…. 

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ (ITA) ประจำป ี
งบประมาณ 2564 EB8 กำหนดให้หน่วยงาน รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร  และเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยุ่ในระดับ ดีเด่น และดีมากในท่ี
เปิดเผย  ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ  เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผล
การปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

  ดังนั้น  โรงพยาบาลเพ็ญ  จึงประกาศรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติราชการใน ระดับดีเด่น 
และดีมาก  ในรอบการประเมินท่ี 2 (1 เมษายน  2563 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563)  
 

ประกาศ     ณ  วันท่ี    30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 
 
    
 
 

                 (นายชัยรัตน์     เจริญสุข) 
             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
รอบการประเมินที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

หน่วยงาน  โรงพยาบาลเพ็ญ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
 
 

ข้าราชการ 
ผลการประเมินระดับดีเด่น 
นางสุรีพร วาสุเทพรักษ ์

นางสุชีรา นนัทวิจิตร 

นางสาวชชันาวดี ณ น่าน 

นายฉลวย วงกลม 

นางสาวชนภทัร สิมงาม 

นางสาวชฎาวลัย ์จนัทะโสม 

นายยุทธชยั บุญรอด 

นางสาวสิรินลกัษณ์ พาบุ 

นางณธิกา มุมอภยั 

นางสาวกาญจน์ชริน หารคุโน 

นางประภสัสร จนัทรบุตร 

นางสาวดวงธิดา สุวรรณไตรย ์

นางพิมพกานต ์พรมรัตน์ 

นางสาววศศิ ธาตุไชย 

นางสาวพิมพก์ุลยา สารีบุตร 

นางสาวอมัรา ดวงด ี

นางกนกพร บรรณารักษ ์

นางภทัราภรณ์ บุญกวา้ง 

นางไพรริน วรรณวงค ์

นางจามรี ศรีหาสมบตัิ 

นายประทิน พาพิมพ์ 

นางสาวมะลิวลัย ์วงษอ์นนั 

นายศรายุทธ สิมสน 

นางสาวมทัธิณี พิลาตนั 

นายตรัสวิน ตั้งกิตติสุวรรณ์ 

นายณัตพล ชูย่ิงสกุลทิพย ์



นางสาวนงลกัษณ์ ขาววนัด ี

นางสุรีรัตน์ ศรีพิมพส์อ 

นางสาวอาทิตติยา พิมพบู์รณ์ 

นางสาวพนาลยั ผาจวง 

นางสาวขนิษฐา ดุลยลา 

นางสาวจิรภา พิจารณ์จนัทร์ 

นางสาวณภาลยั บุญชุม 

นางวิลยัวลัย ์วรรณดี 

นายบุญสัมฤทธ์ิ ตั้งขจรศกัดิ์  

นางสาวสุพิณ ภูมิตั้ง 

นางเนตรนภา วิชิตนาค 

นางศิริพร งามชยัภูมิ 

นายวชัระพล ภาระกุล 

นางสาวจุฑามาศ สมบูรณ์ 

นางสาวรสสุคนธ ์สุปะมา 

นางสาวยุพิน สุริยงค ์

นางสาวศรัณยา นามประภา 

นายอภิวฒัน์ บรรเทา 

นางสาวจุฑามาศ เจริญวรทรัพย ์

นางสาวนิรชา กองทอง 

นางสาวขวญักมล กองสี 

นางสาวพรรณประกาย วิไธสง 

นางสาวศิริพร ธรรมราช 

นางสาวเยาวภา ปาลุรัตน์ 

นางสาวสุชามณ ขุลีดี 

นางสาวนิรมิด กิจขยนั 

นางสาวพิธพร แววศรี 

นางอรัญญา ศรีหาวงษ ์

นางรติกร จนัดาบุตร 

นางสาวนภสวรรณ เกตุไธสง 

นางสาวปิยะฉัตร ธรรมแกว้ 

นางสุดาพร เหล็กมี 



นางวาริน ชารีอนั 

นางชรินรัตน ์หอมทรัพย ์

นางสาวชนิตร์นนัท ์ถวลัยช์โลบล 

นางนงเยาว ์บุตรวิไล 

นางสาววราภรณ์ ปัตถาวะโร 

นางสาวมุนินทร์ พูนพนา 

นางสาวภคพรวรรณ รามฤทธ์ิ 

นางสาวอาทิตยญ์า บุตรด ี

นางสาวอรวรรณ แพงบุดดี 

นางสาวพชัรินทร์ แห้วโสม 

นางสาวปรีชญา กา้นค า 

นางสาวกรรณิการ์ กองสุวรรณ์ 

นางเกศกนก บุญรอด 

นางสาวฑิฆมัภรณ์ นาเมืองรักษ ์

นางสาวพนสัดา ยศษา 

นางประไพพร มัง่มูล 

นางสาวอุไรวรรณ อรนอ้ม 

นายอธิพงษ ์รัตนวงษา 

นางสาววิมล ทิพศรีราช 

นางสาวศรัญญา เกษทองมา 

นางสาวพูนทรัพย ์วีระบุรุษ 

นางสาวศิรดา สรรพวุธ 

นางสุภาพร ฟูมบุญ 

นางปรารถนา สารพนัธ์ 

นางสงวน โพธิกุล 

นางโชตินภา ตนันารัตน์ 

นางสุภาภรณ์ ละชินลา 

นางสาววรรวิสา บุญงาม 

นางสาวกนกพร เรืองเพญ็ 

นางสาวพิชญาภา ทกัษิณธานี 

นางรัตนา สุภะสอน 

นายเทพฤทธ์ิ ไชยโกวิท 



นางสาวอุมาพรรณ พิทกัษทิ์ม 

นางสาวสุนิสา ศรีสมเกียรต ิ

นายอาทิตย ์สว่างรุ่งเรืองกิจ 

นางสาวดลใจ เทศเรียน 

นางสาวพิกุล หนูกลาง 

นางชนิดาภา จนัทบุตร 

นางสาวขวญัใจ ผาสุข 

นายมงคล สนทา 

นางสาววินิฐา สุวตัถิกลุ 
 
ผลการประเมินระดับดีมาก 
นางสาวฐิติพร สกุลพราหมณ์ 

นางสาววรรณิภา ศรีสมบูรณ์ 

นางณัฐชยา ไชยกาฬสินธุ์ 

นางสัจจพร บ ารุงตา 

นางสาวพิชญุตม ์ไชยพฤกษ ์

นางสาววนัวิสาข ์บุรินนิตย ์

นางสาววรรณิศา  เพียรพิมาย 
 
พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ 
ดีมาก 
นางสาวพรธิดา    สายเสมา 
นางสาวจุฑามาศ    โพธ์ิพรม 

นายศุภชัย       ฟูมบุญ 

นายวินัย         บัวลอย 

นางสาวยุพาวรรณ   บุราณคุณ 

นางสาวประภาพร    โพนทุ้ย 

นางสาววลัยลักษณ์  อุดมโภชน์ 

นางสาวศุภานัน     นิลหล้า 

นางสาวภาวดี      ผาจวง 

นางสาวนิตยา   ส่อนแก้ว 

นางสาวกัญธวรา    ศรีน้อย 

นางทัศนีย์       ภิญโย 



นางสัมฤทธ์ิ       ภูช่างทอง 

นางดรุณี         คำชามา 

นางปราณี     สุขประเสริฐ 

นางสาวดวงจันทร์  สุวรรณิกะ 

นายมโนเพชร       คำชามา 

นางสาวจริยวัฒน์   ทองธรรม 

นางสาวสายธารริน    พรมภักด์ิ  

นายกฤษฎา   จันดาบุตร 

นางพเยาว์     ชมภูนิตย์ 

นางนงคราญ   อารามพระ 

นางสาวเยาวภา     วาปี 

นางประจักษ์     ธาตุม ี

นางรัตยา      ทาระกันยา 

นางสุพรรณี       โพธิสนาม 

นางสาวกาญจนา     อนุศรี 

นางสาวไพรลดา    ต้นปรึกษา 

นางสาวจันทร์สุดา    ต้นปรึกษา 

นางสาวอลิสา     เก่งคำ 

นางสาวเพ็ญพร   อุดมโภชน์ 

นางสาวราตรี       อัครบุตร 

นางสาวลัดดา       นามนัย 

นางสาวนิภารัตน์     โพนเพ็ก 

นางสาวสุภาวดี    บุญจันทร์ 

นางสาวรัตนาวรรณ  ฐานะวงศ์ 

นางสาวสมพร   สุระสุข 

นายสันติภาพ      ขันใหญ ่

นายทศพล         แก้วฟู 
นายจักรตะวัน      หุ่งเมือง 

นายสำราญ   เพชรสีงาม 

นายอดิศร  แก้วเชียงหวาง 
นายยุทธภูมิ       ศรีตระบุตร    

นายวิเชียร        อินทรวงค์    



นายยุตชัย       เลือดสุพรรณ  

นางสมัย        สมบูรณ์ 

นางสาวนริศรา     บุตรแก้ว 

นางสาวพรพิศ      คำแสนเงิน 

นางประหยัด       คุรุบาศร ี

นางสิรินดา   รินเพ็ง 

นางวรรณมณี      เประกันยา 

นางรัศมี         ส่อนไชย 

นายรุ่น        ผาจวง 

นายชานนท์      โคตรชมภ ู

นายกิตติภพ      พันมณี 

นายทองสุข   สมบูรณ์ 

นายไกรษร      ศิริธร 

นายสมาคม      โคตรสีทา 

นายกนกศักด์ิ       จันทรบุตร 

นางสาวสุทำมา     โสมาศรี 

นางอุบล     ผาจวง 

นางเอมอร    ถาพร 

นางประภาพร    ไชยสร 

นางเชาวลี       พันมณี 

นางอรุณี      ครุฑราช 

นางทิพยดา   บ่อสิน 

นายยอด   อร่ามฤทธ์ิ 

นางจุฬาลักษณ์     พันธเสน 

นางสาวเยาวภา    พิลาวัลย์ 

นางสาวดาริณี    เพ็งศรี 

นางหนูดอน    พลบุญ 

นางวรรณภาพร     แสงคำ 

นางสาวเพชรรัตน์   ไชยอาษา 

นางนงลักษณ์    ปังคะบุตร 

นางสาวนิตติยา   พรมวิจิตร 

นางอุไร           โสระบุตร 



นางสาวทองสา    โสระบุตร 

นางสาวนวลฉวี    อร่ามฤทธ์ิ 

นางสาวดวงกมล    สวัสด์ิวงศ์ 

นางสาวอำไพ     ศรีจุ๊ย 

นางสาวอุ่นเรือน    ชิณบุตร 

นางสาวพัชรินทร์  พรหมโคตร 

นางสาวขัตติยา     ฉัตรสกุลเพ็ญ 

นางสาวจีระภรณ์      คำทะเนตร 

นายประเวิน   ถางสูงเนิน 

นายอรชุน      ศิริมงคล 

นายรื่นเลิง    ละราค ี

นายทวีทรัพย์    ศรีอัฒชา 

นายสมพร       วนารัตน์ 

นายบุญทัน     โพธิสนาม 

นางสาวอิสราภรณ์   รัตนวงศ์แข 
 
ดีเด่น 
นางสาวเกษร      พันธ์แก่น 

นางสาวรุ่งฤดี     พ่ึงโพธ์ิ 

นางสาวปิยดา   ใจใส 
นายอรุณ        อุประวงศ์       

นางสาวจุฬารัตน์    พรหมแสงใส 

นางสาวดวงดาว    กองทอง 

นายสุวิพัฒน์   นันนิยม 

นายเชาวลิต  เมืองแสน 

นางสาวโสพิศ     สิมงาม 
นางสาวอรทัย       งามวัง 

นางพิทยา        ถางสูงเนิน 

นางสาวสุภารัตน์     นามมนตรี 

นางสาวจรรยา     ศิริมงคล 

นางสาวจิราพร    บุราณคุณ 

 


