




บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายนัธทวัฒน์ เกศทอง

ดีเด่น 10

นายธันวา ถาโน

นางสาวกาญจนา วงศ์ตระกูลชัย

นางชมัยพร ขันติยะชัย

นางสาวธัญญ์วรัท ทองขวัญ

นางพิมพิลา ประเสริฐผล

นางมณีรัตน์ จิตนันท์

นางสาววรารัตน์ อุ่นตระกูล

ดีเด่น 11

นายกฤษฎา ขวัญแสน

นายจิตรกร สุวรรณทา

นายธนพนธ์ บุตรพิมพ์

นายศุภชัย กันนิล

นายสุเทพ นวลสวาท

นายโสภณ มั่นถาวรวงศ์

นางสาวกชกร ถิ่นนาราม

นางสาวกณิษฐา ทนงศิลป์

นางสาวกวินญ์ ทองน้อย (กาญจน์นิธินนท์)

นางสาวกันติมา สงประเสริฐ

นางสาวขนิษฐา วัณพงษ์

นางคำภา อยู่สุข

นางสาวจามจุรี ยอดบุตรดี
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นางจิตตรา พิมพ์ประสานต์

นางสาวจุฑามาศ กะตะศิลา

นางช่อลัดดา อ่าวสมบัติกุล

นางสาวณัฐนิชา เรืองโรจน์

นางณัฐมน คำนัด

นางสาวนงชนก (วิสาลินี) รัชทินพันธ์

นางนวลฤทัย ศรีวังคำ

นางสาวนิรมล ตรีธนสมบัติ

นางสาวบุหงา วัณพงษ์

นางสาวเบญจรัตน์ แคชัยภูมิ

นางเบญจวรรณ พรหมแพทย์

นางสาวพรสุดา คีรีรัตน์สกุล

นางสาวภัทรพร เชยสุวรรณ

นางภัทรา คชประเสริฐ

นางสาวมาริษา มาสอน

นางสาวมินตรา ไตยนำ

นางสาวรำไพ ทองวัน

นางวรรณภา สุทธิประภา

นางวิภารัตน์ พรหมมาก

นางสาวศุภลักษ์ จิ๋วใจธรรม

นางสโนว์ ธรรมชาติอารี

นางสาวสมร ประทุมไทย

นางสาวสรวงสุดา สว่างใจ

นางสุรัชนี สุธีบรรเจิด
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นางสาวอนันตญา อนันตวงค์

นางสาวอรทัย แก้วเจิม

นางสาวอรสา ราชอินทร์ทอง

นางสาวอรุณี กิ่งนอก

นางสาวอุทุมพร พงษ์ศักดิ์ศรี

ระดับดีมาก

ดีมาก 6

นายจิรายุ เอื้อวิริยานุกูล

นายบดินศักดิ์ กันต๊ะ

นายปุณพงศ์ ชุ่มเมืองปัก

นายสุประดิษฐ์ กองประดิษฐ

นางสาวนิตยา ทองคำพิน

นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ยังประเสริฐ

นางปานจันทร์ คงจำนงค์

นางสาวพิชญา ดาวสดใส

นางสาวรัชดาพร นาคหรั่ง

นางเรศิตา จอมประดิษฐ์

นางสาววรัญญา ผิวผ่อง

นางอรพินธ์ ทองมา

ดีมาก 10

นายเกียรติศักดิ์ อนันต์สลุง

นายปัญญา ทองดี

นายวุฒิพงษ์ เจริญสุข

นางกนกวรรณ มาคำ

นางสาวจรรยา ศุภลักษณ์วัจนะ
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นางสาวจินตนา สายแก้วมา

นางชะวิก กันยาประสิทธิ์

นางสาวณัฏฐินี ลิ้มเจียมรังษี

นางณัฐธยาน์ ทองปิ่น

นางสาวดวงสมร หงษ์โต

นางสาวดาราวรรณ สุจริต

นางสาวเติมศิริ กุมสติ

นางสาวธนพร พัฒนวศิน

นางสาวนริสา ขำบางยาง

นางสาวนันทินี กะรินตา

นางสาวนิตยภัทร์ จันทร์ดี

นางสาวบุปผา ลีฉลาด

นางสาวปพิชญา ทองรอด

นางสาวปรารถนา ป้องแก้ว

นางปวีณา พฤกษาประทีป

นางผ่องศิณี มาจาก

นางสาวพรศิริ หิรัญวิริยะกุล

นางสาวพริสา วสิตานนท์

นางสาวพันธิพา โตวรกุล

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ตั้งกฤตยกวิน

นางภัทรานิษฐ์ ทองปิ่น

นางสาวระพีพรรณ ดาวสดใส

นางรัชณี กองคำ

นางสาวรุ่งนภา สิงห์เส
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นางรุจิรา จิตระกูล

นางลฎาภา สมประศาสน์

นางสาวเลอลักษณ์ ปราบมนตรี

นางสาววัชรา ภุมมา

นางสาววารินทร์ ช้างทอง

นางวาสนา ถวิลถึง

นางสาววิไล ไชยณรงค์พรศิริ

นางศริยา มณีแก้ว

นางศศิภา สายคำติ่ง

นางสาวสมควร โคตรสุวรรณ์

นางสาวสุพรรณี กังขอนนอก

นางสาวสุรัชนา แก้วจรูญ

นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองปิ่น

นางสุวิภรณ์ จรรยาขันติกุล

นางสาวอนุสรา กุดไธสง

นางอาทิตยา คำมี

นางสาวอาภัสรา ทองไทย

นางสาวอาภาภรณ์ ตระกูลสุขรัตน์

นางอุดมลักษณ์ บัวทอง

นางสาวอุษมา พิริยโภคัย









   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลบึงสามพัน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลบึงสามพัน  
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ชือ่หน่วยงาน โรงพยาบาลบึงสามพัน 
วัน/เดือน/ปี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  
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         และดีมาก รอบ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 
 
 รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
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                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                       ผู้อนุมัติรับรอง 
                           นัธทวัฒน์                                             มณีรัตน์ 
                   (นายนัธทวัฒน์  เกศทอง)                              (นางมณีรัตน์  จิตนันท์) 
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ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

จักรกฤษ 
(นายจักรกฤษ  โก๋งซัง) 

ต ำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔                         

 


