
 

 
ประกาศโรงพยาบาลเจริญศิลป์ 

เรื่อง  ข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว  
ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก 

................................................. 
                 โดยที่หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1012/ ว 20 ลงวันที 3 กันยำยน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ หนังสือส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๓๐๑๐/ว ๘๒๙ ลงวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๗ เรื่องกำรเพิ่มค่ำจ้ำงและให้ได้เงินเพ่ิม เพ่ือ
เป็นเงินค่ำจ้ำงของพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุขท่ัวไป  และหลักเกณฑ์และวิธีกำรปรับค่ำจ้ำงประจ ำปี ของ
ลูกจ้ำงชั่วครำวเงินนอกงบประมำณ (เงินบ ำรุง) สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  พ.ศ.  2558  ใน
กำรประเมิน ก ำหนดให้ผู้ประเมินประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำกใน
ที่เปิดเผยให้ทรำบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นกำรยกย่องขมเชยและสร้ำงแรงจูงใจให้พัฒนำผลปฏิบัติรำชกำรในรอบ
กำรประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น  
               ดังนั้นโรงพยำบำลเจริญศิลป์ จึงขอประกำศรำยชื่อข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
ลูกจ้ำงชั่วครำว  ผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก ในรอบกำรประเมินคร้ังท่ี 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยน 256๒ ถึงวันที่  30 กันยำยน 256๒) 
 
               ประกำศ ณ วันที่  ๒  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                                    
                                                       (นำยสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
                                                 ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนนำแก้ว 
                                    รักษำกำรในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว  
ผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ระดับดีเด่นและดีมำก รอบกำรประเมินที่ 2    

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2561   ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561  
ผู้บริหำรวงเงินย่อย รพช.เจริญศิลป์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

ข้ำรำชกำร 
ระดับดีเด่น 
ดีเด่น 2 
           นำงพันธ์วิรำ เวยสำร 
ดีเด่น 6 
          นำยสัจพงษ์ โชคคติวัฒน์ 
ดีเด่น 17 
          นำยสุทธิวรณ์ ค ำโสภำ 
ดีเด่น 44 
          นำยนภัทร หงษ์โรจนวิวัฒน์  
          นำยปฐว ีสุวรรณรำช  
          นำยอรรถชัย บัณฑิต  
          นำยอุทัย สุขำนนท์  
          นำงสำวกำญจนำ วำริคิด  
          นำงประยูร ศรีมงคล  
         นำงสำวแพรวพรรณ สีสมพำน 
         นำงอัจฉรำ แก่นท้ำว 
ดีเด่น 46 
         นำงสำวจุฑำมำศ นิลทศร  
         นำงนิทสญำ สีสิงห์  
         นำงสำวอรณิชชำ ธนวชิัยกุล 
ดีเด่น 47 
        นำยจักรภัทร สวัสดิ์เรอืง  
        นำยปฐมพงศ์ ก่อบุญ 
ดีเด่น 50 
       จ่ำเอก เชิดศักดิ์ เทศน์เรียน 
       นำยปรเมษฐ์ พรหมพินิจ  
 
 
 
               
                                                                   (นำยสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนนำแก้ว 
                                                   รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ 
 
 



บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ระดับดีเด่นและดีมำก รอบกำรประเมินที่ 2 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 256๒   ถึงวันที่ 30 กันยำยน 256๒ 
ผู้บริหำรวงเงินย่อย รพช.เจริญศิลป์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
   ดีเด่น 50 
          นำยประยุทธ คุณมี  
          นำยวิจัย เสนสกุล  
          นำยวิทยำ นำคำ  
          นำยสุดชำ จันมี  
          นำงเกษฎำภรณ์ กำญจนกัณโห  
          นำงเกษรำ มณีไสย์  
          นำงจันทรำตรี วงษ์ลำ  
          นำงสำวจิรำภรณ์ ภู่สมบูรณ์ 
          นำงสำวจิรำภำ โสมชยั 
          นำงแจ่มจันทร์ แสนสุข  
          นำงฉวีวรรณ ละศรีจันทร์  
          นำงสำวชไมพร สุวรรณชัยรบ 
          นำงช่อมณฑำ พุทธโชติปัญญำ  
          นำงดวงฤดี วรชิณ  
          นำงนอบน้อม สุวรรณกำร  
          นำงสำวปัญจรีย์ พำนพิทักษ์กุล  
          นำงปิยะนันท์ ศรีทิน  
          นำงพรทิพย์ อุ่นจิตร  
          นำงสำวพรรณพิม แง่พรหม  
          นำงสำวพัชนีย์ ยืนนำน  
          นำงไพร์วรรณ ขุนทูน  
          นำงรสริน นิลศิริ  
         นำงรัตนวงษ์ ด้นดั้น 
 

                                                                               
                                                                   (นำยสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนนำแก้ว 
                                                   รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ระดับดีเด่นและดีมำก รอบกำรประเมินที่ 2 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 256๒   ถึงวันที่ 30 กันยำยน 256๒ 
ผู้บริหำรวงเงินย่อย รพช.เจริญศิลป์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

ดีเด่น 50 
         นำงรัตนำ แก้วมีสี  
         นำงรัตนำ สิมวงค์  
         นำงรัติยำ รักดี  
         นำงวำสนำ มีเพียร  
         นำงสำววชิุดำ นิลชัย  
         นำงสำววชิุดำ โสภำวรรณ  
         นำงสำวศิรินทรำ ป้อมไชยำ 
         นำงสำวสุกัญญำ โยวะผุย  
         นำงสำวสุพัฒตรำ พงอุดทำ  
         นำงสุรัตน์ดำ กำรินไชย  
         นำงสำวหทัยทิพย์ งอยจันทร์ศรี  
         นำงสำวอรทิชำ สุขำนนท์  
         นำงอัจฉรำพรรณ โชคคติวัฒน์ 
 
ระดับดีมำก 
ดีมำก 2 
          นำยปฏิพัทธิ์  กลยณีย์  
          นำงยุพวดี  ชัยพิเดช 
 
ดีมำก 8 
          นำงวำรุณี ต้นประดับ 
 
 

                                                                               
                                                                   (นำยสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนนำแก้ว 
                                                   รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ระดับดีเด่นและดีมำก รอบกำรประเมินที่ 2 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 256๒   ถึงวันที่ 30 กันยำยน 256๒ 
ผู้บริหำรวงเงินย่อย รพช.เจริญศิลป์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 
ระดับดีเด่น  
      - 
 
ระดับดีมำก 
         
        นำยขัณฑพล  จันโท 
       น.ส.ไอย์วริญญ์ แก้วสุทธิ์ 
       นำยบ ำรุงศักดิ์ แสนสวำท 
       น.ส.สไบพร ปัตภี 
       นำยรชัพล สมโชค 
       น.ส.ฟำริดำ ไชยะมี 
       นำยกิตติคุณ  ฟองอ่อน 
       น.ส.สุพัตรำ สักขำพรหม 
       น.ส.สำวิตรี เหลืองอภิชำตกุล 
       นำงอิวออน    ปิ่นใจ 
       นำงอมรรัตน์   กำญจนกัญโห 
       นำงเจริญศรี   ธิมี 
       นำงหนูแดง   แสงเขียว 
       นำงจันทร์จิรำ   สุขำนนท์ 
       นำยสถำพร   สุวรรณโคตร 
       นำยอำนนท์    หอมใสย 
       นำยถำวร    สำยค ำ 

                                                                              
                                                                   (นำยสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนนำแก้ว 
                                                   รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ระดับดีเด่นและดีมำก รอบกำรประเมินที่ 2 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 256๒   ถึงวันที่ 30 กันยำยน 256๒ 
ผู้บริหำรวงเงินย่อย รพช.เจริญศิลป์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
ระดับดีมำก 

 
       นำงประจบ  แสนอุบล 
       นำงนวนจันทร์   กันยำไสจ์ 
       นำยแสน   พำพิจิตร 
       นำยสงครำม   ไพเขียว 
       นำยนพดล   มำตรำ 
       นำยคมสันติ์    สุระพัน 
       นำยกล้ำณรงค์  กำญจนกัณโห 
       นำยมัดติศักดิ์   แสงโพธิ์ 
       นำงจันธิมำภรณ์   สำยค ำ 
       นำยอำคม    มำตรำ 
       นำงกฤตพร   แสงนิล 
       นำงวำสนำ    มำตรำ 
       นำงพิศมัย    ทองวงค์ 
       นำงพรทิพย์    ล ำเพย 
       นส.อเทณำ   บัวสำย 
       นำงธัญรัต   วรรณทว ี
      นำงสำวบำนเย็น    ค ำบู่ 
      นส.ทิพวรรณ   ค ำพิลำ 
      นส.อุไรพร   ไชยรบ 
      นส.ณิชำภัทร   บุญทอง 
      นำยธนกร   ธรรมจิตร 
      น.ส.สภุำพร  แสงเขียว 
      นำงนุชรินทร์  แก้วมีส ี
 

                                                                               
                                                                   (นำยสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนนำแก้ว 
                                                   รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ 
 
 
 
 



บัญชีรำยชื่อข้ำรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ผู้มีผลกำรปฏิบัติรำชกำรอยู่ระดับดีเด่นและดีมำก รอบกำรประเมินที่ 2 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 256๒   ถึงวันที่ 30 กันยำยน 256๒ 
ผู้บริหำรวงเงินย่อย รพช.เจริญศิลป์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 

 
ระดับดีมำก 
      นำยเอกสิทธิ์  แก้วมีสี 
     นำยสรวิทญ์   จันท ำมำ 
     นำยองอำจ  ล ำเพย 
     นส.วำสนำ    เสนงำม 
 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ระดับดีเด่น  
        น.ส.อุบล แสงเพ็ชร 
        น.ส.ภัทรวรรณ โคตรวชิัย 
        น.ส.วรรณภำ สุขำนนท์ 
        นำงประภำวดี เที่ยงทัศน์ 
 
ระดับดีมำก 
        น.ส.ศศิพร  เสียงเพรำะ 
        นำยรณฤทธิ์  มำยูร 
        นำยโสภิต ยอดสะอึ 
        น.ส.มณีทิพย์ พิมจักแสน 
       น.ส.นภิำรัตน์ ค ำหนองคู 
       น.ส.รริสรำ ประคองค้ำ 
       น.ส.ภัทรำ วงค์อินอยู่ 
       น.ส.เพ็ญนภำ ลีโคตร 
       น.ส.สไบทิพย์  ปิ่นใจ 
       น.ส.วรำงคณำ บุญนำวงค์ 
 
 
 
 

                                                                               
                                                                   (นำยสัจพงษ์  โชคคติวัฒน์) 
                                                              ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลโพนนำแก้ว 
                                                   รักษำกำรในต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลเจริญศิลป์ 
 
 


