
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กลุมงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลระนอง  โทร. 0-7781-2630-3 ตอ 5049          
ที ่รน ๐๐๓3.๒๐๑/พิเศษ     วันที ่ 27  มิถุนายน  ๒๕65 

เรื่อง   ประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก    

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง 

  ตามที่โรงพยาบาลระนอง ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน
สามัญในสังกัด ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด เพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการในสังกัด ณ วันที่ 1 เมษายน 
2565 โดยที่หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 ไดกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ กําหนดใหผูประเมินประกาศรายชื่อ
ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการ         
ยกยองและชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน 

  กลุมงานทรัพยากรบุคคล ไดดําเนินการจัดทําประกาศรายชื่อขาราชการที่มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินที ่1 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2565 เสร็จเรียบรอยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากเห็นขอไดโปรดลงนามในประกาศโรงพยาบาลระนองที่แนบมา
พรอมบันทึกนี้ และอนุญาตใหนําประกาศดังกลาวเผยแพรบนบอรดประชาสัมพันธและเว็บไซตโรงพยาบาลระนอง
   

  
   
 
 
     
  
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูฉบับ 





บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 1

นายกฤติน มีวุฒิสม

นายกัมพล ลิ่มทองนพคุณ

นายเกริกศักดิ์ เตาตระกูล

นายจามร ใยแก้ว

นายชาคร วิภาดาวุฒิกุล

นายไตรรงค์ โชติมณีโรจน์

นายทรงพล วรบุตร

นายบัญชา ภูริปาณิก

นายภาณุศักดิ์ อินทสะโร

นายวรฉัตร คงเทียม

นายวุฒิชัย จ่าแก้ว

นายสาโรจน์ จันทร์แก้ว

นายเอกลักษณ์ บุญพา

นางสาวกชรัต ช่วยณรงค์

นางสาวกรชญาดา มนทิพย์

นางสาวกัญญา อู่เจริญ

นางกันยารัตน์ อัศวพัชระ

นางสาวกัลยาณี นาคฤทธิ์

นางกาญจนา เพชรอาวุธ

นางกาญจนา ละอองจันทร์

นางกิ่งแก้ว จันทร์แก้ว

นางกุหลาบ วิภาดาพิสุทธิ์
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นางสาวเกศศิริ เกิดบางนอน

นางสาวขนิษฐา ศรีขวัญ

นางสาวคนึงนิจ เจียวก๊ก

นางจริยา กอนทิพย์

นางสาวจรีรัตน์ ธาราสุข

นางสาวจันทร์พร กวินการ

นางสาวจินดาพร รุจินิรันดร์

นางสาวจินดาพร วงศ์อินทร์

นางสาวจินตนา ลิ่มระนางกูร

นางสาวจิรพรรณ กตัญญู

นางจีรภา ทิพย์อักษร

นางสาวจุฑาทิพย์ เทอดกิติวรางค์

นางสาวจุฑาลักษณ์ ศรีสวัสดิ์

นางสาวจุไรรัตน์ บุญจันทร์

นางชนาธิป กระจ่างแจ่ม

นางสาวชื่นขวัญ แก้ววิจิตร

นางสาวชุติมา โกทะมนต์

นางสาวชุลีพร นิ่งราวี

นางฐิติมา นาคบุปผา

นางสาวณิชยาดา ขวัญเมือง

นางทัตมณี กมลานนท์

นางสาวธนพร เตชวิทูรวงศ์

นางสาวนภัทร เรืองคง

นางนฤมล โอวรารินท์
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นางสาวนันทวดี กูลณรงค์

นางนัยนา ทองสกุล

นางนาฏยา คลี่เกษร

นางสาวนิตยา เพ็ชร์อินทร์

นางนิราพาธ สุทธะมุสิก

นางบุญญาภา สุวรรณมาศ

นางสาวบุศยรินทร์ เพชรคง

นางสาวประภาพรรณ นิยมรัฐ

นางปรียา แก้วตาทิพย์

นางสาวปัทมา จงใจ

นางสาวปานสี ชัยยะ

นางสาวปิยวรรณ กมลวิทย์

นางพนิดา สัตยาพิศาล

นางสาวพรรณา เพ็งปอภาร

นางพัฒนี เทพปรีดา

นางพาชื่น ภุมมา

นางสาวพิมนิศา เพ็ชร์

นางพิมพ์ใจ เหลืองอ่อน

นางมณทิรา กิตติกาญจนาภา

นางมนฑา ภูริปาณิก

นางสาวมัลลิกา พงษา

นางสาวมูซันนา สาลี

นางยุวดี แต่สกุล

นางเยาวเรศ ลีฬหพงศ์
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นางสาวรัชฎาภรณ์ ไทรงาม

นางรัชนี ถวายสัตย์

นางรัตนา ศักดิ์ปูชนียกุล

นางรัตนา อินทร์แก้ว

นางสาววณิชา ลิ่มศิลา

นางสาววดีภัทร วงศ์กวีวิทย์

นางวรรณวิมล จุลเขตต์

นางวรรณา สอนเสริม

นางสาววรวสุ รัตนเขตต์

นางวันทนา อภิรักษ์รัตนกุล

นางวันเพ็ญ สาขำ

นางสาววันไรฮาน การีแซ

นางสาววิจิตรา ขอจ่วนเตี๋ยว

นางวิภา วิภาดาวุฒิกุล

นางสาววิภาพร เพชรเจริญ

นางวีรยา ขวัญทอง

นางศศิณี สุวพิศ

นางสาวศศินิภา ไพโรจน์

นางศิริพร ศิริเรศ

นางศิริวรรณ เกียรติกสิกร

นางสาวศิโรรัตน์ โชติกสถิตย์

นางสาวศุลีพร แม้นนนทรัตน์

นางสาวสมฤดี ทินมาลา

นางสายวารี เข็มเพชร
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นางสายสุดา พุ่มเกลี้ยง

นางสาวสิริรัตน์ ศรีสมวงษ์

นางสาวสุกัญญา มหาโชคลาภ

นางสาวสุดธิวา ศุภชัยยวงศ์

นางสาวสุดารัตน์ โหงวิลัย

นางสาวสุปราณี จรรยา

นางสาวสุมา แดงตั๋น

นางสาวสุมิตตา จันทร์เขียว

นางสุวิมล บุญกรุงทอง

นางสาวเสาวณีย์ พงผึ้ง

นางสาวอนุสรณ์ เพชรกรณ์

นางสาวอภิชญา ณรงค์

นางสาวอรอนงค์ เอี่ยนเจ้ง

นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์ใหม่

นางอัญชลี กรสกุล

นางอัศนีย์ เตโชวิทวัสกุล

นางอาภรณ์รัตน์ ปานโบ

นางอุดม กรมโยธา

นางอุดมลักษณ์ แต่งงาม

นางสาวเอื้อมพร ราชภูติ

ดีเด่น 2

นางกรรณิกา เจริญผล

นางสาวเกศิณี สำลีว่อง

นางณิชชา มีกลิ่นหอม
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รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางสาวปิยาภรณ์ อินทรา

นางสาวรัติกาล ชัยสีดา

นางเรณู ธาราสุข

นางสาวศิริรัตน์ เพ็ญแสงทอง

นางสาวสุภาดา นิยม

ดีเด่น 3

นายสมศักดิ์ ฐิตินันท์

นางสาวเกศณี วงษ์ศิลป์

นางสาวจริดาภรณ์ ธนบัตร

นางสาวนิรมล อู่เจริญ

นางสาววิภาวดี กิ่งจันทร์

นางสาวศศิธร ชาญโลหะ

นางสาวสุขศิริ รณะนันทน์

นางสาวสุภาพร เพชรรักษ์

นางสาวอังคณา นิยม

นางอารีรัตน์ ทองแก้ว
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นางชลันธร คูประดิษฐานนท์

นางสาวนริตา คงตระกูล

นางสาวปภัสรา เทพณรงค์

นางวันฤกษ์ ตันธิวุฒิ

นางอรวิภา กลิ่นกำจร

นางอัตทยา พิริยะพงศ์
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นายกัมพล พัฒนสมบัติสกุล
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นายชวัฒน์ อังสุรักษ์

นายชัชวาล อร่ามรัตน์

นายทวิพัฒน์ วัชโรทยางกูร

นายธิปไตย ยอดปลอบ

นายธีระภัทร์ ควรวินิจ

นายนครินทร์ กวีธนาธรรม

นายปิยะวัฒน์ งามเลิศรัศมี

นายพงศ์รพี พงศ์วิวัฒน์

นายพรเทพ แย้มทรัพย์

นายพรศักดิ์ ศรีผยองศักดิ์

นายพิพัฒน์ ลิ่มเรืองกุล

นายพีรพิชญ์ เพชรไทย

นายพุฒิวัชร์ สังวรกาญจน์

นายไพศาล สิงห์สุวรรณ

นายไพสิทธิ์ ลิ่มเกตุรัตน์

นายฟาฏิน บินล่าเต๊ะ

นายภาคภูมิ ตันฑสุกิจวณิช

นายรัตนะ เหล่าทวีทรัพย์

นายเริงศักดิ์ นิลวัต

นายสุทน อังษานาม

นายอรุณ เจ๊ะแว

นางกชกร วัชโรทยางกูร

นางสาวกรรณิกา นุ้ยขาว

นางสาวกันยลักษณ์ กิตตินนท์
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นางสาวกิตติยา จันทบูรณ์

นางสาวกุลยากร จันทโชติกุล

นางสาวชัญญานุช เศษคง

นางณัฏฐาพร หะรังศรี

นางสาวณิชาภัทร สมใจ

นางสาวดวงนภา แพรักษา

นางสาวดวงพร อนุอัน

นางสาวธิดารัตน์ เอกฉาย

นางสาวนัฐธิกานต์ ตันติวิวัฒน์

นางนันท์นภัส นาคสด

นางสาวนิธิศา ริมปิกุล

นางสาวปาณิศา แก้วศรีหาภัทร

นางสาวปานัฐดา กิจการ

นางสาวพรทิพย์ ฤทธิสังข์

นางพรพิรุณ น้อยทรง

นางสาวพรรณนิภา เอื้องาน

นางสาวพิชาดา หนูสังข์

นางสาวพีรดา บัวแย้ม

นางพูลสุข จันทร์วัฒนเดชากุล

นางสาวมัญชรี กมลวิทย์

นางสาวราตรี มังสาทอง

นางสาววริยา มณีขาว

นางสาววาสนา เผือกเนียร

นางโศรดา อินทรศิริ
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รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางสาวสมภร จั่นจำรัส

นางสาวสมศรี สมหวัง

นางสาวสิริกัญญา ศุภพงศ์

นางสุนทรี จันทรกูล

นางสาวสุภาพร แก้วกอง

นางสาวสุวดี อร่ามวิทยานุกูล

นางสาวหทัย หะวานนท์

นางสาวอรทัย ผลพูนเกิด

นางสาวอรอุมา ผิวดำ

นางสาวอะลียา เจ๊ะหวาง

ระดับดีมาก

ดีมาก 1

นายขจรศักดิ์ เฉลิมพล

นายเจโรม มากศรี

นายรชานนท์ กิจการ

นายเอกรัฐ สตูล

นางสาวกรรณิการ์ บัวเขียว

นางสาวกาญจนรักษ์ ภักดีเสนา

นางกานดิทัต อภิรติกร

นางแกมนิกา เนตรัก

นางเขมจิรา เอี่ยนเจ้ง

นางสาวจันทิมา จิตต์สะอาด

นางจารุณี สุดโท

นางจิณณ์ญาภา ศรีประทุมวงค์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางจินดา พูนศรี

นางสาวจินดามาตร ศรีคล้าย

นางสาวจิราพัชร โภคาธิกรณ์

นางสาวจีระภา ชำนาญจักร์

นางสาวจุฬารัตน์ เพชรไทย

นางสาวเจตปรียา คลี่ขยาย

นางสาวชญานิษฐ์ เซ่งล่าย

นางชนิตา เพชรไทย

นางสาวชมพูนุช สำเภาเงิน

นางสาวชยอร สมจิตร

นางชิตชนก ถาวรนุรักษ์

นางชุติมา สุวรรณ์แก้ว

นางสาวณัฏฐกานต์ หาญประสพ

นางสาวณัฏณิชา เหล่าจันทร์

นางณัติฐกา เฉลิมพล

นางสาวณิชชาชนก ศานติกุลลักษณ์

นางณิชาพร ประสิทธิ์

นางสาวณิชาภา จันทร์ประดิษฐ์

นางดวงเดือน โอภาศ

นางดุษฎี เที่ยงทัด

นางสาวทิพรัตน์ วรพณิชยวงษ์

นางสาวธนัชชา อิสระกุล

นางสาวธนันพัชญ์ นันทภัคพงศ์

นางธัญญาภรณ์ อังษานาม



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางสาวธัญญารัตน์ พูนทองเสน

นางสาวธัญรดา ม่วงอยู่

นางสาวธารารัตน์ จันทร์ประดิษฐ์

นางสาวนภสร จันทบูรณ์

นางนฤมล สาดสาน

นางสาวนฤมล หัสทน

นางสาวนวรัตน์ กุวลัยรัตน์

นางสาวนัชชา พุ่มพร

นางสาวนิศารัตน์ ภักดีรัตน์

นางนุชจรี บุญมี

นางนุชรา นารถสุรินทร์

นางสาวปิ่นอนงค์ รัตนปทุมวงศ์

นางสาวปิยธิดา พ้นภัย

นางสาวปิยะนันท์ นพรัตน์

นางสาวปิยะมาศ ส้าเหร็ม

นางสาวเปรมมิกา เกษระนอง

นางสาวผกาวดี พรหมนุช

นางผาสุข สระทองเทียน

นางสาวพรรณงาม กวินการ

นางสาวพรรณภรณ์ อินทร์สุวรรณ์

นางพสุชา บุญสิน

นางสาวพัชรี จันทวิชานุวงษ์

นางสาวเพชรลัดดา แซ่ฉิ่น

นางไพรทิพย์ เศรษฐพงศ์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางสาวฟาฎีล๊ะ หาญจิตร

นางสาวภทรพร ธาราสุข

นางสาวภัทรปภา พรหมอารักษ์

นางสาวมาริสา หวานเย็น

นางสาวมุกนภา เรืองฤทธิ์

นางสาวเมธาวดี แก้วจันทร์

นางสาวเมธิณี เอนกเมธีพฤกษา

นางสาวรสรินทร์ ธนัตวรานนท์

นางสาวรัชดาภรณ์ บุญมณี

นางรัชนี ผดุงสุนทร

นางสาวรัตนาภรณ์ บำรุงแขวง

นางสาวราชาวดี พรหมทรัพย์

นางสาววชราภรณ์ เพชรนุ้ย

นางวรรณภา บัวหลวง

นางสาววรัญญา ลิหงวน

นางสาววราพร ฟุ้งนาคมรกต

นางวัลภา ไชยเพชร

นางสาววารียา พิทักษ์

นางสาววิธัญญา กาละวัลย์

นางวิภาดา ผดุงการณ์

นางวิไลวรรณ ปกครอง

นางศรียามล ชาวพงษ์

นางศินารัตน์ ศิวาทิกชาติ

นางศิรภัสสร บุญเชิด



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางศิริขวัญ หลีวัฒนากุล

นางศิริพร ปานนิล

นางสาวศิริพร พงษ์พิสุทธิ์

นางสาวศิริภัสสร สมิง

นางสาวศุภรพิชญ์ ศรีบุญเรือง

นางสาวศุภรัตน์ วีรสถาพร

นางสาวสมใจ สุวรรณภักดี

นางสมาพร แก้วคง

นางสาวสรารัต อินทนาคม

นางสาวสายสุณีย์ อารีราษฎร์

นางสาวสิริขวัญ ชัมภูชนะ

นางสุจินต์ ปติพงศ์สุนทร

นางสาวสุจิรา น้อย

นางสุดา เสริมทอง

นางสาวสุธิดา ภู่ไชยเจริญ

นางสาวสุนันทา ระยะปูโล

นางสาวสุนิพร เนาวนนท์

นางสุปราณี นุชบุญช่วย

นางสาวสุปาจรีย์ พรหมคง

นางสาวสุพัตรา นิลวิเชียร

นางสุวรรณลีย์ แซ่อุ๋ย

นางสาวสุวิกา เชิงไกรยัง

นางเสาวคนธ์ อาชาไนยวิเศษพงศ์

นางสาวเสาวคนธ์ อิ้วสมจิตร



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางสาวหนึ่งฤทัย แสงแก้ว

นางสาวไหมฟ้า เสริมแก้ว

นางอชิรญา เนื่องนำ

นางสาวอภิชญา พัฒนไพโรจน์

นางสาวอรวรรณ จิรณรงค์ชัย

นางสาวอรวรรณ ฉิ้มฉาย

นางสาวอรอนงค์ ธนิตสุขการ

นางสาวอรอุมา ไทยป๊อก

นางสาวอริษา มหาสวัสดิ์

นางสาวอลิศรา เทพหัตถี

นางสาวอัจฉราภรณ์ ชูชาติ

นางสาวอัจฉราวดี เข็มทอง

นางอัญชลี บุญเซียม

นางสาวอันธิกา ทิมโพธิ์

นางสาวอัมพรรณ ปานสุวรรณ

นางสาวอารยาภา ภุมรินทร์

นางอารัมภ์พร เพชรอาวุธ

นางสาวอารุวรรณ มณีใหญ่

นางอินทิรา พัวพันธ์

นางสาวอินทุอร พึ่งสาย

นางอุทิศ กินแก้ว

นางอุไรลักษณ์ มงคล

นางอุษณีย์ ลิ่มเกตุรัตน์

ดีมาก 2



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางสาวลมัย ดอกไม้

ดีมาก 3

นายกรกฎ อ่อนเทศ

นายกิตติ ณ ท่าพลา

นายขจรสิทธิ์ มาลัย

นายขวัญ ยาดาโอ

นายจารุกิตติ์ วงศ์จิ้ว

นายฉลวย เจริญผล

นายญาณปพัฒน์ อุ่นแก้ว

นายธวัชชัย จันทร์นิยม

นายธวาทิต สิงหเทพ

นายประกาศิต โตอารีย์

นายระพี เฉลิมวุฒานนท์

นายวรท ตันติธรรมภูษิต

นายวรรศพล ตันติธรรมภูษิต

นายวศิน ตั้งศุภวัฒนกิจ

นายวิชิต รัตน์เจริญพงศ์

นายศุภชัย อิสรานุสรณ์

นายสรนันท์ ไชยฤกษ์

นายสุวิท ขวัญแสง

นายอนุพงศ์ สหกุล

นายอัครเดช น้อยทรง

นางสาวกัลยลักษณ์ คชวงษ์

นางกัลยา บุญชัย



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางสาวกานต์ชีวฬาณัฎ บุญญาพึ่งแย้ม

นางสาวกุลิสรา จิระมานะพันธ์

นางเกษร์อุบล อุณหศิริกุล

นางสาวคัทลียา ธัญญประยูร

นางจันทร์แจ่ม ซื่อสัตย์

นางจันทร์เพ็ญ กาฬสุวรรณ

นางสาวจาริณี ฐอสุวรรณ

นางสาวจุฑาทิพย์ ตันติประวรรณ

นางสาวฉัตรชนก จันทวิชานุวงษ์

นางสาวชนากานต์ จันทร์ชูวณิชกุล

นางสาวฐานิศา กมลานนท์

นางสาวฐานิศา บุตรศรี

นางสาวฐานิศา ปติพงศ์สุนทร

นางดวงใจ เซ่งเหลี่ยน

นางสาวธราพร มาโนช

นางสาวธิดารัตน์ ดิษฐสระพงศ์

นางนฤมล กุลสวัสดิ์

นางสาวนวพร ณ ระนอง

นางสาวนัยน์ภัคร เจะกา

นางสาวนิภาพร จุลเสนีย์ชร

นางสาวนิโลบล เจนกาญจนดิลก

นางปักษธรกาญจน์ สัตยพันธ์

นางสาวพชรกร แก้วน้อย

นางสาวพิมพ์ชนก นิลจันทร์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางสาวพิมพ์ชนก ยะกัณฐะ

นางสาวภัคชนก กอแก้ววิเชียร

นางสาวภิญญาวีณ์ ทัศนศรีสันต์

นางมนทนา ธนัตวรานนท์

นางสาวมาลินี ปรีชาพงษ์

นางสาวยุวธิดา มากแก้วกุล

นางสาวรมณ รัตนเสรีกุลชัย

นางสาวรังสิกานต์ บุญสิทธิ์

นางสาวรัตนา ช่างแห

นางสาวรุ่งฟ้า อมรรัตน์ชัย

นางสาวฤดีรัตน์ ฉายตั้น

นางสาวลดาวัลย์ ผลหิรัญ

นางวริญญาภรณ์ แสงโสมสุวิมล

นางสาววริศรา กิตติศุภพร

นางสาววฤณ ไชยสงคราม

นางสาววาสนา คงวาริน

นางวิจิตรา กอแก้ววิเชียร

นางวิไลภรณ์ เนียมน้อย

นางศิวพร อินทสะโร

นางสายสุนีย์ พิรุฬห์กุลชัย

นางสาวสุจิฬาภรณ์ ศรีรักษา

นางสาวสุชานาถ สืบกระพัน

นางสาวสุพิชชา เตี่ยวสกุล

นางสาวสุภาภรณ์ พวงสุวรรณ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รพ.ระนอง โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

นางสาวสุภิญญ์ภัส ละอองจันทร์

นางสาวสุมิตรา ลำดวน

นางสาวอรอุมา รัตนวิจิตร

นางสาวไอซ์ อัศวโรจน์ฤทธิ์



 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 

โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลระนอง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2561 
สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค โรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของโรงพยาบาลระนอง กระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนวยงาน: โรงพยาบาลระนอง 
วัน/เดือน/ป: 27 มิถุนายน 2565 
หัวขอ: ประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ประกาศโรงพยาบาลระนอง เรื่อง ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก  
Linkภายนอก: ไมม ี
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบการใหข อมูล ผูอนุมัติรับรอง 

  
(........................................................) (.....................................................................) 

        ตําแหนง                ตําแหนง 
วันที ่.......... เดือน......................... .พ.ศ............. วันที.่......... เดือน..........................พ.ศ. ............. 

 

 
ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

(........................................................) 
                                   ตําแหนง      
                                วันที่ .......... เดือน......................... .พ.ศ. ............ 

 
 

                 สุมา แดงต๋ัน 

               นางสาวสุมา แดงต๋ัน 

               นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

    27              มิถุนายน             2565 

              สาโรจน จันทรแกว 

            นายสาโรจน จันทรแกว 

                  รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

    27              มิถุนายน          2565 

                    เยาวล ีเขียวแดง 

               นางสาวเยาวลี เขียวแดง 

                  นักประชาสัมพันธ 

    27              มิถุนายน           2565 


