
 

 

 

 

บุคคลดีเดน โรงพยาบาลขอนแกน  

ประจําป 2564 



นางไพรวัลย พรมท ี

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

รองผูอํานวยการฝายการพยาบาลและหัวหนาพยาบาล 

สังกัดกลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําคณะพยาบาลศาสตร ประจําปพ.ศ.๒๕๖๓  

(ประชุมกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔) 



 

 

 

นางศศิธร แสนศักดิ์  

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  

รองผูอํานวยการฝายการพยาบาลดานวิชาการ  

สังกัดกลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน  

ไดรับรางวัลพยาบาลดีเดน กองทุนหมอมเจาหญิงบุญจิราธร (ชุมพล) จุฑาธุช  

ประเภทผูปฏิบัติการพยาบาลดีเดน โรงพยาบาลระดับทตุิยภมูิ/ตติยภมูิ ประจําป ๒๕๖๓  

(ประชุมกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔) 



 

นางสาวธญัลักษณ โมราษฎร 

ตําแหนงนักโภชนาการชํานาญการ 

สังกัดกลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับโลประกาศยกยองเปนนักโภชนาการตนแบบ สงฆไทยไกลโรค   

ในโครงการขับเคลื่อนมุงเปาเพ่ือสื่อสารโภชนปญญา  

สงฆไทยไกลโรค เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธุ ๒๕๖๔ ณ วัดบูรพ จังหวัดนครราชสีมา 

(ประชุมกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔) 



 

นางวาสนา ปดไธสง 

ตําแหนงโภชนากรปฏิบัตกิาร 

สังกัดกลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับโลประกาศยกยองเปนนักโภชนาการตนแบบ สงฆไทยไกลโรค 

ในโครงการขับเคลื่อนมุงเปาเพ่ือสื่อสารโภชนปญญา สงฆไทยไกลโรค  

เมื่อวันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธุ ๒๕๖๔ ณ วัดบูรพ จังหวัดนครราชสีมา 

 (ประชุมกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔) 
 



 

นางพิมพวรา อัครเธียรสิน 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

สังกัดกลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับโลรางวัลคนดีศรีปทมา ประเภทพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลสากล 

จากองคกรพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน 

(ประชุมกรรมการบริหารฯ คร้ังที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)  



 

นางวิลาวัลย จันโทริ  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

นางสาวนริสรา ชาญศรี ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

นางสาวจริยา มีไกรลาด ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

นางสาวสายฝน สารสมัคร ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

สังกัดกลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน 
ไดรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคําและประกาศเกียรติคุณใหแกพลเมืองดี ประจํา พ.ศ.๒๕๖๓   

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมแกนเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแกน 

(ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแกน คร้ังที่ ๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 



 

นางปทมา ทองไพบูลย 

หัวหนางานบริการผูปวยนอก โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับรางวัล คนดีศรีดอกปบ จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ สาขา ดานการปฏิบัติการพยาบาล  

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ณ หองประชุมช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางสาวปทมา  เพชรไพรินทร 

หัวหนากลุมงานการพยาบาลผูปวยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับรางวัล คนดีศรีดอกปบ จังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ.๒๕๖๔ 

รางวัลชนะเลิศ สาขาดานจริยธรรม 

เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ณ หองประชุมช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางสาววนาพร วัฒนกูล 

ตําแหนงนายแพทยชํานาญการ  

สังกัดกลุมงานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลขอนแกน 
ไดรับมอบโลและประกาศเกียรติคุณ  

บุคลากรสาธารณสุขดีเดน ประจําป ๒๕๖๔ สาขาแพทย  

มอบโดยนายแพทยสมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ณ หองประชุมใหญ ตึกใหม ช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นายสุวิทย สิงหศร 

ตําแหนงทันตแพทยชํานาญการพิเศษ  

สังกัดกลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับมอบโลและประกาศเกียรติคุณ  

บุคลากรสาธารณสุขดีเดน ประจําป ๒๕๖๔ สาขาทันตแพทย 
มอบโดยนายแพทยสมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมใหญ ตึกใหม ช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางสาวฤทัยกาญจน หาษนอก 

ตําแหนงเภสัชชํานาญการ  

สังกัดกลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับมอบโลและประกาศเกียรติคุณ  

บุคลากรสาธารณสุขดีเดน ประจําป ๒๕๖๔ สาขาเภสัชกร 
มอบโดยนายแพทยสมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมใหญ ตึกใหม ช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางศศิธร แสนศักดิ์ 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

กลุมภารกิจดานการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับมอบโลและประกาศเกียรติคุณ 

บุคลากรสาธารณสุขดีเดน ประจําป ๒๕๖๔ สาขาพยาบาล กลุม.๑ สาขาพยาบาลที่ปฏิบัติงาน  ในรพศ./รพท. 

มอบโดยนายแพทยสมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมใหญ ตึกใหม ช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางสาวศุภลักษณ เอกอุเวชกุล  

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  

สังกัดกลุมงานเวชกรรมสงัคม โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับมอบโลและประกาศเกียรติคุณ  

บุคลากรสาธารณสุขดีเดน ประจําป ๒๕๖๔  สาขาพยาบาล  

กลุม.๒ สาขาพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ในรพ.สต./PCU/ศสม.  

มอบโดยนายแพทยสมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ณ หองประชุมใหญ ตึกใหม ช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางเบญจรงค ศรีสุระ  

ตําแหนงนักกายภาพบําบัดชํานาญการ  

สังกัดกลุมงานกายภาพบาํบัด โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับประกาศเกียรติคุณฯ บุคลากรสาธารณสุขดีเดน ประจําป ๒๕๖๔   

รางวัลชมเชย สาขาสหวิชาชีพ  

มอบโดยนายแพทยสมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ณ หองประชุมใหญ ตึกใหม ช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางปกษา พาหุโยธินคุณา  

ตําแหนงพนักงานชวยเหลือคนไข ส ๒  

สังกัดศูนยคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแกน 

ไดรับประกาศเกียรติคุณฯ  บุคลากรสาธารณสุขดีเดน ประจําป ๒๕๖๔  

รางวัลชมเชย สาขาสนับสนุนบริการทั่วไป  

มอบโดยนายแพทยสมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ณ หองประชุมใหญ ตึกใหม ช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางสาวพรพรรณ  ชัยมงคล 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สังกัดกลุมงานเวชกรรมสังคม และ 

นางธนพร บึงมุม 

ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมงานสุขศึกษา 

ไดรับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ ๗ ประเภทสถานประกอบการ 

ช่ือผลงาน “สราง สุขภาพดี วิถีใหมในสถานประกอบการ" จากบริษัทแม็กซิมา อิเลคทรอนิกส จํากัด 

และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ประเภทสถานประกอบการ 

ช่ือผลงาน “สรางสุขภาพดี วิถีใหม ในสถานประกอบการ" จากบริษัทแม็กซิมา อิเลคทรอนิกส จํากัด 

จากนายแพทยสมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกนในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมใหญ ตึกใหม ช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางเรียมวรินทร  พุทธกลัญา 

ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หัวหนาศูนยแพทยมิตรภาพ 

ไดรับรางวัล ชนะเลิศลําดับที่ ๓ ประเภทองคกร ช่ือผลงาน "สรางสุขภาพดี วิถีใหมในองคกร ภาครัฐ" 

รางวัลชมเชยประเภทชุมชน ช่ือผลงาน “ชุมชนสรางสุขภาพวิถีใหมในชุมชน จากชุมชนหลัง ศูนยราชการ” 
จากนายแพทยสมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 

จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ณ หองประชุมใหญ ตึกใหม ช้ัน ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 



 

นางสาวชุติกาญจน แปงเรือน 

ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ  

สังกัดกลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลขอนแกน  

ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลลําดับที่ ๓ เร่ือง “ปลาชอนฟู Soy bean ผัดข้ีเมาสมุนไพรพริกไทยออน” 

ในการประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแกน คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) 



 

นายอรรถพล ชาติมนตรี  

ตําแหนงนักโภชนาการปฏิบัติการ  

สังกัดกลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลขอนแกน 

 ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลลําดับที่ ๒ เร่ือง “พุดดิ้ง Soymilk ไขขาว ผลไมรวม” 

ในการประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

(ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแกน คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) 



 

 

น.ส.วาสนา ปดไธสง  

ตําแหนงโภชนากรชํานาญงาน  

สังกัดกลุมงานโภชนศาสตร โรงพยาบาลขอนแกน  

ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลลําดับที่ ๕ เร่ือง “ขาวผัดน้ําพริกลงเรือ ๕ เกลอ ลงเรือเสริม Soy bean 
วัยทํางาน”ในการประชุมวิชาการสมาคมนักกําหนดอาหารแหงประเทศ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

(ประชุมกรรมการบริหาร รพ.ขอนแกน คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔) 


