
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.จุน (ระดับ ชกพ. ลงไป และอาวุโสลงไป) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

 

ระดับดีเด่น  

นางพิมพา   ศุภการกําจร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
นายสันติพงษ์ อําพนกิจวิวัตน์ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์ชํานาญงาน 
นางประกายมาส  ดอกหอม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางชิดใจ   จินตธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางพัชราภรณ์  ปริญญา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางดารา  แสงเพชร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางรวงทอง    คุณารูป พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางอรนันท์  พิชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวนภาภรณ์  นนทะกา นักเทคนิคการแพทย์ชํานาญการ 
นางสุปราณี  ยศสละ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวสุมิตรา   สุริยะวงค์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
นางสาวรัตติยา  โยธา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
นางสาวอรทัย  นําทาน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาววันเพ็ญ  ศรีธนะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวอัญชลีภรณ์  ผัดพิทักษ์กุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวสุกานดา  จางศิริสกุลชัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสุภาพรรณ  บุญชุม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาววิภารัตน์   จันทรา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
นางวราภรณ์  สิงห์ชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางจําลอง  เสนาธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางถาวรีย์    กาลบุญ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
  

 

 

 

 

 



ระดับดีมาก 

นางสาวช่อผกา  แสนคํามา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวอรพร สมสิงห์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางาสาวธัญพิชชา  แสนนรินทร์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 
นางมลิวัลย์  เสียมทอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางวารุณี  มีฉลาด พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายสมศักดิ์  บุญทา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวหฤทัย คนหาญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางจุฑามาส  ศรีชัย นายแพทย์ชํานาญการ 
นางสาวอังคณา  กล้าหาญ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
นางสาวพนิดา  วงศ์ประสิทธิ์ เภสัชกรชํานาญการ 
นางสาววีรวรรณ ชินวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางคําวรณ์   อําพนกิจวัฒน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
นางสาวพิมนภา  อินธิยา เภสัชกรชํานาญการ 
นางสาวเพ็ญแข  สุนันต๊ะ เภสัชกรชํานาญการ 
นางสาววรัทยา ศรีคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวดลนภา  ครองมัจฉา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาววรรณิษา  มูลทา นักกายภาพบําบัดชํานาญการ 
นางสาวปาริชาติ อิศรางกูร ณ อยุธยา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวศศิวิมล  มหาลือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวกฤติกา  มูลพร้อม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวววรปราน ี มาตระกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางอัญชลี  ศรีอัญชลีกร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวสิรภัทร  อ่ินแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นายณัฐราช  ยะราช ทันตแพทย์ชํานาญการ 
นายวุฒิชัย     ศรีวุฒิ เภสัชกรชํานาญการพิเศษ 
นางสาวฤชุวี ศรีจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
นายศุภวิชญ์ รู้ปิติวิริยะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

นายพรรษา  สุขสาร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
นางสาวนิภาพร  ใจบาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายนิคม  รินทร์ชม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นางสาวทศพร  ศิริป๋า เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 



นางฉริยะ  คํายัง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายณัฐชัย  จุฑาอารยะกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
นางสาวอัมพิกา  ใจกล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นายกิตติวัฒน์  กันทะ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
นายสมบัติ  กาศเมฆ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นางศศิธร  กันทะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายเอกพจน์  คําลือ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 
นางสาววรัญญา  สะสาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายเกรียงศักดิ์  สีหมอก ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
นางอภิญญา  ศรีธาราธิคุณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นายปรีชา  อินปัญญา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
นางสาวมนทกานต์  นามเมือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวจินตนา  อินทนิล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางเฉิดฉาย สุวรรณศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางสาวระพีภรณ์  ชุมศรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
นางจิตรจําเริญ อินปัญญา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจําผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

1 ขั้น 

นายสัมพันธ์  พรหมมาเสริฐ ตําแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
นางธันยาพร  ใจเขียว ตําแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์  

 
 

0.5 ขั้น 

นายสนั่น  พักนา ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
นส.มัณฑนา  ไชยวุฒิ ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นายโชคชัย  อุ่นเรือน ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
นางศรีไพร  แก้วมาเมือง ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นายโพ  รักสัตย์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
นายนิวัตร  ประชาโรจน์ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
นายเชาวฤทธิ์  ยะกันโท ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
นส.เกษรา  นนท์ศรี ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

 

ดีเด่น  

นางภาวิณี  บุญตั๋ว ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 
 

ดมีาก 

 

นายนําหาญ  วงค์ขัติย์ ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวชญานิศ  ไชยอักษร ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
นางสาวศิลาพร  มูลปัญญา ตําแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อพนักงานราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

ดีเด่น 

น.ส.พัทธ์นร ี วันวัธนาสารสิน เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวสุภาพร ชัยอักษร เจ้าพนักงานธุรการ 
นายศักดิ์สิทธิ ์อกผาย พนักงานซักฟอก 
นางธนานนท ์ ครอบครอง  เจ้าพนักงานธุรการ 
น.ส.ชุลีพร   ไชยเสน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
นายปฐมพงศ ์ เงินชุ่ม พนักงานบริการ 
นายนคร รัตน์น้าํหิน  พนักงานช่วยการพยาบาล 
นายสวุรรรณ  หลักฐาน  พนักงานช่วยการพยาบาล 
นายประพันธ ์ยมสิทธ ิ พนักงานประจาํห้องยา 
น.ส.วาสนา เลิศอนันต ์ ผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด 
นายสนัต ิสุตรา พนักงานบริการ 
นายรุ่งฤทธิ ์  เมืองมูล   พนักงานบริการ 
นายสุรชัย ไชยวฒุ ิ พนักงานบริการ 
นายสมยศ   อนุมา  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นางธนพร ชัยวร  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
น.ส.พรรณิภา  ใจกว้าง  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นายจักรกริช   กาศเมฆ  พนักงานบริการ 
นายปิยวัฒน ์นะตา  พนักงานช่วยการพยาบาล 
นายพยงค์   เข่ือนแก้ว  พนักงานบริการ 
นายคมกฤช บุญตั๋ว  พนักงานบริการ 
นายนธ ีจันกลาง  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
นายมนูญ  ศรีคํามูล พนักงานบริการ 
นายรัฐภูม ิวงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยทนัตแพทย ์
นายนิคม เวียงลอ  พนักงานประจาํห้องยา 
นายสุริยะ สุวรรณรัตน์  พนักงานประจาํห้องยา 
น.ส.ธีรลักษณ ์  คงทน  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นางลักษิณา  แสงแก้ว พนักงานช่วยการพยาบาล 
น.ส.ดวงพร   เวียงลอ  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นายอัศวิน ตันมา พนักงานบริการ 
น.ส.วารินทร ์ กันทะเนตร พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นางกษมน สีวงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นายบุญร่วม   ประเสริฐไทย  พนักงานบริการ 
น.ส.วนัชพร   ชูไทย  พนักงานช่วยเหลือคนไข ้
นางวิภาดา ศรีวิชัย  พนักงานช่วยการพยาบาล 



 


