
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เรื่อง รายชื่อขา้ราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินท่ี 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

* * * * * * * * * * 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้อ 6 ให้ประกาศประกาศรายช่ือ
ข้าราชการการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พฒันาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปใหด้ีย่ิงข้ึน นั้น 

  ในการนี้  โรงพยาบาลสบเมย จึงขอประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 ) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้   

     ประกาศ  ณ  วันที่ 24  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 

 
(นายจักรี   คมสาคร) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดมีาก 
รอบการประเมนิที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 

โรงพยาบาลสบเมย 
ระดบัดีเด่น 

     1. นางวาสนา วงศ์มิตร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
2. นางจรสัศร ี วิศวกลกาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
3. นายเจษฎา ทองนพคุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ  
4. นายอรรจน ์ สุขเสริฐ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ  
5. นางศุภาพิชญ์ ตาค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
6. นางสายสุนยี ์ กุลศิร ิ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
7. นายอาทิตย ์ จิรพงศธรกลุ เภสัชกรช านาญการ  
8. นางศรุตยา กาญจนะอังกรู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
9. นางอนงค์ แปงมลู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

10. นางเอี่ยม สุวรรณสังข์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน  
11. นายธนวันต์ วนาภรณ์ เภสัชกรช านาญการ  
12. นายสมชาติ ชุมนุมอาสา นักรังสีการแพทย์ช านาญการ  
13. นางสาวมัทร ี กันทะวัง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
14. นางสาวยศยา จุฬารักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
15. นางสาววรรณา แสงจันทรอ์ าไพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
16. นางวัชราภรณ์ ชุมภูบาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
17. นางสาวอัจฉนาถ เมืองเจริญ เภสัชกรช านาญการ  
18. นางพัชรา เกตุแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
19. นางพุทธมาศ ใจชุ่ม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
20. นายปิติพงษ์ พรหมใจด ี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงิาน   

21. นางศินีนาถ หมื่นตาบุตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

ระดบัดีมาก     

22. นางสาวรัชน ู คล้อยพวงทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน   
23. นางสาวชุลีพร ประเสริฐ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงิาน  
24. นางรัชน ี ภัทรพิพัฒน์กานต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน  
25. นายสมพงษ์ ลุงบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
26. นางพรพรรณ ศิริพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
27. นายไกรสร สวัสดิ์อารีย ์ เภสัชกรปฏิบัติการ  
28. นายธีรวัฒน์ แสนมังกาละ นายแพทย์ปฏิบัติการ  
29. นางสาวชลธิชา เขียวค า นายแพทย์ปฏิบัติการ  
30. นางภควรรณ ทองอินทร ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
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ระดับดีมาก    
31. นางลัดดา ค าสัตย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
32. นางสาวอัมพวรรณ เยสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
33. นางเกษรินทร ์ จันทรง์าม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
34. นางทวีพร เรือนทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
35. นางสาวศรีวรรณ กุหลาบพนา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
36. นางสาวศิริพันธ์ วงศ์ไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
37. นางสาวอังสุมาล ี สุวรรณเลิศ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ  
38. นายจงศักดิ ์ อินตา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
39. นายจักร ี คมสาคร นายแพทย์ช านาญการพเิศษ  
40. นายขวัญเทพ ชาวกงจักร ทันตแพทย์ช านาญการ  
41. นางจิรัชญย์า ค าเอ้ย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
42. นางสาวกอร์ปนภา วัฒนศิร ิ ทันตแพทย์ปฏิบัตกิาร  
43. นายธีรธรรม เมืองแก้ว นายแพทย์ช านาญการ  
44. นางสาวจรีวรรณ กันจะมลู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

     
 

* * * * * * * * * * * * * 
 


