
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสบเมย 
เร่ือง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

* * * * * * * * * * 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้อ 6 ให้ประกาศประกาศรายช่ือ
ข้าราชการการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน 
เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น 

  ในการนี้  โรงพยาบาลสบเมย จึงขอประกาศรายช่ือข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินท่ี 1 (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2565) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้   

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕65 

 

 
(นายพิทยา  หล้าวงค์) 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 

โรงพยาบาลสบเมย 
ระดับดีเด่น 

  1 นายเจษฎา ต้อนรับ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
2  นายสมพงษ์ ลุงบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
3 นายอรรจน ์ สุขเสริฐ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4 นายอาทิตย์ จิรพงศธรกุล เภสัชกรช านาญการ 
5 นางสายสุนีย์ กุลศิริ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6 น.ส.จันทร์จิรา นันทกุลพลพินิจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
7 นางอนงค์ แปงมูล พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

   
ระดับดีมาก 

  
8 นางสาววิภาดา ฟองค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
9 นายธีรวัฒน ์ แสนมังกาละ นายแพทย์ช านาญการ 

10 นางกนกวรรณ เมืองใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
11 นางสาวยศยา จุฬารักษ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
12 นางศรุตยา กาญจนะอังกรู พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
13 นางศุภาพิชญ์ ตาค า พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
14 นางสาวญาณิกา เพชรบริบูรณ์ดี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
15 นางพรพรรณ ศิริพงษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
16 นางรัชน ี ภัทรพิพัฒน์กานต์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
17 นางสาวศิริพันธ ์ วงศ์ไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
18 นางสาวอัจฉนาถ เมืองเจริญ เภสัชกรช านาญการ 
19 นายพงศวัฒน ์ สมแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
20 นางสาววรรณา แสงจันทร์อ าไพ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
21 นายเจษฎา ทองนพคุณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
22 นายบุญมา โชติสกุลเลิศ นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
23 นายสมชาติ ชุมนุมอาสา นักรังสีการแพทย์ช านาญการ 
24 นางจิรัชญ์ยา ค าเอ้ย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
25 นางสาวชุลีพร ประเสริฐ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
26 นางสาวสุดา แซ่เฮ้อ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
27 นางสาวเสาวลักษณ์ กันทะเนตร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
28 นางอุมาภรณ์ มาละวิชัย นักโภชนาการปฏิบัติการ 
29 นางเอี่ยม สุวรรณสังข์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน 
30 นายไกรสร สวัสด์ิอารีย์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
31 นางเกษรินทร ์ จันทร์งาม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
32 นางวัชราภรณ์ ชุมภูบาง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
33 นางศินีนาถ หมื่นโฮ้ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
 
 



 
- 2 - 

 
บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ) 
โรงพยาบาลสบเมย 

ระดับดีมาก 
  

34 นายจักรี คมสาคร นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
35 นางสาวอัมพวรรณ เยสุวรรณ ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
36 นายธวัชชัย ไชยกุล นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
37 นางพัชรา เกตุแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
38 นางสุดารัตน์ ใจเรือน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
39 นางสาวอัญชนา พลับพลึงไพร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
40 นายธนวันต์ วนาภรณ์ เภสัชกรช านาญการ 
41 นางสาวนงลักษณ์ พรงดงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
42 นางศันศนีย ์ วิชินา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
43 นางสาวรัชนู คล้อยพวงทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
44 นายปิติพงษ์ พรหมใจดี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 
45 นางทวีพร เรือนทอง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
46 นายเอนก ระวังการ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

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


