
 

 

      
ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 

เร่ือง ข้าราชการผู้มรผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
การประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบท่ี 2 /256๒ 

(ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 256๒ ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256๒) 
------------------------------ 

  ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ก าหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายช่ือ
ข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในท่ีเปิดเผยให้ทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเป็นการยกย่อง
ชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฎิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น นั้น 
  ดังนั้น ส านักงานสาธาณรสุขอ าเภอร้องกวาง จึงประกาศรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในการประเมินผลการปฎิบัติราชการรอบท่ี ๒ /๒๕๖๒ (ระหว่างวันท่ี          
1 เมษายน 256๒ ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256๒) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

 
    ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒  มีนาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
                                                    (นางพรศรี   สิงคะปะ) 
                                                สาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บัญชีแนบท้ายรายชือ่ข้าราชการที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง  
เรื่อง ข้าราชการผู้มรผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  

การประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบท่ี 2 /256๒ 
(ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 256๒ ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256๒) 

 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานท่ีปฎิบัติงาน 

1 นายบุญธฤต  อัฐวงศ์ นวก.สาธารณสุข   สสอ.ร้องกวาง 

2 นายสมฤทธิ์   หงษ์กัน นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.แม่ยางร้อง 

3 นายจิรชายนาบุญมี นวก.สาธารณสุข  รพ.สต.แม่ยางตาล 

4 นายธีรศักดิ์   กันหมุด นวก.สาธารณสุข รพ.สต.ห้วยโรง 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีแนบท้ายรายชือ่ข้าราชการที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 
ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้องกวาง  

เรื่อง ข้าราชการผู้มรผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
การประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบท่ี 2 /256๒ 

(ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 256๒ ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256๒) 
ล าดับ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานท่ีปฎิบัติงาน 

1  นางกัลยาณี    อัฐวงศ์ นวก.สาธารณสุข   สสอ.ร้องกวาง 
2  นายชายปเวสน์     สุนันสา นวก.สาธารณสุข   สสอ.ร้องกวาง 

4  นายมณเฑียร   กันยะม ี นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.บ้านเวียง 

5  นายวงศกร   ราชปันติ๊บ นวก.สาธารณสุข  รพ.สต.บ้านเวียง 

6  นางสุนิดา   อุ่นกอง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านเวียง 

7  นางกิริยา   ค านาน พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านเวียง 

8  นางวรัชยา   เลาศรี จพ.ทันตสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านเวียง 

9  นายพงษ์เทพ   ใจวงค์   นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.น้ าเลา 

10  นางจอมขวัญ   ดาวเรือง พยาบาลวิชาชีพ  รพ.สต.น้ าเลา 

11  นางอัญชลี   หมุดปิน จพ.ทันตสาธารณสุข  รพ.สต.น้ าเลา 

12  นางสาวจุฑากาญจน์  วิหก จพ.สาธารณสุข  รพ.สต.น้ าเลา 

13  นายชาติสยาม    ม้าแก้ว  จพ.สาธารณสุข  รพ.สต.ไผ่ย้อย 

14  นายวีรภัทร  กันหมุด พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ไผ่ย้อย 

15  นางสุภรดา    สุนันสา จพ.สาธารณสุข  รพ.สต.ไผ่ย้อย 

16  นายธีรพงษ ์  เข่ือนพันธ ์  นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.ปากห้วยอ้อย 

17  นายเจษฎา    วงศ์ศาลศิริกุล จพ.สาธารณสุข  สสช.ห้วยฮ่อม 

18  นางนุจรีย ์  ส ารีราษฎร์ จพ.สาธารณสุข  รพ.สต.แม่ยางเปี้ยว 

19  นางสาวรัตติกาล   ค ามูล นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.แม่ยางเปี้ยว 

20  น.ส.กรรณิกา  น าสม  จพ.ทันตสาธารณสุข  รพ.สต.แม่ยางเปี้ยว 

22  นางกันยา   อนันต๊ะ พยาบาลวิชาชีพ   รพ.สต.แม่ยางร้อง 

23  นางพิพาพรรณ   โนวังหาร นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.แม่ยางร้อง 

24  น.ส.รพีพร    วงศ์ใน  นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.แม่ยางตาล 

26  น.ส.ฐาปนี   มูลอินตา พยาบาลวิชาชีพ  รพ.สต.แม่ยางตาล 

27  นางสาวนิตยา  ยอดหาญ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.แม่ยางตาล 

28  นายนพดล   วงศ์พุฒ ิ นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.แม่ยางยวง 

29  นางสาวจุธิมา  กันหมุด นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.แม่ยางยวง 

30  นางศรีแพร   ดาวดาษ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.แม่ยางยวง 

31  นางจารุวรรณ   ปันนินา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ร้องกวาง 

32  นางสาวธัญกาจน์  สการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข   รพ.สต.แม่ทราย 

33  น.ส.กนกวรรณ   เวียงทอง พยาบาลวิชาชีพ  รพ.สต.แม่ทราย 

34  นางนุชจรินทร ์  กันหมุด นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.ทุ่งศร ี

35  นางพชรนันท์  พรชนันพงษ ์ นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.ทุ่งศร ี



 

36  นางจีรพร    มีมนต์   พยาบาลวิชาชีพ  รพ.สต.ทุ่งศร ี

37  นางนาวารัตน ์    ตันติพันธุ์พิพัฒน ์  นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.ร้องกวาง 

39  นายสิทธิพงษ์   มีมนต์   จพ.สาธารณสุข  รพ.สต.ร้องกวาง 

40  นายดนุภพ   บุญสิทธิ์ จพ.ทันตสาธารณสุข  รพ.สต.ร้องกวาง 

41  นายพันยศ   ธงชัย พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ร้องกวาง 

42  นายนันทวัฒน ์  แอบแฝง นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.ไผ่โทน 

43  นางสาวพิมพ์พิไล  ค าปวง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ไผ่โทน 

44  นายไพรวัลย ์    สายศร  นวก.สาธารณสุข  รพ.สต.ไผ่โทน 

45  นางสาวพิณทิพย์  แข็งแรง พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ห้วยแก๊ต 

46  น.ส.ภิญญารัช   จันค า  จพ.สาธารณสุข  รพ.สต.ไทรพร้าว 

47  นายสมบูรณ์     ปิติจะ  นวก.สาธารณสุข   รพ.สต.วังปึ้ง 

48  นางทิพวัลย์  ณัฐจิรสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.วังปึ้ง 

49  นางสาวพสิกา กุลวงศ์ษา พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.ห้วยโรง 

 


