




บัญชีแนบทายรายชื่อขาราชท่ีมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน 
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร เรื่อง ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 

รอบท่ี 1/2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
หนวยงาน โรงพยาบาลรองกวาง 

1. นางสาวพิมพชนก สุนทร 
2. นางสาวนารีรัตน แกวสุทธิ 
3. นางสาวประภสัสร กอนแกว 
4. นางสาวศรัณยา สายถ่ิน 
5. นางศรีรัตน อินถา 
6. นายวิชานุสรณ ปนนิตามัย 
7. นายวีรชัย จิตประสาร 
8. นางทัศนีย บุญอริยเทพ 
9. นางไพรวรรณ เข่ือนแกว 
10. นางม่ิงขวัญ ปนตา 
11. นางอัจฉรา จิตจง 
12. นายเอกลักษณ ดอกนอย 
13. นางสาวกัญญาภัค ใบยา 
14. นางจันทรเพ็ญ บรรเลง 
15. นางจินนา รสเขม 
16. นางสาวจุฑากาญจน วิหก 
17. นางทิพากร ไดพร 
18. นางสาวนฤมล แกวกองมา 
19. นางสาวปยะธิดา กิกลิ้ง 
20. นางสาวมนตนที เปงวงค 
21. นางสาวรุงลาวรรณ กุณาปาน 
22. นางสาวสายสุดา อินทราวุธ 
23. นางสุพัฒศร สมบูรณ 
24. นายทวีชัย ใจกองแกว 
25. นายศิริพงษ พรมจินา 
26. นายสรพงศ ชื่นสมบัติ 
27. นายสําราญ กาศสุวรรณ 
28. นางขวัญใจ เพ่ิมพูล 
29. นางสาวจรีพันธุ เพชรหาญ 
30. นางสาวจินตนา เหลี่ยมศรี 

31.นางสาวจิรัญา.....



31. นางสาวจิรัชญา พรมจินา 
32. นางสาวชนิกานต หม่ืนโฮง 
33. นางสาวดวงเดือน กมลพิทักษกุล 
34. นางสาวทิวาศัย ธรรมสอน 
35. นางธิดา นาคสกุล 
36. นางธิภาพร อัฐวงศ 
37. นางสาวนุชาวดี วีระคํา 
38. นางปยฉัตร ขันติศิวนนท 
39. นางปยะมาศ กําทอง 
40. นางพรอมพันธ คุมเนตร 
41. นางสาวยอดขวัญ ธรรมสอน 
42. นางสาววรรณจักร คงสุนทร 
43. นางสมศรี หม่ืนโฮง 
44. นางสวลี  พ่ึงราษฎร 
45. นางสายรุง ใจนนที 
46. นางสาวหัทยา ขันคํามาละ 
47. นางสาวอัจฉราพรรณ วรรณจรรยา 
48. นางสาวอุบลวรรณ กุลสันต 

หมายเหตุ 1. การเรียงลําดับตามนี้มิไดเปนการเรียงตามลําดับคะแนนแตอยางใด
2. ระดับดีเดน ไดแก ขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติราชการ ระหวาง 90-100 คะแนน



บัญชีแนบทายรายชื่อขาราชท่ีมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน 
ตามประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร เรื่อง ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 

รอบท่ี 1/2564 (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564) 
หนวยงาน โรงพยาบาลรองกวาง 

1. นายณธกร ประสารยา 
2. นายธงไทย ปติพุทธิพงค 
3. นายธวัชชัย เวียงนาค 
4. นายอนวัช หมูนอย 
5. นางขนิษฐา จันทราทิพย 
6. นางจินตนา ใจกองแกว 
7. นางสาวจีราภรณ ฮายโคง 
8. นางสาวฉัตรฑริกา หม่ืนโฮง 
9. นางสาวชุลีรัตน ธเนศสกุลวัฒนา 
10. นางสาวธภัคนันท อินทราวุธ 
11. นางสาวนิตยารัศม์ิ มณีทิพย 
12. นางบานเย็น ถุงเงิน 
13. นางสาวประทิน สวุรรณประกาย 
14. นางสาวพัชราภรณ บุญสูง 
15. นางสาวพัฒนนรี ธรรมสอน 
16. นางสาวพิชามญชุ มูลมณี 
17. นางสาวพิศชนก สีนุย 
18. นางภารวี ศักดิ์สิทธิ์ 
19. นางสาวลิดา ทุงสงค 
20. นางวัชรี ผลมาก 
21. นางวาสนา อัฐวงศ 
22. นางสาววิไลวรรณ เปนดี 
23. นางศรียา ถานะวุฒิพงศ 
24. นางศิริลักษณ กองลี 
25. นางสัญญา สิริพงศพันธุ 
26. นางหทัยกาญจน รักสกุลแกว 
27. นางอนุลักษณ ใจวงศ 
28. นางอรอุรา กาทองทุง 
29. นางสาวอันทิรา บังวรรณ 
30. นายวีรภัทร ฟูอานันท 
31. นางสาวตรีรัตน ธเนศสกุลวัฒนา 
32. นางสาวสุวภาคย สุขสําราญ 

33. นายทิวสน......



33. นายทิวสน สายสีนพคุณ 
34. นางกรรณิกา คําเขียว 
35. นางกันยา อยูรอด 
36. นางจารุวรรณ มาหลวง 
37. นางจินตนา นามวงค 
38. นางสาวจุรีรัตน เหลี่ยมสี 
39. นางสาวฐิติวัลค วุฒิชัยวงศ 
40. นางสาวนัทธมน สวนศิลปพงศ 
41. นางสาวนิลาวัณย ศรีเรือง 
42. นางเนาวรัตน เกิดแสงสุริยงค 
43. นางประเทือง ถ่ินทิพย 
44. นางพนมวัลย พรมจินา 
45. นางพรสินี จินายะ 
46. นางยุพดี วุฒิเจริญ 
47. นางสาววันวิสา เพ่ิมเยาว 
48. นางวิลาลักษณ นาบุญมี 
49. นางศรัญญา อัฐวงศ 
50. นางสรรพพร พิรณฤทธิ์ 
51. นางสาวสุพรรษา จันทะวัน 
52. นายวีระพล จันทรสุข 
53. นายอดิศร รัตนวรพันธุ 
54. นางธัญญารัตน จันเสนา 
55. นางรุจิรตา ดวงโฮง 
56. นางสาววิลาวัลย จันทรกระจาย 
57. นางสุพัตรา แสวงหา 
58. นางสาวสุพิชญา วงคษา 
59. นางพรรษา ปญจะศรี 
60. นางอรวรรณ เหลาศุภวณิชย 
61. นางศิริขวัญ ไขคํา 

หมายเหตุ 1. การเรียงลําดับตามนี้มิไดเปนการเรียงตามลําดับคะแนนแตอยางใด
2. ระดับดีมาก ไดแก ขาราชการท่ีมีผลการปฏิบัติราชการ ระหวาง 80-89.99 คะแนน



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2563 

สําหรับหนวยงานโรงพยาบาลรองกวางจังหวัดแพร 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลรองกวาง 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลรองกวาง 
วัน/เดือน/ป :  10  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

หัวขอ :ประกาศโรงพยาบาลรองกวาง เรื่อง  ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1/2564 ( ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง31 มีนาคม 
2564 ) 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ประกาศโรงพยาบาลรองกวาง เรื่อง  ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1/2564 ( ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 
2564) 
Linkภายนอก : ไมมี 
หมายเหตุ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล              ผูอนุมัติรับรอง 
      วิชานุสรณ ปนนิตามัย          รุงกิจ  ปนใจ 
 (นายวิชานุสรณ ปนนิตามัย)            (นายรุงกิจ  ปนใจ) 
 ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                   ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ 

  รกัษาการในตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล 
   วันท่ี 10 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2564           วันท่ี 10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2564 

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
วีรชัย  จิตประสาร 

(นายวีรชัย  จิตประสาร) 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

วันท่ี 10  เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 




