
                                                                                             

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงพยาบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.  ๐ ๕๖78 6452 -4 

ที ่พช ๐๐๓๒.301/4825                               วันที ่   10  มิถุนายน    ๒๕๖4 

เรื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีในระดับดีเด่นและดีมาก  
           รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง 

                 ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
 & Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดัชนีชี ้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ที่แสดงถึงการประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ ตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment) ในส ่วนของ EB ๘ และเสนอขออนุญาตนำ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Link แสดงหลักฐานช่องทางที่เผยแพร่จากเว็บไซต์หน่วยงานเพ่ือเป็นหลักฐาน
ในระบบ MITAS นั้น 

ในการนี ้ กลุ ่มงานบริหารทั ่วไป  โรงพยาบาลวังโป่ง จึงขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
 (นางสุภาวดี  ตั้งเมืองทอง) 

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
 

        อนุมัติ/ลงนามแล้ว 
 
   
 

               (นายสุรศักดิ์  จันทร์เกตุ)                                       
                นายแพทย์ชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง                

              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง    
 

 



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.วังโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 11

นายจรูญ เบ้าชารี

นายชินกฤต อิศราภรณ์

นางสาวขวัญดาว เชื้อสะอาด

นางสาวธนาภรณ์ โทศิริกุล

นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี

นางสาวประวีณา สีหะวงษ์

นางสาวปิยนุช มั่นคง

นางเปรมฤดี แสงคำ

นางสาวมินตรา อันภักดี

นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา

นางสาวสมทรง สีที

นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง

นางสาวอรุโณทัย พุทธสิมมา

นางอักษิพร บุญแจ้ง

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นางวัชราภรณ์ เมฑา

ดีมาก 3

นางสาวพิกุล ลีลา

ดีมาก 6

นางกุลวลี สังข์ไทย

นางสาวเพ็ญแข อยู่เสดียง

นางสาวมณฑา ศรีทอง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.วังโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสุนิสา ขันทอง

นางสาวสุรีพร คชรินทร์

ดีมาก 8

นางวิไล ชูเมือง

ดีมาก 10

นายณัฐพงษ์ ไชยวุฒิ

นายณัฐวัฒน์ เปรี่ยมงูเหลือม

นายพีรกาญจน์ สุวรรณพงษ์

นายพีรณัฐ ศิริลักษณมานนท์

นายไพรัตน์ ฉัตรทอง

นายไพโรจน์ สุรัฐนันทศิริ

นายสุวินนท์ พฤกษ์วัฒนาชัย

นายอนุสรณ์ แก้วเพียร

นางสาวกนกพร ศิริ

นางสาวกมลรัตน์ พักผ่อน

นางสาวกันทิมา กงยนต์

นางสาวกาญจนาถ คงสมเพชร

นางสาวจารุวรรณ สิงห์อินทร์

นางสาวจิตรา อินปลัด

นางสาวจินดานุช อิ่มสุขศรี

นางสาวดาราลักษณ์ โนธายะ

นางธนิษฐ์อร สุรัฐนันทศิริ

นางนิธินันท์ สกุลทอง

นางสาวบุณยาพร บุณยศิวาพงศ์

นางสาวปริญญา ป้องภัย



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.วังโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวมันทนา คำสอนทา

นางวชิระพัทธ์ โนวังหาญ

นางสาววันวิสาข์ กองทรง

นางวีณา ศรีเบญจมาศ

นางสาวศิลป์ปัญญาศรี คล้ายทอง

นางสาวหทัยชนก พรมภักดี

นางสาวอรทัย แร่นาค

นางสาวอรุณสวย เมืองชื่น

นางสาวอัจฉรียา พินิจนัย





บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายนิกรม หาญยากรณ์

นายประจวบ เอี่ยมป้อ

นายศิวนัฐ เรือนติ๊บ

นางรจนาพร วัฒนสุข

ดีเด่น 10

นายอดิศร วรฉายสมบัติ

นางศุภพิชญ์ ไสยาทา

ดีเด่น 11

นางณัฐสินี จันสอน

นางพัชรินทร์ สมศักดิ์

ระดับดีมาก

ดีมาก 10

นายพงศกร มากมี



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 7

นางสาวศรัญญา งามนิมิตร

ดีเด่น 9

นายขรรชัย สุวรรณชาติ

ดีเด่น 10

นายอิทธิพล มหาเดช

นางสาวเพชรนัน ตระกูลพานิช

นางไพลิน สีสัตย์ซื่อ

นางสาววลี คำมี

ดีเด่น 11

นางประภาพร สมวานิช

นางมนัสนันท์ เอี่ยมศรี



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายณัฐภัทร ซอนจำปา

นายพีรณัฐศักดิ์ เงินจันทร์

นายอนุรักษ์ เถื่อนเทียม

นางสาวน้ำทิพย์ มุมมาลา

นางสาวรชยา กันต์โฉม

ดีเด่น 10

นายปัณณวิชญ์ กำแพงงาม

นางสาวชฎากร บุญสิน

นางสาวนิภาพร พูลศรี

นางสาวบสพร อนุสรณ์พาณิชกุล

ดีเด่น 11

นายณัฐดนัย ปิตุจาตุรนต์

นางสาวกันต์กนก แพงหลวง

นางศันสนีย์ แก้วพวงคำ

นางหนูพิศ บุญสุวรรณ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 10

นายวินัย แป้นวงษา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นางสาวกิ่งฟ้า กิ่งกันยา

นางสาวรวิสรา คำยันต์

ดีเด่น 10

นายวิไชยัน สีหะวงษ์

นางสาวอรนิตย์ แก่นนาค

ดีเด่น 11

นางสาวกมลชรัตน์ รักก้อน

นางสาวกานติมา ศรีสมศักดิ์

นางจรี คงอยู่

นางสาวจิตรดา ตี๋จ๋อย

นางสาวนันทพร อินทนิล

นางสาววรรณฤดี เมืองอินทร์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 7

นางบุษราคัม โพธินนท์คำสี

ดีเด่น 10

นางมธุรส ทับแย้ม

ดีเด่น 11

นายสุเมธ กองประดิษฐ

ระดับดีมาก

ดีมาก 5

นางสาววณิชยา ทองมา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานนิติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 10

นางสาวธิวาพร จันทร์ขาว



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นางจิราพร คุ้มสี

นางณฐกร สินทา

นางสาวพิชญาภัสสร์ ชาญเดช

นางพุธสดี จันทร์เหม

ดีเด่น 10

นางสาวคนัมพร พรมอ่อน

ดีเด่น 11

นายวสันต์ พลพระราม

นางกิ่งแก้ว คลังเขษม

นางสาวจิรารัตน์ ทิพย์วรรณ์

นางธีริศรา กระจาด

นางสายฝน ชัยสุทธิสุนทร

ระดับดีมาก

ดีมาก 10

นายธาวิน ปาแก้ว



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นางสาวปุณิกา ฉวีทอง

นางสาวภัทรสุดา สุวรรณ์

นางสาวอ่อนตา แก้วเทศ

ดีเด่น 10

นางสาววิภาลักษณ์ สิงห์เผ่น

นางสมธิดา เบียร์ดี



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายศิริชัย แก้วพวงคำ

ดีเด่น 10

นางสาวขวัญดาว ตรีศูนย์

นางยศวดี บุญแจ้ง

นางรัตนา ฟักน้อย

ดีเด่น 11

นางจีราพร แจ่มปัญญา

นางชื่นฤดี รบชนะ

นางศณิชชญา คนมาก



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 5

นายธรณิศวร์ บุญแข็ง

ดีเด่น 9

นางจินตนา จิตนุ่ม

นางสาวสุภาวดี แก้วใหญ่

ดีเด่น 11

นายพงศ์วณิช เจริญธีรวุฒิ

นายสรวิศ ลำทา

นางสาววิชชุดา วิชชาชัย

ระดับดีมาก

ดีมาก 5

นายวุฒินันท์ ทัพทวี

ดีมาก 7

นายศุภชัย ทักษิณ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายวีระพงษ์ ปิ่นเมือง

ดีเด่น 10

นายจีระศักดิ์ ทองรัก

ดีเด่น 11

นางอานันตยา นอรัตน์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นางศิริวรรณ พลกลาง

ดีเด่น 10

นายจิโรจน์ ใจยอง

นายปกรณ์ เกียรติวุฒิอมร

นายสุรชาติ กองสังข์

ดีเด่น 11

นายกัมปนาท รูปขาว

นางสายฝน เพชรสิม

นางสุมิตรา ยศปัญญา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นางสาวรัศมน บำรุงผล

ดีเด่น 10

นายสิทธิพร เข็มราษฎร

นางสาวจันทิมา อยู่ถมสังข์

ดีเด่น 11

นายปิติเกียรติ โปร่งฟ้า

นางพิมพรรณ สุขเสถียร



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายกอบชัย จิรชาญชัย

นายธีรพจน์ ฟักน้อย

นายศักรินทร์ ธนเกียรติสกุล

นายศุภสิทธิ์ สุขี

นายสัมฤทธิ์ สุขหร่อง

นายสุรศักดิ์ จันทร์เกตุ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มแพทย์ปี1(กองกลาง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 7

นายสหวรรษ วรรธนทวาทศ

นายสุนิธิ เต็มผลทรัพย์

นางสาวกัญชริญา ลาภธนวงศ์

นางสาวกานต์ธิดา อักษร

นางสาวจุฑาธิณินท์ ผิวผ่อง

นางสาวเชอรี่ กริฟฟิท

นางสาวทักษพร บัณฑุชัย

นางสาวปภิญญา ชาญภิญโญ

นางสาวพรรณภา หอมอ่อน

นางสาวพิมพ์ญา ดาวสดใส

นางสาวแพรวพรรณ พานทอง

นางสาวภคนันท์ เทียนสีม่วง

นางสาวภัทรวริณ รุ่งทอง

นางสาวฤทธิ์ธาดา อุสาคู

นางสาววรวรรณ สายคุณากร

นางสาวศศิวิมล พวงคำ

นางสาวสุดารัตน์ ขุนศรี

นางสาวหยาดเพชร พรบัณฑิตย์ปัทมา

นางสาวอรัชพร เสนนะ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายดิลก อ่อนลา

นายธีระวัฒน์ คำโฉม

นายบารมี อินทกนก

นายพรสิทธิ์ ศรีสุข

นายภูมินทร์ คำหนัก

นายมานพ เงินโฉม

นายวัฒนศักดิ์ จันทร์แปลง

นายศิริ สุนรีย์

นายสมเกียรติ แสงสีดา

นางนรีรัตน์ ไชยอัครกัลป์

นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่าง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กลุ่มหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 7

นางสาวนภาพร พิมพ์สิงห์

ดีเด่น 9

นายชาติชาย สมวานิช

นายณัฐศิษฐ์ พรหมเมือง

นายนาวี นุชชม

นายพชร มาเทียน

นายศิริศักดิ์ จันทร์ดี

นายสมนึก ธีระภัทรานนท์

นางสาวกรรณิกา สหเมธาพัฒน์

นางชลิตดา อุดมรักษาสกุล

นางบุษยา จันทรสุกรี

นางพยอม เพชระบูรณิน

นางมยุรา ศิริวัฒน์

นางสุภาวดี ธรรมโกศล



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.เขาค้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นางวรพร เกียรติวุฒิอมร

ดีเด่น 10

นายธนัช ตันหยงทอง

นางเฉวียน เพียรพลาวุธ

ดีเด่น 11

นายนรัญธกร สมรูป

นายผดุงเกียรติ การะสิน

นายภมรศักดิ์ อินสลุด

นายวิทยา ธรรมชัย

นายอนุพงษ์ เพียรพลาวุธ

นางสาวกุลพรภัสส์ หมื่นจันทร์

นางสาวชญานิศ จันทร์แสงศรี

นางชุลีพร พงษ์ปรีชา

นางสาวฐิญาภัณณ์ เบ้าชาลี

นางนพรดา เมธาสุวภัทร

นางสาวบุษกร วราอัศวปติ

นางสาวปนัดดา โรจนโรวรรณ

นางสาวปัณณธีรา ศรีเลย

นางปิยพร ศรลัมพ์

นางสาวพรประเสริฐ ชุ่มกลัด

นางสาวพรสุดา คำภีร์

นางสาวพิชญาวี สังข์ทอง

นางรัตนา จันทร์คำ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.เขาค้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางเรียมรักษ์ บุญตาปวน

นางสาววชิราภรณ์ เชิดธนากร

นางสาววิมลสิริ วันดี

นางสาวสมถวิล ไชยชาญ

นางอรุณศรี ศรีสมบูรณ์

นางสาวอาภากร   วิทยเจริญพงษ์

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นางสาวเพียงใจ กิจธร

ดีมาก 6

นางเพ็ญพักตร์ จันทรังษ์

ดีมาก 7

นางสาวชนิศา มานักฆ้อง

ดีมาก 8

นายเจษฎากร จรรยวัฒนสกุล

นายภัคนรินทร์ ชัยดิษฐ์

นางสาวกรุณา สายอะภัย

นางคำพา อินทมงคล

นางณัจฉรียา สุขย่น

นางณัฐธยาน์ ธำรงธันยธรณ์

นางสาวณัฐธิดา เหล่ากาวี

นางเตือนใจ แสนเรืองเดช

นางสาวนงลักษณ์ คำแพง

นางนฤมล ถาเตรียม

นางนิตยา เทศโล



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.เขาค้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวปกิตตา มิยา

นางสาวปัทมพร สิมมา

นางพัชรินทร์ โคตรหนองเกิน

นางเพ็ญนภา นูสาสุวรรณ์

นางสาวรุ่งนภา แซ่ลี

นางสาววนาลี ดอนนุชไพร

นางสาวศิรปภรณ์ ทองเปิ่ง

นางสาวศิริวรรณ ไวยวงค์

นางสาวสุนิตา เกตุดี

นางอัญชลี การะเกตุ

ดีมาก 10

นายเทอดพงษ์ สิงหะวงค์

นางสาวกัลยา สังข์เทศ

นางดัชรีย์ ชาญพิพัฒนชัย

นางสาวประคอง อินสอน

นางสิณีณาฎ เพ็งแสวง

นางสาวสุรีฉาย แก้วเจิม

นางสาวสุรีพร ตาจันทะ

นางสาวหนูออย ผิวคล้าม

นางอัจฉรา รามศิริ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ชนแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 1

นางธัญญวรรณ ชุนศิริทรัพย์

นางบัณฑิตา ภูยาธร

ดีเด่น 9

นางสาวจุฑามาศ ป้องคำ

นางสาวปวรวรรณ ปัดภัย

นางสาวภัสรา พวงมาลี

นางสาวมนัส อินสำเภา

นางวรรณา สังข์แก้ว

ดีเด่น 10

นางมาเรียม คำสะอาด

นางสาวรุ่งนภา ปลื้มบุญ

นางสมร สิมะรักษ์อำไพ

นางสุภัทรา พลับพลา

นางสาวอมรรัตน์ จงกล้าหาญ

นางอำพร กามล

ดีเด่น 11

นายเกษมศานต์ บุญจันทร์

นายเฉลิมพล ส้มแก้ว

นายณัฐพงศ์ ธีรศานติพันธ์

นายดนุพล วรรณชัยสม

นายปฏิเวธ พรหมราช

นายพงศกร ทรงชัยมงคลสวัสดิ์

นายพชร เรืองมนต์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ชนแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายพนา ชูเชิด

นายพรเทพ สุวรรณ

นายเพิ่มพงศ์ พึ่งเมือง

นายภควัฒน์ แป้นวงษา

นายภัทรนันต์ มีช้าง

นายภิธิพัฒน์ สอาดเมือง

นายวชิรชัย สิริภัทรชัย

นายวัฒนา คลังเขษม

นายสิริกร แซ่ด่าน

นายสุชาติ อุดม

นายสุทธิศักดิ์ ม้วนชาวนา

นายเอกชัย สีทาสังข์

นางสาวกรทิพย์ พึ่งเมือง

นางสาวกัญญาภัทร ดวงสุวรรณ

นางสาวกาญจนาพร ขันคำนันต๊ะ

นางขนิษฐา พุทธคุณ

นางสาวขวัญชนก ขันธ์เขตต์

นางสาวจันทรประภา ดวงอุปปะ

นางจิตรลดา ไพศาลทรัพย์ถาวร

นางจุฑาทิพย์ ปานชัย

นางจุฑารัตน์ เมืองพรวน

นางจุไลลักษณ์ ชูเชิด

นางสาวเจติยาพร เขื่อนแก้ว

นางฉัตรภรณ์ ปานเพชร



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ชนแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวชลธิชา ระดมทอง

นางสาวชิดชนก อัมพวานนท์

นางสาวณัฏฐา พันธ์ที

นางเต็มดวง แซมสีม่วง

นางสาวนรินทร์ ทาชาติ

นางปุณิกา จันทร

นางพจมาลย์ อาษา

นางสาวพศวีร์ อุ่นแก้ว

นางสาวพิมลรัตน์ ม่วงศรี

นางภัทรชนนท์ เพ็ญสุภา

นางภาวินี จุลสุข

นางสาวมนัสชนก ตุลพงษ์

นางยุพิน ภักดี

นางรัชนีกร โลหะนาคบุตร

นางสาวรุ่งอรุณ กันแตง

นางสาวลวิตรา สายธนสิน

นางสาววรณัน บุญจวง

นางวรรณเพ็ญ นาวิชา

นางวราภรณ์ คลังเขษม

นางสาววันวิสา กันยาประสิทธิ์

นางวารุณี ทับแสง

นางสาวศรัญญา แสนสุข

นางสาวศศิธร ทองปน

นางสาวศิริพร เพชรนิตย์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ชนแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวศุภนิยา สัทธานนท์

นางสาวศุภิดา พรมท่อน

นางสาวสถิตาพร กองพล

นางสมร คำโฉม

นางสิริพรรณ มากแก่น

นางสาวสุกัญญา ตุลพงษ์

นางสุดใจ บัวกลม

นางสุนทริกา ช่วงวิไล

นางอังคณา หอมชื่น

ระดับดีมาก

ดีมาก 3

นายพรเลิศ ทองพูน

ดีมาก 10

นายกฤษณ์ปภัทธ์ แก้วยม

นายคมสัน ปานเพชร

นายชินภัทร เหลามี

นายชินวัตร ช้อนศรี

นายฐกฤตธรณ์ สียา

นายธนกร มีนนท์

นายพนัส โพธิ์เส็ง

นายวิทิต ภูยาธร

นายวุฒิพงษ์ แก้วสุวรรณ์

นางสาวกณิศา แก้วเหลี่ยม

นางสาวกัญญารัตน์ สมัคการ

นางสาวการเกตุ กันยา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ชนแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางคุนัญญา อินทร์สุธา

นางสาวจริญญา แก้ววิลัย

นางสาวจริยา คำแก้ว

นางชนันท์ธิดา สียา

นางสาวชมชนก เสมงคล

นางณัชชา ศรีจริยา

นางสาวดวงกมล สุขม่วง

นางดวงนภา วิศิษฐพันธ์

นางสาวธัญญา พิมสิงห์

นางสาวนงลักษณ์ จันกิจ

นางสาวนัชชา ศิลกุล

นางเบญญาภา บุญจันทร์

นางสาวปิยะนุช ประสงค์ผล

นางพัดชา โวหารคล่อง

นางพิมลรัตน์ วนาวัลย์

นางภัทราวดี จุลพล

นางสาวมยุรฉัตร หาญคำ

นางสาวลัดดาวัลย์ หาญชนะ

นางสาวลัลญตา โกษาจันทร์

นางสาววรรณศิริ ทิพย์โพทอง

นางสาววัลลี พวดขุนทด

นางสาววารุณี กุลนะ

นางสาววาสนา เดชะธีรประภา

นางสาววิมลมาศ พิกุลทอง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ชนแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวศศิธร อนันต์สลุง

นางสาวศิลัดดา แพงคำสอน

นางสุดรัก อาจบัว

นางสาวสุรีย์พร อาระยะ

นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณภักดี

นางสาวโสรยา สุขเสนา

นางสาวอังศุมาริน เจริญรัตน์

นางสาวอังศุมาลิน ตรีศูนย์

นางสาวอุมาพร ศรีเทศ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.น้ำหนาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 11

นางสาวประกายฟ้า ศรีจันทร์

นางสาวยุพา เกิดแสง

นางสาวรัตติกาล สีมุเทศ

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นางสาวพรนรินทร์ อุดพ้วย

ดีมาก 3

นายจเร หงษ์ทองคำ

นายมนตรี ทรัพย์สิน

นายวิทูร ศรีคำ

นางนัยนา เห็มทิพย์

นางสาวนุชธิดา คำดี

นางสาวพนิดา ชูพันธ์

นางสาวพรสุวรรณี วันทมาตร

นางสาววรรณวิมล เหลือล้น

นางสาววิลัยพร วันนา

นางสาวศิริวดี พรมสุนทร

นางสาวสุพรรณี ฤาชา

นางสาวอภิญญา แก้วแพง

ดีมาก 4

นายอนิวัฒน์ ดาจันทา

นางสาวทิพย์ฤดี สีมา

ดีมาก 5



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.น้ำหนาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุกฤษฎิ์ รุจิราวรรณ

นางสาวนุจิฬาภรณ์ ศิริไมย

นางสาววริศรา มารยาท

นางสาวสุจิตตรา มาลาด

นางหนึ่งฤทัย กาศสกุล

นางสาวอรอุมา อุ่นแก้ว

ดีมาก 6

นางสาวจรูญลักษณ์ เสาแก้ว

นางสาวนฤมล เพราะไธสงค์

นางสาวเพชรนารี ดวงจันทร์

นางสาวสมประสงค์ สมรูป

ดีมาก 7

นายนิติกร ภูมิเขียว

นางสาวณัฏยา สมจิตร

นางสาวปวีณา หาญนาแซง

นางสาวอลิษา พันเงิน

ดีมาก 8

นางสาวเนตรวิไล บัวไพริน

นางสาวปิยมาศ ผิวผ่อง

นางสุรีรัตน์ แสงสุวรรณ

ดีมาก 9

นางสาวศิริ เพชรไพลิน โกวิทยานนท์

ดีมาก 10

นางสาวฉัตรวิสาข์ บุญศรี

นางเพ็ญพิชญา ขวัญสวัสดิ์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายนัธทวัฒน์ เกศทอง

ดีเด่น 10

นายธันวา ถาโน

นางสาวกาญจนา วงศ์ตระกูลชัย

นางชมัยพร ขันติยะชัย

นางสาวธัญญ์วรัท ทองขวัญ

นางพิมพิลา ประเสริฐผล

นางมณีรัตน์ จิตนันท์

นางสาววรารัตน์ อุ่นตระกูล

ดีเด่น 11

นายกฤษฎา ขวัญแสน

นายจิตรกร สุวรรณทา

นายธนพนธ์ บุตรพิมพ์

นายศุภชัย กันนิล

นายสุเทพ นวลสวาท

นายโสภณ มั่นถาวรวงศ์

นางสาวกชกร ถิ่นนาราม

นางสาวกณิษฐา ทนงศิลป์

นางสาวกวินญ์ ทองน้อย (กาญจน์นิธินนท์)

นางสาวกันติมา สงประเสริฐ

นางสาวขนิษฐา วัณพงษ์

นางคำภา อยู่สุข

นางสาวจามจุรี ยอดบุตรดี



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางจิตตรา พิมพ์ประสานต์

นางสาวจุฑามาศ กะตะศิลา

นางช่อลัดดา อ่าวสมบัติกุล

นางสาวณัฐนิชา เรืองโรจน์

นางณัฐมน คำนัด

นางสาวนงชนก (วิสาลินี) รัชทินพันธ์

นางนวลฤทัย ศรีวังคำ

นางสาวนิรมล ตรีธนสมบัติ

นางสาวบุหงา วัณพงษ์

นางสาวเบญจรัตน์ แคชัยภูมิ

นางเบญจวรรณ พรหมแพทย์

นางสาวพรสุดา คีรีรัตน์สกุล

นางสาวภัทรพร เชยสุวรรณ

นางภัทรา คชประเสริฐ

นางสาวมาริษา มาสอน

นางสาวมินตรา ไตยนำ

นางสาวรำไพ ทองวัน

นางวรรณภา สุทธิประภา

นางวิภารัตน์ พรหมมาก

นางสาวศุภลักษ์ จิ๋วใจธรรม

นางสโนว์ ธรรมชาติอารี

นางสาวสมร ประทุมไทย

นางสาวสรวงสุดา สว่างใจ

นางสุรัชนี สุธีบรรเจิด



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวอนันตญา อนันตวงค์

นางสาวอรทัย แก้วเจิม

นางสาวอรสา ราชอินทร์ทอง

นางสาวอรุณี กิ่งนอก

นางสาวอุทุมพร พงษ์ศักดิ์ศรี

ระดับดีมาก

ดีมาก 6

นายจิรายุ เอื้อวิริยานุกูล

นายบดินศักดิ์ กันต๊ะ

นายปุณพงศ์ ชุ่มเมืองปัก

นายสุประดิษฐ์ กองประดิษฐ

นางสาวนิตยา ทองคำพิน

นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ยังประเสริฐ

นางปานจันทร์ คงจำนงค์

นางสาวพิชญา ดาวสดใส

นางสาวรัชดาพร นาคหรั่ง

นางเรศิตา จอมประดิษฐ์

นางสาววรัญญา ผิวผ่อง

นางอรพินธ์ ทองมา

ดีมาก 10

นายเกียรติศักดิ์ อนันต์สลุง

นายปัญญา ทองดี

นายวุฒิพงษ์ เจริญสุข

นางกนกวรรณ มาคำ

นางสาวจรรยา ศุภลักษณ์วัจนะ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวจินตนา สายแก้วมา

นางชะวิก กันยาประสิทธิ์

นางสาวณัฏฐินี ลิ้มเจียมรังษี

นางณัฐธยาน์ ทองปิ่น

นางสาวดวงสมร หงษ์โต

นางสาวดาราวรรณ สุจริต

นางสาวเติมศิริ กุมสติ

นางสาวธนพร พัฒนวศิน

นางสาวนริสา ขำบางยาง

นางสาวนันทินี กะรินตา

นางสาวนิตยภัทร์ จันทร์ดี

นางสาวบุปผา ลีฉลาด

นางสาวปพิชญา ทองรอด

นางสาวปรารถนา ป้องแก้ว

นางปวีณา พฤกษาประทีป

นางผ่องศิณี มาจาก

นางสาวพรศิริ หิรัญวิริยะกุล

นางสาวพริสา วสิตานนท์

นางสาวพันธิพา โตวรกุล

นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ตั้งกฤตยกวิน

นางภัทรานิษฐ์ ทองปิ่น

นางสาวระพีพรรณ ดาวสดใส

นางรัชณี กองคำ

นางสาวรุ่งนภา สิงห์เส



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางรุจิรา จิตระกูล

นางลฎาภา สมประศาสน์

นางสาวเลอลักษณ์ ปราบมนตรี

นางสาววัชรา ภุมมา

นางสาววารินทร์ ช้างทอง

นางวาสนา ถวิลถึง

นางสาววิไล ไชยณรงค์พรศิริ

นางศริยา มณีแก้ว

นางศศิภา สายคำติ่ง

นางสาวสมควร โคตรสุวรรณ์

นางสาวสุพรรณี กังขอนนอก

นางสาวสุรัชนา แก้วจรูญ

นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองปิ่น

นางสุวิภรณ์ จรรยาขันติกุล

นางสาวอนุสรา กุดไธสง

นางอาทิตยา คำมี

นางสาวอาภัสรา ทองไทย

นางสาวอาภาภรณ์ ตระกูลสุขรัตน์

นางอุดมลักษณ์ บัวทอง

นางสาวอุษมา พิริยโภคัย



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.วังโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 11

นายจรูญ เบ้าชารี

นายชินกฤต อิศราภรณ์

นางสาวขวัญดาว เชื้อสะอาด

นางสาวธนาภรณ์ โทศิริกุล

นางสาวประภาพรรณ เนตรแสงศรี

นางสาวประวีณา สีหะวงษ์

นางสาวปิยนุช มั่นคง

นางเปรมฤดี แสงคำ

นางสาวมินตรา อันภักดี

นางวิไลวรรณ พุทธสิมมา

นางสาวสมทรง สีที

นางสุภาวดี ตั้งเมืองทอง

นางสาวอรุโณทัย พุทธสิมมา

นางอักษิพร บุญแจ้ง

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นางวัชราภรณ์ เมฑา

ดีมาก 3

นางสาวพิกุล ลีลา

ดีมาก 6

นางกุลวลี สังข์ไทย

นางสาวเพ็ญแข อยู่เสดียง

นางสาวมณฑา ศรีทอง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.วังโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสุนิสา ขันทอง

นางสาวสุรีพร คชรินทร์

ดีมาก 8

นางวิไล ชูเมือง

ดีมาก 10

นายณัฐพงษ์ ไชยวุฒิ

นายณัฐวัฒน์ เปรี่ยมงูเหลือม

นายพีรกาญจน์ สุวรรณพงษ์

นายพีรณัฐ ศิริลักษณมานนท์

นายไพรัตน์ ฉัตรทอง

นายไพโรจน์ สุรัฐนันทศิริ

นายสุวินนท์ พฤกษ์วัฒนาชัย

นายอนุสรณ์ แก้วเพียร

นางสาวกนกพร ศิริ

นางสาวกมลรัตน์ พักผ่อน

นางสาวกันทิมา กงยนต์

นางสาวกาญจนาถ คงสมเพชร

นางสาวจารุวรรณ สิงห์อินทร์

นางสาวจิตรา อินปลัด

นางสาวจินดานุช อิ่มสุขศรี

นางสาวดาราลักษณ์ โนธายะ

นางธนิษฐ์อร สุรัฐนันทศิริ

นางนิธินันท์ สกุลทอง

นางสาวบุณยาพร บุณยศิวาพงศ์

นางสาวปริญญา ป้องภัย



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.วังโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวมันทนา คำสอนทา

นางวชิระพัทธ์ โนวังหาญ

นางสาววันวิสาข์ กองทรง

นางวีณา ศรีเบญจมาศ

นางสาวศิลป์ปัญญาศรี คล้ายทอง

นางสาวหทัยชนก พรมภักดี

นางสาวอรทัย แร่นาค

นางสาวอรุณสวย เมืองชื่น

นางสาวอัจฉรียา พินิจนัย



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นางสาวศรีมาลา ศรีสุธรรม

ดีเด่น 11

นายนวพรพรหม เนียมถนอม

นายสิทธิชัย พลกลาง

นางกรรณภิรมย์ สุภดาจันสารี

นางกุศล ธรรมวงค์

นางเกตุวรา จันทร์หมื่น

นางสาวขนิษฐา แดงมูล

นางสาวชมพูนุท กลิ่นพ่วง

นางสาวนิศาชล เที่ยงสาย

นางบุษบา จิตต์ภักดี

นางสาวปวีณา สังกรณีย์

นางสาวพัชริดา โอฐน้อย

นางสาวพิไลพร โสประดิษฐ

นางสาวเพชรรัตน์ ล้ำนันท์ธนานนท์

นางสาวรัชนี พิมเสน

นางสาววิชญานิน จันทา

นางสาวศลิษา พูนมี

นางสาวศุจินธร พินเทพ

นางสมถวิล ชาติเผือก

นางสาวิตรี มานะพิชิตวงษ์

นางสาวสุชาดา ชัยโฉม



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวสุดารัตน์ ปานเงิน

นางสาวอนุสรา อินทร์โฉม

นางอมรรัตน์ จันทร์รักษา

ระดับดีมาก

ดีมาก 1

นางสาวนุจรี เสนีรัตน์

ดีมาก 2

นายธีรพงศ์ นิลวรรณ

นายพสิษฐ์ สุพลขันธ์

นางสาวกรรณิกา ทรัพย์ประเสริฐ

นางสาวญาณี อินประดับ

นางสาวดวงตา เคนดี

นางสาวไพจิตร ขวัญใจ

นางสาวสุณิสา ปานเงิน

นางอรวรรณ วิราวรรณ์

นางสาวอารีวรรณ ดุนขุนทด

ดีมาก 4

นายทศพล ศิริวัฒน์

นายยศวันต์ อรรถจิรนานนท์

นายวิชญ์สุพิทย์   สุคันธวณิช

นางขนิษฐา ศรีเมือง

นางสาวขนิษฐา หาญแก้ว

นางสาวจงกลนี เทพศิริ

นางสาวชัด ยุงสันเทียะ

นางสาวชิตชนก เชื้อรอด



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางชุติกาญจน์ ลาภา

นางสาวณัฐณิชา วงษ์สงวนชัย

นางสาวณัฐณิชา เกียรติวัฒนเมธา

นางดารุณี แฝงวัด

นางสาวนัฐกาญจน์ โสภา

นางนิตยา ตะกรุดเดิม

นางสาวนุชนาฏ บุญโรจน์

นางสาวบัณฑิตา   อุดมพิพัฒน์

นางสาวบุษยมาศ สุวรรณชัยรบ

นางสาวเบญจพร จันคำ

นางสาวปรียานุช ช่วยดับโรค

นางปิยพร ขามโคกกรวด

นางพงษ์นิภา พรหมศิริ

นางสาวพัชราวรรณ คำวิเศษ

นางพัทนี เดชธรรมรงค์

นางมณีรัตน์ สุภาวิตา

นางสาวรัชนี กองขมิ้น

นางสาวรุ่งสุริยา สีเต็ม

นางลำยอง โคตรก้ำพี้

นางสาววนิดา โตกราน

นางสาวศรันณ์พร สิงหะพันธุ

นางสาวศิรยา งอมสันเทียะ

นางสาวศิริพร ก้อนแก้ว

นางสายใหม ภักดิ์ชื่น



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวสุพัตรา สว่างศรี

ดีมาก 8

นายฉัตรชัย ขุนแพง

นายอาทิตย์ บัวโฮม

นางสาวกนกวรรณ ทัดแก้ว

นางฉันทะนา เบ็ญมาศ

นางสาวชดารัช ศรีไสล

นางสาวฐิตาภา ช่วยดับโรค

นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์

นางเทวิการ์ เสียงดี

นางสาวนิภาพร ธรรมจิต

นางสาวพัชรวลัย ชังเภา

นางสาวเพ็ชร์นรินทร์ กลิ่นพ่วง

นางสาวภัทรภรณ์ เขียนประเสริฐ

นางสาวภัสน์ธนมน จำรัสภูมิ

นางภิรญา อนันตเมตตากุล

นางสาวรัชดาพร คำวิเศษ

นางสาวรุจนันท์ วงษ์วิจิตร

นางสาวศศิประภา บุญตั้ง

นางสาวศิริกานต์ เนียมเที่ยง

นางสาวสงวนพร วงค์พรม

นางสาวสมปอง มีสวัสดิ์

นางสาวอภิญญา แก้วบุญ

ดีมาก 10

นายเกียรติศักดิ์ ขวัญพรม



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.ศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายปฐมพงษ์ ปานแสง

นางประดับพร มหายาโน

นางปราณี ใจเฉื่อย

นางรัตนาภรณ์ ปรีชา

นางวรรณิกา พรมไทย

นางสาวสิริฉัตร สมบูรณ์เอนก

นางสาวอุทุมพร ไทยแท้



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.หนองไผ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 7

นายถาวร ดาวสดใส

นางเพชรมณี สุกคง

นางอารีย์ ชวนชม

ดีเด่น 9

นายขวัญยืน จุลศรี

จ่าตรี เจษฎา เขียวอุส่าห์

นายวรวิทย์ ทองน้อย

นางสาวกุลปรียา เอกแก้วนำชัย

นางไกรสร คลังชำนาญ

นางจินตนา ชันดา

นางจีรวรรณ กัญญาประสิทธิ์

นางแจ่มจันทร์ ว่องไวพาณิชย์

นางชฎาภรณ์ ก้อนจันต๊ะ

นางสาวนฤมล พุ่มอยู่

นางสาวนิศาชล ช่างเหลา

นางบังอร ยงท้วม

นางประภาศิริ กัปตพล

นางประเสริฐศรี ชูตระกูล

นางรัชนก หมื่นแก้ว

นางรัตนาภรณ์ อินแนน

นางละโมด มโนนัย

นางสาววชิราภรณ์ วงษ์บูรณาวาทย์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.หนองไผ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาววรรณิศา ผดุงลาภ

นางสาวศรัญญา เจนศิลปกร

นางสังวรณ์ สุทธิประภา

นางสำเภา วังอินทร์

นางสุภาพร โพธิกนก

นางสุมาลี พูลเขตกิจ

นางอาทิตยา อินเทียน

ดีเด่น 10

นางสาวณพัฐอร รุ่งฤทธิ์

นางอนุสรา ทรัพย์เกรียงไกร

ดีเด่น 11

นายปรีชา จุ้มกระโทก

นายปิติ พิทยานุกิจ

นายพงษ์ศักดิ์ ประคองจิตร

นายสุเมธ หาญรักษ์

นายอุทิศ ศรีจริยา

นางสาวดารา สวัสดิ์นะที

นางสาวนริศา อำนวยผล

นางสาวพัชรินทร์ ประยูร

นางพัชรี กฤดิพงศ์

นางพัฒนา ไทยประยูร

นางสาวภัทรา กระต่ายเผือก

นางรักษิตา บุญพรม

นางสาวรุ้งตะวัน จันคณา

นางสาวศิริพรรณ ฤทธิ์รอด



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
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นางศุภกานต์ ตันติเสรีรัตน์

นางสาวสุชานาถ ยุทธวงศ์

นางสุรินทร์ คุ้มดี

ระดับดีมาก

ดีมาก 5

นายธานินทร์ ประเสริฐผล

นางดาวประกาย กุนมล

นางประนอม บุญสะอาด

นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ

นางสาวพิมประภาส์ ลูกแก้ว

นางสาวอัมพร ศรีบุรินทร์

ดีมาก 10

นายกฤตพจน์ จันทร์เดือน

นายจิตรกร วิมาลา

นายจิรวัฒน์ หาญรักษ์

นายธนูศักดิ์ เจนใจ

นายธราดลภ์ ไทยวงศกร

นายธีรภัทร ประเสริฐผล

นายปวริศ จารุทัศน์โรจน์

นายเมธา ชอบดี

นายรชต เจริญวิเศษศิลป์

นายรตานนท์ อ่อนสี

นายวิศัลย์ มุ้ยแก้ว

นายวีระชน พันธะ

นายศุภกิจ คงเกิด
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นายสุรัตน์ สิมมาโคตร

นายอภิวุฒิ สัมพันธ์เวชกุล

นายอิศรา มีศิริ

นางสาวกนกพร กัญญาประสิทธิ์

นางสาวกนกวัลย์ อบถิน

นางกรรณิการ์ หมายมั่น

นางสาวกษมา ศรีสังข์

นางกัญญิกา บุญจันทร์

นางสาวกาญจนา รุ่งสันเทียะ

นางสาวเกวลี หมื่นสม

นางเกศราภรณ์ ราชอาจ

นางไกษร สาระประเสริฐกุล

นางสาวจรรยวรรธ บุญที

นางจิดาภา สุวรรณชาติ

นางจิรสุตา นิลกำแหง

นางสาวจิราภรณ์ คำเมือง

นางสาวชฎาพร หาญรักษ์

นางสาวชไมพร อันภักดี

นางสาวชลนี อยู่สุข

นางสาวชลพร ไกรเพชร

นางสาวชลินี ยิ่งชัดสามารถ

นางสาวชุตินันท์ ธรรมเนียม

นางโชติกา สิมมาโคตร

นางสาวฐิติมา บุญแสน
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นางสาวฑิวรรณา สอนงาม

นางสาวณัฐพร แนวโสภี

นางดาวเรศร์ ทองดี

นางดาวเรือง เมืองใจมา

นางสาวทรายทอง ทองโท

นางสาวธัญญาพร จันทร์สุข

นางสาวธัญญาเรศ สีสัตย์ซื่อ

นางสาวธันย์ชนก จันทร์ชม

นางสาวธิดารัตน์ เชื้อประดิษฐ์

นางสาวนาถสิริ ศิริจันทร์

นางสาวเนตรนภา ดีสะท้าน

นางเนติญา พารพ

นางสาวบงกชรัตน์ เอนไชย

นางบัวแก้ว ตัวดี

นางสาวบุญระมี โกษาจันทร์

นางบุญศิริ วงศ์สร

นางสาวบุษบา อ้อคำ

นางสาวบุหงา อู่เถื่อน

นางปภัชญา สุริยันต์

นางสาวปภาพินท์ เวทยะวานิช

นางประมาพร พิลาวงค์

นางปรียานุช ทองคง

นางสาวปาริชาติ กระรันต์

นางสาวพรทิพย์ ปานเกษม
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นางสาวพรพิมล สีวงษา

นางสาวพัชราภรณ์ อาษา

นางสาวพิชญา เค้าแคน

นางพิมพ์พิชชา หนูคุ้มทรัพย์

นางสาวพิมพ์ศิริ คำสุข

นางสาวพิริยาวดี ทัศนศิริ

นางสาวภวันตรี แก่นสารี

นางภาวนา ไทยรบ

นางสาวมณีรัตน์ คลังมณี

นางสาวมยุรา หาญรักษ์

นางสาวมัทนา เฉลิมมิตร

นางสาวรดา โรจนบัณฑิต

นางสาวรัชนี แสนยากุล

นางสาวลลิตา นาวิชา

นางสาววนิดา สุขวิเศษ

นางสาววรยา บุญเมฆ

นางสาววรัญญา สีเทา

นางสาววรัญญา อยู่บุรี

นางวันทนา สมพงษ์

นางสาววิลาวัลย์ ทองดี

นางสาววิไลพร บุญเรือง

นางสาววิไลวรรณ พึ่งจินดา

นางวิศัลยา สื่อศิริธำรงค์

นางสาวศิริกัลยา อุดมกร
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นางสาวศิริฉาย คำปลิว

นางสาวศิริพร นวนปัน

นางสมศรี พูลนาค

นางสาวสิริวรรณ ประสงค์ผล

นางสาวสุกัญญา จันทร์วัน

นางสาวสุกัญญา วงศ์ศิลา

นางสุกุลยา ลออเสถียรกุล

นางสาวสุจินดา อรุณธนะโยธิน

นางสาวสุชานันท์ จันทร์เกิด

นางสาวสุธิดา จองระหงษ์

นางสาวสุพรรณี หลวงจันทร์

นางสาวสุภาภรณ์ สวัสดิ์รักษ์

นางสุรัตน์ สังคง

นางสุรางคนา กองพฤกษชาติ

นางสาวอรพิน เวียงนนท์

นางสาวอรอนงค์ วาระเนตร

นางสาวอ้อมฤทัย เรืองศรี

นางอาภาภรณ์ สิอิ้น
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ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายกรัณย์กรณ์ กัปตพล

นายจเร ไกยสิทธิ์

นายชัยณุภาค ขุนพิลึก

นายชาคริต อาภรณ์เพชร

นายณัฐพงษ์ นาหล่อง

นายดิเรก พลเจียง

นายทนงศักดิ์ ผิวทอง

นายธภัทร พลเยี่ยม

นายพุฒินันต์ นามดี

นายรณฤทธิ์ หางาม

นายวงศกร เจริญไทย

นายวรมิฎฐ์ ซื่อสัจจพงษ์

นายวัฒนชัย คำทิพย์

นายอธิชัย ปานคำ

นายอัมพร จันคำ

นางกนิษฐา เนาว์แก้ว

นางกัลยกร กมลเสถียร

นางสาวเกษราภรณ์ มงคลวัจน์

นางสาวจงจิต กิจประชุม

นางชนันท์ณัท เดชะคุปต์

นางฐิติพร เบญจปฐมรงค์

นางฐิติรัตน์ หมื่นศรีชัย
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นางสาวณฐพร บุญพาเกิด

นางทิพาพร ชลสวัสดิ์

นางสาวนภัสสร พรมจันทร์

นางสาวนภารัตน์ ด้วงลา

นางสาวนฤมล พิมพ์ทองงาม

นางสาวนิชานันท์ ปลาคำ

นางนิติยา ศรีสุข

นางนิภา นนบุญตา

นางบังอร พุทธา

นางปนัดดา รอดเงิน

นางประคองรัตน์ แสงมณี

นางสาวปิยพร เผ่าแก้ว

นางพัชราภรณ์ ดียางหวาย

นางสาวพิมพ์พิชญา กวางแก้ว

นางสาวรัชนก อัจฉรารุจิ

นางสาววรรณวิสา แก้วพวง

นางสาววัณณิตา จันทรภักดี

นางสาววิชุดา ตันติเจริญการ

นางสาววิภาวี อุบลศักดิ์

นางวิลาวัลย์ สุทธิอำนวยกูล

นางสาวศราวดี กังวาล

นางสำราญ พลยศ

นางสาวอนุชตรา แก้ววิลัย

นางอรจิรา บัวระพา
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นางอัจฉรา ธีรธรรมธาดา

นางอารีรัตน์ วรปัสสุ

นางเอมอร วัดบุญเลี้ยง

ดีเด่น 10

นายธานี พิมพัฒน์

นายวรงค์วุฒิ ปิ่นอนงค์

นายศิวะภพ พงษ์คำ

นายสหณัฐ พิศาลวุฒิ

นายสุวิทย์ สุทธิอำนวยกูล

นางกนกวรรณ ศรีมีทรัพย์

นางสาวชุตินาฏ อินทกนก

นางสาวทักษพร ด้วงพรม

นางสาวนวิญญา ศรีนุต

นางสาวปริญญาพร ไหมแพง

นางสาววิกันฎา หินหาด

นางวิภาวัลย์ โฉมอุปฮาด

นางวิลาวรรณ สีเสือ

นางวิเลียม บุญจอม

นางสุกัลยา ภู่ประเสริฐ

นางสาวสุนันทพร ใฝ่ฝัน

นางสาวเสาวรส ป้อมเย็น

นางสาวอังคณา ทองเพ็ง

นางอัจฉริยา อุตตมางคพงศ์

นางอัจฉริยาพร นามดี

ดีเด่น 11
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นายทิวา ม่วงเหมือน

นายนาวิน นุชชม

นายประเสริฐ รอดเงิน

นายปิยะ บุญศิริชัย

นายพิทักษ์ กุมสันเทียะ

นายวัชรพล  เสริมพรวิวัฒน์

นายวินภพ   โกวิชสกุล

นายสิรภพ เอื้อจารุพร

นายอาทร โนมิตัง

นางกนกกร เพชรงาม

นางกนกภรณ์ รัตนามตกุล

นางสาวฉัตรียนัน โนนคำ

นางสาวชนนิกานต์ เดชกล้า

นางซ่อนกลิ่น อักษร

นางตรีทิพยนิภา ราศรีชัย

นางทิตยา เมืองมา

นางสาวธัญนาถ ยกชม

นางสาวธิดารัตน์ ชังอิน

นางสาวนวรรณ ราชาตัน

นางสาวนัทศวรรณ โฆษิตานนท์

นางสาวเนตรนภา จันอิฐ

นางสาวปพิชญา บุญปทุมพงศ์

นางสาวปรียานุช อิงคนินันท์

นางสาวปัณย์ฐิตา วัฒนาพิสิฐกุล
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นางพรวิภา สายัญ

นางสาวพัชนีย์ แก่นสารี

นางสาวพัชรี เกียรติกิตติกุล

นางพิมพ์พร อินจันทร์

นางพิมพ์พรรณ อุดมสุข

นางพิศมัย ฤทธิรอด

นางสาวภัคภร อมรวรนนท์

นางสาวรักชนก คำเหมย

นางเรณู โนมิตัง

นางวลัยภรณ์ รัตนวรุณรัตน์

นางสาววันวิสา กอบเกียรตินุกูล

นางสาววิชญาพร ศรีป้อ

นางศิริพร วิมาลา

นางสมสิริ สิงห์มิ่ง

นางสายฝน พุทธวงศ์

นางสุนิดา แก้วเขียว

นางสาวสุภาภรณ์ กองน้อย

นางสุมิตตา สิงสง

นางสาวอนงค์นารถ แก้วตัน

นางสาวอภิพร รักษ์มณี

นางสาวอมรรัตน์ อุ่นเรือน

นางอักนิฏฐ์ ศรีวัฒนกุล

นางอิสริยาภรณ์ กลางธานินทร์

นางอุษา พงษ์คำ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีมาก

ดีมาก 5

นายจักรพันธ์ คำศุกล

นายชนกันต์ เมืองมา

นายชนะ ป้องท้าว

นายปรีชา ราชพรม

นายภัทร ภัทรภิญโญ

นายเมธาวัฒน์ ผดุงนึก

นายวรพงษ์ บุดดา

นายวัชระ บุญมาก

นายวัชรากร กองพิมพ์

นายสมบุญ อินทร์กอง

นายสุภานน โถเมือง

นางสาวกชกร อภิวงค์งาม

นางกรวรรณ จันทพิมพะ

นางสาวกิตติพร เพิ่มพูล

นางเกศรา วิริยะชาติ

นางขวัญตา มีศิริโรจน์

นางคนึงนิจ เอี่ยมสำอาง

นางคนึงนิล หอมจันทร์

นางสาวจินตนา ยอยบุบผา

นางเจนใจ เพ็งหา

นางเจียมจิตร พันมาลี

นางสาวโชติมา พลเจียง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวณัฐณิชา ขวัญศรี

นางสาวณิชกานต์ พรมทองดี

นางสาวเดือนเพ็ญ พ่วงสว่างโรจน์

นางทัศดาพร นิตยพันธ์

นางสาวทิฆัมพร ภูมนต์

นางสาวนพรัตน์ แก้วตา

นางนภาเพ็ญ เดชรักษา

นางนรินทร ทองมาก

นางนันทพร กองเงิน

นางนันทิยา อินดี

นางสาวนาตยา ยอดพรหม

นางนิภาวรรณ สุจริตธรรม

นางสาวนิศารัตน์ ชินอาจ

นางนีระไพร ธิกะ

นางสาวบุณยาพร ใจมา

นางสาวบุษราภรณ์ จันสน

นางเบ็ญจมาศ กำงา

นางสาวปนัดดา น้อมมนัส

นางปราณี บัวไพรินทร์

นางสาวปรารถนา ผาสุข

นางสาวปิยกมล โบราณรัตน์

นางสาวพชรกมล แสงชาวนา

นางสาวพรทิวา บุตรลา

นางสาวพรพิมล แสงแก้ว



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวพรรณวรท บุญเพชร

นางพัชนียา แซ่โฮ่

นางพานิกรณ์ ไพรแก่น

นางสาวพิมพ์ชนก ยอดมา

นางสาวภัทรานิษฐ์ พาคำ

นางสาวภัทลีญา สงวนภักร์

นางภัศราวรรณ สาระดิษฐ

นางสาวภูษณิศา ฤทธิ์รอด

นางมานิดา จันทร์คำ

นางสาวยล พงษ์ศรีมีภัค

นางยุพิน จันทร์แปลง

นางสาวยุภาพร ยงปัด

นางรวิพร หมวกชา

นางสาวรสสุคนธ์ แก้วทา

นางรัชนีพร พรมไทย

นางสาวรัตนา แสนใจวุฒิ

นางสาวรัศมี มณีจันทร์

นางสาววรัญญา มีขุน

นางวิภาดา คุยสี

นางสาวศรินญา อำนรรฆกิตติกุล

นางสาวสมพร กระทู้

นางสุกุมา เถาะสุวรรณ

นางสาวสุชีรา ตรีศร

นางสาวสุดารัตน์ มาแก้ว



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวสุธาสินี บัวระพา

นางสาวสุพัทรา โสภี

นางสุภาพร อันประเสริฐ

นางสุภารัตน์ จันทร์แซ

นางสุมิตตา พรสุพรรณวงศ์

นางสาวเสาวลักษณ์ เพชรจิตร

นางสาวอรอนงค์ ทิมสุนทร

นางสาวอรุณี ป้องกัน

นางสาวอารัญญา ผิวผ่อง

นางอารียา กั้ววงษ์

นางสาวอุมาพร บัวลา

นางอุไรวรรณ คุ้มทองมาก

นางสาวอุไรวรรณ ดีใต้

นางเอกอร สุดตาธิคุณ

ดีมาก 10

นายอาคเนย์ กระต่ายจันทร์

นางสาวกรภัคมน กันดก

นางสาวกานต์ชนก สุขคง

นางกิริยา หาญพละ

นางสาวจงรักษ์ เสนานุช

นางจารุนันท์ เสรีสันติกุล

นางจิตย์ตรา เสาธง

นางจิลาวัณย์ ชื่นรุ่งโรจน์

นางชุติมา สุโขดมโชติ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวณฐมน ช้างเขียว

นางณัฐจรีวรรณ ศิริกาญจนพงศ์

นางณัฐรดา พูนยอด

นางสาวธนพร อิงคนินันท์

นางนภาภรณ์ ไกยสิทธิ์

นางนันทกา สวนทอง

นางนิฏฐกา บริรักษ์วาณิชย์

นางสาวเนตรนภา ศรีสง่า

นางปรียาพัฒน์ ทาขาว

นางผกากรอง ธิติมูล

นางสาวพรทิพย์ กองยอง

นางพิชชาพร ปั้นเพ็ง

นางรัตนา รักษาสุข

นางสาวรุ่งเพชร มีเมือง

นางรุจิราภรณ์ เมืองทอง

นางสาววรญา ไตรรักษ์

นางสาววันวิสา ศรีอ้าย

นางศศิธร ชินรักษ์บำรุง

นางสาวศิริกานต์ โสพรม

นางสาวศิริจันทร์ หว่างสิงห์

นางสาวศิริวรรณ พายพัตร

นางสกาวรัตน์ ทวีนุต

นางสาวสิริกุล ทวีนุต

นางสุดธิดา มณฑาทอง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวสุดาวดี สิงห์ป้อง

นางสุพรรณี โสพรม

นางสาวสุมลทิพย์ ปาชม

นางอภิรดา พันธุ์ประทุมวงศ์

นางอังคะนา เย็นอารมย์

นางอัญชลี ผิวผ่อง

นางอารีรัตน์ ศรีสันดา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพร.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 8

นายก่อชาติ อ่าวอุดมสุข

นายจิรกฤต พานิชการ

นางกนกวรรณ มาแก้ว

นางสาวกาญจนา บุดดา

นางสาวจิตติมา จันทร์โท

นางจุฑารัตน์ เรือนทอง

นางสาวรัชนีวรรณ์ แก้วเบี่ยง

นางอัมรินทร์ จันทร์ลา

ดีเด่น 9

นายชาญณรงค์ ก้อนคำ

นายสุเวช เรือนทอง

นายโสภณ ยวงทอง

นางสาวกฤติมา จันกวด

นางสาวชนากานต์ เตียวรุ่งเรืองสุข

นางสาวชุติกาญจน์ บุญแท่ง

นางบรรจง ขวัญแสน

นางภัสดาภรณ์ เบ้าสุด

นางลักษณา สุวรรณวิวัฒน์

นางสาววรรณกร จีระดิษฐ์

นางสาวสุธิดา แสงพรม

นางสาวสุพัตรา มารอด

ดีเด่น 10

นายพุฒิพงศ์ จันทร์เขียน



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพร.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายอนุชิต เกียรติณรงค์

นางสาวกรองทอง อึ่งขวัญ

นางสาวกัลยรัตน์ วันเมือง

นางจีระพันธ์ บุกิ่ง

นางสาวเจนจิรา จันทร์แยง

นางดรุณี สิงห์แก้ว

นางสาวดารารัตน์ ไชยวงศ์

นางน้ำผึ้ง สุวรรณพงษ์

นางสาวพรพิมล โหงทับทิม

นางสาววรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค

นางสาววราภรณ์ เรืองอนันต์

นางศิรินทิพย์ บัวสำลี

นางสาวสิริพร วงษ์บรรณะ

นางสุกัญญา สุทธิพันธ์

นางสุพัตร์ บุญเที่ยงตรง

นางสาวอรยา พรมเพชร

ดีเด่น 11

นายจีรยุทธ ใจเขียนดี

นายวิทยา วงษ์คม

นายวีระวัฒน์ อัศวสัมฤทธิ์

นายสิทธิโรจน์ มะโนปา

นางสาวกิติยา วันพุธ

นางกุลภา เกษสุวรรณ

นางสาวจิดาภา สอนสุภาพ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพร.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวจินตนา สีหาวงษ์

นางสาวจิราภรณ์ จันทร์แซ

นางสาวชบา บริรักษ์

นางสาวชุติมา คำพิทูล

นางสาวเต็มคุณ ภักดีสาร

นางทิ่นศรี ตลับแก้ว

นางธัญกรณ์ คำค้อ

นางสาวธัญลักษณ์ นาพิมพ์

นางสาวธัญสินี เฑียรฆโรจน์

นางนฤมล มาบัว

นางนันทวดี ก้อนดี

นางนาฏนฎา พงษ์สุวรรณ

นางนุชจรี ศิริกาญจนพงศ์

นางประทิน ชูไพรศิริกุล

นางสาวประทุมพร หัดสูงเนิน

นางสาวปิยาพร ปานเงิน

นางสาวพรรณิกา กันต์สุ่ม

นางสาวพรฤทัย บุญพรม

นางพัชรินทร์ ด่านพงษ์ประเสริฐ

นางสาวภัสวรัญชญ์ แถลงศรี

นางยุวรัตน์ จารสาร

นางรุ่งทิพย์ เจริญพุฒ

นางสาวรุ่งทิพย์ บุญจอม

นางลัดดาวัลย์ จันทร์มินทร์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพร.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวลัลณ์ลลิต ทองอำไพ

นางสาววนัชพร ทองจันทร์

นางสาววันทนา จันจุน

นางสาววัลภา จันทร์กัน

นางสาววิภาวินี แพงมูล

นางวิไลวรรณ พาจันลา

นางสาวศานิตา คงพิสุทธิ์

นางสาวศิริวิมล ไกรมุด

นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยดิษฐ์

นางสาวอภิญญา พูนสินทรัพย์

นางอรวรา ยวงทอง

นางอุบลวรรณ เกษสุวรรณ

ระดับดีมาก

ดีมาก 1

นายณฐกร สมานพงษ์

นายเทวฤทธิ์ จันทร์สี

นายภาคภูมิ บุญเพ็ง

นายสถาพร เลิศสงคราม

นายสุวนัย สีทาสังข์

นายอนุวิท กงคูคำ

นางกชวรรณ คอนสาร

นางสาวกนกอร ลาลู่

นางสาวกรรณิการ์ มาสี

นางสาวกฤติยา อมรสุนทร



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพร.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางกอบแก้ว อุ่นเรือน

นางสาวแคทลียา บุญประคอง

นางจารุวรรณ กมลเสถียร

นางสาวจิระพร ไพรทอง

นางสาวจิรารัตน์ แก้วพิมพ์สาสน์

นางสาวจุฑามาศ กมลเสถียร

นางสาวชุติกาญจน์ เขียนแม้น

นางสาวฐิติภัทรา อินทรักษา

นางสาวณัฐสุดา นุชรุ่งเรือง

นางสาวธัญญา ขันทอง

นางสาวนฤมล เสาทอน

นางนิตยา พลฉวี

นางสาวนิลเนตร พานิชสิติ

นางสาวบุญเย็น บงกชเพชร

นางประคองจิตร ขุลีเทาว์

นางสาวพัชรีญา เฮ้าปาน

นางพิมลดา จันทะคีรี

นางสาวภัทราพร เกษามูล

นางสาวภัทราพร บุญเพ็ง

นางสาวมัฌฌิมา บุญคง

นางสาวยุวธิดา ชาลี

นางสาววิชชุมา บุญยวง

นางวิไลรัตน์ อุ่นใจ

นางสาวศิริกร บัวสุข



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพร.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางศิริพรรณ เที่ยงสันเทียะ

นางศิริยาพร โพธิ์ชัย

นางสาวศิริรัตน์ รสฉ่ำ

นางสงกรานต์ นารี

นางสาวสุนิสา บุญเสริม

นางสุภาวดี ปอแก้ว

นางสาวสุมลกาญจน์   อยู่สวัสดิ์

นางสุรีย์ ม่วงอยู่

นางสาวเสาวคนธ์ โสชู

นางอนงค์นาฎ วงค์วร

นางอรวรรณ กมลเสถียร

นางอาภรณ์ พรมจันทร์

นางอำมะลา แพงแก้ว

ดีมาก 2

นายธนพนธ์ กีเวียน

นายสาธิก สุทธิวิริวรรณ

นางกนกรัตน์ จันทรวัต

นางสาวกฤติยา โฉมอุปฮาด

นางจิราภรณ์ มีชัย

นางฐิตินันท์ มาโส

นางเต็มดวง อินทวงค์

นางสาวทัศพร ชัยระงับ

นางสาวธัญญา กุลเกียว

นางสาวนงนุช แก้วจิตร์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพร.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางเบญจมาศ คำมีผล

นางประไพ ไชยปาละ

นางสาวผกามาศ สีขาว

นางพรชนก สิงห์สถิตย์

นางมณีรัตน์ เกียรติณรงค์

นางสาวรติพร สุภสิริ

นางสาววริษา เงาะจันทรา

นางสาวศิริพร กันดา

นางสาวหทัยกาญจน์ วงศ์ชัย

ดีมาก 3

นางธชวรรณ สีวัน

นางสาวนิศิตา อินไข

นางสาวปณิดา จันกวด

นางสาวรัตติกา บุญเมฆ

นางสาววิไลรัตน์ วัฒนศัพท์

นางสายชล บุญแสน

นางสาวสินีนาฏ ป้อมเย็น

นางเสาวนีย์ พรมรัตน์

ดีมาก 4

นายชัชชัย คำพิทูล

นายวรุฒ พูลสุข

นางสาวชนกนันท์ คำภู

นางสาวสโรชา เชิงยุทธ์

ดีมาก 5

นายศราวุธ กุฎีรัตน์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพร.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสิรวิชญ์ สุธีธำรง

นางสาวกนกรวี ปฏิโชติ

นางสาวกัญญารัตน์ กองแย้ม

นางจารุพรรณ ปั้นเพ็ง

นางพัชรีภรณ์ มอญรำ

นางเมตตา มาป้อง

นางสาวศิริรัตน์ สงคะกุล

นางสุภาพันธ์ กองจันทร์

นางสุวมล ศรีอุดม

นางสาวอรชุลี แสนประสิทธิ์

ดีมาก 6

นางสาวเพ็ญศิริ มีวรรณี

ดีมาก 7

นางสาวกรรณิกา อุ่นทรัพย์

นางสาวณิภาวรรณ คำเวียง

นางสาวบูรณา เพชระบูรณิน

นางสาววันทนีย์ บุญประสม

นางสาวอัจฉรีย์ เหมือนสีไชย

ดีมาก 8

นางสถาพร ประสพทรัพย์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เขาค้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายชาญยุทธ แสนยากุล

นายธนะ หอมตา

นายประเสริฐ เสียงเพราะ

นายยศพัทธ์ ทวนทอง

นายราชันย์ ธิติมูล

นายสุรชัย บำรุงคีรี

นางบัวเรียน สิงหาบุตร

นางวรรณิษา ตั้งจันทร

นางสุกัญญา ศรีเลย

นางสุรีพร มาสีจันทร์

ดีเด่น 11

นายบรรณกร เสือสิงห์

นายภูชิสส์ วงศาวรินท์

นายเสน่ห์ สังข์เมือง

นายเอกพจน์ แสนยากุล

นางสาวจิราภรณ์ หมื่นเดช

นางสาวณัฐฐาพร คำอาบ

นางดวงกมล ภักดีสาร

นางธัญรัช คุ้มวัตร

นางสาวแพรชมพู เข็มเพ็ชร์

นางรัชณี ย่างวินิจฉัย

นางสาววัชราภรณ์ ขีดวัน



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เขาค้อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภลักษณ์ วงศ์ยั่งยืนกุล

นางสาวสินีนาฎ แซ่หว้า

นางอโนมา ยอดโต

นางอรุณี เสือสิงห์

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นางกัญสุดา แก้วยม

ดีมาก 10

นายวรวัตร ชาววิวัฒน์

นางสาวกนกวรรณ พานทอง

นางสาวณปภัช ชัชวาลกิจกุล

นางบุญป้อง เนียมเปรม

นางสาวพรทิพย์ หญ้าเรืองฤทธิ์

นางสาวพรพิมล ทองวัน

นางสาวยุลดาพร ทรัพย์เมฆ

นางวันวิสา อัครปรียากุล

นางสาววิชุมญชุ์ พรมอินทร์

นางสาววิลาสินี สอนบุญมา

นางสาวอนุสรา คำเฮ้า



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.ชนแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 11

นายพีรพงษ์ โพธิ์ด้วง

นายวชิระ ทวีศรีศักดิ์

นายสมโภชน์ พุทธวงค์

นางสาวกาญจนา อัครภัทเมธาสกุล

นางสาวจิตรานุช พานทองคำ

นางจินดามาศ สีทาสังข์

นางสาวจุฑาภรณ์ บุญไทย

นางสาวฉัตรดาว อิธิตา

นางชมนภัส คนดี

นางนันทนา โป๊ะคงมี

นางนุชรีย์ พิมมะลา

นางสาวเบญจวรรณ ฉิมสุข

นางสาวพลอยนภัส นัยยะพันธ์

นางสาวพลอยมรกต วงก์วัชรพัฒน์

นางสาวพัชรินทร์ อุ่นแก้ว

นางสาวภัทรนันท์ คำขอด

นางมาลี รุ่งฉวี

นางสาวรภัทภร ธูปพนม

นางสาวศุจิพัชร จิตรพีระ

นางสาวสายไหม พลชาลี

นางสาลินี ติดไชย

นางสาวสุชาดา ช่อผกา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.ชนแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวสุพรรณวดี สังข์แก้ว

ระดับดีมาก

ดีมาก 4

นายชาตรี พรหมบุญ

ดีมาก 10

นายคมสัน หินซ้อน

นายจุลพงษ์ ก้อนคำ

นายประจักษ์ รุ่งฉวี

นายประสงค์ ปงสนิท

นายพศวัตร์ มั่นใจ

นายภูวเนศวร์ ซึงถาวร

นายสมศักดิ์ แต่งยามา

นางสาวจิราภรณ์ นาคสุขุม

นางสาวจิราภรณ์ หล้ามณี

นางสาวจีราภรณ์ บุญสายยัง

นางณัฐนันท์ ธาติ

นางธาริณี ต่ายเมือง

นางสาวธิดารัตน์ ธรรมดี

นางนันท์นภัส ชอบสอาด

นางนันท์นภัส ลีเลียง

นางนัยนา แต่งยามา

นางสาวผกาชื่น จันทร์แสะ

นางสาวพรสุดา จุมพล

นางสาวพัชรี บริหาร

นางสาวเมขลา วงค์ชัยยา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.ชนแดน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวยุวัฒน์ฉัตร พาแก้ว

นางสาวลัดดาวัลย์ แสงโสดา

นางสาววิภาภรณ์ ทองเจริญ

นางวิยะดา เศรษฐี

นางสาวศราญรัตน์ สำแดงเดช

นางสาวศรีวัย เอี่ยมป้อ

นางศรีวิภา หวังรุ่งเรืองกิจ

นางสาวศิรินันท์ ศรีโนนยาง

นางสาวศิริพร ฉิมนาคพันธ์

นางสุณัฎฐญา ปานอินทร์อธิพร

นางสุทิสา ประยงค์กุล

นางสุธีธิดา ทองรัก

นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณขอด

นางสาวอมรรัตน์ วงศ์นวน

นางสาวอัจฉรา แสนนอก



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.น้ำหนาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 7

นางสาวจินตนา กีเกียง

ดีเด่น 8

นางสาวพัชริดา ขวัญพร้อม

ดีเด่น 9

นายปิยะพงศ์ แก้วคง

ดีเด่น 10

นายเสถียรพงษ์ แก้วจิตร์

นายอนุชา ทองสิทธิ์

นางสาวศิริพร กองกมล

นางสาวสุมาลี ถวิลฤทธิพร

ระดับดีมาก

ดีมาก 1

นางสาวจิตรวดี มีมาก

ดีมาก 2

นายภัทรพล บุญยวง

นางสาวพิมพ์ลดา วรพัฒน์สินกุล

นางสาวมนัญญา ธรรมพณิชย์

นางสาวลลิตา ฉิมไพบูลย์

นางสาววริศรา นาควิจิตร

นางสาวสกุณา ขวัญพรม

ดีมาก 5

นายนราธิป โตมา

นางสาวรัตติยาพร ทาทอง

ดีมาก 6



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.น้ำหนาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ตืน

นายสมเกียรติ วัฒนศัพท์

ดีมาก 10

นายเลิศชาย จักคาม

นางเกศสุดา บุญจอม

นางอรุณ วัฒนศัพท์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายณประวีร์ ณัฐวรศาสตร์

ดีเด่น 11

นายเกียรติศักดิ์ หิรัญวิริยะกุล

นายทรงพล บุญเที่ยงตรง

นายภูชิต สินธุมาลา

นายวีระชัย ทวีศรีศักดิ์

นายศักดิ์ดา กรมกอง

นายสมพร มาทอง

นายสมหวัง จันมา

นายสวาท กิติธะนะ

นายสุทธิพงษ์ แก้วดวงดี

นางสาวกรวิภา สนิทเชื้อ

นางสาวชุติมา สำราญพันธุ์

นางฐิติรัตน์ กันทอง

นางสาวปาริฉัตร เรืองประโคน

นางสาวเพชรประทุมมาพร ทองอุ่นเกตุมณีศา

นางสาวรสสุคนธ์ โสประดิษฐ

นางสาววันวิสา เอี่ยมสุดใจ

นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู่

นางสาวสิริธร ช้างทอง

นางสุดารัตน์ ประทีปคีรี

นางอุดม ลีศรี



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีมาก

ดีมาก 6

นายเกรียงไกร ราชอาจ

นายชัยนุวัฒน์ ศรีบุญ

นายชูศักดิ์ ทิวพงษ์งาม

นายณรงค์ เนื้อไม้

นายสมชาย ไชยณรงค์พรศิริ

นายสิงหา อาจจีน

นางสาวขวัญกมล ปานนิล

นางสาวชิรวดี ศรีบรรเทา

นางสาวณัฐฐินัน โชคนิรันดร์

นางทัศนีย์ เกษาอาจ

นางสาวทิตยา แก้วรัตน์

นางธนพร มางาม

นางสาวแน่งน้อย พรมทอง

นางสาวบุณฑริกา สวัสดี

นางพรทิพย์ เป็งมา

นางพัชรินทร์ กิจว่องไวไพศาล

นางพัชรินทร์ บรรณทอง

นางพัชรีภรณ์ ไชยณรงค์พรศิริ

นางสาววราภรณ์ มาตรสมบัติ

นางสาววิจิตรา กำแพงงาม

นางสาวศิริพร วันชื่น

นางศุพิมพ์ มุสิกา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.บึงสามพัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสิริประภา กาบวงศ์แก้ว



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายกัมปะนาท ทองสังข์

นายเจตนา สุขสมบูรณ์

นายธีระพงษ์ ดิษฐ์รอด

นายมนตรี พรมท่อน

นายวีระยุทธ สังข์เมือง

นายสมชาย ถาวรรุ่งรัตน์

นายสุเทพ วรรณา

นายสุรศักดิ์ อุปการ์

นายสุวิทย์ มะมา

นางกรรณิกา จันทรวิเศษ

นางกุลจิรา คหะวงษ์

นางขจงจิต รูปเหมาะ

นางทับทิม สุนรีย์

นางบำรุง ยอดดี

นางประทุม เมืองเป้

นางสาวปริญญา เขียวอมร

นางปิยนาถ เนียมถนอม

นางวิรัชฎา มะมา

นางศศินา เงินโฉม

นางศุลีมาศ รุณทอง

นางสร้อยทอง เมืองมี

นางสาวสายเปร บุญแจ้ง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางอารีย์ โพธิปิ่น

ดีเด่น 10

นายนาวิน จีจอม

นายประลองพล จูอำไพ

นายมงคลศักดิ์ ศิริวัฒน์

นายมนตรี สิงห์พันธ์

นายสมบูรณ์ คหะวงษ์

นายสังคม คูณโห

นายอภินันท์ เนียมถนอม

นายอานนท์ มีเพชร

นางสาวกาญจนา แสงนก

นางเกตุแก้ว วงค์กาอินทร์

นางสาวเกวลี เอี่ยมเมือง

นางเกษศินี เชียงหนุ้น

นางสาวเกสร ราศรีชัย

นางสาวจินดานุช รุณนะทัศ

นางดรุณี บานชื่น

นางสาวธนชกร ใจจริม

นางสาวเนตรนภา อิ่มทองใบ

นางสาวพจนา อุดมทรัพย์

นางสาวภาวิณี หอมยศ

นางเยาวราช อาจประจักษ์

นางลำไพ หมื่นสี

นางสมหมาย แสงสิทธิ์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสายธาร จีจอม

นางสาวสิริญาณี ตาลสุข

นางสาวสุพัตรา ดอกชะเอม

นางสาวสุพิชฌาย์ สุเมธาภิวัฒน์

นางสาวหนึ่งฤทัย ราษฎร์ภูธร

นางสาวอมรรัตน์ ประไพภาคย์กุล

นางอังคณา พรินทรากูล

นางอัจฉราพร ศิรินันทชัย

ดีเด่น 11

นายนรากร ตาทิพย์

นายนฤชัย กีรติวงศา

นายประดิษฐ์ ภาเข็ม

นายมนัสนันท์ วุธนู

นายเมษา บุญยง

นายสิทธิเดช คำสุม

นายสุเทพ ศรีเลย

นายหลักทรัพย์ ขจรไพร

นายอนุชา ยาวิไชย

นางกณิธฐา นกเทศ

นางสาวกมลชนก รักก้อน

นางกฤตวรรณ ณพลพงศกร

นางสาวกาญจนา จิมมาลี

นางสาวจารุวรรณ จำแม่น

นางสาวจิติมา สายแก้ว



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางจุฬาลักษณ์ คำมา

นางณัฐวดี บุญคุ้ม

นางเบญจลักษณ์ นามขาน

นางประสาร คูณโห

นางปรียา สนสายสิงห์

นางสาววนิดา สุตา

นางสาววรรณศิลป์ สิมคำ

นางสาวศศิธร บานเย็น

นางสาวสมพร สุขเจริญ

นางสาวสายฝน จันทร์พุก

นางสาวสินีนาด คัณธานันท์

นางอนัญญา มะลิลา

ระดับดีมาก

ดีมาก 1

นางสาวปาณิสรา จันทร์แซ

ดีมาก 2

นางสาวฑีราภัค ศรีจริยา

นางเทพธิดา กุญชร

นางสาวธิญาดา บุญเพ็ญ

นางนภัทร์ กรอำพันพร

นางสาวนิภาพร จิมมาลี

นางนุจรินทร์ ทัพทวี

นางนุศรา ตรีสงค์

นางใบเงิน เลอ มองเตค

นางสาวพรนภา เพชรวิเศษ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวพรสุดา แก้วเผือก

นางมาลัยพร วงค์กาอินทร์

นางสาวรัชนี สัจถาอุ่น

นางศศิวรรณ สุขี

นางหทัยชนก ตรงด่านกลาง

นางสาวอัจฉราภรณ์ ถาวรรุ่งรัตน์

นางอัญชลีพร หมื่นโยธา

ดีมาก 4

นางจินดารัตน์ บุญสวน

นางสาวรัตนาภรณ์ นาคพงษ์

นางสาวสุรารักษ์ กุลเทียน

ดีมาก 7

นายธีระพัฒน์ สมนาม

นายวิเชียร แก้วแย้ม

นางจารุณี กันธุ

นางวัชรา วังแก้ว

นางอัจฉริญา ใหม่น้อย

ดีมาก 8

นางวัชรา พรหมบุญ

ดีมาก 10

นายณัฐวุฒิ ละอองฐิติรัตน์

นายธิติวุฒิ กิ่งเนตร

นายประเวทย์ สอนสุภาพ

นางสาวจริยา บางณรงค์

นางสาวณัฐธิดา ทับแสง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.เมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางณัฐนันท์ พลกลาง

นางธนิดา ถิ่นสุข

นางนงลักษณ์ เจริญไพบูลย์ลาภ

นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์อ่องขวัญเย็น

นางน้ำค้าง หางศร

นางประหยัด จันทร์แสง

นางพรธนา เชียงดา

นางรัตน์อรุณ ขุนภักดี

นางสาวสกุณา ต๊ะกาบโพ

นางสาวสุมาลี ด่วนเดิน

นางอภินลดา แสนศรี



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.วังโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 8

นางบุษบง แสงสีดา

ดีเด่น 9

นางสาวธิวาพร ปานคล้าม

ดีเด่น 10

นายปราโมทย์ เมืองเป้

นางสาวนิรัชรา แก้วเผือก

ดีเด่น 11

นางสาวกาญจนภัทร ทองมหา

นางจุฑารัตน์ สมสาย

นางสาวณัฐรุวงศ์ จำนงค์จิตร

นางสาวยศวรรณธร แก้วกก

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นางสาวศิรินทิพย์ ใจซื่อ

ดีมาก 4

นางศรีแพร สุภาพ

ดีมาก 5

นางสาวคนึงนิจ เทืองน้อย

นางสาวสุวนันท์ วรชินา

ดีมาก 9

นายนิคม นวลจร

ดีมาก 10

นางสาวจุฑามาศ บุญก่ำ

นางสาวชยาภัสร์ เอื้อโยธินสกุล



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.วังโป่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวปริศนา บุญประดิษฐ

นางสาววริมน หมื่นสม

นางสาวศศิวิมล ศรียา

นางสโรชา จูมั่น



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.วิเชียรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นางเปมิกา ดากระบุตร

ดีเด่น 11

นายคนึง ศรีสอาด

นายคำพอง โสพิมพา

นายเจริญชัย นุรา

นายชัยวัฒน์ บุญแจ้ง

นายถาวร เลื่อมตา

นายทองสุข คำจันทร์

นายธนวัฒน์ ศรีสอาด

นายนพพล สีหะวงษ์

นายนันธิพัฒน์ รัตนพลแสน

นายปรีชา มั่นใจ

นายพงศธร เพียรเกิด

นายภัทรชัย โสภาพ

นายวรวิทย์ ประสิทธิ์พร

นายศักดา ตุ้ยหล้า

นายศักดา สระมาลา

นายศุภฐากูร เกิดเขียว

พันจ่าเอก สมศักดิ์ วงษ์ภักดี

นายสุรพงษ์ คำเวช

นางสาวจุฑามาศ ฟูบุญมา

นางชยาภัสร์ แฝงวัด



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.วิเชียรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางฐาปนีย์ สังข์เมือง

นางฐิติมาภรณ์ ฉิมมุจฉา

นางทิพาพรรณ สระมาลา

นางนฤมล น่วมดอกไม้

นางนันทพร ธรรมะตระกูล

นางปพิชญา ปัทวี

นางปภาดา ปานนิล

นางปริญญา อยู่เย็น

นางสาวปัญจพร กระบวนศรี

นางสาวพนิดา ฉลาดธัญกิจ

นางสาวพิมพ์ชนก ตะกรุดแก้ว

นางพิศมัย ชินวงษ์

นางเพชรผกา รัตนเจดีย์

นางภานุมาศ โคตะนนท์

นางสาวลำพรรณ์ จันคำ

นางลำพอง กลมเกลี้ยง

นางลำไพ ประสิทธิ์พร

นางวณิชยา ทวีศรีศักดิ์

นางวนิดา แฝงวัด

นางวรกร รัตนพลแสน

นางวันนา คงสิบ

นางวาสนา สุระโคต

นางสาววาสนา อ่ำตาบ

นางสินีนาถ คำวังชัย



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.วิเชียรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสุนิสา พระตลับ

นางสุพรรณี ดีสันเทียะ

นางสุวรรณา พรหมพัฒน์

นางสาวอภิชญา อาจอารัญ

นางสาวอมรกาญจน์ แจ่มสว่าง

นางอรวรรณ เข็มทอง

นางสาวอลิสา พรมพลอย

ระดับดีมาก

ดีมาก 4

นางสาวกมลชนก โกยทา

นางกุลภรณ์ พรมสว่าง

นางประภาภรณ์ อ้นใจหาญ

นางสาวปารณีย์ บุญสุขมาก

นางสาววรรณิศา วิลัยรัมย์

นางสาวอรอนงค์ ละโลงสูงเนิน

ดีมาก 9

นางสาวสุพิชญานันท์ กันเจิม

ดีมาก 10

นายกฤษดา สาระวงศ์

นายตฤณ นิลศักดิ์

นายภาสกร สุวรรณพงษ์

นายวชิระ รักสัจจา

นายอุบล ประมาณเมือง

นางสาวกนกวรรณ มั่นต่าย

นางสาวกฤษฎารัชญ์ ภุชงค์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.วิเชียรบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวกาญจนา ชุมวงค์

นางสาวกิตติยา แก้วแพง

นางคุลิกา วงษ์ตา

นางสาวญานภัทร ขำมะลัง

นางสาวนันทวรรณ แขวงแข่งขัน

นางสาวน้ำฟ้า หลำกูล

นางสาวเนตรนภา โพธิชัย

นางสาวปฏิมา รสฉ่ำ

นางสาวปริชญา วาดวงษ์ศรี

นางสาวปวริศา ตะกรุดเที่ยง

นางพรรณิการ์ หาพุทธา

นางสาวพัชรี อินชัยบูรณ์

นางรจนา เบิกบาน

นางสาวรัตนาภรณ์ พูนเกิด

นางสาววรรณรุษณี มุ่งงาม

นางสาววศินี พิมพู

นางวาสนา ทองดี

นางศิรินันท์ เพชรสัมฤทธิ์

นางศุภรดา ศรเพชร

นางสาวสุนิษา ก่อบุญ

นางสาวสุนิษา คำตัน

นางสาวสุพัตรา ปิ่นแก้ว

นางสาวสุภาพร เกษร



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.ศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 8

นายวิเชียร พุทธภูมิ

ดีเด่น 9

นางพัชรินทร์ คำหนัก

นางสาวเพ็ญพักตร์ ขวัญแน่น

ดีเด่น 10

นายเทียนชัย วิเศษโชค

นายบรรเจิด ปานเงิน

นายสินสมุทร์ ตะกรุดราช

นางสาวรชภัค ตะกรุดสงฆ์

ดีเด่น 11

นางดวงดาว ตะกรุดเดิม

นางสาวนิตติยา สนิทนอก

นางสาวบุผา แสนคาน

นางสำรวย สนกันหา

นางสาวสุพัตรา ประเสริฐเชื้อ

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นายพัฒนา นันทกรพิทักษ์

นายพินิจ กลิ่นเทศ

นางนาฏอนงค์ ศรีถาการ

นางพร อรัญเวทย์

นางพูนศรี ชนะศักดิ์

ดีมาก 3



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.ศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุจิรพงษ์ ศรีไพรวรรณ

นางสาวปิยนุช บุญสมภักตร์

นางสาวสุภาวดี วงศ์นภัส

นางสาวอารี จักรนารายณ์

ดีมาก 4

นายเกื้อกูล เอี่ยมสำอางค์

นายสุวิทย์ สิงห์นนท์

นางสาวจารุณี ปานเงิน

นางสาวจิตรา บุญกาวิน

นางสาวผุสดี มูลขุนทด

นางพัชรินทร์ เคลื่อนเพชร

นางสาวพิมพ์ใจ นันทกรพิทักษ์

นางสาวิณี โตสารเดช

ดีมาก 5

นางสาวจรัสพร ตันติมาสกุล

นางสาวชุติมณฑน์ รอดนิล

นางสาวตติยาภรณ์ บุญศิริ

นางสาวเต็มศิริ ตะกรุดโฉม

นางพิมพา กองมล

นางสาววิรตี อินทรีย์

นางอมรา รัตนรุ่งเรือง

ดีมาก 9

นายณภัทร อ่อนฉ่ำ

นายสุรเชษฐ์ บุญอ่อน

นางสาวจิรัฐติกาล กล่องทอง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.ศรีเทพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวดวงรัตน์ ดารา

นางสาวนริศรา ปินตา

นางสาวปัทมา เอี่ยมเมือง

นางสาววรรณภา กรวยทอง

ดีมาก 10

นายอำนวยชัย ตะกรุดทอง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หนองไผ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 7

นายจักรพงษ์ ศรีพุทธ

นายยุทธพงษ์ ภักมี

นางสาวกัญจนพร วรรณา

นางสาวเกษร วันคอยท่า

นางเพ็ญศิริ เพ็ชรจรูญ

นางรัชดาภรณ์ ทองใจสด

นางสุพัตรา เกษมพิพัฒน์กุล

นางสาวอารีย์ ศรียากูล

ดีเด่น 9

นายนราพงษ์ หาญบุรุษ

นายสุนัย พูลเพิ่ม

นางสาวฐิตาภัทร์ ธนาวุฒิเจียรกุล

นางนภาพร โพธิกุล

นางสาวมณฑา แท่งทอง

นางสาวศิริพร โฉมวันดี

ดีเด่น 10

นางสาวธนิดา ภัสรางกูร

ดีเด่น 11

นายก้องพญา ยิ่งชัดสามารถ

นายกานต์ สุขเจริญ

นายจิรันตน์ สร้อยมี

นายวีระพันธุ์ หงษ์หนึ่ง

นายสุรศักดิ์ เมืองเป้



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หนองไผ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวกวินทิพย์ นวลศรี

นางสาวจันทร์เพ็ญ กระเจา

นางสาวณภัชกมล ธวัชกุลภิญโญ

นางสาวนงรัตน์ เรืองสกุล

นางสาวนพวรรณ แก้วแดง

นางนันทนา ถนอมทัพ

นางนิตยา เมืองเป้

นางสาวภัทราพร แย้มตาด

นางสาวมุกดา ยางอ่อน

นางวรรณเพ็ญ ฉ่อยทะนงค์

นางวลัยลักษณ์ จุลบุษรา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สมคิด ดอนน้อย

นางสมพิศ ทรัพยะเกษตริน

นางสิริญา พิณทอง

นางสาวหญิง ตันอุดม

นางหนูไหล่ เหมือนเพชร

นางอนัฐพร เสริฐปัญญา

นางสาวอภิรมย์ หุ่นสุวรรณ์

นางอิศราพร โยเหลา

นางสาวอุษา จันทร์ประเทศ

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นายคงศักดิ์ ว่องไวพาณิชย์

นายณัฐพงศ์ ชาติมนตรี



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หนองไผ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุดสาคร กาพย์แก้ว

นางสาวชนิดาภา รุจิภัทรากูล

นางธนิดา หงษ์โม่

นางสาวปวีณา เหลี่ยมศรีจันทร์

นางสาวรัตนนันท์ เวียงนนท์

นางรัตนา โสมกา

นางสาวรุจิราภรณ์ หอมจันทร์

นางสาวฤดี มิ่งขวัญ

นางวัฒนา ตันสูงเนิน

ดีมาก 4

นางสาวปริญญา สัตตะบุตร

ดีมาก 5

นางสาวชนัญญนัทธ์ ภูศรี

ดีมาก 6

นางสาวกมลชนก คูสินไทย

นางทิพวรรณ เอี่ยมอ่องกิจ

นางภัทร์ชา มะสีหา

นางสาววิไลพร เพชรมล

ดีมาก 10

นายจุล พุทธา

นายวุฒิชัย คำพูน

นางสาวเครือวัลย์ บำรุงเขต

นางดลนยา แสนอุบล

นางสาวภรณ์ทิพย์ คงเพชรศักดิ์

นางสาวสุชญา สายคำทอน



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 7

นายสาคร อินทมงคล

นางสาวพิณระพี กองศรีกุลดิลก

ดีเด่น 9

นายชินกฤต เมธาสุวภัทร

นายนิรุช กันยัง

นายสังเวียน ปินะสุ

นายอภิชาติ ผุยกัน

นางวันเพ็ญ แก้วดวงดี

นางสาวสกาวเดือน สายคำติ่ง

นางสาวสิริพรรน บุญที

ดีเด่น 10

นางสาวประพิศ กาญจนถิ่น

ดีเด่น 11

นายกิตติ เชนยะวณิช

นายเกรียงศักดิ์ นิตยพันธ์

นายจินดา แก้วทอง

นายเจริญรัตน์ บุญที

นายชัยณรงค์ มอญรำ

นายเชาวน์วัศ กุลศิลารักษ์

นายณรงค์ ทองอำไพ

พันจ่าเอก เทพสัญ ดงเจริญ

นายนิคม กิตติวิโรจน์

นายนุชา นารี



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายประเสริฐ ยอดทองดี

นายพนา บำรุงคีรี

นายพิทักษ์ อินบัวทอง

นายวรภัทร กระทู้

นายศรรักษ์ กาญจนถิ่น

นายศุภณัฐ จิตรานุวัฒน์กุล

นายสถิตย์ บุญเพ็ง

นายสัญญา กองสังข์

นายสายยันต์ อารีย์

นายสุทธิศักดิ์ คำมีผล

นายสุทัศน์ อ่องศิริ

นายสุวิชา พรามพิลา

นายหัสดิน ถิ่นลำปาง

นายอภิชาติ ศิริกาญจนพงศ์

นางกนกพร ถิ่นลำปาง

นางสาวกนกวรรณ ก้อนเทียน

นางสาวกีรัชช์ญา กินูน

นางสาวขนิษฐา ก้อนจันต๊ะ

นางสาวชนากานต์ นาพิมพ์

นางชนินาถ ภูมิเลิศ

นางชลาทิพย์ จิตรานุวัฒน์กุล

นางสาวชุลีพร ทองพัด

นางสาวญาณิ เขตนิมิตร

นางณัฏฐ์พัชร์ นิ่มนวล



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางเตือนใจ กมลเสถียร

นางเทอดขวัญ บุญญถาวร

นางธันยพร แก้วทอง

นางนัยนา กิตติวิโรจน์

นางสาวนาตยา โพธิ์ดี

นางสาวนุชรี แสงหิรัญ

นางสาวบัวหลัน ศรจำปา

นางสาวผกามาศ ฤทธิ์งาม

นางสาวผกามาศ ศิวปรียานุพงษ์

นางพรเพ็ญ มารอด

นางพิรุณรัตน์ ศรีเหลือง

นางเพ็ญนภา อ่องศิริ

นางสาวภัทราพร อารีย์

นางสาวภาวิณี โคตา

นางสาวมณฑิตา แก้วลอย

นางสาวมนชนก แก้วขาว

นางสาวระพีพรรณ แพงทอง

นางสาวรักชนก สุขสาร

นางรุ่งทิพย์ ทองรุ่ง

นางละเอียด วงศ์วัชรานุกูล

นางลัดดาวัลย์ ยวนยี

นางวรนุช คำชัย

นางวันเพ็ญ เพชรภา

นางสาววาสนา กางถัน



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางวิไลพร โทนกล้า

นางสาววิไลวรรณ คำเวิน

นางศิริญาภรณ์ กันยัง

นางสาวศิริลักษณ์ ดีหา

นางสาวศุภลักษณ์ พรมรอด

นางสังวาล แก้วเขียว

นางสาวสุนันทา มิ่งจันทึก

นางสาวสุรีรัตน์ กองสังข์

นางแสงเดือน กรมกอง

พันจ่าเอกหญิง อมรพรรณ ดงเจริญ

นางสาวอรอุมา จันขาน

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นางทองใหม่ หลวงขัน

ดีมาก 4

นายวิเชียร ชูไพรศิริกุล

ดีมาก 6

นางสาวนลินรัตน์ กุลเกลี้ยง

นางสมสวย แก้วเต็ม

ดีมาก 8

นายวิเศษ ศรียากุล



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 9

นายธนัชชัย พลฉวี

นายอภิชิต กองเงิน

นายอรรถกร แก้วไพศาล

นายเอกชัย เชาว์ดี

นางกานพ์ดารัตน์ พลับพลา

นางถนอมศรี ภาพเสน่ห์

นางปัทมา จันทร์ประทีป

นางสาวปาณิสรา พาดี

นางปุณรดา จันทรสุกรี

นางมณฑา คำมา

นางสาวศิรินันท์ ต้นพุดซา

นางสุรินทร์ สมภักดี

ดีเด่น 10

นายชัชวาลย์ จันทร์เกตุ

นายชาญชัย หลวงขัน

นายชูชาติ พุทธิมา

นายธนภูมิ รักปรางค์

นายสุรพล คำศุกล

นายเอกนาท พัฒน์พระพรหม

นางกนิษฐา ชูไพรศิริกุล

นางกรรณิกา สืบสุรีย์กุล

นางสาวจันจิรา ผัดแก้ว



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวจุฑามาศ เหมพิทักษ์

นางใจทิพย์ เบ้าชัย

นางณัฐนิช จงธรรม์

นางสาวณัฐรดา น้อยกรม

นางสาวนันทิยา จันที

นางพวงจันทร์ บัวระพา

นางมาลัยลักษณ์ แสนใจวุฒิ

นางสาวรุ่งศิรินทร แก้วมาคูณ

นางลำพันธ์ อินทร์กอง

นางวไลพรรณ บางทับ

นางสาวศิริพร จงธรรม์

นางสาวสิริวิมล จันทอง

นางสาวสุขฤทัย อุ้มอารีกุล

นางสุภาณี โสมาสา

นางอนุรีย์ หงษ์บิน

นางอรสา จันทร์จูน

ดีเด่น 11

นายจงรักษ์ หนูทอง

นายเจตน์สฤษฎิ์ พันธ์เพ็ง

นายชัยวัฒน์ ศรีสิน

นายชาติชาย จันคำ

นายเด่นชัย พุทธา

นายธนาคาร ออมสิน

นายบุญธรรม คำหมู่



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายประจิมาศ มาลา

นายประเสริฐ แก้วมาคูณ

นายพรเกล้า ปั้นเพ็ง

นายยงยุทธ กงดัด

นายฤทธิรงค์ จงธรรม์

นายวันลี สิริเจริญกุล

นายวินัย จันทมินทร์

นายวินัย ใจแสง

นายสมชาติ แก้วดู

นายสิทธิเดช ปัญจอาม

นายสุเทพ อารีสุข

นายสุแทน นากา

นายสุรศักดิ์ พาลี

นางกมลฉัตร บุญมา

นางกรรณิกา เขียวนิล

นางณัฐวรรณ พาลี

นางสาวดวงพร เย็นฉ่ำ

นางสาวดารุณี ธรรมยา

นางสาวธิดารัตน์ แร่นาค

นางนริศรา มานะคิด

นางสาวเนตรนภา ศรีอินทร์คำ

นางเนาวรัตน์ นาควิจิตร

นางสาวประวิภา เสาแก้ว

นางสาวพจนาพร พรมพุทธ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวพรชนันษ์ อิสสระ

นางสาวพัณณ์ปพร กวินธนาภัทร์

นางสาวมัลลิกา กันยา

นางสาวเยาวดี พลสวัสดิ์

นางระวิ เป็นมูล

นางลักขณา เสมาทอง

นางวงเดือน อินทร์สิงห์

นางสาววริษา พานทองคำ

นางสาวศศิกาญจน์ นิ่มคำ

นางสาวศิวาลัย เสมาทอง

นางสว่าง พายพัตร

นางสังวาลย์ คำศุกล

นางสำราญ คนมาก

นางสุชาดา ภู่ประเสริฐ

นางสุธากานต์ เชาว์ดี

นางสุวลี โกษาจันทร์

นางแสงอุทัย บุญเผย

นางสาวอรุณี หาญรักษ์

นางอัมรา โสพันพิมพ์

นางอารีรัตน์ ชัยประเสริฐวิทย์

ระดับดีมาก

ดีมาก 2

นายขจรศักดิ์ พรหมสา

นายสมเกียรติ กะบัง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสิทธิพงศ์ อิสสระ

นายสุริยา วงษ์คม

นายอลงกรณ์ หาสิงทอง

นางกฤษยา สุธาพันธ์

นางสาวคำแพ บัวเผื่อน

นางจันทรา ไกรสูงเนิน

นางชญานี สว่างจิตร

นางสาวชัชนานรรจ์ เดชรักษา

นางสาวชิดชนก ไชยมณี

นางสาวณัฐกานต์ ขุนหนังสือ

นางดวงกมล วงศ์ขันแก้ว

นางสาวทิวาพร แข็งราช

นางสาวธนาทิพย์ สายคำทอน

นางนงลักษณ์ คำโฉม

นางประถมรัตน์ นากา

นางสาวพัทธนันท์ นงค์ภา

นางสาวเพ็ญนภา สิมดี

นางสาวมยุรา ชาญถมดี

นางมลิวัลย์ ดวงกำเนิด

นางมัทนา อัศวสัมฤทธิ์

นางสาวรุ้งฟ้า สายคำบ่อ

นางเรียม พรมคำ

นางศิริพร บุญจอม

นางสาวสินใจ สีสัตย์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางสาวสุวนันท์ แก้วสาร

นางแสงอรุณ จันทร์เกตุ

นางสาวอมรรัตน์ สิงหะธนาธิป

นางอัจฉราภรณ์ ฤทธิ์เลิศ

นางเอมอัชฌา วิระชัย

นางเอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ

ดีมาก 3

นางปรัศนีย์ บุญเหนือ

ดีมาก 4

นายพชร มูลคลัง

นางสาวดวงทิพย์ ปิ่นปั่น

ดีมาก 6

นายภาคภูมิ น้อมมนัส

นางสาวเกียรติสุดา คำเมือง

นางจงจิตร ไทยแท้

นางสาวจุฬาลักษณ์ อุบลราช

นางญาณี สายจันเกตุ

นางสาวธมลกานต์ กุลนะ

นางสาวนันทพร ชัยวีระ

นางบุษบา บุญหลาย

นางฝ้ายคำ เหาะหา

นางสาวภัศรา เรืองน้อย

นางสาวรัตนา พรมวิหาร

นางสาวละอองทิพย์ แก้วพวงคำ

นางสาววงศิยา ศรีอินทร์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย สสอ.หล่มสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นางวัชรี สุวรรณชาติ

นางศุจิรัตน์ สร้อยมี

นางสาวศุภัชญา กระจ่างวงษ์

นางอมรรัตน์ จุลบาท

นางอารีย์ สร้อยสน

ดีมาก 10

นางสาวชื่นกมล เต็มอุ่น

นางประเทือง ยาวิชัย

นางสุธาสินี รักษาบุญ















   
 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

โรงพยาบาลวังโป่ง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง  แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลวังโป่ง 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
โรงพยาบาลวังโป่ง  

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลวังโป่ง 
วัน/เดือน/ปี....10  มิถุนายน   ๒๕๖4..................  
หัวข้อ บันทึกข้อความที่ พช 0032.301/4825 ลงวันที่  10  มิถุนายน   ๒๕๖4 เรื่อง ขออนุญาต
เผยแพร่ประกาศรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลกรใน
หน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
รายละเอียดข้อมูล(โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
บันทึกข้อความที่ พช 0032.301/4825 ลงวันที่  10  มถิุนายน   ๒๕๖4 เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่
ประกาศรายงานการประเมินและเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลกรใน
หน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 
.หมายเหตุ
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ...................................................................................  
 
                     
                     ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล                             ผู้อนุมัติรับรอง 
                                                                               นางนิธินันท์  สกุลทอง 
                      ( นางสุภาวดี   ตั้งเมืองทอง  )                       ( นางนิธินันท์  สกุลทอง ) 
           ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ               ตำแหน่ง ทันตแพทยช์ำนาญการพิเศษ 
          วันที่....10.....เดือน. มิถุนายน....พ.ศ.๒๕๖4.  วันที่....10.....เดือน. มิถุนายน....พ.ศ.๒๕๖4. 
      

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

นายปราโมทย์   นรายศ 
(นายปราโมทย์   นรายศ) 

ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
วันที่....10.....เดือน. มิถุนายน....พ.ศ.๒๕๖4. 
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