




บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางพัชรี มหาวงศ์นันท์

นางพัชรีญา เงินสัจจา

นางพันธมน นภามาศ

นางพันพัสส์ ปาระมี

นางสาวพัสวี นามทุน

นางสาวพิชญ์สินี เจนคิด

นางสาวพิมพ์นิภา กาวิน

นางสาวเพชรรัตน์ ภัทรนุกุลกิจ

นางเพลินพิศ พรหมเรืองฤทธิ์

นางแพรวพรรณ พัฒนโภครัตนา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัทรลักษณ์ อิ่นคำ

นางสาวภัทรวดี จี่เรือน

นางภัทรา สุวรรณรัตน์

นางภัสชลิตา อนุเคราะห์

นางภูริตา พุทธวารินทร์

นางสาวมณฑาทิพย์ รูปงาม

นางมาริกา ศิริกุลชัย

นางมาลัยพร ทิพรส

นางสาวมิรินทร์ดา จันทร์ทวาล

นางมุกรินทร์ เต๋จ๊ะ

นางสาวเมธีกาญจน ตั่นวัฒนะ

นางสาวรจนา ดวงใจ

นางสาวรพีพรรณ วงษา

นางสาวรวิวรรณ เอกปันเงินกุล



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นายนครินทรฺ์ ยันตะบุศย์

นายบุญธรรม ลาชี

นายประเสริฐ เลิศย่างขจร

นายปิยะณัฐ สินธุ์ญา

นายพนัส สิทธิยศ

นายพิชญ์วิทย์ บุญนำ

นายพิทักษ์พงศ์ โสภี

นายพิษณุพงษ์ ดวงคำ

นายภาคิน สุวรรณรินทร์

นายมนูญ ฟองนวล

นายเมธี จินดารัตน์

นายวชิระ หน่อแหวน

นายวนัส อินปรา

นายวรภพ ดีอิทธิกุล

นายวริศ นรรัตน์

นายวิทวัส แสนมา

นายวิรัตน์ สอนอาจ

นายวิวัฒน์ รุ่งแสง

นายวีระพงศ์ ดวงมณี

นายศิริพันธ์ ธิป้อ

นายศุกลวัฒน์ มงคลกุลผ่องใส

นายสยาม คำสีวาส

นายสยาม ช่างชอ

นายสันติพงษ์ เชอกอง



งาน จ./แจ้งผู้ทีรายชื่อ













นางสาว พิมพ์พร   สงครามยศ ดีเด่น 20 

นาง พิศมัย จันกิติ ดีเด่น 20 

นาง สวาท แสนใจยา ดีเด่น 20 

นาย เฉลิม นัยติ๊บ ดีเด่น 20 

นางสาว รัตนาภรณ์ บุญสุข ดีเด่น 20 

นาย วิชัย หมั่นยืน ดีเด่น 20 

นาง เบญจวรรณ จะมณี ดีเด่น 20 

นาง ชุติกานต์   แม่นเงิน ดีเด่น 20 

นางสาว ณัฐชยา ไชยสาร ดีเด่น 20 

นางสาว ปาริฉัตร์ มีโชค ดีเด่น 20 

นาย อดิศร บัวลอย ดีเด่น 20 

นาง บัวผัน ศรีมา ดีเด่น20 

นาง นงลักษณ์ สุภาพสุนทร ดีเด่น 20 

นางสาว จิราภรณ์   ทองรักษา ดีเด่น 20 

นาย สุรินทร์ มณีจันทร์สุข ดีเด่น 20 

นาง อัญชลี      สายวงค ์ ดีเด่น 20 

นาย ปิยะพงษ์   มณีจันทร์สุข ดีเด่น 20 

นาง ชรินทร์ญา   ใจค า ดีเด่น 20 

นาย สุมิตร รินชัย ดีเด่น 20 

นางสาว ภณิฎา ใจทอง ดีเด่น 20 

นาง จินตนา   จันตะมะ ดีเด่น 20 

นาย กฤตเมศร์ ชุมภูค า ดีเด่น 20 

นาย สมบัติ    วันดี ดีเด่น 20 

นาง เขมกร พรมอ้าย ดีเด่น 20 

นางสาว ลลิตา ยอดปัญญา ดีเด่น 20 

นางสาว กุลรัศมิ์ พุทธวงค์ ดีเด่น 20 

นาย ธีรวัฒน ์ มณีจันสุข ดีเด่น 20 

นาง รัตนา พลกลาง ดีมาก7 
 
 
 
 



 
บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

นาย วิทยา สอนเสนา ดีเด่น 11 

นาย สมมาตร์     กาเรือง ดีเด่น 12 

นาย วิชชากร วรรณชัย ดีเด่น 12 

นาย ยศวร ดวงจันทร์โชคดี ดีเด่น 12 

นาง ทัศนีย์   บัวงาม ดีเด่น 12 

ว่าที่รอ้ยตรี  จรัล จันกิติ ดีเด่น 12 

นาง อภิฌา   ชุมภูค า ดีเด่น 12 

นาง วาสนา   ดวงวงค์ ดีเด่น 16 

นาง จันทร์จิรา     หมั้นยืน ดีเด่น 16 

นางสาว วัชรินทร์   ด้วงอ้าย ดีเด่น 16 

นาง สมศรี   กาวินจ๊ะ ดีเด่น 16 

นางสาว รมิดา โยธิน ดีเด่น 16 

นาง นงลักษณ์   ปงธิยา ดีเด่น 16 

นางสาว จินดารัตน์ แก้วฟู ดีเด่น 16 

นาง กัลยา เตจ๊ะ ดีเด่น 16 

นาง แสงอรุณ สิงห์อุดม ดีเด่น 16 

นาย สุริยา มั่นใจ ดีเด่น 16 

นาย วรพิพัฒน์ แก้วนินตา ดีเด่น 16 

นาย เรืองฤทธิ์ ลวนค า ดีเด่น 16 

นางสาว ทิพวรรณ สุริค า ดีเด่น 16 

นาง ธัญชนก ยาสมุทร์ ดีเด่น 19 

นาง อัญชณีย์ ปาระนันท์ ดีเด่น 19 

นางสาว ศุภลักษณ์ มณีจันสุข ดีเด่น 19 

นางสาว สุดารัตน์ พิมพ์ทอง ดีเด่น 19 

นางสาว สุพรรณี สุขเกษม ดีเด่น 20 

นาง กาญจนา   มั่นกุง ดีเด่น 20 

นางสาว กัลยา   บุญสุข ดีเด่น20 

นางสาว กิ่งแก้ว วันดี ดีเด่น 20 

นาง ยุพิน      มณีวรรณ์ ดีเด่น 20 



   

ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

เรื่อง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก  

 
 

      ตามระเบียบกระทรวงส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2546 ข้อ 23 
และข้อ 24 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมค่าจ้างประจ าปีและการต่อสัญญาจ้างของพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป นั้น 

 ดังนั้น โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จึงขอประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่มีผลการ
ปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                                
                                                                 (นางสาวนงนุช   มารินทร์) 

                     ผู้อ านวยการโรงพยาลเวียงเชียงรุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ประกาศโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก  

 
 

     อาศัยอ านาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบ ารุงเพ่ือเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือ
ลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่  ๒๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕   

 ดังนั้น โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จึงขอประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการปฏิบัติราชการ 
อยู่ในระดับดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

   ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                                   
                     (นางสาวนงนุช   มารินทร์) 

                     ผู้อ านวยการโรงพยาลเวียงเชียงรุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและดีมาก 
ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 

นาย ธนวันต์  อ้ึงตระกูล  ดีเด่น 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีชองบุคลากรในหน่วยวานระดับดีเด่นและดีมาก 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 




