
 

 

ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
เรื่อง  ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 

------------------------------- 

 ตามหนังสือส านักงาน ก .พ. ที่ นร 1012 /ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้ก าหนดให้ผู้ประเมิน
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย สร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติ ราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
นั้น 

 ดังนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จึง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ที่มีผลงาน        
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

  ประกาศ ณ วันที่   29 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
                                                            

          
    
       
      (นายปองพล  วรปาณิ) 
       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที ่1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ผู้บริหารวงเงินย่อยภายใน สสจ.สุโขทัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ระดับดีเด่น   

 

  

 ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  

 1 นาง กนกวรรณ กลับสุข  
 2 นาย กฤษณะ แก้วมูล  
 3 นางสาว กินรี แก้วสะเทือน  
 4 นาย จรัญ จันทร์ด ี  
 5 นาย ชุมพล นุชผ่อง  
 6 นาง ณัฐธิกา พฤกษิกานนท ์  
 7 นาย ณัฐพงษ ์ เฮียงกุล  
 8 นาย ทวี ลิ้มรส  
 9 นางสาว ทิพวรรณ ์ ข าโท ้  
 10 นาย ธีร์ดนัย พุฒิกานนท ์  
 11 นาง ธีรยา วรปาณ ิ  
 12 นางสาว ธีรยา รักถึง  
 13 นาง นัชชา เก่งพานิช  
 14 นาย บุญเชิด เพ็ชรมาก  
 15 นาง บุญสม บัวหลวง  
 16 นาย ประกอบ แก้วทุ่ง  
 17 นาง ปรียา ภาชนะพรรณ  
 18 นาย พงศธร เหลือหลาย  
 19 นาง พรพรรณ ชาติชนะ  
 20 นาง พิมลรัตน ์ ชื่นบาน  
 21 นาย พิษณุพร สายค าทอน  
 22 นาง เพชรรัตน์ กิจสนาโยธิน  
 23 นางสาว ภรภัทร ดอกไม้  
 24 นาง ภาวนา วิมาโน  
 25 นาย มนัส อินชาญ  
 26 นาย มานิตย ์ ลอมศรีสกุล  
 27 นาย เมฆ อินมา  

 
 
 



 
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที ่1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ผู้บริหารวงเงินย่อยภายใน สสจ.สุโขทัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

ระดับดีเด่น   

 

  

 ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  

 28 นาง เมตตา ลิมปวราลัย  
 29 นาย รัชกร ค าถาเครือ  
 30 นาย วัฏฏธรรม นนทธ ิ  
 31 นาง วาสนา เวือนประโคน  
 32 นาย วิชาญ มีเครือรอด  
 33 นาง วิภาพร เพชรประดับ  
 34 นางสาว วิริยา บัวเขียว  
 35 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บ่อแก้ว  
 36 นางสาว ศุภพิชญ์ ญาณโสภณ  
 37 นาง สมจิตร ทองสุขดี  
 38 นางสาว สุนิษา ชัยมงคล  
 39 นางสาว สุพัตรา จันทร์แก้ว  
 40 นาย อนุ เอ่ียมทอง  
 41 นาง อภิญญา จุติตระกูลชัย  
 42 นางสาว อัมพวัน พุทธประเสริฐ  
 43 นาง อินทิรา เลิศจันทรางกูร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44 นาย เอนก สุขสัมพันธ ์  



 
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 

รอบการประเมินที ่1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
ผู้บริหารวงเงินย่อยภายใน สสจ.สุโขทัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 

ระดับดีมาก   

 

  

 ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  

 1 นางสาว กฤตยา ประการะโพธิ ์  
 2 นาย กฤษณะ อินทร์ด้วง  
 3 นางสาว กัญญา ฐิติตรีรัตน์  
 4 นาย ก าพล บัวผัน  
 5 นาย กิตติพงษ ์ ตั้งสุขขีย์ศิริ  
 6 นาง ขวัญเดือน ต๊ะฝั้น  
 7 นางสาว จินดารัตน ์ นนทสุบรรณ  
 8 นาง จีรนันท ์ ติวุตานนท ์  
 9 นาย ฉัตรชัย สุวรรณประเสริฐ  
 10 นางสาว ชญาดา ต๊ะแก้ว  
 11 นาง ณัฐสิร ี เปี้ยปลูก  
 12 นางสาว ทรรศนีย์ บุญมั่น  
 13 นางสาว ธันยาภรณ ์ หนูหนุน  
 14 นาย นรินทร พุฒสลัด  
 15 นาง น้ าทิพย ์ พุฒสลัด  
 16 นาง นิภาภรณ ์ เทียมดี  
 17 นาย บรรณเลง จ ารัส  
 18 นาย บุญลอม หอมหวาน  
 19 นางสาว เบญจมาศ พุ่มสุขวิเศษ  
 20 นางสาว ปรายฝน ครุฑโปร่ง  
 21 นาย พงศ์พัฒน ์ เรืองวิทย์  
 22 นาง พิมพ์มณี คชสีห์  
 23 นาย ไพทูรย ์ ทับโทน  
 24 นาย ภวัต ทองสนิท  
 25 นาง ภัทราพร เมฆพัฒน ์  
 26 นางสาว มณีสร ธิช่างทอง  
 
 
 

27 นาย มนู เกตุเอ่ียม  



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที ่1   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

ผู้บริหารวงเงินย่อยภายใน สสจ.สุโขทัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
ระดับดีมาก   

 

  

 ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล  

 28 นาง มยุร ี อินทุยานนท ์  
 29 นางสาว มัชตา ผลถวิล  
 30 นางสาว มุกดา ทองสุก  
 31 นาง ยลฤทัย ภู่อรุณ  
 32 นาง ลัดดาวัลย ์ กลิ่นล าดวน  
 33 นางสาว วรพรรณ มหาศรานนท ์  
 34 นางสาว วรรณา ชื่นอินทร ์  
 35 นาง วราภรณ์ จิโน  
 36 นาย วิรัตน์ สีนวล  
 37 นางสาว วิลาสิน ี หงสนันทน ์  
 38 นาย ศักดิ์ชาต ิ เหล่าใหญ่  
 39 นางสาว สายสมร เชื้อไชยนา  
 40 นาง สุดคนึง เจ็กภู่  
 41 นาง สุดใจ สีนวล  
 42 นางสาว สุทิศา ชื่นเขียว  
 43 นาง สุภาวด ี หล่อประดิษฐ ์  
 44 นาง สุรีย์ แดงเรือ  
 45 นาย อานุทัศน ์ ปานชัย  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


