
  
 
 
 
 

 
ประกาศสำนักงานสาธารณสขุอำเภอราษีไศล 

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
 

ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (ก.พ.) ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศ
รายชื่อข้าราชการผลเรือนสามัญที่ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน 
เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้น สาธารณสุขอำเภอราษีไศล จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดังบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  

 

 

       (นายประดิษฐ์ ไชยสังข์) 

      สาธารณสุขอำเภอราษีไศล  

 

 
 
 
 
 

 
  



รายช่ือข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ลำดับ 

ชื่อ - สกุล 
  

เลขที่
ตำแหน่ง 

  
หน่วยงาน 

  
ตำแหน่ง 

  

ระดับผล 

ที ่ การประเมิน 

1  นางพรรณวด ีสภุาทิพย ์ 74946 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ดีเด่น 

2  
นายสุจินต์ งามแสง 74955 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีเด่น 

3  
นายจตุรงค์ สุภาทิพย ์ 74977 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีเด่น 

4  นางสาวอภันสริิ ทองบ่อ 73964 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ดีเด่น 

5  นางสาวนิภา อินทนิล 75346 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ดีเด่น 

6  นายเชิดชาย อสิพงษ ์ 74942 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ดีเด่น 

7  นางญาณี สหีบุตร 74947 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ดีเด่น 

8  
นายสำรอง สมหมาย 74980 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีเด่น 

9  นางพัทยา โพธิวัฒน์ 73956 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ดีเด่น 

10  นางประเพียร อสิพงษ ์ 73925 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานธุรการ  ดีเด่น 

11  นางยุพิน สันโสภา 73966 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ดีเด่น 

12  นายธัชพล คำนึง 74612 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ดีเด่น 

13  นายคำสอน โพธิวัฒน ์ 74941 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ดีเด่น 

14  
นายสาธิต สุทธิสนธิ ์ 74949 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีเด่น 

15  นางนฤดี ไกรยา 153918 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ดีเด่น 

16  นางวิลาวรรณ ปัทมะ 177549 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข ดีเด่น 

17  นางธนัสนันท์ เพ็ญศิร ิ 74000 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

 



รายช่ือข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
ลำดับ 

ชื่อ - สกุล 
  

เลขที่
ตำแหน่ง 

  
หน่วยงาน 

  
ตำแหน่ง 

  

ระดับผล 

ที ่ การประเมิน 

18  นางสาวประนอมจิตร คุ้มแถว 74000 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

19  นางพรทิพย์ สุตะพันธ์ 74244 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

20  นางสาวณัชฐกานต์ เหมือนตา 74332 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

21  นางอุทัยวรรณ เพียนอก 74505 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ดีมาก 

22  นางฉวีวรรณ ทองสุทธ์ิ 74723 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ดีมาก 

23  นางนิ่มนวล ทรวงโพธ์ิ 74943 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล ดีมาก 

24  นายวิทยา อินคำแหง 74944 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล ดีมาก 

25  นายทองคำ กมล 74945 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล ดีมาก 

26  
นายนิรันทร์ ดาวเรือง 74963 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีมาก 

27  
นายเพียร สาวันด ี 74975 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีมาก 

28  
นายลำไพร ธรรมวัตร 74971 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีมาก 

29  นางพชรพรรณ พรมศร ี 75332 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

30  นางสาวประมูล ศรีบุญเรือง 153967 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ดีมาก 

31  นายกุลชาติ วัฒนวงศ ์เวฬุวนารักษ์ 154096 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ดีมาก 

32  นางสาวยุวธิดา ศรีนนท ์ 177474 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ดีมาก 

33  นางสาวณฐาฉตัร คำยา 177548 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ดีมาก 

34  นางปริยา วาปีถา 199684 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก 

 
  



รายช่ือข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล 
 

ลำดับ 
ชื่อ - สกุล 

  

เลขที่
ตำแหน่ง 

  
หน่วยงาน 

  
ตำแหน่ง 

  

ระดับผล 

ที ่
การ

ประเมิน 

35  นางรจนา ใจจง 73508 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

36  
นางอนงค์ คำจันทร์ 74948 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีมาก 

37  
นางปุณณภา หัสโน 74950 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีมาก 

38  นางอริษา แก้วพวง 122001 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ดีมาก 

39  นางเขมิกา บุญอินทร ์ 73662 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

40  
นายสุจินต์ ศรีสมุทร 74965 สสอ.ราษีไศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบล 

(นักวิชาการสาธารณสุข) 
ดีมาก 

41  นางพันธ์งาม แก้วใส 74460 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

42  นางสาวฐานิดา วิทยไ์พศาสตร ์ 74978 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ  (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

43  นางอนุศรา กองทำ 75341 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข  (ด้านบริการทางวิชาการ) ดีมาก 

44  นายประครอง กมล 75343 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข  (ด้านบริการทางวิชาการ) ดีมาก 

45  นางสาวสุรรีัตน์ แสงแดง 177454 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ดีมาก 

46  นางมิตธิลา แสงเพชร 177473 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ดีมาก 

47  นางธัญลักษณ์ เครือแสง 53735 สสอ.ราษีไศล พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ดีมาก 

 
 

 
 
 
 

  



รายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
ผลการประเมิน รอบท่ี 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอราษีไศล (ต่อ) 
ที ่ ชื่อ - สกุล เลขที่ตำแหน่ง หน่วยงาน ตำแหน่ง ระดับผลการ

ประเมิน 

1 นางสาวผกากาญจน์ ยางงาม 1ศก01101 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก3 

2 นายอาณัติ คณุวาที 1ศก02294 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

3 นางสาวไพจิตร บุญธรรม 1ศก01103 สสอ.ราษีไศล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ดีมาก4 

4 นางสาวขนิษฐา บุญธรรม 1ศก01983 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก3 

5 นางสาวมะลิวรรณ  เฉลยพจน ์ 1ศก02269 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก5 

6 นางลุนณี คำมลู 1ศก01104 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

7 นางโสรยา สานสิ ี 1ศก01105 สสอ.ราษีไศล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ดีมาก4 

8 นางสาวรำไพร เกตลุะคร 1ศก01981 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

9 นางสาวสุพัตรา แจะไสสง 1ศก02593 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก5 

10 นางสาวอนุศรา กะตะศลิา 1ศก01982 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

11 นางพรรณี หม่องแฉ 1ศก01770 สสอ.ราษีไศล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ดีมาก5 

12 นางสาวเพ็ญนภา ชะบา 1ศก01107 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

13 นางบานเย็น วรษา 1ศก01754 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

14 นางสุดใจ ลาลุน 1ศก01976 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

15 นางสาวสุภาภรณ์ บุญสาล ี 1ศก01109 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก3 

16 นางสาวนายุรตัน์ ไชยมณ ี 1ศก02330 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก5 

17 นางกาญจนา จันทะพันธ์ 1ศก01110 สสอ.ราษีไศล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ดีมาก4 

18 นางบุปผา บุตรจินดา 1ศก02265 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก5 

19 นางสาวสุกัญญา วงค์เทพ 1ศก02577 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก3 

20 นายยอด บุตรจินดา 1ศก01112 สสอ.ราษีไศล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ดีมาก4 

21 นางสาวสุนันทา บุญบรรจง 1ศก01977 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

22 นายยุทธชัย พรรณโรจน ์ 1ศก01115 สสอ.ราษีไศล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ดีมาก4 

23 นางสาวปิยะณัฐ ทองสา 1ศก01113 สสอ.ราษีไศล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ดีมาก5 

24 นายทวี โพธิวัฒน์ 1ศก02286 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก3 

25 นางบุษบงค ์โพธิวัฒน์ 1ศก01116 สสอ.ราษีไศล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ดีมาก3 

26 นางสาววิไลลักษณ์ โพธิวัฒน์ 1ศก02270 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

27 นางสาวแสงระวี เตลอด 1ศก02585 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก5 

28 นางสาววรรณพร เข็มโคตร 1ศก01117 สสอ.ราษีไศล ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข ดีมาก4 

29 นางสมัย สเีสน 1ศก01978 สสอ.ราษีไศล พนักงานช่วยการพยาบาล ดีมาก4 

30 นางสาวพิมพ์ลัดดา พิมศร 1ศก02603 สสอ.ราษีไศล พนักงานบริการ ดีมาก4 

31 นางสาววิลัยพร สีหะวงษ์ 1ศก02745 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข - 
32 นางสาวสรญัญา ดวงตะวัน 1ศก02740 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข - 
33 นางสาวรวีวรรณ ชิณวงศ ์ 1ศก02720 สสอ.ราษีไศล นักวิชาการสาธารณสุข - 

 


