
1 นายกฤตชญา เขยะตา 36 นางบุณฑริกา สุภานันท์
2 นายกฤษฎา ญาณพันธ์ุ 37 นางบุษบา อนุศักด์ิ
3 นายเกรียงไกร ยังฉิม 38 นางเบญจพร เกษรพรม
4 นายไกรศิลป์ ศิริวิบูรณ์ 39 นางเบญจา พรนวม
5 นางกรรณิกา มะโนวรณ์ 40 นายปรีชา เครือธง
6 นางกรรณิการ์ วงศ์ฝ้ัน 41 นายปิยะดนัย สุธีรพงศ์พันธ์
7 นางกุหลาบทิพย์ พิทักษ์รัตนานุกูล 42 นางปรมาภรณ์ ทองอ ่า
8 นางเกษศิรินทร์ วงค์ตะวัน 43 นางปรานอม ทมวงศ์
9 นางสาวกัลยาณี บุญจู 44 นางผ่องศรี อุปละ
10 นางสาวกาญจนา ศรีไว 45 นายพงศกร ศรีสมยา
11 นางสาวไข่มุก บุญชัย 46 นายพัฒฑณา อินทะชัย
12 นายจริญ จินาเดช 47 นางพวงผกา สุริวรรณ
13 นายจ่าเริญ ตุลย์วัฒนางกูร 48 นางพัชรี วีรพันธ์ุ
14 นางสาวจันทร์เพ็ญ เผือกไร่ 49 นางสาวพันธิตรา บุตรนุชิต
15 นางจันจิรา แสงรัตน์ 50 นางพิมภาวรรณ์ เขยะตา
16 นายเชาวรินทร์ สอนปาละ 51 นางภิญญาพัชญ์ ทั งเพชร
17 นายไชยวิสุทธ์ิ อุดทาโม๊ะ 52 นายมนตรี อินแสง
18 นางชญาก์ทิพยฑ์ สุริยะพงฑากุล 53 นางเมธินี วิเศษรักสกุล
19 นางชนาภา นามปัญญา 54 นายวัชรพงศ์ ไชยปันดิ
20 นางสาวชรินดา สุธาวา 55 สิบต่ารวจตรี วิชฌ์พล พรมสวัสด์ิ
21 นางสาวชลธิชา ศรีชัยวงค์ 56 นางวรัญญา สุวรรณ
22 นางสาวฐิติกมล จันทะระ 57 นางวันเพ็ญ โพธิยอด
23 นางณัฐชยา ไชยมะโน 58 นางวิมลพรรณ จันทร์หอม
24 นางณัฐดา วิเศษสรรค์ 59 นางวิรัมภา กึ งวงษ์
25 นางสาวณัฐศิรา ตาปวง 60 นายศุภกฤษณ์ เสวะกะ
26 นางสาวณัตชญา ยะบึง 61 นางศรีจันทร์ เงาค่า
27 นางดาราวัลย์ เหล่าวีระไชย 62 นางสาวศิรินทิพย์ เทียนแก้ว
28 นายธนวรรธน์ จันตัน 63 นางสาวศรีทอน มหาวันแจ่ม
29 นายธนา อิ นอ้าย 64 นางสาวศรีสังวาลย์ ศรีทรายค่า
30 นายธาดา ตรรกทวีผล 65 นางสาวศิริพร อูปแปง
31 นายธานี ศรีวงค์วรรณ์ 66 นางสาวศิริรัตน์ สายสุคนธ์
32 นางสาวธิดารัตน์ โพธิพฤกษ์ 67 นางสาวศุภรักษ์ นันตา
33 นางธีรานันทน์ ศรีมุก 68 นายสาธิต เจริญพงษ์
34 นางนลินา พรมสวัสด์ิ 69 นายสุกิจ สุขประเสริฐ
35 นางบุญทิน จิตร์สะบาย 70 นางสาวสาวิตรี วารี

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน



71 นางสาวสิรัญญ์ณัฐ กันทาทรัพย์

72 นางสมพิศ อิ นอ้าย
73 นางสุกัญญา เลาหกุล
74 นางสุพิชฌาย์ ปิติโชติโชคโภคิน
75 นางสุรัสวดี ศศิวรรณพงศ์
76 นางสุรางค์ หมื นกัณฑ์
77 นางสุวิมล ทิพย์ชมภู
78 นางสาววรางคณา กิติบุตร
79 นายอ่าพนพินิจ เศรษฐสมพงศ์
80 นายเอกอดุลย์ บุตรแก้ว
81 เรืออากาศเอก ประเสริฐ แก้วก่าเนิด
82 นางสาวอรพินธ์ ใจสุนทร
83 นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน

84 นางสาวอัญชลี ชูทองรัตน์
85 นางอุบลกาญจน์ ทับแก่น

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

กลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน



1 นางการเกต รังรองธานินทร์ 36 นางเยาวนันท์ แข็งแรง
2 นางสาวกัลยาณี ไชยลา 37 นางรัตติยา ปิกวงค์
3 นางสาวจินตนา เถาปาอินทร์ 38 นางรัตนาภรณ์ สุค่าอ้าย
4 นางจินดา เลาสัตย์ 39 นางลภัคลดา พุ่มเจริญ
5 นางจิราภรณ์ คงเสถียรพงษ์ 40 นางวันทนีย์ นาคน้อย
6 นางจุฑารินทร์ สุวรรณธีรางกูร 41 นางวิภารัตน์ กันทาทรัพย์
7 นายชุมพล ลินแสนกาศ 42 นางสาวรติรัตน์ ปรากฎวงค์
8 นางสาวชนิกา จีนต้น 43 นางสาวรสพร ทากิจ
9 นายณรงค์ชัย ใจยา 44 นางสาวรัตภรณ์ เป็งยะ
10 นางสาวณัฐนันท์ จันทรา 45 นางสาวรุ่งฉัตร คล้ายทับทิม
11 นางสาวณิรัศม์รยา ไชยฉกรรจ์ 46 นางสาวรุ่งทิวา เขื อนศรี
12 นางสาวดรุณี ตันติปาลกุล 47 นางสาววัสสิกา เจริญทรัพย์
13 นางสาวเดือนเพ็ญ ไชยวงค์ 48 นางสาววิชชุดา พงษ์ปัน
14 นายเทพฤทธ์ิ พัฒนรังสรรค์ 49 นางศรีวรรณ์ วงศ์สุวรรณ
15 นายธนภูมิ พนิตนันท์ 50 นางสาวศุวรัตน์ สุวรรณหล่อ
16 นายภาณุพงศ์ ปาจุวัง 51 นายสงกรานต์ หมอกเมือง
17 นางธวาริน อ่อนนวล 52 นายสันติ วงศ์ฝ้ัน
18 นายนพพร ปารมีโชค 53 นายสิทธิศักด์ิ เลาหกุล
19 นางสาวนภัสชนน กวีกรณ์ 54 นายสุจินต์ อาจหาญ
20 นางสาวนัฏฐาพร สุภาผาบ 55 นายสุดอ่านาจ ธรรมชัย
21 นางสาวนันทิญา อินทุวัน 56 นางสาวสุนิสา สัจจวิโส
22 นางนันทินี ตุ้ยกาศ 57 นางสาวสุพรรณี ปงผาบ
23 นางสาวนิธิพร จันทร์ขจรชัย 58 นางสาวสุภัสสร ศศิพงศ์พนา
24 นางสาวนิรชา ไชยนิลวงค์ 59 นางสาวสุภามาศ สมเป้า
25 นางบุศรินทร์ สีมา 60 นางสุธีรัตน์ เม่ากลาง
26 นางสาวปัทมา หล้าสมบูรณ์ 61 นางสุบิน ทองเอีย
27 นางประกายศรี มณีขัติย์ 62 นางสุภาพันธ์ รังรองธานินทร์
28 นางประภาลักษณ์ พรมพิงค์ 63 นางหทัย ล้านโรจน์
29 นางสาวพรนภา อ้ายต้ัง 64 นางสาวหัสนา ตุงคณาคร
30 นางสาวพิชญา ฟ่ันสาย 65 นายอรรถพล นาคทอง
31 นางพัชรี ค่าธิตา 66 นายอวยพร ค่าวงค์ศา
32 นางภาวดี ปัญญากาศ 67 นายอุเทน เลาสัตย์
33 นางภิญญาพัชญ์ ขันเชียง 68 นายเอกรัตน์ ณะปัญญา
34 นางไมยะวี สมบุญโสด 69 นางสาวอรนุช กันทะ
35 นางยุพเรศ ญาณมงคลศิลป์ 70 นางสาวอรุณศรี ค่าบุรี

โรงพยาบาลแม่ทา

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)



71 นางสาวอังควรา ใจยา
72 นางอรพรรณ ปาจุวัง
73 นางอรอนงค์ ไชโย
74 นางอัจฉรา พรมโต
75 นางอัญชลี รัตนภิญโญพงษ์
76 นางอัตถภรณ์ สุธรรมยะ

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

โรงพยาบาลแม่ทา



1 นายกฤษฎา ติธรรมมา 36 นางพรลภัส ทรัพย์นิวัตต์
2 นางกฤตยา ท่อทอง 37 นางพรวิภา ยาสมุทร์
3 นางกฤษณา ทองพรรณ 38 นางพิกุล สาก้อน
4 นางกฤษดา ผานดอยแดน 39 นางพิมพาวรรณ กองค่า
5 นางกิ งก้อย ทาค่า 40 นางพิศมัย ศรีสุวรรณนพกุล
6 นางกิ งกาญจน์ ศรีกลาง 41 นางไพลิน บุตรนุชิต
7 นางสาวกาญจนา ดวงสอาด 42 นางสาวพรภิมล ไชยมาลา
8 นางสาวกาญจนา นามจันทร์ 43 นางสาวพวงผกา จิตตรง
9 นางสาวจรินทร์ยา กันพรมกาศ 44 นางสาวพัชราภรณ์ วังธิยอง
10 นางสาวจันทร์จิรา สุต๋า 45 นางสาวพิมพ์พร เห็นไกล
11 นางสาวจิณห์วรา ค่าหล่อ 46 นางสาวแพรวพรรณ ณ เขียงใหม่
12 นางจันขุลี อุ้ยแก้ว 47 นางภัทรภร วงศ์ใหญ่
13 นางจันทร์จิรา รุ่งโรจน์แดนสยาม 48 นางสาวมนัสชนก ทับรัตน์
14 นางจินดา สุระ 49 นางสาวมยุรี ใจเง้ียวค่า
15 นางจินตนาภรณ์ นิ มปฏิพัทธ์พงศ์ 50 นางสาวมัชฌิม ทิพจร
16 นางฉวีวรรณ ปันวารี 51 นางยุพิน ป้ันทอง
17 นายชวลิต มะโนเพียว 52 นายรังสรรค์ ใจค่า
18 นายเชาวลิต ทองปาน 53 นางรวิณัฏฐ์ พีรวาณิชกุล
19 นายเชิดศักด์ิ พัฒนพงศ์ 54 นางรุ้งกาญ จีรกัณท์
20 นายญาณกิตต์ิ หมื นจ้ี 55 นางสาวรติรัตน์ พันธ์ุอุโมงค์
21 นายณัฐณรงค์ ปินตาเป้ีย 56 นางสาวรัชนีวรรณ อังกสิทธ์ิ
22 นางดวงมณี จันทรพินิจ 57 นางสาวรัตติยา เขียวสิงห์
23 นางดารารักษ์ ล้ินฤาษี 58 นางสาวรุจิรา จินดาหลวง
24 นายทองฉัตร สุวรรณตันทุลา 59 นายวินัย พงษ์ตุ้ย
25 นางสาวทวีลาภ จันทร์สวัสด์ิ 60 นายวินิทร พรมั งใหม่
26 นางสาวทัศนีย์ ต๊ะเขื อนแก้ว 61 นางวงจันทร์ นันทวรรณ
27 นายนครินทร์ฺ ยันตะบุศย์ 62 นางวรพักตร์ ญาณะพันธ์
28 นายนพดล วงค์ค่า 63 นางวรรณิภา วินันท์
29 นางนงลักษณ์ ปาระมี 64 นางวันทนา แก้วยองผาง
30 นางนฤมล เป็งทา 65 นางวารุณี พรรคพล
31 นางเนตรชนก ปารมีโชค 66 นางสาววิภาพรรณ หมื นมา
32 นางเนตรนภา พุทบุรี 67 นางสาวเวทิดา ชูราษี
33 นางประไพร แก้วสีหมอก 68 นางศิริพร นวกะวงษ์การ
34 นายพรรษา พรมอนันต์ 69 นายสันทัด ทองพรรณ
35 นายพิทักษ์ แก้วยองผาง 70 นายสิริโชค ปะทิ

โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)



71 นางสาวสมพร ฟุ่มฟองฟู
72 นางสาวสรัลรัศม์ิ กีรติธีระกุล
73 นางสาวสัตตกมล ค่ายา
74 นางสาวสุนิษา โปธาวี
75 นางสาวสุพรรณี พงศ์สันติพิทักษ์
76 นางสาวสุวิชชา ไมตรี
77 นางสิริพรรณ ทองอ่าพัน
78 นางสุภพิชญ์ จันทร์ชัย
79 นางสุมาลี ชูราษี
80 นางสุมิตรา ค่าต๊ะ
81 นางโสภา เมืองสุวรรณ์
82 นางสกาวรัตน์ ต่ายทอง
83 นางสายฝน ชัยพูน
84 นางสายสุนันต์ พรมชัย
85 นางสาวฤทัยรัตน์ แสงนา
86 นางอาทิตยา กามาริน

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง



1 นางกณิกนันต์ ไชยมงคล 36 นางสาวณัฐนรี ยืนยงเดชาวัฒน์
2 นางกรรณิการ์ เตียมวงค์ 37 นางสาวณัฐพร วงค์อานา
3 นางกัญญาวีร์ อินสม 38 นางสาวณัฐวดี เกตุอรุณรัตน์
4 นางกิ งกาญจน์ ปวนกาศ 39 นางสาวเตียมตา ทัฬหนิรันดร์
5 นางสาวกนกวรรณ จ้ายประเสริฐ 40 นางถนอมจิตต์ ศิริจันทร์ชื น
6 นางสาวกานต์พีรา อุดทาหาญ 41 นางทิพวรรณ ปินตาปาง
7 นายคงกฤช ถูกแผน 42 นางทิวาภรณ์ ภักดีเผ่าไท
8 นางสาวครองสิน เทพธรรม 43 นางสาวทักษพร ศรีวรรณ
9 นายจิระกริช ดินอาบจันทร์ 44 นายธนายุต อุ้ยเมฆากุล
10 นายเจตน์ วังแจ่ม 45 นางสาวธัญชิตา ปัญโญใหญ่
11 นางจตุพร สุขจีน 46 นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์เขื อน
12 นางจรรยา สุติยะ 47 นางสาวธิปพาวัญ จ่าปาพันธ์
13 นางจริยา แสนอ้าย 48 นางธมนพรรณ สุนันทกานต์
14 นางจันทนา สีวิจ๋ี 49 นายนันทวัตร สุขใจ
15 นางจินดา ฟองค่าตัน 50 นายนิติกร อินตา
16 นางจินดาพร เป็งปะนัน 51 นางนงเยาว์ จาเต๋จ๊ะ
17 นางจินดารัตน์ สุนทร 52 นางนริศรา เสนสุภา
18 นางจินตนา ภมรพล 53 นางนวลจันทร์ วงศ์ศรีใส
19 นางจีรนุช เมืองขวา 54 นางนิจญา อัมพรพิศ
20 นางสาวจันทร์ธิดา พรมประดิษฐ์ 55 นางนิตยา โปธิบาล
21 นางสาวจันทัปภา รินจ้อย 56 นางสาวนันทกร อะกะเรือน
22 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ผ่อง 57 นางสาวนันท์นภัส ใจยะ
23 นางสาวจิราวรรณ สิริใหม่ 58 นางสาวนินภา ต๊ะค่าวรรณ์
24 นางสาวจุฬากาญจน์ วงษา 59 นางสาวนิอร วิภาสวงศ์
25 นางสาวเจนจิรา กุยวารี 60 นางสาวนิดา สมหนู
26 นายฉัตรชัย อัมพรพิศ 61 นางบุณยาพร รัตนพงศ์
27 นายชลธี บุญแทน 62 นายประเวทย์ สุทธิไชยากุล
28 นายชัยยุทธ์ วัฒนคามินทร์ 63 นายปริญญา ปอกกันทา
29 นายชาญวิทย์ เปียงน้อย 64 นางสาวปภิชญา กันไชยสัก
30 นางชูชีพ โพชะจา 65 นางสาวปรารถนา ลังกาพินธ์ุ
31 นางสาวชนัชฌา ปะละ 66 นางสาวปรียานุช พุฒตาล
32 นางสาวญาราภรณ์ ค่าทะลา 67 นางผ่องศรี สาริวาท
33 นางฑิฆัมพร จันทะคุณ 68 นายพงศธร คันธา
34 นายณัฐพล พิทักษ์กิจรณกร 69 นายไพรัตน์ ต๊ิบแก้ว
35 นางสาวณัฐนพิน ต๊ิบแก้ว 70 นางพรวิไล อารยพิทยา
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71 นางพิกุล มนัสวานิช 106 นายศุภฤกษ์ อินต๊ะขวา
72 นางพิมพกานต์ ภักดี 107 นางศิริพร ปาระมะ
73 นางสาวพรวลัญช์ พงค์พานิช 108 นายสถาพร เป็งปานันท์
74 นางสาวพลับพลึง ปัญญาวงค์ 109 นายสมชาย คุณหงษ์
75 นางสาวพัชชมาศ จินดาสวัสด์ิ 110 นายสันติ มูลวงค์ษา
76 นางสาวพัชรนันท์ พัชรเศรษฐสิริ 111 นายสุธรรม จิรพนากร
77 นางสาวเพลินพิศ กิติน่าน 112 นางสาวศรีรัตน์ ตันตระกูล
78 นางภัณฑิรา สุคัมภีร์ 113 นางสังวาลย์ ชุมภูเทพ
79 นางสาวภัสรา ณะค่าปุ๊ด 114 นางสายทอง ลาธิ
80 นางสาวมุกรินทร์ มานะศรี 115 นางสายบัว แก้วกัณหา
81 นางสาวเมทินี ชัยสิทธ์ิ 116 นางสายฝน ทรงหงษา
82 นายยศวัศ สาระเวียง 117 นางสิรภัทร กิติน่าน
83 นางยุพิน แก้วหนัก 118 นางสุธิพรรณ์ วงค์ษา
84 นายรณชัย พงษ์สุวรรณ 119 นางสุภาภรณ์ ทะสุใจ
85 นางรัชนี สุขเสริฐ 120 นางสุภาภรณ์ ธรรมานุวงศ์
86 นางรุ่งตะวัน สุภาพัฒณา 121 นางสุภาวดี สถากูล
87 นางรุ่งนภา ศรีหาตา 122 นางสุภิญญา สารจินดาพงศ์
88 นางเรณู แบนสุภา 123 นางสุรีย์รัตน์ ม่วงลี
89 นางสาวรัชฎาพร ธรรมน้อย 124 นางสุวจี ปัญญาเครือ
90 นางสาวรัชนีกร อาภัย 125 นางสาวสาลินี วงศ์ศรีใส
91 นางสาวราตรี ตันอุตม์ 126 นางสาวสาวิตรี เสาแบน
92 นางสาวรุ่งนภา แก้วมลิวงค์ 127 นางสาวสิรินาถ ค่าใจหนัก
93 นายวชิรวิทย์  ใจต๊ะ 128 นางสาวสุวิษา ณ บุญหลง
94 นายวรพล วรวุฒิวิทยา 129 นางสาวหทัยรัตน์ แซ่คู
95 นายวาริช เตียวตระกูล 130 นางสาวอนัญพร เชียงวัดเกต
96 นายวินัย ปาปวง 131 นางสาวอัจฉราพรรณ ณ เชียงใหม่
97 นายวิรุตต์ิ วิเชยันต์ 132 นางสาวอุไรรัตน์ ไชยประสพ
98 นายวิศรุต ศรีพยัคฆ์ 133 นางอริสรา รัตนพรหม
99 นางวรารัตน์ ไชยวงค์ 134 นางอโรชา ภู่ทอง
100 นางวีรยา ระหงษ์ 135 นางอัจฉรา ตันอุตม์
101 นางสาววดีรัตน์ ดาวเรือง 136 นางอุทุมพร เขื อนปัญญา
102 นางสาววรรณระวี ใจแก้ว 137 ว่าที ร้อยตรี เอกรัฐ บุญมา
103 นางสาววันวิสาข์ รัตนไพบูลย์วิทย์
104 นายศักด์ิดา ไชยน้อย
105 นายศิรธนัท คงเดชานนท์
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1 นายก่อสกุล  สุวรรณแพร่ 36 นางไพวรรณ์ เครือธง 
2 นายเกรียงศักด์ิ ลือก่าลัง 37 นางสาวพัชรา  อินถา
3 นางกนกวรรณ ทานา 38 นางสาวพิมลมาลา วงศ์ฝ้ัน
4 นางกัลยา แสนเสนาะ 39 นางภัสสรา รุ้งดี 
5 นางสาวกาญจนา แก้วสุวรรณ 40 นางมอญศรี ยอดอ้าย 
6 นางเครือมาส ทาแป้น 41 นางรัชฏ์ชญาภรณ์ ธรรมสิทธ์ิ 
7 นายจิรเดช  มณีจันทร์ 42 นางสาวรสสุคนธ์  ใจเง้ียวค่า
8 นางจันทวัน เลือดนักรบ 43 นางสาวร่าพรรณ์ พรหมแก้ว 
9 นางสาวจินตนา  ใจระรินทร์ 44 นายวีระพันธ์  ทองเจิม
10 นางชนัตสุกานต์ ธนกุลภากร 45 นางสาววิไลรัตน์ กุนา 
11 นางสาวชุติมา  เสนาลัย 46 นางสาวรัตนา  ซาวบุญตัน
12 นางฐิตารีย์ ปันเปอร์ 47 นางสาววรณัน  นวลเมือง
13 นางทรรศนีย์ วงศ์ศรีใส 48 นางสาวศิราณี  ทาธิ
14 นางทัศนีย์ สิงหนาท 49 นางสาวศิริพร  แก้วกันยา
15 นางสาวเทพศิรินทร์  เช้ือทอง 50 นายสัจพจน์ เกตุวัฒนาธร
16 นางสาวทาริกา  จาเต๋จ๊ะ 51 นางสุรีย์ ศรีบุรี 
17 นางสาวทิพย์วรรณ  ยะวะแก้ว 52 นางสกาวรัตน์ แสงศรีจันทร์
18 นางสาวทิพย์วรรณ แสนวงค์วัน 53 นางสังวาล  อุตชมภู
19 นางสาวธิดานัย  ค่าเอียด 54 นางสาวสุจิตรา  คุณหงษ์
20 นางสาวธีราพร สิงห์คะราช 55 นางสาวสุนี  แสงกว้างไกล
21 นายนินนาท พิทักษ์ 56 นายอุทัย สุภาษี 
22 นางนภัทร โชคสุภนัย 57 นางอรทัย สาค่า 
23 นางนภาพร ออมแก้ว 58 นางอัมพิกา ศรีสุข 
24 นางสาวนิชดา  ลังกา 59 นางอาทิตยา มาชมภู 
25 นางสาวนงคราญ หะกาศ 60 นางสาวอนัญญา ฝ้ันยะ 
26 นายบุญธรรม ฟุ่มฟองฟู 61 นางสาวอังค์วรา สุทันติกร
27 นางบรรเจิด ภิญโญค่า 62 นางสาวอภิญญา สีวิจ๋ี 
28 นางบุหลัน วทัญญูคุณากร 
29 นางเบญจมาศ เป้ียสุยะ 
30 นายปฏิญญา พุ่มอิ ม
31 นายปวร  โปร่งจิตต์
32 นางปุณณิสา เป็งทา 
33 นางสาวปวิตรา  รังน้อย
34 นางสาวปิยะธิดา  จินา
35 นางพิไลวรรณ บุญเมฆ 
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1 นายเกษมกิจ เจริญวิจิตรศิลป์ 36 นางนทกมล เชษฐธง
2 นางกาญจนา จ้ีอินทร์ 37 นางน่้าทิพย์ ภคบวร
3 นางกาญจนี จะงาม 38 นางนิตยา บุญเพ็ชร์
4 นางกิ งกาญจน์ ประจงบัว 39 นางนิตยา มุงมา
5 นางสาวกฤตพร บ่ารุงแจ่ม 40 นางนุชจิรา อ้ายพิงค์ชัย
6 นางสาวกัญญา โพธิจันทร์ 41 นางสาวนงคราญ ประทุมทา
7 นางสาวกัลยาณี อัครชิโนเรศ 42 นางสาวนริศรา ชัยมงคล
8 นางสาวกิรตีร์ ภักดี 43 นางสาวนวพร ปู่ยาว
9 นายขวัญชัย เทพหล้า 44 นางสาวนิรมล ปัญจบุรี
10 นางสาวขนิษฐา วงค์ชัย 45 นางเบญจวรรณ ปันดอนตอง
11 นายคมเข้ม แก้วบัวดี 46 นายปณิธาน อนันตยศ
12 นายจิระพงศ์ อินทรสมพันธ์ 47 นายปรัชญาพงศ์ สมณะ
13 นางจันทนา ภู่เพ็ง 48 นายปิยชนม์ อุดดง
14 นางจิรัชยาพร จันทร 49 นางปภาวรินทร์ อะกะเรือน
15 นางจุฬารัตน์ ม่านมุงศิลป์ 50 นางประทุม พวรรณา
16 นางสาวจุฑามาส ทองดี 51 นางประนมพร มะโนเมือง
17 นางสาวจุฑารัตน์ มีสูงเนิน 52 นางประไพศรี ศักดาวิโรจน์
18 นางสาวจันทร์เพ็ญ แสงเพ็ญ 53 นางปวีณา มาลัยเลิศ
19 นางสาวจันทิรา เทพสุวรรณ 54 นางปาณิศา ติใหม่
20 นายชัยวัฒน์ นันทะชัย 55 นางสาวปณิตา มะทะธง
21 นางช่อเอ้ือง กาวารีย์ 56 นางสาวปาริชาติ ใจวัง
22 นางสาวชนิปรียา กูลตา 57 นางพรพรรณ์ แก้วก่าเนิด
23 นายณัฐพงศ์ ปารีแก้ว 58 นางพรรณิภา ไพศาลธารา
24 นางดาวเรือง อินทะโน 59 นางพวงทอง พรวิเศษศิริกุล
25 นางสาวดรุณี ยุปาระมี 60 นางพานีย์ จ่าโอฐ
26 นางสาวดาราวรรณ บุญสุภา 61 นางสาวพลับพลึง เมืองอินทร์
27 นางสาวเดือนเพ็ญ ถาสนัส 62 นางสาวพิมพ์ชนก มาละแซม
28 นางสาวตรีชฎา คนเที ยง 63 นางสาวพิมพาภรณ์ ปันวารี
29 นายถิร ปุญญวัฒนะ 64 นางสาวพิมพารัตน์ จันต๊ะวงค์
30 นายทินกร เขมปัญญาสกุล 65 นางสาวพีรยา ศักดาวิโรจน์
31 นางสาวทองเพ็ญ ปาละก้อน 66 นายภูวดล มาลีหอม
32 นางธนพรรณ สุวิชาดาสกุล 67 นางภารวี กัณทะวารี
33 นางธรรมิตาว์ ทับทิมทอง 68 นางสาวภัทรพร แซ่คู
34 นางสาวธันย์วรัชญ์ เกยเมือง 69 นางมนสิชา ครองศิริ
35 นายนิฐิพัฒน์ ภูปาน 70 นางมาลินี จันทร์จุงจิตต์
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71 นางมาลี วรรณใหม่ 106 นางอัจฉรา มโนชมภู
72 นางสาวเมธานี กาญจนาภา 107 นางอ่าภา แก้ววัน
73 นางเยาวลักษณ์ ปานแก้ว 108 นางอุทิน มงคลเกิด
74 นางสาวยุพิน น่าปูนศักด์ิ 109 นางสาวอริสรา ศิริไพศาลประเสริฐ
75 นายรัตน์พล อ ่าอ่าไพ 110 นางสาวอรุณี เรือนมะกอก
76 นางรัชนก ทาส้าว
77 นางรุ่งนภา ถาติด
78 นางสาวรุจิรา ศิริพัฒน์
79 นางวาสนา น้อยสะปุ๋ง
80 นางสาววรัญชา ไชยนวล
81 นางสาววรินดา พานิชาภรณ์
82 นางสาววรินทร์ลดา ซาวฟู
83 นางสาววิลาวรรณ หวลหงษ์
84 นางสาววิลาสินี รัตนพรหม
85 นางสาววิไลพร จินตนาบรรเจิด
86 นางศุภางคณา ภัคศุภิกา
87 นางสาวศรีนารัก จันตา
88 นางสาวศิริรัตน์ กัญจา
89 นางสาวศิริรัตน์ อุดชมภู
90 นายสิรภัทร จิตสุทธิ
91 นางสุภาพร สุปินธรรม
92 นางสุภาภรณ์ ทุนอินทร์
93 นางแสงสินี ขว้างแป้น
94 นางสาวสายธาร วิริยะเสนา
95 นางสาวสุพัตรา สุวรรณมา
96 นางสาวสุรีย์พร เขื อนค่า
97 นางสาวหทัยกาญจน์ ชัยชนะ
98 นายอดุลย์ กันทะถ่้า
99 นายอภิชาติ กองดวง
100 นายอาทิตย์ จันทร์ตา
101 นายอิศรา ธิการ
102 นางอภิญญา นาดี
103 นางอภิญญา อินมะกอก
104 นางอรุณี ติสม
105 นางอัจฉรา ฉางข้าวชัย
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โรงพยาบาลป่าซาง



1 นางกาญจนา ไชยชนะ 36 นางสาวพวงทอง มหาไม้
2 นางสาวกชกร พุทธา 37 นางสาวพัชราภรณ์ กูลตา
3 นางสาวกมลพันธ์ คงสมัย 38 นางสาวพิชานันท์ แสงฉายศิริศักด์ิ
4 นางสาวกาญจนา ตาใจ 39 นางภิญโญ สีเสือ
5 นายจักรกฤษณ์ อโนต๊ะ 40 นางสาวภัทรนันท์ ศรีโกศล
6 นางจันทร์จารึก รัตนเดชสกุล 41 นางมุกดา กันธิวาท
7 นางจันทร์เพ็ญ ประโยงค์ 42 นางสาวมณีภรณ์ แปงจันทร์หอม
8 นางฉวีวรรณ ค่าเวียงสา 43 นางสาวมาลา ยศศิลป์ศักด์ิ
9 นายชัยยศ วัฒนสินธ์ุ 44 นางยุพเรศ สายปัญญาใย
10 นางชลกานต์ เตชะพันธ์ุ 45 นางรัตนา อุตแจ่ม
11 นางสาวชญาดา สายเครื อง 46 นายวินัย กล่อมแก้ว
12 นางสาวชุดาภรณ์ บุญเพ็ง 47 นางสาววัชราพร เนตรค่ายวง
13 นายณรงค์ นาคส่าราญ 48 นางสาววิลาศโฉม ปาลี
14 นางสาวณพัฐธิกา เกียรติคุณรัตนะ 49 นางสมสกุล เกียรติอนันต์
15 นางสาวณัฐฐินันท์ สานา 50 นางสุภมาส ปาระมีแจ้
16 นางสาวณัฐธิดา ต๊ะเวียง 51 นางสาวสกุนา สุภานันท์
17 นางทองเหรียญ นาคส่าราญ 52 นางสาวสุมิตรา ถานะสม
18 นางสาวทัศนียา แก้วอิ น 53 นางสาวสุวิมล พีระเพ็ญ
19 นายธีรวิชญ์ ด่านรุ่งโรจน์ 54 นายอนันต์ ครัวอัดเถิง
20 นางสาวธนวรรณ วงศาโรจน์ 55 นางอรทัย ดวงอินทร์
21 นางสาวธิติพร หัวทอง 56 นางอุทิตณ์ เนตรวิศุทธ
22 นางนงคราญ พรหมปัญญา 57 นางสาวอรนุช มณีขัติย์
23 นางนงลักษณ์ ดวงศรี 58 นางสาวอัมพวัน อุตตระพยอม
24 นางนิภาพร สุริยจักร 59 นางฤทัย ชัยเจริญ
25 นางเนตรดาว ยะสิน
26 นางสาวนงลักษณ์ จันทร์แจ่ม
27 นางสาวนพรัตน์ อุตตระพยอม
28 นางสาวนฤภัค ชัยวงค์
29 นางสาวนันท์นภัส อุปะละสัก
30 นางสาวนิสา วิภาสวงศ์
31 นางสาวบุญญาพร ต๊ิบอุตม์
32 นายปัญญา เหมืองหม้อ
33 นางเพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์
34 นางเพ็ญพรรณ ศรีชนะ
35 นางสาวพรชนก จันทร์อู่

โรงพยาบาลบ้านธิ
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โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง
1 นางกนกวรรณ ยองจา 36 นางศิริพร เตชะอินทร์
2 นางเกศมณี ต่อวงศ์ 37 นางสาวศิริจันทร์ ศุภปริญญา
3 นางสาวกนกวรรณ กาเปา 38 นางสาวศุภลักษณ์ ค่าปวน
4 นางสาวกรรณิการ์  ฝ้ันพรม 39 นายสิรภพ  อุตสม
5 นางสาวกรรณิการ์ ใจง้ิวค่า 40 นางสุพรรณี วังอินต๊ะ
6 นางสาวกาญจนา แซ่ยับ 41 นางสาวสุทธิดา เกิดช่าง
7 นางจันทร์ฉาย พัฒนพงศ์ 42 นางสาวสุภิดา จินดาหลวง
8 นางจุฬารัตน์ ประทุม 43 นางสาวอรทัย แสงหงษ์
9 นางสาวจารุณี ไทยกรรณ์ 44 นางสาวอังคณา  เตชะค่า
10 นางสาวจิตติมา สุยะพันธ์ 45 นางสาวอัญชิษฐา  ตาโล๊ะ
11 นายชินพันธ์ เลือดนักรบ 46 นางสาวอินธิรา  ป่ินญาติ
12 นางสาวชนิตา ชัยชาญ 47 นางอัจฉราพร ใจหงษ์
13 นายณัฐนวัช  วงค์คม
14 นางสาวทัศวรรณ ทันใจ
15 นางสาวธนาภา ปะวัลละ
16 นายประดิษฐ์ วังธิยอง
17 นางสาวปรีญาภรณ์ งามชื น
18 นางสาวปรียวิชญา  ดวงลังกา
19 นางสาวปัณชญา กัญญเทพ
20 นางสาวพรรณิภา เตปิน
21 นายภทร บวรมงคลกิจ
22 นางมาลา วงค์ค่า
23 นางสาวมัลลิกา โมกขะสมิต
24 นายยงวิทย์ พิงคะสัน
25 นางสาวยุวิดา  นันทะลา
26 นางสาวรุ่งนภา วิญญาเงือก
27 นางลมัย  รู้เที ยง
28 นางสาวลีดา  ฝ้ันพะยอม
29 นายวรวุฒิ  ค่าปัญญา
30 นายวีรยุทธ กันทะมูล
31 นางวาสนา ชายสุทธ์ิ
32 นางสาววนิดา กันทะมูล
33 นางสาววันทนา ชมภูทัน
34 นางสาววิภาพร เรือนทราย
35 นางศิรินทิพย์ ล้วงจันทร์
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1 นายกรกฤษณ์ กุณราชา 36 นางธีราภรณ์ ภาณุสัณห์
2 นายกฤษฎา ค่ามะยอม 37 นายนฤทธ์ิ มณีทอง
3 นายกมล ยะค่าแจ้ 38 นายนฤพนธ์ เลื อมใจหาญ
4 นางกรรณิการ์ ชัยยาทา 39 นายเนตร พงษ์ตุ้ย
5 นางกรวรรณ สักลอ 40 นางนงนุช พงษ์ตุ้ย
6 นางกัญญาภัทร สุริยะโจง 41 นางนภาเพ็ญ หาญต๊ะ
7 นางกาญจนา พิงคะสัน 42 นางนฤชล ไทส
8 นางกิ งกาญจน์ อลังกานันท์ 43 นางนฤศสธร ขันแก้วผาบ
9 นางสาวกนกวรรณ แก้วแสนเมือง 44 นางนุชนิรัตน์ บุญมา
10 นางสาวกฤษฎาพร กันทะเลิศ 45 นางสาวนิภาพร ยะจันศึก
11 นางสาวกัลยารัตน์ ศิริวรรธนะไชย 46 นายบรรเจิด กูลทะค่า
12 นางสาวกาญจนา เทพมาลัย 47 นายบัญชา ประสานสิน
13 นางสาวกาญจวรรณ แหล่งอุโมงค์ 48 นายบุญเลิศ ชีพนุรัตน์
14 นางสาวกุลณัฐ กันทะวงค์ 49 นางสาวบุญเก่ง จ่าปี
15 นางสาวเกศริน คงเพชร 50 นางปิยะพร หย่งกิจ
16 นางสาวเกษศิรินทร์ วงศ์วิวัฒนา 51 นางสาวปิยาพัตร ปัญสุพฤกษ์
17 นางขวัญฤทัย ขาสัก 52 นายพงค์นรินทร์ สุริยะโจง
18 นางสาวขวัญฤทัย สังข์สมบูรณ์ 53 นายพรเทพ ปินตาศรี
19 นางสาวไข่แก้ว ค่าแก้ว 54 นางพรรณี เทพวรรณ์
20 นายจิรกิตต์ิ พุ่มเจริญ 55 นางพิมนภา ใบยา
21 นางจรรญา มาไกล 56 นางเพ็ญศรี บัวอินทร์
22 นางจิตภิญญา ณ วิเชียร 57 นางสาวพิชามญช์ุ ศิริภัสร์สกุล
23 นางจีระภา พรเจริญ 58 นางสาวแพรวพรรณ แก้วโขง
24 นางเจตนา สุรินธรรม 59 นางสาวภิญญดา ธรรมโคร่ง
25 นางสาวจินตนา ปินตาศรี 60 นางมณีรัตน์ กัณธิยะ
26 นางสาวจิรามณี คงนาค 61 นางรัตนา ใจยา
27 นางสาวเจษฎา วงศ์ตัน 62 นางร่าพรรณ นาคจู
28 นางสาวเจษฎาพร บุญมี 63 นางสาวรวินท์นิภา ปรานปราชญ์
29 นางฉวีวรรณ์ วงศ์เยาว์ 64 นางสาวรุจิรา อะกะเรือน
30 นางชนันท์ธิดา สถิรไชยนันท์ 65 นายลือชัย ชุ่มสวัสด์ิ
31 นายณรงค์ สมทราย 66 นางสาวลลิตา ศรีสฤงฆาร
32 นายณรงค์เดช นันตาเวียง 67 นายวิศณุพงษ์ เอ็นเมืองเหล็ก
33 นางสาวณัชณศา เทพมาลัย 68 นางวรลักษณ์ ราชพัฒน์
34 นางดาเรส บูรณภัทรโชติ 69 นางวัชราภรณ์ ศรีวงค์วรรณ์
35 นางธมน ปิงชัย 70 นางวันวิสา เลื อมใจหาญ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน
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71 นางวันวิสาข์ สุขแยง
72 นางวารุณี ค่าสินศักด์ิ
73 นางวิรัชดา มานะสัมพันธ์สกุล
74 นางสาววรรณา สังข์พนัส
75 นางสาววรัทชนันท์ ใจยะ
76 นางสาววราภรณ์ ใจสุยะ
77 นางสาววราภรณ์ นออินทร์
78 นางสาววิไลลักษณ์ จิตหาญ
79 นางสาวแววตา ค่าวังพฤกษ์
80 นางศรัญญา ปะมะสอน
81 นางศรีไพร โปธา
82 นางสาวศรีไพร จันตาสิงห์
83 นางสาวศิรินันท์ ขันสวะ
84 นายสุรยุทธ ประอินทร์
85 นายเสกสรรค์ ยะอนันต์
86 ว่าที ร้อยตรี สิงหา พริบไหว
87 นางสมเพชร ตนเล็ก
88 นางสายสุนีย์ ธิกาศ
89 นางสิริรัตน์ พงษ์เจตสุพรรณ
90 นางสุกัลยา อุทธิยัง
91 นางสุจิตรา ปรีชาธนวิชญ์
92 นางสุภาพ ลินแสนกาศ
93 นางเสาวณีย์ ทองเนตร
94 นางแสงจันทร์ จิโนเป็ง
95 นางสาวสุดาทิพย์ เรือนแก้ว
96 นางสาวสุวภัทร เชิดชินโชค
97 นางสาวสุวิมล สุรินทรัพย์
98 นายอิสรา ต๊ิบตึง
99 นางอนงค์ ตาเจริญเมือง
100 นางอัมพร ปิงชัย
101 นางอัมพร ไวยโภคา
102 นางอุไรรัตน์ พุกกานนท์
103 นางสาวอรศิริ ศิริสุทธา
104 นางสาวอรุณี แก้วเอ้ียง
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ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองล าพูน



1 นางกมลพรรณ์ สารกาศ 36 นางสาวสุขฤทัย ชัยมาสพงษ์
2 นางกรรณิการ์ ชายสัก 37 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติมา
3 นางกรรณิการ์ ทามูล 38 นายอดิเรก สุปินธรรม
4 นางเกสร วงค์ใจ 39 นางอัมพวรรณ ถากาศ
5 นางสาวกรกมล อภิวงศ์ 40 นางสาวอรพินธ์ุ ใจยะมี
6 นางสาวเกณิกา มหาไม้
7 นางจันทร์ฉาย วงค์หลิ งห้า
8 นางจิรัฐติกาล กาสกูล
9 นางสาวจิราพร วงค์ค่าอ้าย
10 นางชนนิกานต์ เทพวงค์
11 นางชัชวาล อิ นค่า
12 นางสาวธนิตา กันทากาศ
13 นางสาวนงค์เยาว์ กันเนตรกาศ
14 นางสาวนิพา ลือใจ
15 นางบัณฑิตา ศรีวิชัย
16 นายปฐมพงษ์ กันธิยะ
17 นายประสงค์ อุ่นนันกาศ
18 นางประภัสสร ศรีวิชัย
19 นางสาวปิยนุช พวงมาลัย
20 นายไพรสันต์ กันเพ็ชร์
21 นางสาวพรสุดา เขื อนจินดาวงค์
22 นางสาวพัทธ์ธีรา ยะใจ
23 นางสาวเพ็ญ สมอุทัย
24 นางสาวภัทราภรณ์ พรมเสน
25 นางสาวเมธาวินี ประสมนาม
26 นางเรณู มูลทา
27 นางสาวรจนา พวงรัตน์
28 นายวิเชียร ปิงชัย
29 นางวรรณทอง ศรีวิชัย
30 นางสาววันวิสาข์ ศรีวิชัย
31 นายศุภชัย แก้วหล้า
32 นางสาวศิริญญา อินตากาศ
33 ว่าที ร้อยตรี สุริยะ เข็มมุข
34 นางสุกัญญา เข็มมุข
35 นางสาวสาวิตรี แก้วมาดี

รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทา

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก



1 นางกัญญา สมราช 36 นางศรีสุดา ผดุงเกียรติยศ
2 นางกิ งเพชร จันทร์ทิพย์ 37 นางศิริพันทน์ รัตนพรม
3 นางกิตติยา นันต๊ะ 38 นายสมชาย แสนวงค์
4 นางสาวกตัณชานุช สมนา 39 นายสมประสงค์ วิธี
5 นางสาวเกวลี ปัญโญนันท์ 40 นายสมภาส มูลเหล่า
6 นางสาวคณิศร รัตนพงษ์ 41 นายสุทิศ มูลย่อง
7 นางจิราภา วงศ์จันทร์ต๊ิบ 42 นางสาวสุพินญา สิทธิการ
8 นางสาวจิตติยา ใจค่า 43 นางหยดเทียน หมื นจ้ี
9 นางสาวจิรภา ปาลีกุย 44 นางอังคณา เมาเตจา
10 นางสาวชนิญญา ปินตา 45 นางอุไร ผานดอยแดน
11 นายณัฐพงษ์ พอสุยะ
12 นางสาวณิชากร   การะวัง
13 นางทิพย์สุคนธ์ ประสิทธินาวา
14 นายนิติพันธ์ จันทะเป้ือน
15 นางนงคราญ ต๊ะปาง
16 นางนงนภา มูลย่อง
17 นางนพมล ต๊ิบเตปิน
18 นางสาวนิภาวรรณ ร่มป่าตัน
19 นางบัวลา ลือชัย
20 นางประนอม วิธี
21 นางปวีณา วงศ์ฝ้ัน
22 นางสาวปรัศนีย์ สุขสินธุ์
23 นางสาวปานระวี บุญทราย
24 นายพิทักษ์ ขัดสงคราม
25 นายไพรวรรณ ชูราษี
26 นายภิญโญ เขื อนค่า
27 นางภาวิตรี นิยมเจริญกิจ
28 นางยุพิน ใจมา
29 นางสาวรัชฎาภรณ์ เสาร์แก้ว
30 นางสาวลักขณา ก้อนแก้ว
31 นายวันชัย รัตนพรม
32 นายวันชัย อินทะนันท์
33 นายวิษณุกร พรรคพล
34 นายวีรชาติ เซ็นนันต์
35 นางวชิราลักษณ์ ไพรสิงห์

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านโฮ่ง



1 นางกาญจนา แก้วกาศ 36 นางมณีวรรณ วรรณชัย
2 นางกุลจิรา กุลวัฒนโชค 37 นางสาวมณีรัตน์ ล่าสมุทร
3 นางสาวกนกภัค อินต๊ะเทพ 38 นางสาวมยุรี มูลกันทา
4 นางสาวกมลมาศ ปารมีโชค 39 นายยุทธนา เตมีศักด์ิ
5 นางสาวกมลรัตน์ สานา 40 นายโยธิน จันทร์ทิพย์
6 นางสาวกรรณิการ์ กันธรรม 41 นายรังษิโรจน์ กัญจา
7 นางสาวกรัญญ์กรณ์ โชติเธียรธนดล 42 นายรังสรรค์ วัชรกาวิน
8 นางจินตนา จันทร์ส่ง 43 นายวิษณุ ชัยชาติตระกูล
9 นางสาวเจษฎาภรณ์ สุธรรม 44 นางวนิชา นาเมืองรักษ์
10 นางชญารัตน์ ปุณยธรธิวัฒน์ 45 นางวิลาวุฒิ วิเชยันต์
11 นางสาวชื นกมล ด้วงอ้าย 46 นางสาววันเพ็ญ วัฒนกุลสุวรรณ
12 นางสาวณัฐพร แก้วค่า 47 นางสาวเวธนี เตจาโท่น
13 นางสาวณิชนันทน์ มาต๊ะพาน 48 นายศิรวิทย์ ทันใจ
14 นางณัฐวรรณ แก้ววงค์ 49 นายศุภเวช มาริยะ
15 นายด่ารงค์ พิงคะสัน 50 นางศิริลักษณ์ มาริยะ
16 นางสาวทัศยานีฆ์ อุทเวียง 51 นางสาวศิริภรณ์ ตันอุตม์
17 นางสาวธนพร ปะวัลละ 52 นางสาวศิริลักษณ์ ใจเมา
18 นางสาวธนาภรณ์ โพยมชัชวาล 53 นายสมพร จันสุ
19 นางสาวธิดารัตน์  จอมกาศ 54 นายสมศักด์ิ ปาอินทร์
20 นายนิวัติ กันธิยะเทพ 55 นางสมบูรณ์ อาจการ
21 นางนาฎชนก เขียวป้อม 56 นางสุนิศา วังค่า
22 นางสาวนฤมล หล้าสุใจ 57 นางสุนิษา กันธิยะเทพ
23 นายประทน จันทร์ส่ง 58 นางสุพัตรา พรามจร
24 นายประวิตร ด้วงทรง 59 นางสาวสิริญา มหาไม้
25 นายปาณัทพงษ์ กิจเอ้ือเฟ้ือ 60 นางสาวสุพรรษา บัวอ๊อด
26 นางสาวปาณิศรา ทาต๊ะ 61 นายเอกพงษ์ ณ เชียงใหม่
27 นายพงศกร ตันติวรางกูร 62 นางสาวอัจฉรา แก้วหลวง
28 นางพัชรวรรณ เฮืองใจ 63 นางสาวอาทิตยา ศศิฉาย
29 นางพิเกษร์ แก้วกัน
30 นางพิสมัย ตะมาแก้ว
31 นางสาวพิมพรรณ นนทวงค์
32 นางสาวไพรินทร์ ปันทนันท์
33 นางภาณี ต๊ิบแก้ว
34 นางสาวภัทรพร นันต๊ะแก้ว
35 นางมณีพร เขื อนค่า

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอล้ี



1 นายกฤษฎาวุฒิ กันทะน้อย
2 นางสาวกัลย์ธีรา ไชยนวล
3 นางสาวกัลยา ปัญญาแดง
4 นายจักรกฤษณ์ อินต๊ะพิงค์
5 นางจันทร์จิรา นันตาเวียง
6 นางจินตนา เรือนอินทร์
7 นางจุฑาวรรณ วงศ์มณี
8 นายณรงค์ฤทธ์ิ สายมณี
9 นายธวัชชัย รัตนไพบูลย์วิทย์
10 นายนิรันดร์ เตจ๊ะ
11 นายประสิทธ์ิ จันทร์สิงห์
12 นายปารเมศ เป็นพนัสสัก
13 นางปรียา สาค่า
14 นางปิยมาพร สุวรรณหงษ์
15 นายพงศกร ขจรดวงมาก
16 นางพัชรี ค่าปวน
17 นางสาวพัฒน์ชรา ปันใจ
18 นางรพีพรรณ ปินตาอุ่น
19 นางรัชนี ค่าเงิน
20 นางศรีไพร โนจา
21 นางสาวศิริพรรณ จอมนันตา
22 นางสาวศิริวรรณ ปวนมาลัย
23 นางสาวสิริพร แก้ววอ
24 นางอ่าพร สุจาดึก
25 นางสาวอรอนงค์ ปู่แก้ว

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุ่งหัวช้าง



1 นายก่าจร นามจันทร์ 36 นายมนัส ลาวใส
2 ว่าที ร้อยตรี กิตติศักด์ิ วรรณวิจิตร 37 นางสาวมัลลิตา กัณทาพันธ์ุ
3 นางสาวกิติยา รัตนพรม 38 นายยงยุทธ ป่ินสกุล
4 นางคนึงนิตย์ ไชยประสพ 39 นางยุวรี น้ิมเจริญ
5 นางจงกล ศิลปศุภร 40 นางวรรณกร สมชัย
6 นางจันทร์เพ็ญ เตโช 41 นางสาววรรณวิภา อุดสม
7 นางจิณนภัส ซัง 42 นางสาววัชราภรณ์ วงศยา
8 นางสาวจันทรกานต์ โกศัยกานนท์ 43 นางสาววารินทร์ วิญญายอง
9 นางสาวจีรพรรณ เนตรผาบ 44 นางสาววารุณี ใจใหญ่
10 นายชาญอักษร มาลีน้อย 45 นายศรีพรหม กาสกูล
11 นางสาวชาลินี ปุ๊ดแค 46 นางศิรินทร์ เลสัก
12 นายณัฏฐวรรษ ปานแก้ว 47 นางสาวศิรินภา สุขปราศรัย
13 นางดวงฤทัย ถาธัญ 48 นายสราวุธ อภิวงค์งาม
14 นางดาราณี ดาวรี 49 นายสันติพงษ์ กัณทะวารี
15 นางทิพวรรณ อ้ึงตระกูล 50 นายสุรเชษฎ์ ชัยวิชู
16 นายธนวิชญ์ แสนสองแคว 51 นางสมจิต ตันแปง
17 นายธนาวัฒน์ งามจ่า 52 นางสุนีย์รัตน์ วัชรเนตร
18 นายธีรยุทธ โอ๊ดฟู 53 นางสุชีลา ออแก้ว
19 นายธีระ ภู่เพ็ง 54 นางสาวสุพาภรณ์ กันยะต๊ิบ
20 นางธัญญรักษ์ กาวิละ 55 นางสาวสุวนันท์ เที ยงเมือง
21 นางสาวธนาภรณ์ จักขุเรือง 56 นางอนงค์ เรือนแก้ว
22 นางสาวธัญกมล ก่าแพงทิพย์ 57 นางอภัสรา เจริญสุข
23 นายนิพันธ์ ปราบสมรชัย 58 นางอภิชญา ประกายวิทย์
24 นายนิสสรณ์ ตุ่นจี 59 นางอังคณา ปาปวน
25 นางนารี สวัสด์ิใช้ 60 นางสาวอรวรรณ วงค์จู
26 นางนิภาวรรณ อภิวงศ์งาม 61 นางสาวอังคณา หน่อต้ือ
27 นางสาวบุษยา ธิฉลาดสืบ 62 นางสาวอัญชลี พรหมณะ
28 นายประเทือง ใจมา 63 นายฤกษ์ดี อะกะเรือน
29 นายปรีดา พญามงคล
30 นายปฤษฎางค์ จินา
31 นางพรพนา จอมพันธ์
32 นางพรพรรณ พึ งปัญญา
33 นางพิกุลทอง แนวราช
34 นางสาวพิทยารัตน์ ปันเจริญ
35 นางสาวภารดี เทพอุโมงค์

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอป่าซาง



1 นางสาวกุลธิดา มหาไม้
2 นายเจษฎากร วงค์คม
3 นางเฉลิมชนม์ ศิริวิบูรณ์
4 นายณัฐพงษ์ ใจวงศ์ผาบ
5 นายด่ารงค์เดช มั นใจวงค์
6 นางดรุณี มั นใจวงค์
7 นายธวัชชัย ปูอุตรี
8 นางธนิดา มหาไม้
9 นายบัญญัติ อรรคศรีวร
10 นางพรนิภา ท้วมผ้ึง
11 นางพิศมัย ไชยประสพ
12 นางไพรินทร์ ปาละปิน
13 นางสุจิตรา ป่ินกุมภีร์

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านธิ



1 นายกฤตยชญ์ ศรีนุช
2 นางกัลยารัตน์ แก้ววันดี
3 นายจตุพล พงษ์ธนพิบูล
4 นางสาวณัฐรดา อินทุวัน
5 นางเตือนใจ ค่าดี
6 นางธีรเนตร เปรมวิทยาคุณ
7 นายนรา วงค์อ่านาจ
8 นางปทิตตา เรือนแก้วเทวา
9 นายโรม ชนะเดช
10 นางรัตติกาล จุลกาฬ
11 นางรุ่งทิพย์ วงค์คม
12 นางสาววันดา อุดมมิตร
13 นายศักดา สมศักด์ิ
14 นายสุเทพ สมบูรณ์ชัย
15 นางสุขภา ออแก้ว
16 นางสาวหัสนันท์ บุญไทย
17 นายอ่านวย ธานีค่า

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเวียงหนองล่อง

บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินท่ี 1  (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - วันท่ี 31  มีนาคม 2564)


