




บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.นายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ระดับดีเด่น 

ดีเด่น  
นางสาวสุธิดา  ชัยกุลศิร ิ
นางสาวพรปวีณ์  แสงสุรศักด์ิ 
นางสาวเบญจวรรณ  ทองสุขดี 
นางสาวปวิตรา  สุทธิธรรม 
นางสาวเตือนใจ  ใจดี 
นางสาววาสนา  อาศณรงค์กร 
นางสาวขวัญจิต  สุกกลัด 
นางทิตยาภรณ์  กล่อมสุข 
นางจิตติมา  รำพึงกุล 
นางสาวกิตติยา  ย่งฮะ 
นางปัทมา  รัตนาธรรม 
นายธนกฤต  ประวงษ์รัตน์ 
นางสาววราภรณ์  โพธิพัฒน์ 
นางสายทิพย์  รุ่งโรจน์ 
นางสุพิชญ์นันท์  นันทกมลวาร ี
นายไปศล  วิจิตรโท 
นางนีรนุช  สุริยะรังษี 
นางมณีรัตน์  โถแก้ว 
นางสาวกนกวรรณ  ยุทธวิชัย 
นางสาวอรษา  มณีไพร 
นางสาวอังศุมาลี  มานะธิติการ 
นางสาวเบญจพร  บุญรอดรักษ ์
นางสาวศศิ  จันทเจริญ 
นางสาวสรัญญา  คงขวัญ 
นางสาวจุฑามาศ  วิเวโก 
นางจริยา  มะโนกิจ 
นางสาวสุปรียา  สันตะพันธ์ 
นางสาวนฤมล  มงคลสวัสด์ิ 
นางสาวศศิธร  โคตรมณี 
นางมณีกานต์  สุเภเส 

 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.นายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ระดับดีเด่น 

ดีเด่น  
นางสาวสุนทรี  ใจเที่ยง 
นางสาวศศินารถ  เจนจัดการ 
นางสาวจุฑาธิป  ธรรมมุทิศ 
นางสาวนิศารัตน์  พูลพัฒน์ 
นางสาวชณัฐดา  ไพศาลรัตนกุล 
นายรชต  พิริยมานันท์ 
นางสาวศรีไพร  คงเหว่า 
นางวราภรณ์  เมธาวรากุล 
นางสาวบุศณีย์  พวงพืช 
นางปรานอม  วรสายัณห์ 
นางสาวนฤมล  วรรณเวช 
 

ระดับดีมาก 
ดีมาก  

นายกฤดิพัฒ  พบลาภ 
นางสมทรง  ประภาโสส 
นางสาวจุฑารัตน์  มานะ 
นางสาวอรปรียา  มามาก 
นายธัชทร  สอนสกุล 
นางสาวกัญญรตัน์  เผือกชอุ่ม 
นางสาวมนัสชนก  หาญเทศ 
นางสาวเกตุวลี  สิทธิบุศย์ 
นางวารุณี  ชำนาญศิลป์ 
นางสาวพัชรินทร์  ปัจฉิม 
นางสาวขนิษฐา  เหล็กเพ็ชร 
นางสาววราภรณ์  พระสุข 
นางสาวธัญญารัตน์  อินอนุโชติ 
นางปริณดา  รำไธสง 
นางสาววรางคณา  คล้อยแสง 
นางสาวริรินทร์  วิสุทธิ 
นางสาวสุรีรัตน์  รัตนัย 
นางสาววนิดา  ภาระเปลื้อง 
นางสาวปาริชาติ  เลขการ 
นางสาววัลลภา  ขจรชีพ 
นางสาวดารณี  ประสานทองคำ 

 
 



บัญชีรายช่ือข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.นายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ระดับดีมาก 

ดีมาก  
นายภานุวัฒน์  สุขสกล 
นางอรอุมา  พนมเพลิง 
นางสาวสมหญงิ  จันทราวัฒน์ 
นางสาวปิยนันท์  จุโจม 
นายณัฐชนน  เฟ่ืองนิภากรณ์ 
นายเสริมศักด์ิ  พวดรกัษา 
นางชัญญา  ทองศรี 
นางสุวรรณภัค  สุขล้วน 
นางสาวกัลยา  ช่างโคตรพะเนา 
นางสาวอังสนา  ผ่องมณี 
นางสาวนวลแสงจันทร์  เนียนแนบ 
นางน้ำผึ้ง  เกิดห้างสูง 
นายสิรวิชญ์  สุธีธำรง 
นายเรืองยศ  วนานันต์ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

ผู้บริหารวงเงินย่อย รพช.นายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
 

ระดับดีเด่น 
 

ดีเด่น  
นายศุภชัย มงคลสวัสด์ิ 
นางมณีรัตน์ บุญน้ำชู 

 

 

 

 

ระดับดีมาก 
 ดีมาก  
  นายพิทยา  ชำนาญศิลป์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือพนักงานราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินประจำปี2565 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

โรงพยาบาลนายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ระดับดีเด่น 

ดีเด่น  
นางสาวปริยาภัทร  พันธ์ภาวงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินประจำปี2565 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

โรงพยาบาลนายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ระดับดีเด่น 

ดีเด่น  
นางสาวสายฝน  แสงฉาย 
นางสาวเพ็ญนภา   โฉมวิลัย 
นายยุพราช  นุ่มเจริญ 
นายชวลิต  บัวขาว 
นางสาวสุพิชฌาย์   จินดาพรรณ 
นายณรงค์ศักด์ิ  รอสวัสด์ิ 
นางสาวกรกนก  กายะสิทธ์ิ 
นายเชษฐา  สำโรงทอง 
นางสาวรังสิมา  ศรีอนันต์ 
นางสาวสมาน  จิตร์ต้ังตรง 
นางสาวละอองดาว  ศิริบรรจง 
นางสาวเพชรรัตน์  เหล็กเพ็ชร 
นายศตวรรษ  ผดุงโกเศตร์ 
นายกฤษกร  บุญนิมิตร 
นายยุทธพิชัย  คำภา 
นายธนพล  พรหมมา 
นางสาวดวงฤทัย  คำมุงคุล 
นางสาวอัจฉรา  เพิกปุ้ย 
นางกิติโช  พ้นเคราะห์ 
นายกิตติ  คุ้มถิ่นแก้ว 
นางสาวพรประภา   ศรีเสริม 
นางสาวสุภัสสรา  วงศ์หงษ์ 
นางสาวสุพรพรรณ  จันเนียม 
นางสาวพราวรวี  ชูเวช 
นางสาวสุวิมล  เพ็ชรดี 
นางสาวปรายฟ้า  สีลานาม 
นางสาวเรณุกา  สาเสนา 
นางสาววรรณา  เซาะวิเศษ 
นายศศิวัฒน์  หอมเกษร 
นางสาวจันทพร  ศรีสอาด 
นายสมัคร  ขวัญบุรี 
นางสาวลัดดาวัลย์  สุขสบาย 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินประจำปี2565 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

โรงพยาบาลนายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ระดับดีเด่น 

ดีเด่น  
นางสาวขนิษฐา  สระเก้า 
นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีสอาด 
นายณัฐดนัย  ลำชัยภูมิ 
นายเกรียงไกร  อัฐนาค 

ระดับดีมาก 
ดีมาก  

นางสาวสุภารัตน์  มากพงษ์ 
นางสาวธัญลักษณ ์ การเจริญดี 
นางสาวธัญญารัตน์  ฝั้นยาวงค์ 
นายวุฒิศักด์ิ  ดอกไม้ทอง 
นางสาวกัลญภรณ์  จันทรเดช 
นางสาวกานต์สินี  โพธ์ิศรี 
นางสาววรางคณา  สุนทโร 
นางสาวพิมพา  บรรดาศักด์ิ 
นางสาวอรอนงค์  ตุ่นฝั้น 
นางสาวเกศราภรณ์  วงศ์หงษ์ 
นางสาวไอลดา  มงคลการ 
นายภาณุกร  คำมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือลูกจ้างช่ัวคราวผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก 
รอบการประเมินประจำปี2565 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

โรงพยาบาลนายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
ระดับดีเด่น 
 ดีเด่น  
 นางสาวสุรารักษ์  ศรีสว่าง 
 นางสาวศรุตา  ย้ิมใจงาม 
 นางสาวชัญญานุช  สุวรรณวงษ์ 
ระดับดี 
 ดี  
 นางสาวกรณิกา  เทียบเพชร 
 นางสาวปภาวีดา  คงมาลัย 
 

 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 

ตามประกาศโรงพยาบาลนายายอาม 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรบัโรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 

 
ช่ือหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลนายายอาม 
วัน/เดือน/ปี : 23  พฤศจิกายน  2565 
หัวข้อ : ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 
ของโรงพยาบาลนายายอาม 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
          ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2  (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 
ของโรงพยาบาลนายายอาม 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Linkภายนอก :………………………………………………………………………………………............................................ 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ปวิตรา  สุทธิธรรม ไพศาล  สุยะสา 

(นางสาวปวิตรา  สุทธิธรรม) (นายไพศาล  สุยะสา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม 

วันท่ี  23  พฤศจิกายน  2565       วันท่ี 23  พฤศจิกายน  2565      
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

เชษฐา  สำโรงทอง 
(นายเชษฐา  สำโรงทอง) 

เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
วันที่  23  พฤศจิกายน  2565 

 
 
 



ปิดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ของโรงพยาบาลนายายอาม 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565) 

 

 


