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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ผลประเมิน 
1 นายก่อกุศล  บุญสนอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
2 นางเยาวะรัตน์  แดงประสาท นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
3 นายวาทิต  ศรีสร้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
4 นายสุรพงศ์  พุฒธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
5 นายวิเศษ  เอกมาตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
6 นางจันทราวรรณ  นนทะคุณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
7 นายทัศนะ  เปลี่ยนเอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
8 นายไพจิตร  ฤทธิธรรม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
9 นายทวีศักดิ์  สิทธิไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 

10 นางพรทิพย์  คมเฉียบ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
11 นายบุญธง  ธานี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
12 นายวิเศษ  ศรีเวียงธวัช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
13 นายเชิด  คชพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
14 นายมรกต  สอนสิงห์ไชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
15 นายอนุชา  ริยะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
16 นางวันวิสาข์  เลิศศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 1 
17 นางมะลิวรรณ์  พุฒธรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีเด่น 1 
18 นายโกมิโก ้ พันทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีเด่น 1 
19 นางสุภารัตน์  ธงชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีเด่น 1 
20 นางชื่นฤทัย  ไฝทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีเด่น 1 
21 นายวิญญูพล  ปรางค์ทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีเด่น 1 
22 นางกนกอร   ริยะบุตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ดีเด่น 1 
23 นายอัญศักดิ ์ สายธิไชย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น 1 
24 นายสุทิวัส   หาระโคตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น 1 
25 นางนุสรา   อุตรนคร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น 1 
26 นางสาวอรอินทร์  เกษางาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น 1 
27 นางสาวเพ็ญนภา  เมืองเหนือ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น 1 
28 นางณัฏฐ์สิณี  ศรีรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีเด่น 1 
29 นางศรัญญา  โพธิ์พันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีเด่น 1 
30 นางสาวณัฐพร นิจธรรมสกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีเด่น 1 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ผลประเมิน 
31 นางนนทิยา  เคนพุทธา เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีเด่น 1 
32 นางศิรินุช   ณ นครพนม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 2 
33 นายวิษณุ   เมืองบาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 2 
34 นายศักดา  ธงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 2 
35 นายสุรพันธ์  หอมแพน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 2 
36 นางไพรวัลย์   สุทธิแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีเด่น 2 
37 นางศิริลักษณ ์  เอกมาตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีเด่น 2 
38 นายศักดิ์สิทธิ์  คำเกาะ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ดีเด่น 2 
39 นายสมัย   บุญธรรมมา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 3 
40 นายบุญชง  บังพะจาร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีเด่น 3 
41 นางธันยา  เกษจรัล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีเด่น 3 
42 นางพิศมัย  ไชยตะมาตย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 4 
43 นางสาวนิลัชชา  ขุนพินิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 4 
44 นางลลิตา     บุญธรรมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 4 
45 นางสาวพัสตราภรณ์  พงษ์สิทธิศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 4 
46 นางสาวชนมณี  นันทภัคภิญโญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 4 
47 นายเสรี  มาระแสง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ดีมาก 4 
48 นางสาวอนุสรา  ไขลาเมา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ดีมาก 4 
49 นายปนัฏฐา  สิงสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 4 
50 นางสาวอิศราภรณ์  อินทะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 4 
51 นางสาวเสาวพร  ขันทีท้าว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 4 
52 นายสุเมธ  พลกล้า เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีมาก 4 
53 นางพนิดา  แสนประเสริฐ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีมาก 4 
54 นางวิยะดา  สุทธิธรรม เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีมาก 4 
55 นางสาวสุทธิดา  สุรภีร ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีมาก 4 
56 นายอนุชา  สีหาเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีมาก 4 
57 นางสาวรัตณา  คนเพียร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีมาก 4 
58 นางสาวชลาลัย  หัสดร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
59 นางสาวแจ่มนภา  ใขคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
60 นางสาวเดือนดารา  สารสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
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61 นางสาวสุดารัตน์  กาทำมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
62 นางสาวอังสุมารินทร์  ไชยราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
63 นางสาวรุจิเรจ  เบิกสีใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
64 นางสาวนริสา จันทะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
65 นายณัฐพล  ฤาเดช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
66 นายจักรพันธ์  อรรคฮาด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
67 นางสาววราลักษณ์  ล้อมฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
68 นางสาวลักขณา  สมสาร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
69 นายวีระพงษ์   เวียงพรหมมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
70 นายสุปัญญา  ไชยราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
71 นางสาวขวัญภิรมย์  สุระวิชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
72 นางสาววงจันทร์  สุพิมล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
73 นางสาวพัชรา  สัพโส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 4 
74 นางสาวสุฑาทิพย์  ใหมคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 4 
75 นางบุญญาณ ี อุ่นวิเศษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 4 
76 นางสาวธีรพร  อุตรัศมี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ดีมาก 4 
77 นางสาวจุฑาทิพย์  เรียมแสน แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ดีมาก 4 
78 นางวชิญญา  เหง้าละคร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีมาก 5 
79 นางสาวอวยชัย  แร่ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ดีมาก 5 
80 นางเย็นจิตร  รัตนกร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
81 นางประมวลศิลป์ ปิ่นทะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
82 นางสุพัตรา  จันทรคา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
83 นางสาวยุพารัตน์  ก่ำจำปา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
84 นายปรีชาญ  สงโพธิ์กลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
85 นางสาวสอาด น้ำดอกไม้ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
86 นางพานทอง วงศ์คำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
87 นางเยาวลักษณ์  คำบุญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
88 นางเทพี  บุญพูน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
89 นางวิชชุดา  อุ่นวิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดีมาก 5 
90 นายมีชัย  ผายเงิน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ดีมาก 5 
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91 นางสาวรัตนพร  ระดากรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ดีมาก 5 
92 นายจำปาทอง  ทิพย์ม้อม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ดีมาก 5 
93 นายศุภชัย  ช่วยรักษา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ดีมาก 5 
94 นางฐิติมา  แสนโสภา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ดีมาก 5 
95 นายชาญ  สุขกาย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ดีมาก 5 
96 นายธีระพงษ์  สาหัส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 5 
97 นางสาวนุชจรี  เมืองบาล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 5 
98 นางวรรณภา บุญเฮ้า เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีมาก 5 
99 นางสาววรัญญา  บัวสกุล เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ดีมาก 5 

100 นางสาวรัชดา    ศรีพรหม เจ้าพนักงานธุรการ ดีเด่น  
101 นายนันทนา   สมัครสมาน พนักงานบริการ ดีเด่น  
102 นางสาวพัชรินทร์  บุรีแสง แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
103 นางสาวดอกอ้อ  สิงห์ขันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
104 นายพีระพงษ ์  พรมผัน พนักงานบริการ ดีเด่น  
105 นางสาววลัยพร  โชต ิ แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
106 นายเนติพงษ ์ ภูมิลา พนักงานบริการ ดีเด่น  
107 นางอารียา  ไชยเทพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
108 นายปัฐพงศ ์ เห็นหลอด พนักงานบริการ ดีเด่น  
109 นางสาวอริษรา  เจริญเชาว์ แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
110 นางภรพรรณ ์ กรพันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
111 นายชานุวัชร์  โคตรขำ พนักงานบริการ ดีเด่น  
112 นางสาวศิริพร  เข็มทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
113 นางสาวพรกนก  เชื้อวังคำ แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
114 นางอรทัย  วรพล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
115 นายพัทธ์ตพงศ ์ นามิ่งขวัญ พนักงานบริการ ดีเด่น  
116 นางสาวณฐพร  มูลพรม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
117 นายมนตรี  นามเสนา พนักงานบริการ ดีเด่น  
118 นางสาวพรทิพ  เคนทวาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
119 นางสาวชนัญญาพร กล้าหาญ แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
120 นางสาวดารัตน์ ทีฆะพันธ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
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121 นางสาวชนาภรณ์  สนั่นเอื้อ แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
122 นางสาวละม้าย  ปุริวงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
123 นายเดชณรงณ ์ ปัญจันทร์สิงห์ พนักงานบริการ ดีเด่น  
124 นางเพชรพระจันทร์  แขกวันวงค ์ พนักงานบริการ ดีเด่น  
125 นายบัวลี  แก้วอัคฮาด พนักงานบริการ ดีเด่น  
126 นางสุพัตรา  ประทุมโสม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
127 นางชฎาพร  ศรีสถาน แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
128 นายชาญชัย  ต้นสาร ี พนักงานบริการ ดีเด่น  
129 นางสาวธณัฎฐา  จันทร์ดา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
130 นางเพ่ิมพูล  ผิวยะเมือง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
131 นางสาวกวินทรา  โยธาวงศ์ แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
132 นางสาวจันละออง  จันมาทูน แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
133 นางสาวพัชรินทร์  มลิพันธ์ แพทย์แผนไทย ดีเด่น  
134 นางสาวสมพร  ประฮาดไชย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
135 นายณัฐพงศ ์ โคตรเครื่อง พนักงานบริการ ดีเด่น  
136 นางตรีรัตน์  เชี่ยวชาญ พนักงานบริการ ดีเด่น  
137 นายถาวร  แก้วพิลา พนักงานบริการ ดีเด่น  
138 นางศรีประภา  บัวพินธุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีเด่น  
139 นายนรินศักดิ์  แก้วไพฑูรย์ พนักงานบริการ ดีเด่น  
140 นางภัสราภา  เหลาตุลา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก  
141 นายฟ้าลั่น  จักรอินทรา พนักงานบริการ ดีมาก  
142 นางสาวมรา  ไรแสง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก  
143 นางสาวกรุณา  คำปัง แพทย์แผนไทย ดีมาก  
144 นางฉลอง  มูลคม พนักงานบริการ ดีมาก  
145 นางสาวลลิตา  แพงจันทร์ แพทย์แผนไทย ดีมาก  
146 นายสมพล   พิมพา พนักงานบริการ ดีมาก  
147 นางสาวรัตนาพร  ไวฝาง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก  
148 นายสมบัติ  วิถาระพันธ์ พนักงานบริการ ดีมาก  
149 นางประภัสสร  สอนสิงห์ไชย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก  
150 นายกิติศักดิ ์ ชาติสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก  



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส 
ลงวันที ่ 30  กันยายน  พ.ศ. 2565 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ผลประเมิน 
151 นางสาวธนิดา  ฝ่ายรีย ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก  
152 นางมณี  ศรีไชย พนักงานบริการ ดีมาก  
153 นางดวงเดือน  ศรีชัย พนักงานบริการ ดีมาก  
154 นางมณีนุช  ชาคำหลอย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก  
155 นายอาทิตย์   ใบดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส1 1.0 ขั้น 

 


