
ลําดับที่ ตําแหนง ระดับผลการประเมิน

1 นายกิติพัฒน ลาชโรจน นายแพทยชํานาญการพิเศษ ดีเดน

2 นางสาวรจิต จันทรประสิทธิ์ ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ ดีมาก 

3 นายบุลกิต วงศหาญกลา เภสัชกรชํานาญการพิเศษ ดีมาก 

4 นางพัชรินทร นุธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

5 นางสาวโชติกา นําอินทร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ ดีมาก 

6 นายฐานันดร นรชาติวศิน นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ ดีมาก 

7 นางสาววรัตยา แกวจินดา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ดีมาก 
8 นายภรณภิรัฐฎา  ไชยลังการ นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ดีมาก 

9 นางสาวณัฐพร ตันเครือ นายแพทยชํานาญการ ดีมาก 

10 นายธนาพล ชัยวงศ นายแพทยชํานาญการ ดีมาก 

11 นายไตรภพ เดชอุดม นายแพทยปฏิบัติการ ดีมาก 

12 นางสาวอภิสรา จงพิทักษรัตน นายแพทยปฏิบัติการ ดีมาก 

13 นางสาวพิไลวรรณ    กองมา ทันตแพทยชํานาญการ ดีมาก 

14 นางสาวธนัชพร กิติทรัพย ทันตแพทยปฏิบัติการ ดีมาก 

15 นางสาวสุชาวลี ปนตัน ทันตแพทยปฏิบัติการ ดีมาก 

16 นางสาววรัญญา อินทะวงศ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 

17 นางอัญชลี วงคชัยทะ จพ.ทันตสาธารณสุขชํานาญงาน ดีมาก 

18 นางสาวกนิษฐา ชอบจิตต นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ดีมาก 

19 นายอัมรินทร ชมภูนุช นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ ดีมาก 

20 เภสัชกรชํานาญการ ดีมาก 

21 นายธีระยุทธ   วงคชัย เภสัชกรชํานาญการ ดีมาก 

22 นายวทัญู เดชอุดม เภสัชกรปฏิบัติการ ดีมาก 

23 นางสาวณัฐธยาน ฤกษศุข เภสัชกรปฏิบัติการ ดีมาก 

24 นางดวงนภา นรชาติวศิน จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน ดีมาก 

25 นางสาวพีชญา ดีงาม จพ.เภสัชกรรมชํานาญงาน ดีมาก 

26 นางสาวสุภัสสร แสงพิชัย จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดีมาก 

27 นางสาวเพ็ญนิภา จําปาคํา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

28 นางสาวจินตนา ชวยแกไข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

29 นางสาวนฤมล ลือชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

30 นางสาวสุภาวดี ภูสันติสกุลวงศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

31 นางจันทิมา นิ่มยี่สุน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 

32 นางสาวกิตติยา มารังค นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 

33 นางสารภี ศรชัยปญญา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ดีมาก 

34 นางยุพเยาว บุดดี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

35 นางสาวรุงกาญจน เมืองใจหลา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

36 นายเกรียงไกร พันธุระ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ ดีมาก 

บัญชีแนบทายรายชื่อผูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน เรื่อง บุคลากรผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

รอบการประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ชื่อ - สกุล

นางสาวไพลิน สาระมนต สกุลนิธิเมธา



ลําดับที่ ตําแหนง ระดับผลการประเมิน

บัญชีแนบทายรายชื่อผูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน เรื่อง บุคลากรผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

รอบการประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ชื่อ - สกุล

37 นายอิทธิพล ประเสริฐ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ ดีมาก 

38 นางสาวทัศนีย รองจํานงค จพ.รังสีการแพทยชํานาญงาน ดีมาก 

39 นายอรุณ ชัยวิริยานุรักษ จพ.เวชสถิติปฏิบัติงาน ดีมาก 

40 นางสาวเยาวลักษณ  เวียงคํา นักโภชนาการปฏิบัติการ ดีมาก 

41 นายกิตติภพ ยาวิเลิง นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ดีมาก 

42 นายทินกร อินเทพ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ดีมาก 

43 นางสุกัลยา จันทาพูน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

44 นางสาวรําไพณี วงศชัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

45 นางปาณิสรา ตันวุฒิ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

46 นางวารุณี วรพัฒน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

47 นางธนัญญาณ กาวงศ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

48 นางนันทิดา ลือชา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

49 นางสาวชาคริยา จันทะวงษ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

50 นางสาวธณิกานต ฉายอรุณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

51 นางสาวนภา บุญเรือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

52 นางสาววิมล สมควร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

53 นางสาวเกศรา ชัยแดง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

54 นางสาวอันทิกา ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

55 นางสาวยุวดี หัตถกอง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

56 นางสาวพรทิพย ไชยลังการ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

57 นางสาวอรทัย พลลักษ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

58 นางสาววิภาภรณ อินเทพ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

59 นางสาวธิดารัตน จันทฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

60 นางจริยา อินเทพ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

61 นางสาวจันทรจิรา โรจนคีรีสันติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

62 นางสาวอัจฉราพร เดชอุดม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

63 นางสาวปภัสรา จินดาธรรม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

64 นางสาวศิริธัญญา ชัยวงศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

65 นางสาวสุชานาถ ชัยวงศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

66 นางสาวทิพยสุดา หัตถะกอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก 

67 นายธัญพิสิฐ วรดิษฐสกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ดีมาก 

69 นางสาวลัดดา โรจนคีรีสันติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ดีมาก
68 นางสาวจิรารัตน รวมจิตร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ไมเลื่อน / ปฏิบัติงานไมครบ 8 เดือน



ลําดับที่ ตําแหนง ระดับผลการประเมิน

บัญชีแนบทายรายชื่อผูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน เรื่อง บุคลากรผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

รอบการประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ชื่อ - สกุล

1 นายจรัญ อินตะสงค พนักงานขับรถยนต ส2 ขอ 9

2 นายธนาธิป หัตถกอง พนักงานขับรถยนต ส2 ขอ 9

3 นางสาวกาญจนา จันทราภรณ แมบาน บ2 ขอ 9

4 นายสมเกียรติ แสงงาม พนักงานการเงินและบัญชี ส2 ขอ 9

5 นายอินถา แสงงาม พนักงานขับรถยนต ส2 ขอ 9

1 นางเบญวรรณ บุดดี นักจัดการงานทั่วไป ดีมาก

2 นางสาววันวิสาข ไชยชมภู นักวิชาการเงินและบัญชี ดีเดน

3 นางสาวกัณหชรี สมศักดิ์ เจาพนักงานพัสดุ ดีมาก

4 นางสาวพิมภิลัย นุธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี ดีเดน

1 นางสาวอําไพ ยาละ นักวิชาการพัสดุ ดีเดน

2 นายชยุตพงศ อินเทพ พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค ดีเดน

3 นายทินกร สุราช พนักงานขับรถยนต ดีเดน

4 นางกมลทิพย นุธรรม พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

5 นางจันทรบาล จะประสงค พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

6 นางเกษรา ยาละ พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

7 นางสาวมาลี บุญเจิง พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

8 นายสุเทพ เรือนเทอม พนักงานซักฟอก ดีเดน

9 นางสายชล อินออน พนักงานบริการ ดีเดน

10 นางสาวสุกานดา เชื้อเจ็ดตน พนักงานบริการ ดีเดน

11 นายสมศักดิ์ จันทะวง พนักงานบริการ ดีเดน

12 นางสาวอาทิตยา ไกลถิ่น พยาบาลวิชาชีพ ดีเดน

13 นางสาวประภาพร ลือชา นักวิชาการสาธารณสุข ดีเดน

14 นางสาวรัตติกาล บุดดี เจาพนักงานธุรการ ดีเดน

15 นางอรุณี มากัน เจาพนักงานธุรการ ดีเดน

16 นางสาวพิมพกานต แสงทอง เจาพนักงานพัสดุ ดีเดน

17 นายสงกรานต ยาละ นายชางเทคนิค ดีเดน

18 นางสาวรัตนา แสงงาม ผูชวยนักกายภาพบําบัด ดีเดน

19 นายปราโมทย นันไชย ผูชวยนักกายภาพบําบัด ดีเดน

20 นางบงกช วุฒิ พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

21 นางสาวภาวนา บุญยัน พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

22 นายสมจักร หมื่นลาง พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

23 นายสมชาย หัตถกอง พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

24 นางธันยารัตน นันตะรัตน พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

กลุมพนักงานราชการ

กลุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

กลุมลูกจางประจํา



ลําดับที่ ตําแหนง ระดับผลการประเมิน

บัญชีแนบทายรายชื่อผูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน เรื่อง บุคลากรผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

รอบการประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ชื่อ - สกุล

25 นางสาวดวงมณี นรชาติวศิน พนักงานชวยเหลือคนไข ดีเดน

26 นางศุทธินี ศรีนอย พนักงานซักฟอก ดีเดน

27 นางเกี๋ยงคํา ยาวิเริง พนักงานบริการ ดีเดน

28 นางพิมพร ไชยลังการ พนักงานบริการ ดีเดน

29 นางณัฐพร สถานปา พนักงานบริการ ดีเดน

30 นายนิกร โนละ พนักงานบริการ ดีเดน

31 นายเกรียงไกร นาคกาญจนา พนักงานบริการ ดีเดน

32 นายธนาศักดิ์ สมควร พนักงานบัตรรายงานโรค ดีเดน

33 นายชาญ อินออน พนักงานเปล ดีเดน

34 นายอาทิตย นุธรรม พนักงานผลิตน้ําประปา ดีเดน

35 นายทีปต ชัยลังกา พนักงานเภสัชกรรม ดีเดน

36 นายวุฒิศักดิ์ ทะนันชัย พนักงานเภสัชกรรม ดีเดน

37 นางแสงนาง แสงงาม ผูชวยทันตแพทย ดีเดน

38 นางเกษศณี อินเทพ พนักงานบริการ ดีเดน

39 นายคนอง ภิวังชัย พนักงานบัตรรายงานโรค ดีเดน

40 นางสาววิไล มนัสมโนธรรม เจาพนักงานการเงินและบัญชี ดีมาก

41 นายวิษณุ แสงทอง นายชางเทคนิค ดีมาก

42 นายพลเทียร กาคํา พนักงานเกษตรพื้นฐาน ดีมาก

43 นายเชวง ยาวิเลิง พนักงานชวยเหลือคนไข ดีมาก

44 นางมะลิวัลย เภารัตน พนักงานชวยเหลือคนไข ดีมาก

45 นายเสถียร อินเทพ พนักงานชวยเหลือคนไข ดีมาก

46 นางเพ็ญศรี ภิวังชัย พนักงานชวยเหลือคนไข ดีมาก

47 นางอําไพ ไชยราช พนักงานชวยเหลือคนไข ดีมาก

48 นางสาวณิชารีย บุญเจิง พนักงานซักฟอก ดีมาก

49 นางสาวกชกร บุญยะวงศ พนักงานบริการ ดีมาก

50 นางวลัยพรรณ แสงงาม พนักงานบริการ ดีมาก

51 นายจันทร ยาวิเลิง พนักงานบริการ ดีมาก

52 นายอุดม ชัยวงศ พนักงานบริการ ดีมาก

53 นางสาวเบญจมาศ ขุนพิทักษ พนักงานบริการ ดีมาก

54 นางสาวจุฑามณี นุธรรม พนักงานบริการ ดีมาก

55 นางสาวสุพัตรา สมควร พนักงานบัตรรายงานโรค ดีมาก

56 นางสาวชวัลรัตน แซยั้ง พยาบาลวิชาชีพ ดีมาก

57 นางสาววรรณวิกา เปงเรือน แพทยแผนไทย ดีมาก

58 นายธานี นุธรรม พนักงานชวยเหลือคนไข ดี

59 นางสาวนาฏสุดา นุธรรม พนักงานชวยเหลือคนไข ดี

60 นางสาวสุนีย เรือนเทอม พนักงานบริการ ดี



ลําดับที่ ตําแหนง ระดับผลการประเมิน

บัญชีแนบทายรายชื่อผูที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

ตามประกาศโรงพยาบาลเวียงแกน เรื่อง บุคลากรผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก

รอบการประเมินระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 

ชื่อ - สกุล

61 นายมนูญ จินะราช พนักงานบัตรรายงานโรค ดี

62 นางสาววรรวิลัย แซกือ นักวิชาการเงินและบัญชี ไมเลื่อน / ปฏิบัติงานไมครบ 8 เดือน

63 นางสาวศศิวิมล ชัยมงคล พยาบาลวิชาชีพ ไมเลื่อน / ปฏิบัติงานไมครบ 8 เดือน

64 นางสาวพัชราภรณ พลญาลักษ พยาบาลวิชาชีพ ไมเลื่อน / ปฏิบัติงานไมครบ 8 เดือน

1 นางสาวนัชรา ชาวเขียววงศ แพทยแผนไทย ดีมาก

2 นางสาวสุภาพร ขัดเปา แพทยแผนไทย ดีมาก

3 นางสาวรัชนีกร พรมแกว เจาพนักงานสาธารณสุข ดีเดน

กลุมลูกจางชั่วคราว



ตั้งแต ถึง

ดีเดน1 99.76                100.00 6.00 

ดีเดน2 99.51                99.75 5.90 

ดีเดน3 99.26                99.50 5.80 

ดีเดน4 99.01                99.25 5.70 

ดีเดน5 98.76                99.00 5.60 

ดีเดน6 98.51                98.75 5.50 

ดีเดน7 98.26                98.50 5.40 

ดีเดน8 98.01                98.25 5.30 

ดีเดน9 97.76                98.00 5.20 

ดีเดน10 97.51                97.75 5.10 

ดีเดน11 97.26                97.50 5.00 

ดีเดน12 97.01                97.25 4.90 

ดีเดน13 96.76                97.00 4.80 

ดีเดน14 96.51                96.75 4.70 

ดีเดน15 96.26                96.50 4.60 

ดีเดน16 96.01                96.25 4.50 

ดีเดน17 95.76                96.00 4.40 

ดีเดน18 95.51                95.75 4.30 

ดีเดน19 95.26                95.50 4.20 

ดีเดน20 95.00                95.25 4.10 

ดีมาก1 94.50                94.99 4.00 

ดีมาก2 94.00                94.49 3.95 

ดีมาก3 93.50                93.99 3.90 

ดีมาก4 93.00                93.49 3.85 

ดีมาก5 92.50                92.99 3.80 

ดีมาก6 92.00                92.49 3.75 

ดีมาก7 91.50                91.99 3.70 

ดีมาก8 91.00                91.49 3.65 

ดีมาก9 90.50                90.99 3.60 

ดีมาก10 90.00                90.49 3.55 

ดีมาก11 89.50                89.99 3.50 

ดีมาก12 89.00                89.49 3.45 

บัญชีรายละเอียดการกําหนดผลการประเมินและอัตรารอยละในการคํานวณเงินเดือน

สวนราชการในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

ระดับผลการประเมิน
ชวงคะแนน

รอยละที่เลื่อน



ตั้งแต ถึง

บัญชีรายละเอียดการกําหนดผลการประเมินและอัตรารอยละในการคํานวณเงินเดือน

สวนราชการในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

ระดับผลการประเมิน
ชวงคะแนน

รอยละที่เลื่อน

ดีมาก13 88.50                88.99                     3.40                        

ดีมาก14 88.00                88.49                     3.35                        

ดีมาก15 87.50                87.99                     3.30                        

ดีมาก16 87.00                87.49                     3.25                        

ดีมาก17 86.50                86.99                     3.20                        

ดีมาก18 86.00                86.49                     3.15                        

ดีมาก19 85.50                85.99                     3.10                        

ดีมาก20 85.00                85.49                     3.05                        

ดี1 84.50                84.99                     3.00                        

ดี2 84.00                84.49                     2.95                        

ดี3 83.50                83.99                     2.90                        

ดี4 83.00                83.49                     2.85                        

ดี5 82.50                82.99                     2.80                        

ดี6 82.00                82.49                     2.75                        

ดี7 81.50                81.99                     2.70                        

ดี8 81.00                81.49                     2.65                        

ดี9 80.50                80.99                     2.60                        

ดี10 80.00                80.49                     2.55                        

ดี11 79.50                79.99                     2.50                        

ดี12 79.00                79.49                     2.45                        

ดี13 78.50                78.99                     2.40                        

ดี14 78.00                78.49                     2.35                        

ดี15 77.50                77.99                     2.30                        

ดี16 77.00                77.49                     2.25                        

ดี17 76.50                76.99                     2.20                        

ดี18 76.00                76.49                     2.15                        

ดี19 75.50                75.99                     2.10                        

ดี20 75.00                75.49                     2.05                        

พอใช1 74.50                74.99                     

พอใช2 74.00                74.49                     

พอใช3 73.50                73.99                     

พอใช4 73.00                73.49                     



ตั้งแต ถึง

บัญชีรายละเอียดการกําหนดผลการประเมินและอัตรารอยละในการคํานวณเงินเดือน

สวนราชการในสังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

ระดับผลการประเมิน
ชวงคะแนน

รอยละที่เลื่อน

พอใช5 72.50                72.99                     

พอใช6 72.00                72.49                     

พอใช7 71.50                71.99                     

พอใช8 71.00                71.49                     

พอใช9 70.50                70.99                     

พอใช10 70.00                70.49                     

พอใช11 69.50                69.99                     

พอใช12 69.00                69.49                     

พอใช13 68.50                68.99                     

พอใช14 68.00                68.49                     

พอใช15 67.50                67.99                     

พอใช16 67.00                67.49                     

พอใช17 66.50                66.99                     

พอใช18 66.00                66.49                     

พอใช19 65.50                65.99                     

พอใช20 65.00                65.49                     

ตองปรับปรุง 0.00 64.99                      ป
ระ

เม
ินผ

ลก
าร

ปฏ
ิบัต

ิงา
น 

2 
คร

ั้งต
ิดต

อก
ันต

่ําก
วา

ระ
ดับ

ดี 
ให

ถือ
วา

สิ้น
สุด

สัญ
ญ

าจ
าง

ฯ


	ประกอบ ขรก.
	เกณฑ์พกส
	เกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน พกส.


