
 

 

ประกาศผลการประเมินผลการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ค่าตอนแทน ผู้ได้รับผลการปฏิบัติราชการ 

ระดับ ดีเด่น / ดีมาก เพ่ือยกย่องชมเชย 

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

รอบ 1 เมษายน 256๕ 

 

 

 

 

 



บัญชีรายละเอียดการก าหนดระดับผลการประเมินและ 
อัตราร้อยละของฐานในการค านวณ ส าหรับข้าราชการ 

รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31  มีนาคม 2565) 

 

หน่วยงาน 
ระดับผลประเมิน 

ดีเด่น ดีมาก 

สถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ 
คะแนน 95.0000-100 85.0001-94.9999 
ร้อยละ 3.6721 3.1145 

 

 

 



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง เลขที่ ระดับผลการประเมนิ

ต าแหน่ง

1 นางเจนวรา พิสฐิศุภมิตร เภสชักร ช านาญการ  227 ดีมาก
2 นางอรพรรณ แอบไธสง พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  383 ดีมาก
3 นางอรวรรณ เขื่อนเพชร พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  574 ดีมาก
4 นายเกริกชยั พิชยั นักกิจกรรมบ าบดั ช านาญการ  683 ดีมาก
5 นางรัษฏาภรณ์ เอ้ืออ านวย นักจิตวิทยาคลินิก ช านาญการ  722 ดีมาก
6 นางสาวดวงพร หน่อค า นักสงัคมสงเคราะห์ ช านาญการ  751 ดีเด่น
7 นางสาววันทนีย์ สมบรูณ์ชยั นักสงัคมสงเคราะห์ ปฏบิติัการ  771 ดีเด่น
8 นางสาวนภสร จรูญศรีโชติก าจร นายแพทย์ ช านาญการ  1023 ดีมาก
9 นางขวัญดาว สดุธนาพันธ์ เภสชักร ช านาญการ  1046 ดีเด่น
10 นางสาวเสาวรส แก้วหิรัญ นักจิตวิทยาคลินิก ช านาญการ  2119 ดีมาก
11 นางกัณฑ์สณีิ ชา่งสม นักจิตวิทยาคลินิก ช านาญการ  2231 ดีเด่น
12 นายภัทราวุธ กิ่วแก้ว นักกิจกรรมบ าบดั ช านาญการ  2240 ดีมาก
13 นางสาวศุภลักษณ์ ชยัยา นักจัดการงานทัว่ไป ปฏบิติัการ  2436 ดีเด่น
14 นางเอกรินทร์ ภู่มาลี นักจัดการงานทัว่ไป ช านาญการ  2437 ดีเด่น
15 นายชาตรี ก าลังเก่ง นายชา่งเทคนิค ช านาญงาน  2439 ดีมาก
16 นางสาวพีรญา เจริญคุณ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ช านาญงาน  2441 ดีเด่น
17 นางสาวธันวา สารพันธ์ โภชนากร ช านาญงาน  2442 ดีมาก
18 นางสาวพิชญ์สนิี  ศรีสขุ นักเวชศาสตร์การสือ่ความหมาย ช านาญการ  2443 ดีมาก
19 นายรณสงิห์ รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิก ช านาญการพิเศษ  2444 ดีมาก
20 นายฉตัรชยั แสงชวูงศ์ เจ้าพนักงานโสตทศันศึกษา ช านาญงาน  2445 ดีมาก
21 นางสาวปญุญิศา เอ่ียมอุดม นักวิชาการศึกษาพิเศษ ปฏบิติัการ  2449 ดีมาก
22 นางพลอยไพลิน ค าตุ้ย ทนัตแพทย์ ปฏบิติัการ  2450 ดีมาก
23 นางสายทพิย์ เปน็คุณ เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสขุ ช านาญงาน  2451 ดีมาก
24 นางเกตกา ศิริปญัญา เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสขุ ช านาญงาน  2452 ดีเด่น
25 นางนุจรี ค าด้วง เภสชักร ช านาญการ  2453 ดีเด่น
26 นางสาวเสาวลกัษณ์ ลงัการ์พินธ์ นักจิตวิทยา ช านาญการ  2454 ดีมาก
27 นางขวัญใจ สนัติกุล นักวิชาการศึกษาพิเศษ ช านาญการ  2455 ดีมาก
28 นางสภิุญญา พรหมขัติแก้ว นักรังสกีารแพทย์ ช านาญการ  2456 ดีมาก
29 นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ ช านาญการ  2457 ดีมาก
30 นางสาวงามนิตย์  ฤทธิ์หิรัญ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช านาญงาน 2458 ดีมาก
31 นางสาวจุฬนี ภิทนวรณ์ นักกิจกรรมบ าบดั ปฏบิติัการ  2459 ดีเด่น
32 นางงามพันธุ์ ชติมินทร์ นักกายภาพบ าบดั ช านาญการ  2460 ดีมาก
33 นางพรทพิย์ ธรรมวงค์ พยาบาลวิชาชพี ช านาญการพิเศษ  2462 ดีมาก
34 นางจุรา ยาประสทิธิ์ พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2463 ดีมาก
35 นางสาวเกศรินทร์ ใจใส พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2464 ดีมาก
36 นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ พยาบาลวิชาชพี ช านาญการพิเศษ  2465 ดีมาก
37 นางสาวภานิชา วงศ์เขียว พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2466 ดีมาก
38 นางสนุทรี ศรีโกไสย พยาบาลวิชาชพี ช านาญการพิเศษ  2467 ดีมาก
39 นางกาญจน์ณภัทร ไทยธวัชรวงษ์ พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2468 ดีมาก
40 นางสาวอนงค์พร ต๊ะค า พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2469 ดีเด่น

ประกาศผลการประเมนิผลการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน/ค่าตอนแทนผู้ไดร้บัผลประเมนิระดบัดเีดน่/ดมีาก

ของขา้ราชการ ณ 1 เมษายน 2565   สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครนิทร์



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง เลขที่ ระดับผลการประเมนิ

ต าแหน่ง

ประกาศผลการประเมนิผลการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน/ค่าตอนแทนผู้ไดร้บัผลประเมนิระดบัดเีดน่/ดมีาก

ของขา้ราชการ ณ 1 เมษายน 2565   สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครนิทร์

41 นางสาวณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  2471 ดีเด่น
42 นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชพี ช านาญการพิเศษ  2472 ดีมาก
43 นางสาวกิรณา จันทรัตน์ พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  2473 ดีมาก
44 นางศิริพร หอมค าวะ พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  2474 ดีเด่น
45 นางศุภัคพิมล ปาแปง พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  2475 ดีมาก
46 นางลัดดาวัลย์ อรัญยกานนท์ พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  2476 ดีเด่น
47 นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงศ์ พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  2477 ดีมาก
48 นางสาวสริินาถ บญุทวี พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2479 ดีเด่น
49 นางสาวกิติยา กิติกุศล พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2482 ดีมาก
50 นางสาวพิมพิไล ใจตรง พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2483 ดีมาก
51 นางชลีพร สมใจ พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  2484 ดีมาก
52 นางรฐา หมื่นชยั พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2485 ดีมาก
53 นางสาวภัชณิตรา เกตุกาญจน์กลุ พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2486 ดีเด่น
54 นางวิศาลินี เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  2487 ดีมาก
55 นางสาวปรีย์วรา ถิ่นประชา พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2488 ดีมาก
56 นางอุษา จึงพัฒนาวดี ทนัตแพทย์ ช านาญการ  2533 ดีมาก
57 นางสาวชฎาพร ค าฟู พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2759 ดีมาก
58 นางสาวจีรวรรณ วงศ์เมือง พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2767 ดีมาก
59 นางสาววิภาวดี พากดวงใจ พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2781 ดีเด่น
60 นางสาวทพิย์สดุา ชนินาค พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  2804 ดีมาก
61 นางสนิีนาถ เลี้ยงสกุล พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  3013 ดีมาก
62 นางสาวแพรว ไตลังคะ นายแพทย์ ช านาญการ  3106 ดีเด่น
63 นางสาวพึงพิศ ศรีสบื นักกิจกรรมบ าบดั ช านาญการพิเศษ  3159 ดีมาก
64 นางชติุนาถ ศักรินทร์กุล นายแพทย์ ช านาญการ  3527 ดีเด่น
65 นางรชยา ปงิคลาศัย นายแพทย์ ช านาญการพิเศษ  3557 ดีเด่น
66 นางนพวรรณ บวัทอง พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ  3559 ดีเด่น
67 นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์ ทนัตแพทย์ ช านาญการพิเศษ  3604 ดีมาก
68 นางสาวศศิพิมพ์ ขัตติยะ พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  3846 ดีเด่น
69 นางสาวณัฏฐิริณีย์ นัดดาศรี พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  3847 ดีมาก
70 นางสาววิภาพร หม่อมวงศ์ พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  3848 ดีมาก
71 นางสาวอุไรวรรณ วงศ์โปธิ พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  3849 ดีเด่น
72 นางสาวศุทธสนิี จีแดง พยาบาลวิชาชพี ปฏบิติัการ  3850 ดีมาก
73 นายบญุเย่ียม ขัดผาบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏบิติัการ  4023 ดีมาก
74 นายนัฑพงศ์ ค าแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิติัการ  4024 ดีมาก
75 นางสาวอมรพรรณ นันทศรี นักจิตวิทยา ปฏบิติัการ  4025 ดีมาก

76 นางสาวมัลลิกา ปญัญาผาบ นักจิตวิทยา ปฏบิติัการ  4026 ดีเด่น
77 นางสาวศุภิญญา สทุธิเชือ้ชาติ นักจิตวิทยาคลินิก ปฏบิติัการ  4027 ดีเด่น

78 นางสาวจตุตา ผกาผล นักจิตวิทยาคลินิก ปฏบิติัการ  4028 ดีมาก

79 นางสาวรุ่งธิดา ผดุงศักดิ์วงศ์ นักจิตวิทยาคลินิก ปฏบิติัการ  4029 ดีมาก

80 นายภวินท ์สทุธิเชือ้ชาติ นักจิตวิทยาคลินิก ปฏบิติัการ  4030 ดีมาก



ล าดับที่ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง เลขที่ ระดับผลการประเมนิ

ต าแหน่ง
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81 นางสาวธัญญา ค าเปลี่ยน นักกายภาพบ าบดั ปฏบิติัการ  4031 ดีเด่น
82 นายจิระวัฒน์ ขันติธรางกูร นักกายภาพบ าบดั ปฏบิติัการ  4032 ดีเด่น

83 นางสาวพีชญานันท ์อัคนิยาน นักกายภาพบ าบดั ปฏบิติัการ  4034 ดีมาก

84 นางภัทราวดี  ดอนนอก พยาบาลวิชาชพี ช านาญการ 1689 ดีเด่น



ล าดบั ชือ่ ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ หมายเหตุ

ที่ เลขที่

1 นางศิริญญา ทองกวี พนักงานพิมพ์ 1502 ส 3 0.5 ขั้น

2 นายวัชรพล ศรีพวงใจ พนักงานขบัรถยนต์ 1505 ส 2 1 ขั้น

3 นางลัดดาวัลย ์ปวงขจร ผู้ช่วยพยาบาล 1507 ส 4 0.5 ขั้น

4 นางสาวจรีนันท์ มงคลศิริบูลย์ พนักงานสถติิ 1509 ส 4 0.5 ขั้น

5 นางภัณฑิรา พระอารักษ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1510 ส 2 0.5 ขั้น

6 นางนัน ใหม่เทพ ผู้ช่วยพยาบาล 1512 ส 4 0.5 ขั้น

7 นายประสิทธิ์ นนทะจกัร์ ผู้ช่วยพยาบาล 1513 ส 4 0.5 ขั้น

8 นางวันทนา สมมิตร พนักงานการเงินและบัญชี 1516 ส 4 0.5 ขั้น

9 นางอรัญญา อนิทะราชา ผู้ช่วยพยาบาล 1519 ส 4 0.5 ขั้น

10 น.ส.แสงอรุณ วงค์ปัญญา พนักงานธุรการ 1520 ส 4 0.5 ขั้น

11 นางสาวชญาภา  ปัญญาวงค์ ผู้ช่วยพยาบาล 1521 ส 4 0.5 ขั้น

12 นายธีรวุฒิ อน้วงษา พนักงานห้องสมุด 1522 ส 3 0.5 ขั้น

13 นายวิฑูรย ์หล่ังเมือง ช่างไฟฟ้า 1523 ช 4 0.5 ขั้น

14 นายจรัล จนัจะนะ ช่างปูน 1524 ช 4 0.5 ขั้น

15 นายประจญั ไชยห้วย ช่างเชื่อม 1526 ช 4 0.5 ขั้น

16 นางอมัรา สาริบุตร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1527 ส 2 1 ขั้น

17 นางนงนุช บุญทวี พนักงานธุรการ 1529 ส 4 0.5 ขั้น

18 นายสมชาย แซ่ต้ัง ช่างสี 1532 ช 4 0.5 ขั้น

ประกาศผลการเลือ่นขึน้ค่าจ้าง 

ณ วนัที่ 1  ตุลาคม 2564  - 1  เม.ย.2565  ของลูกจ้างประจ า  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์




