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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ในระดับดีเด่น  และดีมาก  (ครั้งที่  ๑) 

-------------------------- 

  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และประกาศ  
ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น   และดีมาก  (ครั้งที่  ๑)  ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕63  
(เรียงตามล าดับเลขที่ต าแหน่ง)  ดังนี้ 
 

ล ำดับ 
ชื่อ - สกุล 

ระดับผล 
ที ่ กำรประเมิน 
1 นางสาวนฤมล  ส่งต่าย ดีมาก 
2 นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด ดีมาก 
3 นายภาณุพงศ์  สืบศิริ ดีมาก 
4 นายบัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์ ดีมาก 
5 นางสาวยุภาดี  ปณะราช ดีมาก 
6 นายนรุตม์  บุตรพลอย ดีมาก 
7 นายสฤษณ์  พรมสายใจ ดีมาก 
8 นางปรียานุช  พรหมภาสิต ดีมาก 
9 นางสาวสุนทรี  ดวงทิพย์ ดีมาก 

10 นายกมลวัฒน์  ภูวิชิต ดีมาก 
11 นายสุวิทย์  วงษ์บุญมาก ดีมาก 
12 นางรัชนีวรรณ  บุญอนนท์ ดีมาก 
13 นางพธูร าไพ  ประภัสสร ดีมาก 
14 นางสาวฆัมภิชา  ตันติสันติสม ดีมาก 

 
/15.  นางสาวมัณฑนา... 
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ล ำดับ 
ชื่อ - สกุล 

ระดับผล 
ที ่ กำรประเมิน 

15 นางสาวมัณฑนา  จริยรัตน์ไพศาล ดีมาก 
16 นายปรีชา  ปัญญา ดีมาก 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ   วันที่   12   พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕63 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



. 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ในระดับดีเด่น  และดีมาก  (ครั้งที่  ๑) 

-------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  การเลื่อนขั้น
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  การเลื่อนขั้น
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่  ๓)  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงประกาศรายชื่อพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก  (ครั้งที่  ๑)  ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  ถึงวันที่  ๓๑  มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕63  (เรียงตามล าดับเลขที่ต าแหน่ง)  ดังนี้ 
 

ล ำดับ 
ชื่อ - นำมสกุล 

ระดับผล 
ที ่ กำรประเมิน 
๑ นางสาวเกศกนก   ไทยแท้ ดีเด่น 
๒ นางสาวศุภลักษณ์   สมโภชน ์ ดีเด่น 
๓ นางสาวผดุงพร   พันธ์พืช ดีเด่น 
๔ นางมาริตา   จิตชู ดีเด่น 
๕ นางสาวธนิสรณ์   สุขพร้อม ดีเด่น 
๖ ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์   สงวนวฒันา ดีเด่น 
๗ นางสาวกัญญารัตน์   ศรีณรงค ์ ดีเด่น 
๘ นายจิรพงษ์   เทียนแขก ดีเด่น 
๙ นางสาวนัฐรินทร์   พิชิตปัญญา ดีเด่น 

๑๐ นางสาวพุทธรักษ์   เป็งมอย ดีเด่น 
๑๑ นายอนุชา   พวงผกา ดีเด่น 
๑๒ นายประจักษ์   กึกก้อง ดีเด่น 

/๑๓.  นายธนวิทย์... 
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ล ำดับ 
ชื่อ - นำมสกุล 

ระดับผล 
ที ่ กำรประเมิน 

๑๓ นายธนวิทย์   ฟองสมุทร์ ดีเด่น 
๑๔ นายอดิเรก   ฟ่ันเขียว ดีเด่น 
๑๕ นางสาวโอกามา   จ่าแกะ ดีเด่น 
๑๖ นางสาวอุไรวรรณ   ปานทโชติ ดีเด่น 
๑๗ นางสาวปาริชาต   เตชะ ดีเด่น 
๑๘ นางสาวพิมพ์นารา   บรรจง ดีเด่น 
๑๙ นายการันต์   เจริญสุวรรณ ดีเด่น 
๒๐ นางสาวพัชรมณฑ์   อ่อนเชด ดีเด่น 
๒๑ นางสาวราตรี   โพธิ์ระวัช ดีเด่น 
๒๒ นายพจน์ธรรม   ณรงค์วิทย์ ดีเด่น 
๒๓ นายสุภาสพงษ์   รู้ท านอง ดีเด่น 
๒๔ นายธนสิทธิ   นิตยะประภา ดีเด่น 
๒๕ นายเทพ   เกื้อทวีกุล ดีเด่น 
๒๖ นางสาวมณฑา   หมีไพรพฤกษ์ ดีเด่น 
๒๗ นายภูมินทร์   ตันอุตม์ ดีเด่น 
๒๘ นายเอนก   หาลี ดีเด่น 
๒๙ นายเพ่ง   วศินวงศ์สว่าง ดีมาก 
๓๐ นางคณารัตน์   สิริเสถียรวัฒนา ดีมาก 
๓๑ นางสาวอรปรียา   ค าแพ่ง ดีมาก 
๓๒ นายณัฐเวศม์   ชัยมงคล ดีมาก 
๓๓ นางสาวชรินรัตน์   บุญมาก ดีมาก 
๓๔ นายอนุชิต   อ่อนเกษ ดีมาก 
๓๕ นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน ดีมาก 
๓๖ นางขนิษฐา   ศิริรัตน์ ดีมาก 
๓๗ นางสาววิลาวัลย์   ปิ่นมณี ดีมาก 
๓๘ นางสาวบวรลักษณ์   แสงกล้า ดีมาก 
๓๙ นางสาวสุพรรษา   สมหารวงค์ ดีมาก 
๔๐ นางสาวฉวีวรรณ   จันทร์อ่อน ดีมาก 
๔๑ นางสาวรติกานต์   เรื่อศรีจันทร์ ดีมาก 

/๔๒.  นางสาวรุ่งรุจี... 
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ล ำดับ 
ชื่อ - นำมสกุล 

ระดับผล 
ที ่ กำรประเมิน 

๔๒ นางสาวรุ่งรุจี   ศรีดาเดช ดีมาก 
๔๓ นางสาวสุนันท์   แหวนประดับ ดีมาก 
๔๔ นางสุมาพร   จั่นศรี ดีมาก 
๔๕ นางสุภาภรณ์   นุชรุ่งเรือง ดีมาก 
๔๖ นายวันเฉลิม   พูนใจสม ดีมาก 
๔๗ นางกาญจนา   จันทร์สิงห์ ดีมาก 
๔๘ นางกนกวรรณ   นาคเหล็ก ดีมาก 
๔๙ นายอนุวัฒน์  แนไพร ดีมาก 
๕๐ นางสาวอุมาพร   ขุนพิลึก ดีมาก 
๕๑ นางสาวอุทุมพร   สอนบุญเกิด ดีมาก 
๕๒ นายวิทยา   ศรีนรคุตร ดีมาก 
๕๓ นางวาสนา   มณีโชติ ดีมาก 
๕๔ นางมัลลิกา   ปัญญาเทพ ดีมาก 
๕๕ นายธวัชชัย  แดงซิว ดีมาก 
๕๖ นางภัทรวดี   จิตคติ ดีมาก 
๕๗ นายมนตรี   ประชุม ดีมาก 
๕๘ นางสาวคนึงนิจ   สรรคพงษ์ ดีมาก 
๕๙ นางสาวนุจรีย์   สรรคพงษ์ ดีมาก 
๖๐ นางสาวกชพรรณ   พงษ์พยัคเลิศ ดีมาก 
๖๑ นางวรรณภา   สุวรรณพงษ์ ดีมาก 
๖๒ นายณะราทิ   น้อยม่วง ดีมาก 
๖๓ นางสาวปราณี   แผนดี ดีมาก 
๖๔ นางสาวโสรยา   วรนุช ดีมาก 
๖๕ นายภิญญาพัชญ์   แฉล้มฉัตร ดีมาก 
๖๖ นางสาวอภิญญา    แซ่ยั้ง ดีมาก 
๖๗ นางสาวน้ าพัก   ข่ายทอง ดีมาก 
๖๘ นางสาวสุมาภรณ์   บดีรัฐ ดีมาก 
๖๙ นายทวิช   ปิ่นวิเศษ ดีมาก 
๗๐ นางสาวพิกุล   อินไผ่ ดีมาก 

/๗๑.  นางสาววาสนา... 
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ล ำดับ 
ชื่อ - นำมสกุล 

ระดับผล 
ที ่ กำรประเมิน 

๗๑ นางสาววาสนา   สุระพา ดีมาก 
๗๒ นางสาวกรรณิกา   จันสายทอง ดีมาก 
๗๓ นางรุ่งทิพย์   แสงสว่าง ดีมาก 
๗๔ นางสาวพันทิพา   เย็นญา ดีมาก 
๗๕ นางสาวณิชารีย์   วุฒิชมภ ู ดีมาก 
๗๖ นางสาวภัทวรรณ์   ไชยภักดิ์ ดีมาก 
๗๗ นางสาวสุติมา   นครเขต ดีมาก 
๗๘ นายวัชรินทร์   ปัญญาเสน ดีมาก 
๗๙ นายอมร   วรรณารักษ์ ดีมาก 
๘๐ นายประทีป   เพ็ญแจ้ง ดีมาก 
๘๑ นางพรวิลัย   วัฒนศิริ ดีมาก 
๘๒ นางสาวพัชรีญา   ใจโปร่ง ดีมาก 
๘๓ นางสาวภชิสา   ปัทมภูวนนท์ ดีมาก 
๘๔ นางชมภัค   จารุฑีฆัมพร ดีมาก 
๘๕ นายกิตติกร   กลา้แข็ง ดีมาก 
๘๖ นายอานนท์   ปลื้มเนตร ดีมาก 
๘๗ นางสาวนงนุช   ดวงอ่อน ดีมาก 
๘๘ นางสาวคัทลียา   ปัญญาอูด ดีมาก 
๘๙ นายคมกริช   กลิ่นอาจ ดีมาก 
๙๐ นายธาดา   พรมทับ ดีมาก 
๙๑ นางสาวชฎาพร   โชติรดาภาณ์ ดีมาก 
๙๒ นางสาวกันยา   มั่นคง ดีมาก 
๙๓ นายจักกริช   มีสี ดีมาก 
๙๔ นายวชริวิทย ์  กรรณิกา ดีมาก 
๙๕ นางศิริรัตน์   ชิตสุระ ดีมาก 
๙๖ นางสาววนัสนันท์   ศิริรัตนะ ดีมาก 
๙๗ นายบุญญาบารม ี  สว่างวงศ์ ดีมาก 
๙๘ นายบุญล้อม   ด้วงวิเศษ ดีมาก 
๙๙ นางสาวคุณัญญา   เบญจวรรณ ดีมาก 

/๑๐๐.  นายเอกรัฐ… 
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ล ำดับ 
ชื่อ - นำมสกุล 

ระดับผล 
ที ่ กำรประเมิน 

๑๐๐ นายเอกรัฐ   ปัญญาเทพ ดีมาก 
๑๐๑ นางสาวชญาดา   กลิ่นจันทร์ ดีมาก 
๑๐๒ นางสาวสุรินทร์   เพชรไทย ดีมาก 
๑๐๓ นายอนุสิษฐ์   พันธ์กล่ า ดีมาก 
๑๐๔ นางสาวชลชลิตา   กมุทธภิไชย ดีมาก 
๑๐๕ นายชูวิทย์   กมุทธภิไชย ดีมาก 
๑๐๖ นายแดนชัย   เครื่องเงิน ดีมาก 
๑๐๗ นางสาวสุภาภรณ์   หมั่นหา ดีมาก 
๑๐๘ นางสาววรรณพรรณ   รักษ์ชน ดีมาก 
๑๐๙ นายสัญญา   พรหมภาสิต ดีมาก 
๑๑๐ นางสาวณัฐภาณ ี  บัวดี ดีมาก 
๑๑๑ นางสาวนิวดี   คลังสีดา ดีมาก 
๑๑๒ นางสาวเสาวลักษณ์   ยอดวิญญูวงศ์ ดีมาก 
113 นายธีรศิลป์   กันธา ดีมาก 
114 นายพิษณุ   บุญนิยม ดีมาก 
115 นางสาวศิริพร   โสมค าภา ดีมาก 
116 นางสาวตรรกพร   สุขเกษม ดีมาก 
117 นางสาวชาลิสา   ศิริธรรมเกตุ ดีมาก 
118 นางสาววิยุดา   ทิพย์วิเศษ ดีมาก 
119 นางสาวอภิญญา   จอมพิจิตร ดีมาก 
120 นางสาววนัสนันท์   นุชนารถ ดีมาก 
121 นายกีรศักดิ์   พะยะ ดีมาก 
122 นางสาววิไลลักษณ์   สวนมะลิ ดีมาก 
123 นางสาวอรทัย   บุญเที่ยง ดีมาก 
124 นายศุภวัฒน์   วิสิฐศิริกุล ดีมาก 
125 นางสาวกนกวรรณ   เขียววัน ดีมาก 
126 นางอมรา   ศรีแก้ว ดีมาก 
127 นายไตรรงค์   เปลี่ยนแสง ดีมาก 
128 นางสาววรพรรณ  ขาวประทุม ดีมาก 

 
/๑29.  นายเฉลิม… 
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ล ำดับ 
ชื่อ - นำมสกุล 

ระดับผล 
ที ่ กำรประเมิน 

129 นายเฉลิม   ทองจอน ดีมาก 
130 นายณัฐธิกานต์   ปิ่นจุไร ดีมาก 
131 นายภาคิณ   มณีโชติ ดีมาก 
132 นางสาวธัญรดี   บุญปัน ดีมาก 
133 นายประพล   จิตคต ิ ดีมาก 
134 นางน้ าฝน   สะละโกสา ดีมาก 
135 นางพรรษพร   เครือวงษ์ ดีมาก 
136 นายยุทธนา   พันธ์ม ี ดีมาก 
137 นายจารุกิตติ์   พิบูลนฤดม ดีมาก 
138 นายภูมิพิพัฒน์   รักพรมงคล ดีมาก 
139 นายเลเกีย   เขียวดี ดีมาก 
140 นางสาวพบพร   เอ่ียมใส ดีมาก 
141 นายศุภโชคชัย   นันทศรี ดีมาก 
142 นายนิรุตติ์   พิพรรธนจินดา ดีมาก 
143 นางสาววรางค์   รามบุตร ดีมาก 
144 นางสาวเบญจวรรณ   ชัยปลดั ดีมาก 
145 นางสาวประภัสสรา   ห่อทอง ดีมาก 
146 นางสาวพลอยณัชชา   เดชะเศรษฐ์ศิริ ดีมาก 
147 นางสาวชญาน์นันท์   ศิริกิจเสถียร ดีมาก 
148 ว่าที ่ร.ต.หญิงทิพย์วรรณ   ศิบุญนันท์ ดีมาก 
149 นายธนกิจ   โคกทอง ดีมาก 
150 นางสาวยุชิตา   กันหามิ่ง ดีมาก 
151 นางสาวรัษฎากร   วินิจกุล ดีมาก 
152 นางสาวกษมา   สุรเดชา ดีมาก 
153 นางสาวนันทนัช   ตนบุญ ดีมาก 
154 นางสาวศุภรดา   สุขประเสริฐ ดีมาก 
155 นายเอกสิทธิ์   เทียนมาศ ดีมาก 
156 นายสุรเชษฐ์   ตุ้มมี ดีมาก 
157 นางรุ่งณภา   บุญยิ้ม ดีมาก 

 
/158.  … 
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ล ำดับ 
ชื่อ - นำมสกุล 

ระดับผล 
ที ่ กำรประเมิน 

158 นางสาวนงลักษณ์   จิ๋วจ ู ดีมาก 
159 นายบัญชา   วัฒนาทัศนีย์ ดีมาก 
160 นางสาวสุทธีรา  ค าบุญเรือง ดีมาก 
161 นายฤทธิรงค์   เกาฏีระ ดีมาก 
162 นายพศวีร์   ศิริสราญลักษณ์ ดีมาก 
163 นายขวัญชัย  ขัวนา ดีมาก 
164 นางสาวจารุนันท์   ขวัญแน่น ดีมาก 
165 นางสาวจิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ ดีมาก 
166 นางสาวจินดาพร  อ่อนเกตุ ดีมาก 
167 นายอัษฏางค์   บุญศรี ดีมาก 
168 นายประจบ   ขวัญมั่น ดีมาก 
169 นางสาวนันทิวัน  อินหาดกรวด ดีมาก 
170 นางสาววีรวรรณ  แจ้งโม ้ ดีมาก 
171 นางสาวกนิษฐา  ศรีภิรมย์ ดีมาก 
172 นายจตุรงค์  ธงชัย ดีมาก 
173 นายชลธิศ  เสือนุ่ม ดีมาก 
174 นางสาวภาวิณี   ภูจริต ดีมาก 
175 ว่าที่ร.ต. บรรจงศักดิ์   ฟักสมบูรณ์ ดีมาก 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ   วันที่   12   พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕63 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

      


