
หนวยงาน ผูประเมิน รับการประเมิน หมายเหตุ

วิทยาลัยการสาธาณสุขสิรินธร นายอรรณพ  สนธิไชย นางรุงอรุณ  กระมุทกาญจน

   จังหวัดอุบลราชธานี นายถนอมศักดิ์  บุญสู

นายนิธิศ  ธานี

นายปยะณัฐฏ  จันทวารีย

1. กลุมงานอํานวยการ นางรุงอรุณ  กระมทุกาญจน นายอานุภาพ  แสนใจ

   นายเทพ  นันทพูลทรัพย

นางสาวพัชรี  ใสดี

นางสาวสุภาณี  กันถะกัสสานนท

นางเพียงเพ็ญ  ชื่นมณี

นางวารีพร  สิทธิศรี

   1.1 งานบริหารทั่วไป

        1) งานการเงินและบัญชี นางวารีพร  สิทธิศรี นางสาวปาณิสรา  กอนทองดี

นางสาวขวัญฤทัย  ปทมุวัน

        2) งานธุรการและพัสดุ นางเพียงเพ็ญ  ชื่นมณี นายณัฐวัชต  วังคะฮาด

นางสาวศิริยงค  บุญพินิจ

นางสาวสุชาดา  อัคคประสา

        3) งานอาคารสถานที่ฯ/ นางสาวสุภาณี  กันถะกัสสานนท นางสาวอารีรัตน  วรรณา

           งานสวนและสิ่งแวดลอม/ นายนาวิน  ทีรวม

           งานพาหนะ นายสมชัย  จันทิมาศ

นายเสถียร  จันทาพุฒ

นายธวัชชัย  บุญมาลี

นายชูชาติ  ธานี

นายนคร  ย่ีเขง

นายภัทรภณ  สืบวงศ

นายทรงกรด  อุทุมมพันธ

นายทองดี  สมอาจ

นายธนารักษ  มาลุน

        4) งานประชาสัมพันธและเลขาฯ นางรุงอรุณ  กระมุทกาญจน นางสาวณิระชา  กายสิทธิ์

บัญชีรายชื่อผูประเมินและผูรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2561

รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2561)
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  1.2 งานทรัพยากรบุคคล นางสาวพัชรี  ใสดี นายศุภพิพัฒน  พลหาญ

วาที่ ร.ต.หญิง สุดารัตน บุญพอ

  1.3 งานยุทธศาสตรและแผนงาน นายเทพ  นันทพูลทรัพย นายศรเพชร  ไตรศรี

  1.4 งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ นายอานุภาพ  แสนใจ นายนาดอน  หมื่นเจริญ

นายสมพงษ กนกหงษ

นายณัฐยศ ทองมั่น

นายสีอมร โกสียบุตร

  1.5 งานวิทยาลัยคุณธรรม - -

2. กลุมงานวิชาการ นายนิธิศ  ธานี นางกิ่งแกว  มาพงษ

นางวันเพ็ญ  สมหอม

นางนุชจรินทร  แกนบุปผา

นายจินดา  คําแกว

นางสาวเบญญาภา  ประกอบแสง

นายสารสิทธิ์  โรจนธนะธัญญา

นายสมคิด  บรรสุทธี

นางรับขวัญ  เชื้อลี

นายเกียรตกิุล  เลขะสัน

  2.1 ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน นายจินดา  คําแกว นางสาวเกศิณี  หาญจังสิทธิ์

นางวนิดา  วงษาพรหม

นางอารี  จึงเจริญนรสุข

นางสาวอุรารัช  บูรณะคงคาตรี

นางสาวพันทิพา  วงศละคร

นางสาวสาวิตรี  สุมาโท

นางสมทรัพย ดวงมาลา

  2.2 ภาควิชาทันตสาธารณสุข นางวันเพ็ญ  สมหอม นางสาวชมพูนุช  พัวเพิ่มพูลศิริ

นางสาวทอฝน  เอี่ยมสุวรรณธาดา

นางสาวนิลุบล  ปานะบุตร

นายพรพรรธ  มันตะสูตร

นางสาวพัชราพร  ดิษทับ

นายภานุวัฒน  จันทรดี
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นายวรัญู  ออนสี

นายศุภชัย  ยาณะเรือง

นายสมพร  แกวทอง

นางสาวอดิศา  สุธิวาธิกุล

นางสาวอริสา  ยืนยงพัฒนะกุล

นางสาวอุไรวรรณ  รัตนสิงห

นางสาวจิรัชญา  สมอุดม

นางสาวรินรดา  พาณิชยพิเชฐ

นางสาวปาริสุทธิ์  สัมมา

นางสาวพาณิภัค  คลายหาญ

นางสาวพาณิชา  สรอยทอง

นายศุภกิตติ์  วิบูลยศักดิ์

นางสาวบัวสอน กนกหงษ

นางสาวนันทกานต กุคําจัด

  2.3 ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม นางกิ่งแกว  มาพงษ นายคณัฐวุฒิ  หลวงเทพ

นางสาวชนมชนก  ฉวีวงศ

นางสาวธนิสสา  รามฤทธิ์

นายประดิษฐ  โคตรสังข

นางสาวปวิชยา  สีมาวงษ

นางสาวพิมพชนก  ทองทวน

นายภาณุ  คําวงษ

นายศราพงค  อินแปลง

นางสาวอริยา  ปาละวงศ

นางสาววราภรณ  จันวงคเดอืน

  2.4 ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน- นางนุชจรินทร  แกนบุปผา นายภคิน  ไชยชวย

       การแพทย นางนัจรินทร  เนืองเฉลิม

นางพนาไพร  โฉมงาม

  2.5 งานกิจการนักศึกษา นายสมคิด  บรรสุทธี นายวิทยา สิทธิจินดา

นางบุปผาวัลย ทิมเวียง

  2.6 งานทะเบียนฯ นายสารสิทธิ์  โรจนธนะธัญญา นางชลทิชา โคตรสังข

นางสาวขวัญฤทัย กันหาพันธ
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  2.7 งานประกันคุณภาพการศึกษา นางรับขวัญ  เชื้อลี นายมงคล  การินทร

  2.8 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป นางสาวเบญญาภา  ประกอบแสง นางกันยารัตน  ชิราวุฒิ

นางแกวใจ  มาลีลัย

นางจริยา แผนผา

3. กลุมงานบริการวิชาการ

   3.1 งานบริการวิชาการฯ นายถนอมศักดิ์  บุญสู นายวัชรพล  ทองควัน

   3.2 งานวิจัยและนวัตกรรม นางสุวิมลรัตน รอบรูเจน

   3.3 งานวิเทศสัมพันธฯ นางสาวปณิตา  ครองยุทธ 

นางณัฐหทัย สิงหคง

นางสาวชานิยา  เหมือนตา


