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1 64844 นำยกรุง  เยน็วัฒนำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร ดีเด่น
2 90724 นำงสำวบุญญำพร  ศิริประทุม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ดีเด่น
3 63369 นำงสำวปำรรัตน์  วุฒิเจริญวงศ์ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
4 165730 นำงสำวเยน็อรุำ  สัตยำวัน นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
5 192634 นำงสำวชลลดำ  เอยีสกลุ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
6 63539 นำงนัยนันท์  ยิ่งยอด พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
7 63503 นำงปรำณี  ปุตุรงค์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
8 64191 นำงปุณยนุช  รตินันทวดี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
9 64373 นำงเกวลี  หงษ์ทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
10 64466 นำงบุญฐิตำ  พรมแสนปัง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
11 63559 นำงสุพิศ  ศิริสวัสด์ิ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
12 63538 นำงนงนภัส  ปรีมงคล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
13 63543 นำงอญัชุลี  นิตยค์ ำหำญ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
14 63544 นำงวิลำวัณย ์ ยะปะภำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
15 59229 นำงรงรอง  หมัน่วิชำ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
16 152186 นำงจำรุณี ชำวกะมุด พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
17 205737 นำงนริสรำ  คุณวัฒนำนนท์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร ดีเด่น
18 170863 นำยคงศักด์ิ สิงห์เสนำ เภสัชกรช ำนำญกำร ดีเด่น
19 68195 น.ส.เปรมฤดี  ธำตุไพบูลย์ เภสัชกรช ำนำญกำร ดีเด่น
20 152073 นำงวรรณลดำ  ศรีษำ เภสัชกรช ำนำญกำร ดีเด่น
21 63688 นำงสำวปฏิญำ  ปุระเทพ นักจดักำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร ดีเด่น
22 63542 นำงองัคณำ  นำมบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
23 65070 นำยธีระวัต  เคนถำวร จพ.สำธำรณสุข อำวุโส ดีเด่น
24 178725 นำงสำวรัตนำภรณ์  ใสหมี นักเทคนิคกำรแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
25 175476 นำงสำวกนกอร  น ำสุย จพ.วิทยำศำสตร์กำรแพทยช์ ำนำญงำน ดีเด่น
26 63516 นำยพงษ์ชัย  แววศรี จพ.รังสีกำรแพทยช์ ำนำญงำน ดีเด่น
27 63518 นำงสำวจนัทร์ธิดำ  ตรัยศิลำนันท์ เภสัชกรช ำนำญกำร ดีเด่น
28 152182 นำงสำวอรทัย  ชนมำสุข พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
29 174051 นำงธินิดำ  บัวกล้ำ นักกำยภำพบ ำบัดช ำนำญกำร ดีเด่น
30 182010 นำยภำณุพงษ์  ปัชชำดี ทันตแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
31 157253 นำยธนำธิป  บัวกล้ำ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
32 63835 นำงบุญญำรักษ์  จนัโทศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
33 63410 นำงนวลจนัทร์  รักษำเคน จพ.สำธำรณสุข ช ำนำญงำน ดีเด่น
34 93423 นำงลักษิญำณี  ภูผิวเหลือง เภสัชกรปฏิบัติกำร ดีเด่น

รายชือ่ข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2563)
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35 205738 นำยภำณุพงษ์  พังตุ้ย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
36 63540 นำยกมลศักด์ิ  เอนกนวล พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
37 63556 นำงวิมลวรรณ  มหิวรรณ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
38 63536 นำงสำวมัลลิกำ  ลุนจกัร์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ ดีเด่น
39 170246 นำงสำวชนกำนต์  ดุลยเกษม ทันตแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
40 152174 นำยเมธินทร์  ขอบุญส่งเสริม ทันตแพทยช์ ำนำญกำรพิเศษ ดีเด่น
41 64146 นำงฑิตยำ  ปำละศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
42 63663 นำงสำวกลัยน์ภัส  ศรีบุตรโคตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
43 151948 นำงสำวละมุล  สวยรูป พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
44 151984 นำงอรัญญำ  วงศ์ชมภู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
45 188472 นำงสำวสุภำพร  อนิทร์มนต์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
46 151946 นำยวชิรศักด์ิ  วงศ์ชมภู พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
47 63541 นำงบัวทอง  บุตรด้วง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
48 63552 นำงประนอม  แววศรี พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
49 63554 จ.อ.นพดล  โคตรบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
50 63634 นำงสำวนฤมล  สีปำกดี พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร ดีเด่น
51 63523 นำงสุภำ  ศรีบุญเรือง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
52 188473 นำงสำวศศิธร  มูลตรี พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร ดีเด่น
53 175465 นำงสำวชนัดดำ สิทธิโชติ จพ.เภสัชกรรมช ำนำญงำน ดีเด่น
54 63499 นำงมะลิดำ  บุตตะโยธี จพ.ธุรกำรอำวุโส ดีเด่น
55 17376 นำงลักคณำวดี  ดำน้อย พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
56 63547 นำงวำรุณี  ศรีสมบัติ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
57 188471 นำงสุคนธ์ทิพย ์ เขื่อนแกว้ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
58 151947 นำงสำวอจัฉรำ  เวชบรรพต พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
59 168948 นำยพลำกร  โคตร์สันเทียะ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
60 175511 นำงสำวสุปรำณี  สอดศรี จพ.สำธำรณสุข ช ำนำญงำน ดีเด่น
61 63551 นำงศุภิสรำ  โคตรบุตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
62 64863 นำงณัฎฐณิชำ  ป้องปก นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ดีเด่น
63 193634 นำงสำวขวัญชนก  ศิริโยธำ นำยแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
64 170363 นำงสำวทัศนำ  จำรุวัฒนำนนท์ ทันตแพทยช์ ำนำญกำร ดีเด่น
65 152162 นำงสำวปรำณี  วงค์อนุ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
66 198537 นำงพัชรินทร์  ทองสิงห์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
67 175464 นำงขนิษฐำ  คุณป๊อก จพ.เภสัชกรรมช ำนำญงำน ดีเด่น
68 175466 นำงนิตยำ  ก ำแพงโสภำ จพ.เภสัชกรรมช ำนำญงำน ดีเด่น
69 173698 นำงสำวศิริญญำ  เนตรโสภำ เภสัชกรปฏิบัติกำร ดีเด่น
70 151140 นำงสำวดวงตะวัน หงส์ทอง พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร ดีเด่น
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