


ระดับดีเดน ชื่อ นามสกุล

1 นาง กิตติยา สาริสุต

2 นาง สายยันต ศิริธารารัตน

3 นาง วรรณเพ็ญ เสียงใหญ

4 น.ส. ไพลิน หมาดบํารุง

5 น.ส. นุชษญากร คณาภรณทิพย

6 นาง ธนสรณ ศรีใชประวัติ

7 นาย วิชัย รัตนกรีฑากุล

8 นาย สฤษดิ์เดช เจริญไชย

9 น.ส. สิรินทรา มาประสพ

10 นาง นวลจันทร แยมศรี

11 นาง สุวัชรา เจตนเสน

12 นาย ไชยาภรณ ใจอู

13 น.ส. อรุณศรี ทิพยสมบัติ

14 นาย เจริญชัย เปรมจันทรวงษ

15 นาง นงนวล จิรเศรษฐสิริ

16 นาง นภาพร วัฒนะไพบูลยสุข

17 นาย สุทธิพงศ หัสดิเสวี

18 นาง อวยพร กฤษฎาธีระ

19 นาย สําเริง ปานปน

20 นาง จรินทร ศิริวิริยะสมบูรณ

21 นาง อัจฉรีย อุกฤษฏมโนรถ

22 น.ส. เกื้อปญา ฤทธิ์สันเที๊ยะ

23 นาย นเรศร ธรรมศิริ

24 นาย วิทยา ชางสัก

25 นาย สุรศักดิ์ จงเชิดชูตระกูล

26 นาย วัชรพล พุฒิแกว

27 นาง ลัดดาวัลย ธเนศอนุกุล

28 นาง สุดาวรรณ ลิ่มอักขรา

29 นาง วิไลลักษณ ไตรยวงค

30 นาย ประจักษ แจงบํารุง

31 น.ส. จุฑามาศ รังศาสตร

32 นาง ศรัญญา ปานปน

33 นาย กวิตม ซื่อมั่น
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34 นาย วิโรจน แสงบุญ

35 น.ส. ขวัญทิพย เฮงไป

36 นาย เจษฎา เวชวิทยานุกูล

37 น.ส. โสภิฏดา สิรยากร

38 นาง จุฬารัตน มีศรี

39 นาง วริษฐา พรหมเมศ

40 น.ส. ดวงพร สีสันต

41 นาย ดิเรก ดิษฐผล

42 นาง ภัทรา แมนชล

43 นาง เกษร สงศรีสุข

44 นาย สรรคชัย วองไวคุณอนันต

45 น.ส. มาลินี ชมชื่น

46 น.ส. อญวดี ศิริโยธา

47 น.ส. ผกามาส ปนดี

48 นาง บรรจง หนูแกว

49 นาง สุนันทา  นันทนมาโนชญ

50 นาย สันติ โพธิ์ทอง

51 นาย บุญสง แกวจรัส

52 นาย สรวิชญ เชิญผึ้ง

53 น.ส. พรรณี มานิตย

54 นาง เอมอร ศรีอําไพ

55 นาง เพียงตา ชูศิริโรจน

56 นาง จันทิมา เจริญทรัพย

57 นาง ดวงพร ตั้งตรงไพโรจน

58 น.ส. ภาลดี ยิ้มแยม

59 นาย ไพโรจน ธาระวาส

60 นาย เคลื่อน คงสม

61 น.ส. สุธิดา เหลาประดิษฐ

62 นาง จินตนา อักษรสารสิทธิ์

63 นาง ประไพร ดีวัฒนา

64 นาง อารีย นาควิเชตร

65 น.ส. กัลยา รัตนโกสุม

66 น.ส. จินตนา แซเฮง

67 น.ส. สาลินี อุมมี

68 น.ส. สมานันท ชื่นชม

69 นาง สุภาพรรณ บุญสืบชาติ
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70 นาง สุธิดา  ชนะ

71 นาง สุวรรณา หานสิงห

72 นาย สุรศักดิ์ เพ็ชรประไพ

73 นาง สาธิตา ภูแกว

74 น.ส. นลินรัตน ชูจันทร

75 น.ส. อัมพิรา อโนทัยสถาพร

76 นาง อรอนงค วรสุทธิ์

77 น.ส. ยุวธิดา ศรีกันยา

78 นาย ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ

79 นาง วิไลพรรณ ศรีตระกูล

80 นาย สมคิด ออนปรางค

81 นาง นภา พวงรอด

82 นาย เสนห เกิดนาค

83 นาย สรภัญ สงเสริมพงษ

84 นาง อรอนงค วัฒนากูล

85 นาย ประสพโชค สุวรรณปราโมทย

86 นาง ทองอา เพ็งแจม

87 น.ส. พินธสา เชี่ยววานิช

88 นาง สกุล ทองเปลว

89 นาง พรสวรรค ศรีคําไทย

90 น.ส. สุธาทิพย แยมฟก

91 น.ส. ปรารถนา เชื้อสําราญรัตน

92 นาง พันธกานต ประสิทธิเม

93 นาง อวัตถา เหลืองอุดมชัย

94 นาง มยุรี วัชรพินธุ

95 นาง นิตยา เชื้อผูดี

96 นาง นริศา กุลสราวุธ

97 นาง ทิพวิมล ชนะสงคราม

98 นาง ทิพยวัลย วองอังคนันท

99 นาง อรนุช บุญศิริ

100 น.ส. ราณี อาชาเจริญ

101 นาย พีระพนต บุญศรีสด

102 นาย จิระเดช ทองเรือง

103 นาง ปนกมุท ศาสนกุล

104 นาง ทัศนีย  ชวยรักษา

105 นาง จิราพร ศิลาเลิศ
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106 นาง กนกพร สายสุวรรณนที

107 นาง กินรี วิบุละเคาวพันธ

108 นาง สุรักษ จิวสุวรรณ

109 นาย ปญญาวุธ คงดั่น

110 นาง อรนภา วีระชุนย

111 นาง ปภาชุดา อึ๊งภากรณ

112 น.ส. ลักษมีพร หอมคํา

113 นาง พยุงพร พลายใย

114 นาง วัลลีย ชูนิ่ม

115 นาย อนุรักษ ผิวผอง

116 นาย อนุรุทธ โกศัยศาสตร

117 นาย ทวีสุข เหลาทวีคุณ

118 นาย อมร มุงดี

119 นาง นันทวัน นารัตน

120 น.ส. พัชรีน เพ็ชรไพฑูรย

121 น.ส. ชมศา คัชชาพงษ

122 นาง สุภัทรา พันธวิทย

123 นาย เมตต แสงเพ็ชร

124 นาง ฐิติมา อินทรเนตร

125 น.ส. ประทุมทิพย ดําสุวรรณ

126 น.ส. อรนุช รัตนศึกษา

127 นาง อุมาพร หาญเจริญ

128 นาง อุไรวรรณ กิตินาม

129 น.ส. ยุพา พืชพันธุไพศาล

130 นาง ธิดา เหี้ยมโท

131 น.ส. มณีพันธ เกลี้ยงลํายอง

132 น.ส. บุปผา ปทมภาสสกุล

133 น.ส. รุง นรอยู

134 น.ส. ปราณี ปานเฉ

135 น.ส. กรรณิกา อังศุละโยธิน

136 นาง ทัชชกร รัตนจิตร

137 นาง เพชรา พูดจา

138 นาง เรณู คําชุม

139 นาง สินีนาถ ตั้งสุณาวรรณ

140 นาง จิดาภา รอดโพธิ์ทอง

141 นาง นลพรรณ พุมเลง
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142 นาง จิตประนต ไทยประดิษฐ

143 นาย สรวิศ งามพินิจ

144 นาง สุทิน เอมเสม

145 นาง กุลภรณ เชิญผึ้ง

146 นาง สุอาภรณ ไหลพานิช

147 นาง สุพัตรา จุสมใจ

148 นาง วันทนา รัศมีจันทร

149 น.ส. รัตนา สวางวงศสิน

150 นาง นงลักษณ ผองฉวี

151 นาง กนกภัณฑ วีรปกรณ

152 น.ส. ธัญรัศม ศรีบุษยาลักษณ

153 นาง รัชดาพร กลิ่นพูล

154 นาง ปลีเพชร ฤกษมงคลกุล

155 นาย นิยมศรีตรัง อภิรัตนพันธุ

156 นาง เพ็ชร หงษานุภรักษ

157 น.ส. พัทธนันท พหุคุณ

158 นาง สุวรรณา บุญปลื้ม

159 นาง วรรณีย แขงขัน

160 นาง นันทกาญจน พูนพิพัฒน

161 น.ส. นีรมล อยูในธรรม

162 น.ส. ณัฏฐชุดา ถิ่นมหาสวัสดิ์

163 นาง วิไลวรรณ  อักษรศรี

164 นาง ชรารินทร มุยจีน

165 น.ส. ณิราวรรณ ปทุมวิทย

166 น.ส. กาญจนา ปวรัถวิจิตร

167 น.ส. ฝนพริ้ว ฉวีสุข

168 นาย นพรุจ ปนทอง

169 นาย ไพโรจน ชมชู

170 น.ส. สุนันทา เสือสมุทร

171 นาง ปยวรรณ มั่นคง

172 นาง จันทนา แจมจํารัส

173 นาง วาริศา ธนาวุฒิมงคล

174 นาย ชาญ บัวเผื่อน

175 นาง สิริรัตน จารุเจริญพร

176 นาง สุกัญญา อรรคนันท

177 นาง อรวดี ปยะสุนทร
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178 นาง ทัดทรวง เหลืองสุรีย

179 นาย ลภน เรืองวรรณ

180 น.ส. ธิรีพรรณ พะระรามันห

181 นาย กฤชคุณ สีดอน

182 น.ส. สกาวรัตน อุทัยฉาย

183 น.ส. วนิดา อินทรวงศ

184 นาง วันดี เชิดชู

185 นาง สุปรีดา อภิรักษวัฒนา

186 นาง ดวงกมล วิเชียรเลิศ

187 น.ส. จินตนา อภิวันทนคุณากร

188 นาง มนัชญา เสรีวิวัฒนา

189 น.ส. มะลิวัลย เงินเผือก

190 นาง กาญจนา ฉายสุวรรณ

191 นาย วิทยา  วิริยะมนตชัย

192 นาง ทัศนีย จีนสุกแสง

193 น.ส. อภิรดา มหรรทัศนะพงศ

194 นาย สมศักดิ์ กิจพจนีย

195 นาย มนตชัย เรืองวรรณ

196 นาง อุทัยวรรณ ภุชงควาริน

197 น.ส. ปยารี พิริยะอุดมพร

198 นาง ชนากานต เลียวรักษโอฬาร

199 นาย วสันตชัย แกวงาม

200 น.ส. อังสุมาลี อากรสกุล

201 นาย พันธเทพ เพชรผึ้ง

202 นาง อุมารินทร ทองชัย

203 น.ส. ธิติมา ผิวผอง

204 น.ส. เนาวรัตน เฉยบํารุง

205 นาย อภิชาต ศุภพิชญนาม

206 นาย สุทัศน บุญสม

207 น.ส. ศศิวิมล อยูทอง

208 น.ส. เพชรชลี เลิศภัทรพงศ

209 น.ส. ปาณิสรา เกษมสุข

210 นาง นวลฉวี แวงดิศร

211 น.ส. กุลภัทร แตมสําเภาเลิศ

212 นาง จุฑารัตน เอี่ยมศิริ

213 น.ส. เรณุกา หัสดีสุวรรณ
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214 นาง อาทิตา นันทไตรภพ

215 น.ส. ระพีพรรณ เหมือนแก

216 น.ส. ณัฎฐิยา จันทรแกว

217 น.ส. เอษณีย คําเวียงสา

218 นาง กาญจนา บุญญะกิติ

219 นาย อมฤต จิรเศรษฐสิริ

220 น.ส. กิ่งกาญจน หาญลํายวง

221 น.ส. เสาวลักษณ วิจรณปติ

222 น.ส. สุธาศิณี แสงทอง

223 จ.อ. วิเชียร ชูชวย

224 น.ส. ดวงขวัญ รุงเพ็ชรวงศ

225 นาง วนิดา พลอินทร

226 น.ส. ธนิตา ศรีคุม

227 น.ส. พลอยชมพู ขุมทรัพย

228 น.ส. ลัดดาวัลย  ปติอํานวยทรัพย

229 น.ส. อมรทิพย บุญบางเก็ง

230 นาย ศิริศักดิ์ ธูปแพ

231 น.ส. ผองศรี พรมแยม

232 นาง อาทิตยา ลาภานันตรัตน

233 น.ส. จุฑามาศ ทับทิม

234 น.ส. กรณิการ เหมืองทรายมูล

235 นาย สุรพล มั่งขลิบ

236 น.ส. รุงนภา  แจงลุสุข

237 น.ส. ชนกนาฏ มัณยานนท

238 น.ส. นวรัตน ชละเอม

239 น.ส. ธนพร ภูวญาณพงศ

240 นาย พรอมพงศ เทพมนถี

241 น.ส. ธิดารัตน หอทอง

242 น.ส. สุพรรณี ประทุมสิทธิ์

243 นาง ญาณาทิพ สีไพร

244 น.ส. ภริตพร ยังสวัสดิ์

245 นาย ศุภกร เพ็ชรทับทิม

246 น.ส. ปลิตา อินทปาน

247 น.ส. ปยะนุช ลือศิริ

248 น.ส. รัตนาภรณ อินออน

249 น.ส. เกศินี อาจหาญ
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250 น.ส. นลัทพร นามเสนาะ

251 น.ส. นิรมล วันแพ

252 น.ส. จงกลณี วัฒนพิทักษ

253 น.ส. กฤษฏิกา สุขประดิษฐ

254 นาย ภาสกร สุระผัด

255 น.ส. สุพักตร พานทอง

256 น.ส. ปทมาพร คลายทอง

257 น.ส. ณิชชาภัทร โคตะสาร
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1 น.ส. พัชรา เกิดแสง

2 นาง เต็มดวง สันตินรนนท

3 นาง ศิริกาญจน โภคะสวัสดิ์

4 นาย เผด็จ ชมชื่น

5 นาง อังคณา ลิมปนวิสุทธิ์

6 นาย สุพัฒ ไตรยวงค

7 น.ส. มยุรี พวงศรี

8 นาง สมคิด เอมนอย

9 นาย วิชัย สุขภาคกิจ

10 น.ส. จิราพร พูลกลั่น

11 น.ส. ธิดาภรณ เผยศิริ

12 นาง จันทรจิรัฐธ เสือทอง

13 นาง พิมพลภัส บัวครื้น

14 นาง วิภาภรณ เกิดนาค

15 น.ส. วิภาวรรณ รัตนพิทักษ

16 น.ส. อารีวรรณ วงศสมิง

17 นาง บุญสง วิหคเหิร

18 นาย ไพโรจน วิริยะอมรพันธุ

19 น.ส. อรทัย กิตตินุกุลกิจ

20 นาง สุดเอื้อม โชติอิ่มอุดม

21 น.ส. ฉันทชนก ถาวรียพัฒน

22 น.ส. พรรณี อุนเอม

23 น.ส. ดลฤดี ทับทิม

24 นาง นิรัญญา ยศบุญเรือง

25 น.ส. สุนันทา พูลกิจวัฒนา

26 น.ส. ดาราพร อิ่มมาก

27 น.ส. ณมญ แกวบุญมา

28 น.ส. นิรินธน ประทีปแกว

29 น.ส. ฎิฐศกุล ศรีนาค

30 น.ส. ผกากานต จันทราช

31 น.ส. นฤมล สุกใส

32 น.ส. สมปรารถนา วิจิตระกะ

33 น.ส. เพชรลดา เครือจันทร

บัญชีรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูใน  ระดับดีเดน  และดีมาก

รอบการประเมินที่  2  ตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2562  ถึงวันที่  30  กันยายน  2562
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34 นาง นวลพรรณ ขวัญเมือง

35 นาง สุรีรัตน จุลประสิทธิ์พงษ

36 น.ส. เบญจา อิ่มในสุข

37 นาง ยุภา ถาวรสาร

38 นาย ชินเงิน พิริภัณฑ

39 น.ส. วันวิสาข สนใจ

40 นาง นันทวรรณ วองไวคุณอนันต

41 นาง ศรัญญา โนรี

42 นาย นิยม ประดุงศักดิ์

43 น.ส. ชลลดา สุวรรณะชฎ

44 นาย เสฎฐวุฒิ สุริยนต

45 นาง รัฐวรรณ สุจินต

46 น.ส. สุปราณี เสงี่ยมลักษณ

47 นาง วิยะดา เหรียญกิตติวัฒน

48 น.ส. จันทิมา ภูมาลี

49 น.ส. จันทนิภา เจียมอานิสงส

50 นาง วนิดาภรณ เมนบางพึ่ง

51 นาง จิตติมา ลีลาภัทรพันธุ

52 นาง เพ็ญศรี แสนสุข

53 น.ส. ศุภวรรณ กฤษณะทรัพย

54 นาง นวรัตน กุลแกว

55 นาง น้ําฝน ลิมศิริธง

56 น.ส. วรรณา เชื้อธรรมชาญ

57 นาง วรรณนิภา ขันดี

58 นาง ชลธิชา มัคคญาณวัฒน

59 น.ส. วรรณา พูลพอกสิน

60 น.ส. สุภาพร โตชัยภูมิ

61 นาง วันเพ็ญ สอนศิลป

62 น.ส. จันทรา คงสิทธิ์

63 นาย ธนาวุฒิ สิงเหม

64 น.ส. รักชนก งามเพราะแตง

65 นาง พรทิพย ปลอดทุกข

66 นาง ปยภาภรณ ภูสงค

67 น.ส. อรจิต บุตรจีน

68 น.ส. อริศรา พันธพฤกษ

69 น.ส. อุทุมพร กิจนิกร



ระดับดีมาก ชื่อ นามสกุล

70 น.ส. อรอุมา ปานเพ็ง

71 น.ส. บุษกร สิงหงาม

72 น.ส. แพร จิตตินันทน

73 นาง จันทนา มงคล

74 นาง สินีนาท รัตนภัณฑพาณิชย

75 นาง ปรานี เรี่ยวแรง

76 นาง อําพันธ เนียมเทศ

77 นาง ดารกา เศรษฐวานิช

78 นาย สรรชัย สุวราณรักษ

79 น.ส. จรวยพร อินทรจันทร

80 นาง ทิพยวัลย ขําเจริญ

81 นาง สายฝน ชมภูนุช

82 นาง อุไรวรรณ บุญเกิด

83 นาง สีไพร โกศัยศาสตร

84 นาย สุรศักดิ์ เนียมปาน

85 นาย เกศชัย บุญธรรม

86 นาง สุภัทรา ครามสมอ

87 นาง สุกัญญา ตะเคียนทอง

88 น.ส. อมาวสี พลับจุย

89 น.ส. ธัญญรวี พุฒิพรอารีย

90 นาย เอกสิทธิ์ ศรีชัวชม

91 น.ส. กัลยาณี มงคลทอง

92 นาง สุนทรี ลาภพรประเสริฐ

93 นาย โฆสิต สุนทรหาว

94 น.ส. นวิยา ไสยรัตน

95 นาง ละเอียด แกวจรัส

96 นาง นันทวัน กันเจริญ

97 น.ส. ประไพ พรมโนรี

98 นาง พรทิพย รักแจง

99 น.ส. สมรรัตน มั่นคง

100 นาย เสนห คลายบัว

101 นาย พรศักดิ์ พันธวิทย

102 นาง ดรุณี โพธิ์ทอง

103 นาง รุงทิพย นันทสุนทร

104 นาง จันทรสิริ บุตโรบล

105 นาย อดิศักดิ์ สมงาม
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106 นาย วิจารณ พงษพานิช

107 นาง วิญญา สุมาวัน

108 นาง กาญจนรัตน รัดคุย

109 น.ส. สุนันทา เหล็กเพชร

110 นาง นงพรรณ เนียมอุม

111 นาง แดงนอย พวงรัก

112 นาย ปยะเทพ ภัทรานุรักษกุล

113 น.ส. อณัญญา โมเมา

114 นาง สินากร ศรีทรัพย

115 นาง วรพรรณ อรไชย

116 นาง พรรณนิภา เกิดนอย

117 นาง ดวงกมล ทองเชื่อม

118 นาง วันทนา หินเธาว

119 นาง สุดคํานึง เนียมหมวด

120 น.ส. ภาณิศา กิมาคม

121 นาย รชต จิรชัยธร

122 น.ส. ชบา คลายยา

123 นาง มริศลา ตัญญวงษ

124 นาย จักรกฤษณ จันทนวัฒน

125 น.ส. นรรจา นาคเกษม

126 น.ส. ดารา จอยใบ

127 นาง ณัฏฐพัชร กองแปน

128 น.ส. เพ็ญศรี กัณฑศรี

129 น.ส. ชนิษฎา บุญอาสา

130 น.ส. รัชฎา ขําศิริ

131 น.ส. มยุรีย สายเชื้อ

132 น.ส. ทัศนีย ศิริคํา

133 น.ส. สุนิดา พานเข็ม

134 น.ส. ไพบูรณ แจงจิตร

135 นาย ชัยวัฒน แพทยวิโรจนกุล

136 นาง อภัสรา ลาตีฟ

137 นาง วิไลลักษณ ไพรวิจารย

138 น.ส. รภัสลดา จันทรวิรุจ

139 น.ส. ณิศรา ชิตวรากร

140 นาย สมเกียรติ บุญทาวงศ

141 นาย ละเอิบ อิ่มมาก
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142 น.ส. วราภรณ ชางแกว

143 น.ส. พิชญา เหลียงพานิช

144 น.ส. ดารินทร ปฏิเวทภิญโญ

145 นาย ปริชาพล ธารทรรศนีย

146 นาย มงกุฏ อาหมัด

147 นาง สุนิสา แหวนทอง

148 น.ส. ประภาศรี โฉมโต

149 น.ส. นริสา พูลเขตนคร

150 นาย ปยศักดิ์ อิ่มมาก

151 น.ส. พรศิริ แกวงาม

152 น.ส. สาวิตรี บัวแกว

153 น.ส. อภิญญา เกิดสุข

154 น.ส. ขนิษฐา ภักดี

155 น.ส. สายวรี พิมพเจริญ

156 นาย รัฐภูมิ จันทรเกิดทรัพย

157 น.ส. วารุณี สีมารัตน

158 น.ส. สุรีรัตน แดงเกิด

159 น.ส. มณีรัตน สิริรุงอมร

160 น.ส. ธัญญรัตน ประทุมโต

161 น.ส. วิภาพร แดงรุน

162 น.ส. อัญชิษฐา ศรีทอง

163 นาย โตษณาการ เทศแท

164 น.ส. บุษบา สิงหอมร

165 นาย พงศกร สักกามาตย

166 นาง ลิขิต จินดามาตย

167 นาง มณีวรรณ เตชานุเคราะห

168 นาง ปยภัทร ทรัพยสมบัติ

169 นาง ชุติมา มูลศาสตร

170 นาง รัชนี สวัสดิ์ชัยนันทา

171 นาง ศิริวรรณ ตรีรัตนกูล

172 นาง สุทธิลักษณ กระพี้สัตย

173 นาย ชรินทร ศึกษากิจ

174 น.ส. พนิดา อยูชัชวาล

175 นาย วุฑฒิชัย จิรโชติกุล

176 นาง บุษบา อภัยพิม

177 นาง เพ็ญแข  โกไสยสุวรรณ
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178 นาง หนึ่งหทัย เพชรจรัส

179 น.ส. สาธิตา คุณวุฒิ

180 นาง ษมาพร หมื่นฟุง

181 น.ส. สุกัญญา กิจอนุรักษ

182 น.ส. เพ็ญแข ชโยกิจเจริญ

183 นาง สุธีรา ทรัพยพุม

184 นาง เสาวลักษณ ภาวงคสิริกุล

185 นาง แสงจันทร ชางกัณฑา

186 น.ส. สุพรรษา สวัสดี

187 น.ส. กัญญภา มธุรพงศากุล

188 นาง สุรัตน กุจะพันธ

189 น.ส. ปติพร พรพุทธานนท

190 นาย สนั่น ผันโพธิ์

191 น.ส. กมลพรรณ เอี่ยมชีรางกูร

192 น.ส. ปริศนา จุยสุข

193 น.ส. สมฤดี วรรณรส

194 นาย จีรัฏฐ เพชรชมะรัตน

195 นาย ธวัชชัย สะทาน

196 น.ส. เลิศลักษณา ลิ่มกุล

197 น.ส. กฤษณา แจมจํารัส

198 นาง อารีย ชางพุม

199 น.ส. รัตนา วินทะไชย

200 น.ส. วิภาภรณ สุดจิตพร

201 น.ส. ฤดีมาศ ไหลประสิทธิ์พร

202 น.ส. ณัฐกานต พะลัง

203 น.ส. ทิพยวิภา พลอยโต

204 น.ส. กชพร เตชะสินทวี

205 นาย พงศระวี ดาวเรือง

206 น.ส. กรุณรัตน วายโสกา

207 นาย สายัณห กลั่นเกษร

208 นาง อรวรรณ ณ ลําปาง

209 นาง อารยา กิจวัฒนานุสนธิ์

210 น.ส. เฉลิมศรี ศรีอองซอ

211 น.ส. พัชรา เพชรดี

212 นาย เติมศักดิ์ สวยสวัสดิ์

213 นาง สุภาณี บุณยอุดมศาสตร
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214 นาง วรัปสร สักกระจาง

215 นาย ภิรมย ทรัพยนุช

216 น.ส. สุมิตรา ยาน้ําทอง

217 น.ส. อธิชญา ฤทธิ์สมบูรณ

218 น.ส. เพชรรัตน สุวรรณรินทร

219 นาง พัชรินทร สวยสวัสดิ์

220 น.ส. ปยะนุช แผเต็ม

221 นาย อภิวัฒน เล็บครุฑ

222 นาย วิชัย สิริวิบูลยกิตติ

223 นาง พิมพวิไล อัครมหโชติ

224 น.ส. นิภาพรรณ วีรงคเสนีย

225 น.ส. พรรธนชานัน บุญไตรอุดมศรี

226 นาง ศิริรัตน พรจรัสมณี

227 นาง กิตติมา ธรรมวิชิต

228 นาง อํานวย ถมทรัพย

229 น.ส. ทับทิม สมทรัพย

230 นาย อาทร ศุภพัฒนศิริ

231 นาง ประภาศรี เปรมปราศภัย

232 น.ส. วชิราภรณ เบญจกิจนิธิ

233 น.ส. ดาวรุง จตุธรรมธาดา

234 น.ส. โชติวรรณ คงรอด

235 น.ส. ธัญทิพย วิภาพงศศานต

236 นาง สมพร ศรีสวัสดิ์

237 น.ส. ศิริณิช ภูศิริ

238 น.ส. สุชาดา ฟกทอง

239 นาย ธวัช ผึ่งแชม

240 นาง ศศิภาส กลัดเล็ก

241 น.ส. ณัฐฐินี ผองศิริ

242 นาง ปญจมา เรืองวรรณ

243 นาย สิทธิพร สุทธิทวีสุข

244 น.ส. ดรุณี สนุกแสน

245 นาย ณัชพล สุระมล

246 น.ส. ปญญาพร ปนสุวรรณ

247 นาง เพียงหทัย อกนิษฐ

248 น.ส. ดวงฤทัย ทุมมาวัด

249 น.ส. แอนนา แซโงว
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250 น.ส. ศิริพร อุดมนพรัตน

251 นาง ดรุณี กองเซ็น

252 นาง สิริอร ผันโพธิ์

253 น.ส. กุหลาบ พิมภาคูณ

254 นาง กิตตินันท ฟอเร็ท

255 นาง ไพรินทร ศาตะนิมิ

256 นาย รังสรรค โพธิ์หอม

257 นาง วันดี ทิมดี

258 น.ส. อําภา อําพันทอง

259 น.ส. พรพรรณ เกิดนาค

260 นาย ภูวนัย สังขทอง

261 น.ส. บุญสวรรค สุขสนิท

262 นาง วาสุนีย พุมพวง

263 นาย พงษศักดิ์ แซอิ๋ว

264 น.ส. สุพรรษา เกิดกลา

265 น.ส. ประภาวดี สุขสวัสดิ์

266 น.ส. วีรภัทรา จงเขตการ

267 น.ส. ออรญา สาเกตุ

268 น.ส. นงนุช เทศทอง

269 น.ส. พิชานัน เกียรติชัยพิพัฒน

270 นาง ปานทิพย ยอดคง

271 น.ส. วนิดา แปนกลัด

272 นาย อาทิตย จันสุภาเสน

273 น.ส. สุธินี โกศัยพลกุล

274 น.ส. เกวริณ พงษศักดิ์ศรี

275 น.ส. กาญจนขวัญ อรุโณประโยชน

276 น.ส. วรรณวิภา พุมเล็ก

277 น.ส. ดวงพร อนุพันธิกุล

278 น.ส. ณัชชาณัฏฐ คงโต

279 น.ส. อุมาพร บุตรเพชร

280 น.ส. สุกัญญา รัตนไทรแกว

281 น.ส. เจนจิรา กาสี

282 น.ส. ประนตพร ยอดเทียน

283 น.ส. จันจิรา สกุลเรือง

284 น.ส. ศิริพร พวงเพชร

285 นาง นิตยา บุญสนอง
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286 นาง นงนุช อุดมสินคา

287 นาง ดอกไม บุตรดา

288 นาง ชลดา บุญกาญจน

289 นาง บงกช รุงเรือง

290 น.ส. วาสนา เภสัชชา

291 น.ส. ลัดดา แนมใจ

292 นาง สุภาวดี พุมวงษ

293 นาง วธัญญา สถานสุข

294 นาง ณัฏฐนันท สุพรรณไพ

295 นาง นัยรัตน ดุลยวิจักษณ

296 นาง กลางใจ เทศนิรันประเสริฐ

297 นาย ฐิติ เต็งอํานวย

298 นาย ยุทธนา ตันตะโยธิน

299 นาย สุรพล วิงวอนธรรม

300 นาง นริศรา ทะแดง

301 น.ส. สุกัญญา ปนแกว

302 นาง วันทนา หะสิตะเวช

303 นาง อมรรัตน ลายสังข

304 น.ส. ชลากร กันหานนท

305 นาย สนั่น แตงบัว

306 นาง ชุติมา  สีละพัฒน

307 น.ส. ศศิวิมล โสภณ

308 นาย ชาญวิทย จันทศรี

309 นาง จารวี กัลยาณมิตร

310 นาง รุงนภา หัสดิเสวี

311 น.ส. นิรมล ทองพูลสวัสดิ์

312 นาง วรัชยา ธีรฉัตรวัฒน

313 น.ส. ศรวณีย รัฐฐานนท

314 น.ส. สุภาพร เทียนทอง

315 นาย อัฎฎางศ ดาวเจริญ

316 นาย ธนากร คุณธีรทรัพย

317 น.ส. มนัญชยาพร ติโนชัง

318 นาง วาทิณี วงศวรพิทักษ

319 น.ส. พรพนา อริยะเมตตา

320 นาง แพรวรัตน อัครพัฒนเกษม

321 นาง ปุณยนุช ฉิมชั้น
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322 นาง กาญจนา นามโภชน

323 นาง พิศมัย  อองสมบูรณ

324 นาง อําไพ ผาสุข

325 นาง วลัยลักษณ คลายเลี่ยน

326 น.ส. ลูกจันทร ออนชัย

327 นาง ดําเนิน แสงนิล

328 น.ส. อัชริยา เมฆารักษภิญโญ

329 นาย ชัยพร ทีฆเสนีย

330 น.ส. ธนภรภัทร เชื้อผึ้ง

331 น.ส. อสิยา วรรณออน

332 น.ส. ปราณี แสงนาค

333 น.ส. ศิวิมล ศาสตรา

334 นาย ดนุพงษ ฮะเติ้ง

335 นาย อัครเดช พลเยี่ยม

336 นาย พสธร วองวุฒิเวช

337 นาย ธราวิชญ ตันตะโนกิจ

338 นาง จันทรนภา สุทธิประภา

339 น.ส. ณัฐนันท เติมพรเลิศ

340 น.ส. พัชรนันท เยาวนิจ

341 น.ส. ณัฐพร จันทรมณี

342 นาง ประภัสสร ดอกพุทธา

343 น.ส. มนทกานติ เดชนอย

344 น.ส. สาวิกา พรมแปน

345 น.ส. นิศารัตน ปานฉิม

346 น.ส. หัทยา นาควิมล

347 น.ส. กุลวดี เหล็กดี

348 น.ส. ลัดดาวัลย  เทศเซ็น

349 นาง สุขุมาลย แจมขุนเทียน

350 น.ส. ประกายเพชร สาระ

351 น.ส. ณัฐภรณ เอี่ยมปรีดา

352 นาย ธานี ตลับกลาง

353 น.ส. นริศรา ปอมสุวรรณ

354 น.ส. ปฏิมาภรณ พิกุลทอง

355 น.ส. น้ําทิพย  เสมขํา

356 น.ส. รัตนา ผิวผอง

357 น.ส. สกุลเกตุ เกตุเจริญ
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358 น.ส. สุมนัส เจริญวิกกัย

359 น.ส. จินตนา ชัยสิทย

360 น.ส. ณัฐณิชา พันธนู

361 น.ส. ขวัญมนัส กุฎีพันธ

362 น.ส. บุษรา ปุแง

363 นาง พรศรี สมพงศ

364 นาง มณฑินี วรรณพฤกษ

365 นาง รัตนธร แยมสํารวล

366 น.ส. จํานงค จิตรังษี

367 นาง ชมพูนุท มุงดี

368 นาย อนันต เปรมสาย

369 นาง สมหมาย ศาสตรยังกุล

370 นาง ชลดา หิรัญพัฒนกุล

371 นาง พันธุทิพย พรหมมณี

372 นาง มยุรี สมัถนาค

373 น.ส. ตราจิตร ชัยสงคราม

374 น.ส. อุมา บุญนาค

375 นาง พันธุภิรมย จิรกิจอนุสรณ

376 นาง พิชญนาฎ เทพสุวรรณ

377 นาย ปฏิพัทธ พันธุวิชัย

378 นาง ใจสนอง รัตนโสภา

379 นาง วาริน คงดั่น

380 นาย นิติพนธ อาเรฟ

381 น.ส. รัชดาศรี สุวรรณสา

382 นาง ไพลิน ไพสิน สุนทรานุรักษ

383 นาง สายสมร แสงสวาง

384 น.ส. สุธิดา ดาผิวดี

385 นาย สมชาย จารุเจริญพร

386 นาง สุวรรณา พาพรหม

387 น.ส. รัตนาพร อาสนพรรณ

388 นาง อําภา กิตติเดชาชัย

389 น.ส. นาฏนารี กลับแกว

390 นาง ณัฏฐา อ่ําชาง

391 นาง ธนารีย อินทสวัสดิ์

392 น.ส. จิดาภา โพธิดา

393 น.ส. วรนุช ยิ้มฟุงเฟอง
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394 นาง นิธินันท ศิริพรนพคุณ

395 น.ส. ศศิกานต พัดมา

396 น.ส. บุหงา คามาวาส

397 น.ส. เฉลิมขวัญ ไมสัก

398 น.ส. รุงทิวา บุญธรรม

399 นาง มุจรินทร ขันตี

400 น.ส. เลอสิริ มูลทอง

401 นาง พัทธนันท สิริบุญพาณิชย

402 นาง กรรณิการ  จุณณานนท

403 น.ส. วาสนา ตนพุดซา

404 นาง นิรชรา ลักษณะพฤกษา

405 นาง กรรณิการ ชีพยัฆค

406 นาง นุชธิดา ระดิ่งหิน

407 นาง ศิรินันท สืบกินร

408 นาง นันทนา พรหมอารี

409 นาง จิรัชญา จูมทอง

410 นาย ธวัช ขาสันเทียะ

411 น.ส. จินดามาศ ซีมหาสัจคุณ

412 นาง วีณา หมั่นวิชาชัย

413 น.ส. นภาพร นาคทองคํา

414 นาย อาทิตย คาเจริญ

415 น.ส. พัทธนันท เกษมจริยานันท

416 น.ส. วิสารัช ผลิตนนทเกียรติ

417 น.ส. ณัฎฐชานันท อุตสาหปน

418 น.ส. กรชยุตรา ชมชู

419 น.ส. มณธิชา ลาทาทราย

420 น.ส. มัณฑนา กาญจนะ

421 น.ส. จารุณี รื่นเสือ

422 น.ส. ศรีสุดา มั่งขลิบ

423 น.ส. อรนุช นวลมุล

424 น.ส. ธันยพร ยะโสธร

425 นาย กิตติภณ กุลวรโชติ

426 น.ส. ประภาวรรณ แตงทิม

427 น.ส. ปารชญา พชรวิจิตร

428 น.ส. นิตยา ปจดี

429 น.ส. พัชรินทร นามนัย
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430 น.ส. ปณิดา โพธิ์พันธะราช

431 น.ส. จุฑามาศ  วุฒิศักดิ์ไพศาล

432 น.ส. เปรมกมล บางจริง

433 น.ส. เปมิกา สวางเรือง

434 วาที่ ร.ต.หญิง กรองกาญจน วุฒิเกษ

435 น.ส. สุนิสา สิริยาตรานนท

436 น.ส. สุธิดา ชาติรักวงศ

437 น.ส. ทัศนีย  ชมศรีวรรณ

438 น.ส. หทัยพร ฆองเล็ก

439 น.ส. ณัฐชยาพร ชมชู

440 น.ส. อมรรัตน  สงวนศรี

441 น.ส. สุพรรษา ถนัดรบ

442 น.ส. พรพรรณ  จิตบรรจง

443 น.ส. สมัชญา คําพันธ

444 น.ส. อชิรญา เงินอน

445 น.ส. รัษฎากร ผลพัฒน

446 น.ส. กุลนารี พรพระรักษา

447 นาง สุชาดา เจริญชีวะกุล

448 นาง สมสมัย เวชสุทธานนท

449 นาย นพดล สหสุนทรวุฒิ

450 นาย พิพัฒน กิตติไกวัล

451 นาง ฉวีวรรณ ลองสุวรรณ

452 น.ส. ชมพูนุช หาญธนสาร

453 นาง ธิดารัตน บุญประภาศรี

454 นาง เพ็ญพรรษา สุกหอม

455 นาง วัลภา พรหมชัย

456 นาง นงลักษณ ทรัพยสําเริง

457 นาง สุภา แมนสมุทร

458 น.ส. อุดมศรี สงวนศรี

459 นาง ฉัตรทิพา เมธาอนุรักษ

460 นาง นงเยาว เรืองขจิต

461 นาง จงกล ทศพรพงศ

462 น.ส. อรสา ตอเนื่อง

463 นาง ณิชาลภัส พรหมศิริ

464 นาง ยมฤดี เธียรโชติ

465 นาง กิตติมา จั่นบํารุง
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466 น.ส. จิตติมา บุญลน

467 น.ส. ศิริรัตน ขวัญยืน

468 นาง อัฎฐพร เตียวสุวรรณ

469 น.ส. กันทิมา อัศวภากร

470 น.ส. จิดาภา พิพัฒนเสวิกุล

471 นาง สุชีรา พูลสวัสดิ์

472 นาง รัชดาพร พงษอิศราพันธ

473 นาง ธนัญพร อภินทนาพงศ

474 นาง นันทพร จันทรา

475 นาง อรพินท โกศิยะกุล

476 นาย ประสิทธิ์ ธิติภมรรัตน

477 นาย กิตติศักดิ์ จรัสทอง

478 นาง ศุลีพร ธรรมรังสี

479 น.ส. สําเนียง เล็กเนียม

480 นาง วรนุช ขวัญกิจธนรัช

481 นาง ปาริฉัตร ยุทธสุภากร

482 นาย ชิน ขวัญเมือง

483 นาง สุวรรณา แสงเปลงปลั่ง

484 นาง ภควรรณ แพเสือ

485 นาง วิไลลักษณ เนติลัดดานนท

486 น.ส. สมพร หุนเลิศ

487 นาง อรนเรศ เวชสุวรรณมณี

488 นาง สุมาลทิพย แสนราช

489 นาง บุญญาภา คณิตวรานันท

490 น.ส. พรรณี สุระอารีย

491 นาง นันทพร มีนวล

492 นาง กัณหา เกาะเรียนอุดม

493 นาง สุพัตรา ไกรพานิช

494 น.ส. ธีรา จันทรเจริญสุข

495 นาง กฤศวรรณ โอภาส

496 น.ส. วันดี แชมสนอง

497 นาง นภา กลีบผึ้ง

498 น.ส. ภัทธิดา วิชพัฒน

499 นาย ชนัต วงศประเสริฐสุข

500 น.ส. ขวัญจิต เอี่ยมสําอางค

501 น.ส. กิตติยา ชูโชติ
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502 นาง ฉัทชนัน ยิ้มรักษา

503 น.ส. สาริณี ศรีมันทยามาศ

504 นาง วิไลลักษณ  โภวาที

505 นาง วารีย สมใจแพร

506 น.ส. วิภาวี  ปานเจริญ

507 น.ส. ฐิติยา จันทพิมพะ

508 นาง เสาวลักษณ ถานอย

509 นาง จิดาภา ภักดีประยูรวงศ

510 น.ส. ปริยากร เถียรทิน

511 นาง รุงนภา คุมทวีวัฒน

512 น.ส. ศิริพร บูรณกุลกิจการ

513 นาย มนตรี มังคลาด

514 นาง ธัญญพัฒน ธนะดํารงชัยพร

515 น.ส. ทิพยรดา ทิพยธราสกุล

516 น.ส. มัทนา นิเวศนวรชัย

517 นาย ทวีศักดิ์ แสงคําสุข

518 นาง พรสวรรค ศกุนตนาค

519 น.ส. พณณกร ฟองนารี

520 น.ส. วราภรณ บัวศรี

521 นาง สายชล จํานงคสาร

522 นาง ปราณี ฟกเย็น

523 นาง เยาวภา ศรีบุรินทร

524 นาง วิภาดา จันภูธร

525 น.ส. ศศิธร ชื่นพันธ

526 นาง สุพัตรา จันทร

527 นาย โดม ทองบริสุทธิ์

528 น.ส. สุธิดา ศรีรัตน

529 นาย ศิลา ประเสริฐสุข

530 นาย เอกรินทร บุญเชิดชัยยันต

531 น.ส. จิรัชยา ทองจันทร

532 น.ส. อรวรรณ  พันธโสภา

533 นาง จันทรา รักษศรี

534 น.ส. ขนิษฐา เพิ่มสมบัติ

535 น.ส. ศิริพร เอี่ยมจําลอง

536 น.ส. รัชชดา ธนดุลศิริ

537 นาง ณัฏฐิมา มวงเฉย
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538 นาง ศุภิสรา รอดรักษ

539 นาง สุดารัตน ณะเจริญ

540 น.ส. พิศมัย บุญมา

541 น.ส. มัลลิกา จันศร

542 น.ส. ปุณฑริกา กฤติยารัตน

543 น.ส. ธันยวีร ทาตะรัตน

544 น.ส. ศศิธร พัฒนจิตเกษม

545 นาย พรพงศ ทองปลิว

546 น.ส. พรทิพย สุขแสงเปลง

547 น.ส. ธนพันธ สุขสอาด

548 น.ส. วรางรัตน รัตนพันธ

549 นาง วิไลลักษ การะนุต

550 นาง สุขระวีณ พวงแสงธนกุล

551 น.ส. รมิดา กิจโอสถ

552 น.ส. อุษณีย ศรกําหนด

553 น.ส. ศศิมาส อ่ําครองธรรม

554 น.ส. อุไรพร เรืองแปน

555 น.ส. วิไลพร พวงงาม

556 นาง พยอม แสงสวาง

557 นาง กนกธร คลายบัวผัน

558 น.ส. ภาวิตา จริยาเวช

559 นาง สริตา นิลแสง

560 น.ส. เกตุวดี หนูรัตนแกว

561 น.ส. ศศิโฉม เจริญรุงศิริ

562 น.ส. ศิริลักษณ เดชเพชร

563 น.ส. ธิติมา กิตติพิชัย

564 นาย จรัญ ดอกมณฑา

565 น.ส. สุกัญญา สุขสุวานนท

566 น.ส. สายสุรีย กันยามา

567 น.ส. อุษา แยมศรี

568 น.ส. ปานหทัย แกวสะอาด

569 น.ส. เทพินทร งาเนียม

570 น.ส. ภรณทิพย นราแหวว

571 นาง อําภา พงศวิพัฒน

572 น.ส. อมราภรณ มณีรัตน

573 นาง ปริธิกา ทรรพวสุ



ระดับดีมาก ชื่อ นามสกุล

574 น.ส. ศริญญา เสนาสังข

575 น.ส. รวิภา วงศศรีทอง

576 น.ส. ประดิษฐา ทองเพชร

577 น.ส. วราคณา ทับทอง

578 น.ส. วิราพร องอาจ

579 น.ส. กนกพร เมืองซอง

580 น.ส. กฤษณา เรืองจวง

581 น.ส. กัญชุลี เหล็กดี

582 นาย หฤษฎชนก จินหิรัญ

583 น.ส. รัติยา พันไธสง

584 น.ส. ณิชานันท สาลีผล

585 น.ส. เนติลักษณ คลายเจียว

586 น.ส. บุญญฉัตร ศรีขํา

587 น.ส. ติมาพร ขํานุย

588 น.ส. ธันยพัต จิรมงคลศิลป

589 น.ส. สวรรยา มูลพินิจ

590 น.ส. กมลทิพย โสภณาภรณ

591 น.ส. กนกวรรณ ชื่นแพร

592 น.ส. อธิชา วิลาวรรณ

593 น.ส. ปวีณา นิทรัพย

594 น.ส. ศุภางค วิมุตติสุข

595 น.ส. ศรีสกุล สิงโต

596 น.ส. อุษา ไพรศรี

597 น.ส. จิตราพร ยงเพชร

598 น.ส. ปยะวรรณ ทุกขจาก
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                    ผูรับผิดชอบการใหขอมูล 
                   (นายชาญวิทย  จันทศรี) 
       ตําแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
                 วันท่ี  28 กุมภาพันธ 2563 

                   ผูอนุมัติรับรอง 
             (นายประพุทธ  ลีลาพฤทธิ์) 
  ตําแหนง ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 
              วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2563 

  

ผูรับผิดชอบการนําขอมูลข้ึนเผยแพร 
       พรรณิดา เมฆกมล 

  (นางสาวพรรณิดา เมฆกมล) 
          ตําแหนง...................................................... 
          วันท่ี            มีนาคม  2563 
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