
 

 

 

 

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง 

เรื่อง ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 

รอบการประเมินผลระหวางวันท่ี  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

********************************** 

 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันท่ี  ๓ กันยายน ๒๕๕๒  เรื่อง 

หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ ไดกําหนดใหผูประเมิน

ประกาศรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดน และดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน 

นั้น 

ดังนั้น เพ่ือเปนการยกยองชมเชย สรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการ

ประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนแดง สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

จึงประกาศรายชื่อขาราชการผู ท่ีมีผลงานอยูในระดับดีเดนและดีมาก ในรอบการประเมินระหวางวันท่ี                     

๑ ตุลาคมคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  ดังบัญชีรายละเอียดแนบทายนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

                                ( นางนันทนา ประสิทธิ์ ) 

                                                   สาธารณสุขอําเภอโนนสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีรายช่ือขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูระดับดีเดนและดีมาก 

รอบการประเมินผลระหวางวันท่ี  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔   

สงักัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  

.............................................................................. 

ลําดับ ชื่อ สกุล ผลการประเมิน 

1 นางวรนันท ทิพยกระโทก ดีเดน ๑๐ 

2 นายชูชีพ ปนตระกูล ดีเดน ๑๐ 

3 นายสมพร พานสุวรรณ ดีเดน ๑๐ 

4 นางสมทรง กลิ่นพูน ดีเดน ๑๐ 

5 นายคณิต ฟองสันเทียะ ดีเดน ๑๑ 

6 นายวิทยา ฟองสันเทียะ ดีเดน ๑๑ 

7 นายสมศักดิ์ สงคทะเล ดีเดน ๑๑ 

8 นายประพันธ เม้ียนกลาง ดีเดน ๑๑ 

9 นางอรทัย ทองดีนอก ดีเดน ๑๑ 

10 นางพรอมจิต โชติกลาง ดีเดน ๑๑ 

11 นายณัฐพล หาสุข ดีมาก ๑ 

12 นางสาวฤทัยรัตน พวงพิมาย ดีมาก ๑ 

13 นายนพดล หางกลาง ดีมาก ๑ 

14 นายบัลลังก กิจไพบูลทวี ดีมาก ๑ 

15 นางบัณฑิตา ธัญญาเรศ ดีมาก ๑ 

16 นางอัจฉรา ชิณวงศ ดีมาก ๑ 

17 นายอภิสิทธิ์ ซาสังข ดีมาก ๑ 

18 นายธงชัย ครัวกลาง ดีมาก ๑ 

19 นางสาวพิมพผกา แชจอหอ ดีมาก ๑ 

20 นายศตวรรณ กลิ่นศรีสุข ดีมาก ๑ 

21 นายชนัชพงศ วงศปติศักดิ์ ดีมาก ๑ 

22 นายชรินทร กอทรายกลาง ดีมาก ๑ 

23 นางสาวพัชรีพร บุญเลิศ ดีมาก ๑ 

24 นางประภัสสร สงพิมาย ดีมาก ๑ 

25 นายชัชวาล เจริญวงศ ดีมาก ๑ 

26 นายนันทวัฒน รุนแรง ดีมาก ๑ 

27 นายสหพันธ เม้ียนกลาง ดีมาก ๑ 

28 นางอุษา พลพูน ดีมาก ๒ 



29 นายชยุตพงศ เหมันตสันติวงศ ดีมาก ๒ 

30 นางสาวอรชร กอหญากลาง ดีมาก ๒ 

31 นางสาวชุติมา เศรษฐมาก ดีมาก ๒ 

32 นายบุญเสริม เจียวคางพลู ดีมาก ๓ 

33 นางอนุสรา เปรมกมล ดีมาก ๓ 

34 นางสาวปยดา ทอนพุทรา ดีมาก ๓ 

35 นางนุชนารถ ฟองสันเทียะ ดีมาก ๓ 

36 นางสาวอมราภรณ ใบสูงเนิน ดีมาก ๓ 

37 นางสาวขวัญธิดา เลไธสง ดีมาก ๓ 

38 นางสาวจิรัชญา วิจบ ดีมาก ๓ 

39 นางสาวณัฐนิชา ฝากกลาง ดีมาก ๓ 

40 นางสาวสุภาพร โพธิ์ศร ี ดีมาก ๓ 

41 นางสาวกัญญา ไพรเขียว ดีมาก ๓ 

42 นางสาวจิตโสภา คําลือหาญ ดีมาก ๓ 

43 นางปยะนุช ตอมสูงเนิน ดีมาก ๓ 

44 นางยุพัฒทรา ดวงศร ี ดีมาก ๓ 

45 นางปณิชา มาตรโคกสูง ดีมาก ๓ 

46 นายบรรจง รวมพล ดีมาก ๓ 

47 นางสาววลัยพร เอ่ียมพร ดีมาก ๓ 

48 นางสุวารี พานสุวรรณ ดีมาก ๓ 

49 นางสาวกิตติยา บุรินทรสุชาติ ดีมาก ๓ 

50 นางสกุลพิสุทธิ์ สังขรัตน ดีมาก ๓ 

51 นางสาวจิณณาภัทร เผยกลาง ดีมาก ๓ 

52 นางธัญลักษณ มุงเอ้ือมกลาง ดีมาก ๓ 

53 นางสาวจิตรลดา ดวงกลาง ดีมาก ๓ 

54 นายวสันต แทสูงเนิน ดีมาก ๓ 

55 นางจินตนา นันทิประภา ดีมาก ๓ 

56 นางสาวจุฑารัตน สาลีอาจ ดีมาก ๓ 

57 นางสมฉวี แบงกุศลจิต ดีมาก ๓ 

58 นางชมากร สานุศิษย ดีมาก ๓ 

59 นางสุมาลี ดานยางหวาย ดีมาก ๓ 

60 นายอุทัย สมสุข ดีมาก ๓ 

61 นางสาวสุภาพ อินทรไกร ดีมาก ๓ 

62 นางสาวรุงทิวา ทองวัดพะเนาว ดีมาก ๓ 



63 นางสาวเบญจมาศ เผยกลาง ดีมาก ๓ 

64 นางลําพูน เม้ียนกลาง ดีมาก ๓ 

65 นางสาวกุศลิน เอกสัจวาที ดีมาก ๓ 

66 นางเพ็ญศรี จันทรทองหลาง ดีมาก ๓ 

67 นางขันเงิน ฟองสันเทียะ ดีมาก ๓ 

68 นายพีรพันธ สุภัทโรบล ดีมาก ๓ 

69 นางสาวนุจรี สมทางดี ดีมาก ๓ 

70 นางสาวพัชราภรณ แกวกลาง ดีมาก ๓ 

71 นางสาวศิริวรรณ ดําเกลี้ยง ดีมาก ๓ 

72 นางอรวรรณ นาคา ดีมาก ๓ 

73 นางนิตยา ศรีแกว ดีมาก ๓ 

74 นางสาวกานตธีรา ข้ึนโพธิ์ ดีมาก ๓ 

75 นางศศิธร หวางกลาง ดีมาก ๓ 

76 นางสาวภคินี รัตนพลแสน ดีมาก ๓ 

77 นายวรวุธ เกาะสูงเนิน ดีมาก ๓ 

78 นางสาวปรียาภรณ พูนแกว ดีมาก ๔ 

79 นางสาววิภารัตน จีนกลาง ดีมาก ๔ 

80 นายวัลลภ ทิวฉิมพลี ดีมาก ๔ 

81 นางสาวอัญชลี รัตนวิชัย ดีมาก ๔ 

82 นางรัฐชะณู หาดทราย ดีมาก ๔ 

83 นายโอปน เนตระกูล ดีมาก ๔ 

84 นางสาวรติกานต แยกโคกสูง ดีมาก ๔ 

85 นางสุธิดา เจียวคางพลู ดีมาก ๔ 

86 นายเอกชัย ทองไทย ดีมาก ๔ 

87 นายชาตรี ใยงูเหลือม ดีมาก ๔ 

88 นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์ ดีมาก ๔ 

89 นางศิวพร เนตระกูล ดีมาก ๔ 

90 นางตติยา แทสูงเนิน ดีมาก ๔ 

91 นางสาวศิราธร สุภัทโรบล ดีมาก ๔ 

92 นายสุชาติ ดินขุนทด ดีมาก ๔ 

93 นางกาญจนา คุตโค ดีมาก ๔ 

94 นายเพทาย สุภัทโรบล ดีมาก ๔ 

95 จาเอก ครรชิต หนากลาง ดีมาก ๔ 

96 นางจอมแกว พิลานนท ดีมาก ๔ 



97 นายรัชนิกร สีน้ําเงิน ดีมาก ๔ 

98 นางแววประภา ตอสกุล ดีมาก ๔ 

99 นางขวัญนรินทร โคกทอง ดีมาก ๔ 

100 นางสาวเจนจิตร หมายเงา ดีมาก ๔ 

101 นางสาวน้ําออย เพชรปรีชาชาญ ดีมาก ๔ 

102 นางสิริณัฐกุล ทวีผล ดีมาก ๔ 

103 นางสาววรลักษณ สันติทวีชนะ ดีมาก ๔ 

104 นางสุชาดา วานิชบริภันณ ดีมาก ๔ 

105 นางทองนิ้ม เนยสูงเนิน ดีมาก ๔ 

106 นางสรรชัย ชิณวงศ ดีมาก ๔ 

107 นางสาวอินทิรา ปะพาน ดีมาก ๔ 

108 นางจันทรเพ็ญ เชื่อมกลาง ดีมาก ๔ 

109 นายธนิน สานุศิษย ดีมาก ๔ 

110 นางสาวสุชาดา ณรงคนอก ดีมาก ๔ 

111 นางลูกจันทร ดินขุนทด ดีมาก ๔ 

112 นางวราภรณ วงษประพันธ ดีมาก ๔ 

113 นายยงยุธ เถ่ือนกลาง ดีมาก ๔ 

114 นางสาวพรรณทิพย มุงเอ้ือมกลาง ดีมาก ๔ 

115 นางสายรุง แสงกลา ดีมาก ๔ 

116 นางสุนีย จุมกลาง ดีมาก ๔ 

117 นายนคร เนตรภักดี ดีมาก ๔ 

118 นางสาวอภิชญา จงยอกลาง ดีมาก ๔ 

119 นางรํายอง ปลั่งกลาง ดีมาก ๔ 

120 นางสาวศรินรัตน มีธันยพงศ ดีมาก ๔ 

121 นางสาวปริศนา ขอมีกลาง ดีมาก ๔ 
 


