
 
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง 

เรื่อง   ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 
 

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

  โดยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว.20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552  เรื่อง.หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มี
ผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
 

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ 
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31  มีนาคม  2565 ดัง
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้  
 

     ประกาศ  ณ  วันที่  8  เมษายน  พ.ศ.2565 
 
           นันทนา  ประสิทธิ์ 
       ( นางนันทนา  ประสิทธิ์ ) 
       สาธารณสุขอำเภอโนนสูง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผู้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบ เมษายน 2565 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ระดับประเมิน 
1 นายบรรจง รวมพล ดีเด่น ๑๑ 
2 จ่าเอก ครรชิต หนากลาง ดีเด่น ๑๑ 
3 นายชยุตพงศ์ เหมันต์สันติวงศ์ ดีเด่น ๑๑ 
4 นางศศิธร หว่างกลาง ดีเด่น ๑๑ 
5 นายวสันต์ แท้สูงเนิน ดีเด่น ๑๑ 
6 นายอุทัย สมสุข ดีเด่น ๑๑ 
7 นางอรทัย ทองดีนอก ดีเด่น ๑๑ 
8 นายสหพันธ์ เมี้ยนกลาง ดีเด่น ๗ 
9 นายสมศักดิ์ สงค์ทะเล ดีเด่น ๘ 
10 นางธัญลักษณ์ มุ่งเอ้ือมกลาง ดีเด่น ๘ 
11 นางสมทรง กลิ่นพูน ดีเด่น ๘ 
12 นายคณิต ฟองสันเทียะ ดีเด่น ๘ 
13 นางสาวอมราภรณ์ ใบสูงเนิน ดีมาก ๑ 
14 นางสาวจิรัชญา วิจบ ดีมาก ๑ 
15 นางปิยะนุช ต้อมสูงเนิน ดีมาก ๑ 
16 นางสาวจุฑารัตน์ สาลีอาจ ดีมาก ๑ 
17 นายสุชาติ ดินขุนทด ดีมาก ๑ 
18 นายประพันธ์ เมี้ยนกลาง ดีมาก ๑ 
19 นางลูกจันทร์ ดินขุนทด ดีมาก ๑ 
20 นายบัลลังก์ กิจไพบูลทวี ดีมาก ๑ 
21 นางสาวอรชร กอหญ้ากลาง ดีมาก ๑ 
22 นายวรวุธ เกาะสูงเนิน ดีมาก ๒ 
23 นางนุชนารถ ฟองสันเทียะ ดีมาก ๒ 
24 นางสาวกัญญา ไพรเขียว ดีมาก ๒ 
25 นายวัลลภ ทิวฉิมพลี ดีมาก ๒ 
26 นางนิตยา ศรีแก้ว ดีมาก ๒ 
27 นางขวัญนรินทร์ โคกทอง ดีมาก ๒ 
28 นายเพทาย สุภัทโรบล ดีมาก ๒ 



29 นางสิริณัฐกุล ทวีผล ดีมาก ๒ 
30 นางจินตนา นันทิประภา ดีมาก ๒ 
31 นายยงยุธ เถื่อนกลาง ดีมาก ๒ 
32 นางสุมาลี ด่านยางหวาย ดีมาก ๒ 
33 นางวราภรณ์ วงษ์ประพันธ์ ดีมาก ๒ 
34 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วกลาง ดีมาก ๒ 
35 นางอนุสรา เปรมกมล ดีมาก ๒ 
36 นายชัชวาล เจริญวงศ ์ ดีมาก ๒ 
37 นางสาวอัญชลี รัตนวิชัย ดีมาก ๓ 
38 นายชรินทร์ กอทรายกลาง ดีมาก ๓ 
39 นางประภัสสร ส่งพิมาย ดีมาก ๓ 
40 นายศตวรรษ กลิ่นศรีสุข ดีมาก ๓ 
41 นางสาวนุจรี สมทางดี ดีมาก ๓ 
42 นายธนัชพงศ์ วงศ์ปิติศักดิ์ ดีมาก ๓ 
43 นางสาวสมปอง ดังใหม่ ดีมาก ๓ 
44 นายบุญเสริม เจียวค้างพลู ดีมาก ๓ 
45 นางสาวปริศนา ขอมีกลาง ดีมาก ๓ 
46 นางยุพัฒทรา ดวงศรี ดีมาก ๓ 
47 นางสาวอภิชญา จงย่อกลาง ดีมาก ๓ 
48 นางอรวรรณ นาคา ดีมาก ๓ 
49 นางสาววิภารัตน์ จีนกลาง ดีมาก ๓ 
50 นายอภิสิทธิ์ ซาสังข์ ดีมาก ๓ 
51 นางสาวสุภาพ อินทรไกร ดีมาก ๓ 
52 นางสาวจิตโสภา คำลือหาญ ดีมาก ๓ 
53 นางสาวกานต์ธีรา ขึ้นโพธิ์ ดีมาก ๓ 
54 นางอุษา พลพูน ดีมาก ๓ 
55 นางสุธิดา เจียวค้างพลู ดีมาก ๓ 
56 นางสาวณัฐนิชา ฝากกลาง ดีมาก ๓ 
57 นายพีรพันธ์ สุภัทโรบล ดีมาก ๓ 
58 นางสาวศิริวรรณ ดำเกลี้ยง ดีมาก ๓ 
59 นายเอกชัย ทองไทย ดีมาก ๓ 
60 นางสาวขวัญธิดา เลไธสง ดีมาก ๓ 



61 นางสาวจิณณาภัทร เผยกลาง ดีมาก ๓ 
62 นางสาวกนกพร โกยสวัสดิ์ ดีมาก ๓ 
63 นายชาตรี ใยงูเหลือม ดีมาก ๓ 
64 นางสาวกิตติยา บุรินทร์สุชาติ ดีมาก ๓ 
65 นางสาวรติกานต์ แยกโคกสูง ดีมาก ๓ 
66 นางสาวศรินรัตน์ มีธันยพงศ์ ดีมาก ๓ 
67 นางตติยา แท้สูงเนิน ดีมาก ๓ 
68 นางจอมแก้ว พิลานนท์ ดีมาก ๓ 
69 นางลำพูน เมี้ยนกลาง ดีมาก ๓ 
70 นางสาวศิราธร สุุภัทโรบล ดีมาก ๓ 
71 นางแววประภา ตอสกุล ดีมาก ๓ 
72 นางสาวน้ำอ้อย เพชรปรีชาชาญ ดีมาก ๓ 
73 นางบัณฑิตา ธัญญาเรศ ดีมาก ๓ 
74 นางสาวเจนจิตร หมายเงา ดีมาก ๓ 
75 นายนันทวัฒน์ รุนแรง ดีมาก ๓ 
76 นายธงชัย ครัวกลาง ดีมาก ๓ 
77 นายนคร เนตรภักดี ดีมาก ๓ 
78 นางสาวสุชาดา ณรงค์นอก ดีมาก ๓ 
79 นางทองนิ้ม เนยสูงเนิน ดีมาก ๓ 
80 นายธนิน สานุศิษย์ ดีมาก ๓ 
81 นางชมากร สานุศิษย์ ดีมาก ๓ 
82 นางอัจฉรา ชิณวงศ์ ดีมาก ๓ 
83 นางสายรุ้ง แสงกล้า ดีมาก ๓ 
84 นางสุนีย์ จุ่มกลาง ดีมาก ๓ 
85 นางสาวกุศลิน เอกสัจวาที ดีมาก ๓ 
86 นายกฤษณะ นพคุณ ดีมาก ๓ 
87 นางขันเงิน ฟองสันเทียะ ดีมาก ๓ 
88 นางสาวอินทิรา ปะพาน ดีมาก ๓ 
89 นางสาวเบญจมาศ เผยกลาง ดีมาก ๓ 
90 นางสาวฤทัยรัตน์ พวงพิมาย ดีมาก ๓ 
91 นางสาววรลักษณ์ สันติทวีชนะ ดีมาก ๓ 
92 นางสาวชุติมา เศรษฐมาก ดีมาก ๓ 



93 นายวิทยา ฟองสันเทียะ ดีมาก ๔ 
94 นายโอปัน เนตระกูล ดีมาก ๔ 
95 นางสาวปรียาภรณ์ พูนแก้ว ดีมาก ๔ 
96 นางสาวพิมพ์ผกา แชจอหอ ดีมาก ๔ 
97 นางปณิชา มาตรโคกสูง ดีมาก ๔ 
98 นางสาวสุภาพร โพธิ์ศรี ดีมาก ๔ 
99 นางรัฐชะณู หาดทราย ดีมาก ๔ 
100 นางสาวภคินี รัตนพลแสน ดีมาก ๔ 
101 นางสาวพัชรีพร บุญเลิศ ดีมาก ๔ 
102 นางสาววลัยพร เอ่ียมพร ดีมาก ๔ 
103 นางสุวารี พานสุวรรณ ดีมาก ๔ 
104 นางศิวพร เนตระกูล ดีมาก ๔ 
105 นางกาญจนา คุตโค ดีมาก ๔ 
106 นางสาวจิตรลดา ด้วงกลาง ดีมาก ๔ 
107 นายนพดล ห่างกลาง ดีมาก ๔ 
108 นายรัชนิกร สีน้ำเงิน ดีมาก ๔ 
109 นางเพ็ญศรี จันทร์ทองหลาง ดีมาก ๔ 
110 นางสาวรุ้งทิวา ทองวัดพะเนาว์ ดีมาก ๔ 
111 นางสุชาดา วานิชบริภันณ์ ดีมาก ๔ 
112 นางสมฉวี แบ่งกุศลจิต ดีมาก ๔ 
113 นายสรรชัย ชิณวงศ์ ดีมาก ๔ 
114 นางรำยอง ปลั่งกลาง ดีมาก ๔ 
115 นางสาวพรรณทิพย์ มุ่งเอ้ือมกลาง ดีมาก ๔ 
116 นางสาวปิยดา ท่อนพุทรา ดีมาก ๔ 
117 นายณัฐพล หาสุข ดีมาก ๕ 

 


