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บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับระดับดีเด่นและระดับดีมาก

รอบการประเมินที ่2 ตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ล ำดับที ่72 นำงสำวศิวพร  ฉวรีำช

ล ำดับที ่73 นำงสุกัญญำ  สุรำรักษ์

ล ำดับที ่74 นำงสำวสุภำวดี  นำคอก

ล ำดับที ่75 นำงอักษรำพร  สินจัตุรัส

ล ำดับที ่76 นำงเกษรำภรณ์  ปกิรณะ

ล ำดับที ่77 นำงสำวปฏิญญำ  สมบัติบุญมำ

ล ำดับที ่78 นำงปัทมำพร  แสงแก้ว

ล ำดับที ่79 นำงพรกช  พิทักษ์ธรรม

ล ำดับที ่80 นำงภิญญำภัสส์  แก้วโพนเพ็ก

ล ำดับที ่81 นำงยงรัตน์  วงค์สุนะ

ล ำดับที ่82 นำงสำววริยำ  แสนนำมวงษ์

ล ำดับที ่83 นำงวรียำ  ถำอุปชิต

ล ำดับที ่84 นำงศิวำกร  รัตนภำกร

ล ำดับที ่85 นำยศุภชัย  สำมำรถ

ล ำดับที ่86 นำงสุกุลยำ  กิตติโพวำนนท์

ล ำดับที ่87 นำงสำวสุภำณี  พันตำเอก

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

ระดับดีมาก

ล ำดับที ่1 นำงสำวกนิษฐำ  ธติินำสกุล

ล ำดับที ่2 นำงกฤษนำ  สุวรรณธำดำ

ล ำดับที ่3 นำงสำวกษมำ  ปรัชญำธรรมกุล

ล ำดับที ่4 นำงสำวกำญจนำ  หวำนชุม

ล ำดับที ่5 นำยฉัตรชัย  วนัดี

ล ำดับที ่6 นำงชฎำพร  ดรพรมยุ่ง

ล ำดับที ่7 นำงสำวฐิติมำ  แห่วเนตร

ล ำดับที ่8 นำงสำวทิตยำ  วอ่งไว

ล ำดับที ่9 นำงสำวธนภรณ์  วชัระสุขโพธิ์

ล ำดับที ่10 นำยนรำธปิ  นพวญิญูวงศ์

ล ำดับที ่11 นำงสำวนัยพร  ทำส่วย

ล ำดับที ่12 นำงสำวนิตยำ  อำจวชิัย

ล ำดับที ่13 นำงสำวปดิรดำ   ศรสียน

ล ำดับที ่14 นำงสำวปำนใจ  กำรปล้ืมจิตต์

ล ำดับที ่15 นำงสำวปำริฉัตร  จันทะสิน

ล ำดับที ่16 นำงสำวพิชญนันท์  จันทรโยธำ

ล ำดับที ่17 นำงพิมพ์ผกำ  วนัดี

ล ำดับที ่18 นำยไพโรจน์  ซ่ือตรง

ล ำดับที ่19 นำยฟ้ำ จินตกำนนท์  เจริญศิริ
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บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับระดับดีเด่นและระดับดีมาก

รอบการประเมินที ่2 ตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ล ำดับที ่20 นำงสำวมัณฑนำ  รุ่งสำย

ล ำดับที ่21 นำงสำวยุภำพร  ไกรยะ

ล ำดับที ่22 นำงรัศมี  ใบอ่อน

ล ำดับที ่23 นำงวรีะวรรณ  ไทรบุรี

ล ำดับที ่24 นำงสมใจ  พิมำนแมน

ล ำดับที ่25 นำงสุพรรณี  นำผล

ล ำดับที ่26 นำงสุภำภรณ์  เดชำเลิศ

ล ำดับที ่27 นำงสำวสุภำภรณ์  พำนโคตร

ล ำดับที ่28 นำงสำวสุรัสสำ  ชินอ่อน

ล ำดับที ่29 นำงแสงจันทร์  สุทธำธวิงษ์

ล ำดับที ่30 นำยแสวง  กล้ำดี

ล ำดับที ่31 นำงสำวอังสุมำ  ผำหัวดง

ล ำดับที ่32 นำงสำวอัจจิมำ  สำวะทุม

ล ำดับที ่33 นำงสำวอัญชลี  ไชยศรี

ล ำดับที ่34 นำงทีระนุช  สีหำรำช

ล ำดับที ่35 นำงปำริชำติ  พิมพ์ดี

ล ำดับที ่36 นำงสำวกษมน  สัจจพงษ์

ล ำดับที ่37 นำยกอปรเกียรติ     ริยะบุตร

ล ำดับที ่38 นำงสำวกำนต์พิชชำ  โสดำดง

ล ำดับที ่39 นำงสำวกุลวดี  นันทะเสนำ

ล ำดับที ่40 นำงสำวขวญัใจ  ดวงกุณำ

ล ำดับที ่41 นำยจินดำ  วนัสืบ

ล ำดับที ่42 นำงสำวจุฬำลักษณ์  แพงค ำฮัก

ล ำดับที ่43 นำงสำวจุฬำลักษณ์  ทองนำเพียง

ล ำดับที ่44 นำงสำวโฉมตรู่  ภูหนองโอง

ล ำดับที ่45 นำงสำวชญำนิศ  น่ำชม

ล ำดับที ่46 นำยชินวฒัน์  จันทรบุตร

ล ำดับที ่47 นำยเชำวลิต  นำมลำ

ล ำดับที ่48 นำงสำวธญัญลักษณ์  ฝูงชมเชย

ล ำดับที ่49 นำงธำรทิพย์  ทรัพย์ศิลำทอง

ล ำดับที ่50 นำงสำวนันท์นภัส  เพรงมำ

ล ำดับที ่51 นำยบุญโรม  สิทธิ์ทองหลำง

ล ำดับที ่52 นำงบุญเลิศ  หลำบหนองแสง

ล ำดับที ่53 นำยประจวบ  วเิศษวฒิุ

ล ำดับที ่54 นำยพนธกร  จันทรประทักษ์

ล ำดับที ่55 นำงสำวพัชรำ  จันทะนำข่ำ

ล ำดับที ่56 นำงสำวพัสวกีำนต์  ประดิษฐ์ธรรม
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บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับระดับดีเด่นและระดับดีมาก

รอบการประเมินที ่2 ตั้งแต่วันที ่1 เมษายน 2562 ถึงวันที ่30 กันยายน 2562

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ล ำดับที ่57 นำงสำวพิสมัย  สีแสด

ล ำดับที ่58 นำงมะลิวรรณ์  วรรวชิิต

ล ำดับที ่59 นำงรินทร์ลภัส  โคตรศรีวงษ์

ล ำดับที ่60 นำงลักขณำ  ออดินำร์ด

ล ำดับที ่61 นำงสำววงเดือน  วำนิช

ล ำดับที ่62 นำงวริำภรณ์  ซ่ือตรง

ล ำดับที ่63 นำยส ำรำญ  พิมพ์ดี

ล ำดับที ่64 นำงสุนิสำ  ลันดำ

โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย

ระดับดีมาก

ล ำดับที ่1 นำงองุ่น  เจิมจิตรผ่อง

ล ำดับที ่2 นำยมเหสักข์  ศรีเสกสรร

ล ำดับที ่3 นำงสำวรุ่งนที  สิงห์ทอง

ล ำดับที ่4 นำยนิพนธ ์ ฐิติญำณวโิรจน์

ล ำดับที ่5 นำงเบญจวรรณ  รัตนวรรณ

ล ำดับที ่6 นำยไกรศักด์ิ  ชัยนุสนธิ์

ล ำดับที ่7 นำงสำวสงกรำนต์  แวดโส

ล ำดับที ่8 นำงอรัญญำ  ตังตระกูล

ล ำดับที ่9 นำงสำวอัญธชิำ  ถำมำโยค

ล ำดับที ่10 นำงสำวสุคนธำ  จิตต์อุดมเกียรติ

ล ำดับที ่11 นำยธนวฒัน์  ป้องกัน

ล ำดับที ่12 นำงสำวเอื้องฟ้ำ  ค ำบุดดำ

ล ำดับที ่13 นำงรมณีวนั  นำรี

ล ำดับที ่14 นำงโสภำ  พิลำแก้ว

ล ำดับที ่15 นำงดวงนภำ  จันทรำ

ล ำดับที ่16 นำงสำวจีรำพร  ยมศรี

ล ำดับที ่17 นำงณัฐวศำร์  รุ่งแจ้ง

ล ำดับที ่18 นำงสำวพัณณิตำ     เวยีงธรีวฒัน์

ล ำดับที ่19 นำงสำวจินตวร์ี  แฟงชัยภูมิ

ล ำดับที ่20 นำงเวนิกำ  หมูแก้ว

ล ำดับที ่21 นำงวรำพร  ทองแดง

ล ำดับที ่22 นำงสำวสุจรรยำ  อินทะรังษี

ล ำดับที ่23 นำงสำวสุพรรณี  ชะนะบุญ

ล ำดับที ่24 นำงสุริฉำย  กองเกิด

ล ำดับที ่25 นำงสุษมำ  ไชยมงคล

9

                       
                  

                            
                  

สิริพรรณประกำศดีเด่น-ดีมำก ต.ค.62


