




บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ระดับดีเด่น

ดีเด่น 1

นายบัณฑิต นันตะรัตน์

นายสัจจะ บุญมาเกี๋ยง

นายสุริยา อ้นทองทิม

ดีเด่น 7

นายนพดล ทิพย์ขันธ์

นางสาวนวลรัตน์ โมทะนา

นางพัณณิตา ศักดิ์เดชากุล

ดีเด่น 11

นายถนอมศักดิ์ ชัยมินทร์

ดีเด่น 13

นางขนิษฐา เชื้อเมืองพาน

นางสาวฉัตรฤทัย น้อยกมล

นางชญาณ์นันท์ ฟูเจริญกัลยา

นางนพกาญจน์ สุขเจริญ

นางสาววิศรณีย์ เสภู่

นางสาวอัญญารัตน์ จันทาพูน

ดีเด่น 14

นางศิรินาถ รักชาติ

ดีเด่น 17

นายสันติภาพ สวัสดี

นางเสาวภา สัจดา

นางอารีย์ คำงาม

นางอุมารินทร์ วิลัย
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ดีเด่น 19

นายฉัตรชัย ไชยชุมภู

นายดุลยวิชญ์ คุยเพียภูมิ

นายภานุวัฒน์ กิติมา

นายศุภฤกษ์ กุณราชา

นางสาวจรรยารักษ์ กาวิละ

นางชไมพร นวลอำนวยศิริ

นางชีวรินทร์ มนปัญญา

นางสาวธนาภรณ์ ศรีธิเมืองใจ

นางสาวธันยพร นาขยัน

นางนิตยา เนาว์ชมภู

นางรุ่งทิพย์ ทาก๋อง

นางวรรธิดา สุวรรณกระจ่าง

นางวลัยลักษณ์ พรมตัน

นางสาวศุภกานต์ ริมธาร

นางสุวรรณา ดีแสน

ดีเด่น 20

นายวีระศักดิ์ หมื่นมูลกาศ

นางเกศสุดา เด็นเบ็น

ดีเด่น 21

นายพรชัย บัวอิ่น

นายรชต กุลธีรพัฒนสิน

นายอาณัติ เหลี่ยมแก้ว

นางสาวจันจิรา พินิจ

นางสาวจันทร์ทา สานแก้ว
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นางสาวจุไรรัตน์ ณ สุวรรณ

นางบังอร มณีกันธัง

นางสาวภคิณี สุตะ

นางภิรมย์ ไชยศรี

นางมาลีจิตร์ ชัยเนตร

นางสาววรรณภา อิ่นคำ

นางวิภาภรณ์ กันทะเตียน

นางสร้อยมาลี วิชิต

นางสาวสุปัญญา ปลั่งดี

นางแสงสี โปทา

นางสาวอภิชญา ณ สุวรรณ

นางสาวอมรรัตน์ ยะแบน

ดีเด่น 22

นายพิรุณ เกษม

นายวิรัช สาตราคม

นายศิริ บุญศิริ

นายสมควร ยาวิชัย

นางสาวแพรวไพรรินทร์ จันต๊ะขัติ

นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์ทิพย์

นางสาวลลิตา ละหล้า

นางแสงจันทร์ ศุภวิฑิตพัฒนา

ดีเด่น 23

นายจเร จันทร์เล็ก

นายชิษณุพงศ์ จันทาพูน

นายพนาเวศ อุปรี
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นายพลากร มูลไว

นายวิศวะ แสงประชุม

นายหนึ่ง อำมาตย์มณี

นางสาวกมลลักษณ์ ปันนารินทร์

นางสาวณัฐณิชา ปันชุน

นางธนัญญา อินต๊ะศิลป์

นางสาวเบญจวรรณ ไชยวุฒิ

นางสาวปฐวี สุขกาย

นางสาวพิมพ์พันธ์ พนัสธาดา

นางมลธิดา นาวาจะ

นางศุภรา ฮ้อธิวงค์

นางสาวสุรีรัตน์ เชื้อเมืองพาน

นางสาวอรวรา ราชคม

ดีเด่น 24

นายไกรวุฒิ พุทชาคำ

นายณัฐนนท์ จองคำ

นายนรุตม์ชัย แก้วสอน

นายนิกร จันทาพูน

นายบุญมี แก้วจันทร์

นายประพันธ์ ใจบาน

นายพรชัย พรสวรรค์

นายภุชงค์ ชื่นชม

นายวิเชียร สุวรรณรัตน์

นายสมชาย สุขเกษม
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นายสยามราชย์ ฟูเจริญกัลยา

นางชนิดา ปานออก

นางนภานุช บุญสิริมงคล

นางปฏิญญา ใจแปง

นางพรรณราย วงศ์เอ้ย

นางภัททิยา ยี่หล้า

นางสุภาณี ชัชวาลย์

นางอุไรวรรณ ชัยมินทร์

ดีเด่น 25

นายกิติพัฒน์ ลาชโรจน์

นายคงศักดิ์ ชัยชนะ

นายชัยเนตร เขื่อนเพชร

นายณรงค์ ลือชา

นายนิรวิทธ ทาก๋อง

นายประจวบ เจริญพร

นายพรรณเชษฐ์ ไชยชมภู

นายวสันต์ ศรีวิลัย

นายสมบูรณ์ ยามี

ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ สุภาอิน

นางสาวกุณช์พิชาพร เจริญฐิติกานต์

นางณิชกานต์ พิกุล

นางดาราณี ศรีใจ

นางพิมลพรรณ สุกิน

นางสาวรัชนีกร เมธาธิคุณ
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นางรัชนีพร วัธนารวี

นางรัตนา รัชตพิสิฐกร

นางรุ่งนภา มาลารัตน์

นางรุ่งนภา ยะวิญชาญ

นางสาวรุจิรา แสนดี

นางสาววราภรณ์ อินตาพรม

ดีเด่น 26

นายกิติชัย พงศ์วรินทร์

นายเฉลิมวุฒิ สิทธิขันแก้ว

นายชัยเนตร วิชัยคำ

นายชูเกียรติ แสงบุญ

นายไพชิต ปัญจพรผล

นายอนุพงษ์ พูลพร

นายอนุรักษ์ ศรีใจ

นางสาวกันยารัตน์ คีลาวงค์

นางสาวกัลยา ยกย่อง

นางกานดา ท้าวชัยมูล

นางสาวจิราภา พู่เจริญ

นางแจ่มจันทร์ ยะจอม

นางณัฐสุดา พัวอุดมเจริญ

นางสาวทาริกา เชื้อเมืองพาน

นางสาวปภานัน สุตะวงษ์

นางมณีวรรณ์ สาริวาส

นางราตรี เกิดพนัง
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นางสาววิลาวรรณ์ ก้างออนตา

นางสาวศศิธร อิ่นสม

นางสาวศิริพรรณ วิศัย

นางสมศุกร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวสุรีพร วิชา

นางสาวอัมพาพันธ์ ชุมภูชัย

ดีเด่น 27

นายอินชัย อุ่นหน้อย

ดีเด่น 28

นายชัยธวัช มูลคำ

นายมนู ไพบูลย์โกวิท

นางอมรรัตน์ ปวงมะณี

นางอัชรีย์ กมลภพ

ดีเด่น 29

นายกิรภัทร คุ้มเนตร

นายเจษฎา วงศ์ติขะ

นายลภว์ภฬัชช์ บูรพัตน์ชัยกุล

นายวีรชาติ ชื่นจิตต์

นายเสกสรร มีธรรม

นางจุฑามาส คนสมศักดิ์

นางเฉลียว โยนิจ

นางพรรณาราย ปุณโณฑก

นางสาววรัชยา ชฎาธาร

นางสาววารุณี ฟูใจ

นางสาวสุภาภรณ์ คงตุ่น



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
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นายเจษฎา ตรีสัตยาเวทย์

นายณรงค์ เครือคำ

นายทวีวัธน์ ต่ายใหญ่เที่ยง

นายประพันธ์ ทีปการพงศ์

นายปรัชญา ศรีสุวรรณ์

นายปิยะณัฐ ธนัญชัย

นายพิภพ ดวงมา

นายไพรัช มิ่งสิริเจริญ

นายศิริพงศ์ ไทยใหม่

นางจุฑามาศ ชัยชาญ

นางเจษฐินีย์ ปัญญา

นางสาวธัญญาลักษณ์ ฟองย้อย

นางสาวธัญลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ

นางนงลักษณ์ จันทร์เลน

นางนันท์นลิน อินต๊ะสงค์

นางนันทรัตน์ ธิวงค์เวียง

นางปรานอม เห็นถูก

นางพัทธนันท์ สว่างพงษ์

นางสาวภิรนันท์ ศรีธิ

นางมะลิวัลย์ ศรีโท

นางสาววรรณภัสร์ ว่องเล่ศ์สกุล

นางวรศิรินทร์ ดวงคิด

นางสาววลัยรัตน์ คำหมื่น
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นางสาววัลภา ด่านพิทักษ์

นางสาววิภาดา พึ่งสุข

นางสมใจ อุ้ยศิริไพศาล

นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ชัย

นางอัญชนา อินทนะ

นางสาวอัญชลี มังคลาด

นางอำพัน ไชยงำเมือง

ดีเด่น 31

นายกวินท์ ข่ายแก้ว

นายชวิลวิทย์ เจริญฐิติกานต์

นายโชคชัย กฤตสัมพันธ์

นายณัฐกิตติ์ พงศ์ไกรสิทธิ์

นายดนัย เชียงรุ้ง

นายธนรรณพ วงศ์ไชย

นายธีรินทร์ ทองโรจน์

นายนภัธ ลือเรือง

นายประสงค์ หมื่นจันทร์

นายประเสริฐ วันดี

นายปฤณ เลาหะวีร์

นายภูริภัทร์ ธีระลักษณ์

นายศุภวัตร วงค์ชัย

นายเศวต บุญมาเกี๋ยง

นายสมบัติ แว่นไว

นายสันติชัย ชื่นจิต
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นายสุวิชา มณีรัตน์

นายอนันต์ ชัยปัน

นายอนุชิต หน่อแหวน

นายอินทะจักร์ ปาระมี

นายเอกชัย เจนใจ

นางกาญจนา กิจจา

นางสาวเกตุตะวัน จอมคำ

นางจินตหรา เชื้อเมืองพาน

นางสาวจิราพัชร เทพพรมวงศ์

นางจุรีย์รัตน์ ไชยชมภู

นางสาวทิพย์วัลย์ บุญวงค์

นางสาวธัญฌ์วรัตศ์ หมื่นตื้อ

นางสาวน้ำทิพย์ ชัยยะ

นางประภัสสร กาวิโล

นางสาวประภาพรรณ สุมะโน

นางสาวปัทมา ปานพรหมมินทร์

นางสาวพรพญา เตปิน

นางพัชรินทร์ คัมภีรกิจ

นางสาวพัชรี ปันคำ

นางสาวพัทธนันท์ ศรีอ่อนทอง

นางพิชญาภัค ธรณี

นางสาวภัทรวดี กุมาระ

นางมนฤญช์ คำดา

นางสาวมยุรี กันนา
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นางสาวมัณฑนา พรรณโชติ

นางสาวมินรดา อุ่นหน้อย

นางวานิภา สุทธสาร

นางสาววาสนา ป๊อกบุญเรือง

นางศรัญญา มณีจักร

นางสาวศรีพร เดชพุทธวัจน์

นางศิริลักษณ์ ดวงจิตร

นางสิริปราง นันพนัก

นางสุกัญญา เนตรวงค์

นางสุชารัตน์ รู้ทำนอง

นางสาวสุดา ช่างฟ้อน

นางสาวสุรีย์รัตน์ เฉลิมกิจ

นางอรทัย ยมภักดี

นางสาวอรสา เขื่อนเพชร
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นายคนอง ทองสุข

นายถนัดศรี มะโนตา

นายธนัญชัย ศรีชัยยันต์

นายนพปฎล พรรณราย

นายนิธินัย ไชยแก้ว

ว่าที่ร้อยตรี บงการ ชัยชาญ

นายปพน พันธุ์จินดา

นายวิสูตร์ เสน่หา

นายสุขชัย เธียรเศวตตระกุล
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นายสุทธิพงษ์ ปาระคะ
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นายกฤษฎา นนท์พิพัฒน์

นายกฤษดา ปาสำลี

นายไชยโย หลายแห่ง

นายณัฐกานต์ ปวะบุตร

นายทรงสิทธิ์ ธีรชัยสกุล

นายธวัชชัย อุทัยกาญจน์

นายนรินทร์ สุริยนต์

นายบุญเลิศ ศรีชัย

นายปฐมพร อ้วนวุฒิ

นายประสงค์ ธิศรี

นายพงษ์ศธร แก้วพลิก

นายพลสินธุ์ เขจร

นายไพบูลย์ พงษ์อัคคศิรา

นายสนิท อินทะรังษี

นายสระรี ศรีวิชา

นายสรัญ อินตะวัน

นายสันดุษิต บาลสุข

นายหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ

นายอนุชา ซอนสุข

นายอำพล เพิ่มเยาว์

นางสาวกติกา เสตะกสิกร

นางสาวกุสุมา สิทธิโสด
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นางสาวฐิตาพร ใจคำฟู

นางสาวทัศนีย์ กำเนิด

นางสาวทิพญวรรณ ชัยลังกา

นางสาวธนพร อนุชัย

นางธีธารัตน์ นรรัตน์

นางนงลักษณ์ จันทร์แก้ว

นางนิตยา สุขสวัสดิ์

นางนิรภรณ์ หลวงฟอง

นางนิลรัตน์ ไชยศรี

นางนุชรา ภิระบรรณ์

นางเบญจมาพร อิ่มเอิบ

นางประภัสสร ศรีนวลวงค์

นางปรารถนา เปรมวิชัย

นางพิกุล ทองรักษ์

นางสาวพิมพิไล ประสันใจ

นางเพชรรัตน์ ธานินทร์

นางสาวมนัสนันท์ จริยะยรรยง

นางมัตติกา ปิงเมือง

นางสาวรตนกมล บุญฤทธิ์

นางวราพร เงินท๊อก

นางสาววิจิตรา อุทัยกาญจน์

นางสาววิมลมาศ ริ้วสุวรรณ

นางสาวศศิวิมล สุทธปรีดา

นางสาวศิริพร ธนะกุลมาส
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นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรือง

นางสาวสนธยา บริรักษ์วิทยาเลิศ

นางสายงาน ช่างปัด

นางสาวสุนิศา สายปินตา

นางสุวิภรณ์ ฉายาพงศ์

นางอนงค์ หล้านามวงค์

นางอรพิน ราชศักดิ์

นางออนอริญชย์ เทพสุรินทร์

นางอาภรณ์ ไชยประเสริฐ
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นายวิรุฬห์ คุยเพียภูมิ

นางขวัญจิต ธีระพัฒน์สกุล

นางสาวขวัญฤดี พูลสมบัติ

นางสาวจามีกร กาวิละ

นางชื่นชม จันทร์ยวง

นางดวงใจ พลสวัสดิ์

นางธิดารัตน์ วุฒิอดิเรก

นางนิชาภา ศิริมงคล

นางสาวบานเย็น แสงแก้ว

นางปทิตตา คุยเพียภูมิ

นางประทุมพร แสนโยธา

นางปาลิตา เจริญสุข

นางพีรพรรณ ทองโรจน์

นางเพ็ญศรี คำเหล็ก
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นางภารณี ศรีบุญเรือง

นางมยุรี พิทักษ์ปรีดากุล

นางรัตติกาล รัตนประยูร

นางสาวรุ่งทิวา ณ ลำปาง

นางสาวเรือนแก้ว คำหลวง

นางสาววรางคณา ขันนรา

นางวราภรณ์ ภูริวรางคกูล

นางวัชรี วิชัยศิริ

นางวาสนา เตชะธีราวัฒน์

นางสายใจ เอื้อรักสกุล

นางสาวสุนารี ทวีศักดิ์

นางสุรารักษ์ เนียมปุก

นางเสนีย์ พระโพธิ์

นางเสาวลักษณ์ โอฐเจริญชัย

นางโสพิศ ประทองคำ

นางสาวอรทัย สุดเล็ก

นางอ้อมใจ อุปคำ
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นายฉัตรชัย ไวยะกา

นายณรงค์ โนจิตร

นายณัฐรัตน์ จันเครื่อง

นายดุลยภาพ ปานกลาง

นายบรรพต วังวล

นายพิเชษฐ์ ภู่พันธ์สกุล
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นายสมคิด เทพสุวรรณ์

นายสรวิชญ์ สิทธิยศ

นายเอกพงศ์ มากปรางค์

นางสาวกนกพิณ อยู่ภู

นางสาวกรรณิกา กาวีวงค์

นางกฤติกา ชนประชา

นางจิดาภา กระหมุดความ

นางฐิตาภา ศรีวิลัย

นางสาวณัฐพร สิริเสรีภาพ

นางณัฐวรานี แสงจันทร์วัฒนา

นางณิชชา ศรีกระจ่างศิลป์

นางดุษฎี อินปรา

นางสาวเทวิกา พูลทิพย์

นางนงนุช บุญธรรม

นางสาวนรีกานต์ ปัญญาบุญ

นางนิศาชล สัตยดิษฐ์

นางบุญศรี ดีมี

นางประภัสสร เขจร

นางประภาวรินทร์ ศรีชัย

นางสาวปรีชญา กอใหญ่

นางสาวปัทมา ชัยชุมภู

นางพัชรินทร์ รัฐอนันต์พินิจ

นางสาวพิมพ์ชนก สัตยดิษฐ์

นางภูริชญา ขุนติ๊บ
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นางรุ่งนภา เนตรวงษ์

นางวราลักษ์ รัตนธรรม

นางวัชรินทร์ ไชยถา

นางวิราพร ใจกล้า

นางสาวศรัญญา ฉายา

นางศรีวรรณ เหลี่ยมทอง

นางศศิธร ขันติวงค์

นางศุภจรีย์ เมืองสุริยา

นางสายสมร ภัทรจิตรานนท์

นางสุทัศน์ ฉันทะ

นางสุวารี กาศสกุล

นางสาวอภิรวี พินิจสุวรรณ

นางอรุณี ไชยเมือง

นางอาภรณ์ ทองทิพย์

นางสาวอุรารักษ์ เขื่อนคำ
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นายฐิติพันธ์ จันทร์พัน

นายทวีวัฒน์ วุฒิสาร

นายธงชัย ปัญญายม

นายน้อม ปิจมิตร

นายประพัตร์ บุญมาตา

นายประฤทธิ์ ปรีชามาตย์

นายพิทักษ์ เคหา

นายยุทธการ หาญกา
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นายวิทยา ปารีเลียม

นายศักดิ์ชัย ไชยนวรัตน์

นายศักดิ์ดา ธานินทร์

นายศิรสิทธิ์ วงศ์ชัย

นายสามารถ แก้วพลิก

นายสำราญ เชื้อเมืองพาน

นายสิทธิชัย ยอดสุวรรณ

นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข

นายอนุพนธ์ ไชยช่อฟ้า

นายอุทิศ ศรีวิชัย

นางกัลยา มาวิน

นางขนิษฐา เทียมประเสริฐ

นางจงกลณี กันจินะ

นางสาวจุฑารัตน์ สมฤทธิ์

นางชุติกาญจน์ สายบุญรอด

นางณหทัย จันโททัย

นางสาวทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์

นางสาวธนัชญา กาบุญก้ำ

นางสาวนริศรา พรหมเรืองฤทธิ์

นางสาวปาริชาติ ลุนทา

นางสาวพชรวรรณ นุชาย

นางสาวพรพิมล ศักดิ์สูง

นางพันธ์รัตน์ โชนิรัตน์

นางเพ็ญศรี วงษ์พุฒ
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นางภทรกรรณ ชัยแก้ว

นางเยาวเรศ สถานเดิม

นางราชาวดี อินทะเสน

นางเรือนทอง ใหม่อารินทร์

นางละอองนวล อิสระธานันท์

นางสาววนาลัย ธรรมบัณฑิต

นางวราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์

นางสาววราภรณ์ วิลังคะ

นางสาววิไลพร ดวงพรม

นางสาววิไลลักษณ์ อินหลาน

นางวิไลวรรณ จันทร์ขาว

นางสาวสุภาพร วรรณมณี

นางอรกัญญา สุภามณี

นางอัญชลิกา ภูมิรัชญากุล

นางอุษารัตน์ ผัสดี
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นายกิตติพงศ์ โค้วจิริยะพันธุ์

นายจารึก ไชยเลิศ

นายชนะพล ทองวงศ์บุตร

นายณัฐชนน เทพอำพันธุ์

นายณัฐพงษ์ ศิริอาภรณ์

นายณัฐพล ปัญญาปุ

นายธวัช แก้วประการ

นายธวัชชัย ศรีกัน
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นายนรินทร์ กัลละหะ

นายปชนน อนุพงศานุกูล

นายปรเมนทร์ อริเดช

นายประดิษฐ์ ประทองคำ

นายพรชัย มีทรัพย์

นายพัฒนา อิทธิวุฒิ

นายภิพบ กาวิละ

นายมนัส การค้า

นายวุฒิชัย ก้อนแปง

นายสมบัติ อนุเคราะห์

นายสมพงษ์ วุฒิอดิเรก

นายสุรเชษฐ์ เภลัย

นายสุวัฒน์ชัย สีใจสุ

นายอิสระ สิงห์ดา

นายอิสเรศ กาวิโล

นายอุดม ผาหลัก

นางสาวกรรณิกา ติ๊บหน่อ

นางกฤษณา ปุณณวิชปรีชา

นางกัญญ์วรา โชลิตกุล

นางสาวเกศราพร ขิใสยา

นางจรัสศรี อนุเคราะห์

นางจริยา สุทธิจันทร์

นางสาวเจษฎา เครือศรี

นางสาวชฎานันท์ มะโนใจ
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นางชลีรัตน์ ฟองนวล

นางณัฐพร ทนันชัย

นางสาวทองเจือ ธิอุ่น

นางธัญญาภรณ์ รัตนวิชัย

นางนรา สังข์แสง

นางนัทชา บุษบก

นางนิชานันท์ อุปถะ

นางสาวนิชาภา อุปนันชัย

นางนิภา จักรสมศักดิ์

นางบรรจงกิตติ์ วงศ์หมึก

นางบังอร คำเป๊ก

นางสาวประวีณ พิมพ์หอม

นางปาลิกา อ่อนคำเหลือง

นางสาวพรทิพา ใจมุ่ง

นางสาวพรพรรณ กล้าณรงค์

นางพรพรรณ กาวิลเครือ

นางสาวพัชราภรณ์ มาลารัตน์

นางพัชรินทร์ อารีย์

นางพัชรี ชุมเมตตาพันธ์

นางพัฒนา วงศ์ชารี

นางสาวพิศศุภร ริ้วสุวรรณ

นางสาวเพชร กัทลี

นางมณฑาทิพย์ คำมอญ

นางมยุรี ใจกันทะ
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นางสาวเมธาพร ปาละบุญมา

นางสาวรัชดาภรณ์ ปัญญา

นางรุ่งทิวา เงินแท้

นางรุ่งอรุณ ไชยเลิศ

นางสาวรุธจิฬา แก้วเทพ

นางเรณู ดวงเนตร

นางละออ ภัทรภูสิทธิ์

นางวราภรณ์ โชติธนานุรักษ์

นางวิไลวรรณ มาคำ

นางศิรินันท์ ไชยมงคล

นางศิรินาถ ไชยราชา

นางศุภชัญญา โชคดี

นางสาวศุภลักษณ์ พรหมเสน

นางสาวสัภยา ไชยราช

นางสาวสุชัญญา ชมภูแก้ว

นางสาวสุพรรษา พงษ์ศักดิ์

นางสุภาพ ปัญญาบุญ

นางสุภาพร ใจอ้าย

นางสุภาลักษณ์ ยามี

นางสุรีวัลย์ จริงวาจา

นางสาวสุวรรณศรี แก้วประทุม

นางสาวสุวิดา อินถาก้อน

นางสาวเสาวณีย์ สมฟองทอง

นางแสงดาว กวาวสนั่น



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวอติพร รัตนอุบล

นางอรณิชชา จันโย

นางอรวรรณ์ กาวิละมูล

นางอารีรัตน์ ชวนคิด

นางอำพันธ์ เทพสุวรรณ์

นางอุดมพร บุญรอด

นางสาวเอมชาชล ตาไฝ

นางสาวแอนนิชชา สิงห์คะนัน

ดีเด่น 38

นายเฉลิมณุวัตร เสมอใจ

นายณาวิญช์วสุ เชื้อเมืองพาน

นายดิษยพงศ์ รีรักษ์

นายธนัยวัฒน์ ดีงาม

นายนพภาพงษ์ พงษ์สุภาพ

นางกมลทิพย์ ภู่พันธ์สกุล

นางสาวขันทอง แหวนเพชร

นางจันทร์สวย เต็มอุดมทรัพย์

นางดลหทัย จตุรคเชนทร์เดชา

นางสาวบัวลอย ภูหลัก

นางประภาพร รินสินจ้อย

นางสาวประยงค์ ต้นสีนนท์

นางพัชราวรรณ ปัญญาวงศ์

นางสาวเพ็ญจันทร์ ชัยชนะ

นางลักขณา ใจสม
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นางวณารมณ์ เวียงโอสถ

นางสาววรรณกานต์ โกสุโท

นางวราภรณ์ เทพอำพันธุ์

นางสาวศิริพร จักรอ้อม

นางศิริสุดา กาวิละ

นางสตรีรัตน์ ทาคำมา

นางสุกัญญา ศรีประภาพร
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นายกสิณพจน์ ฟูเจริญกัลยา

นายคุณากร กันจินะ

นายชาตรี สุทธมงคล

นายณรงค์ อวดเหลี้ยม

นายต่อศักดิ์ ตาวงค์

นายแทนนิตย์ นาใจ

นายธงชัย ศักดิ์สิทธานุภาพ

นายนพณัช บุญสุข

นายนรินทร์ เกิดพนัง

นายนิโรจน์ ชาติพจน์

นายบรรจง กาวิละมูล

นายประดิษฐ์ ฟักฟอง

นายปารินทร์ ไชยทน

นายพงศ์เทพ ทอเตี้ย

พันจ่าเอก พรชัย บุญเพียร

นายพีรฉัตย์ แจขจัด
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นายไพโรจน์ ปกครอง

นายมานพ ไชยการ

นายรพีพงษ์ สิทธิขันแก้ว

นายวัทนินทุ์ ปิงวงค์

นายวิชัย เกิดแก่น

นายวิทยา สีฟ้า

นายวิษณุพงษ์ ยารวง

นายสมคิด นัยนานนท์

นายสุทธิพงษ์ นาวาจะ

นายสุเทพ ลือใจ

นายเสกสรร คูดิษฐาเลิศ

นายเสกสรร สิงห์ทร

นายเสรี สุทธิพรปัญญา

นายอรุณ ยอดดี

นายอัศวิน ดวงสุริยะ

นายอานนท์ สุทธคุณ

นายอุดม รู้ยาม

นายอุดมศักดิ์ แก้วประเสริฐ

นางสาวกรกมล เล้ากุลวิเชษฐ

นางสาวกรรณิกา คำกาน

นางสาวกฤตพร ทองทา

นางกัญญา ระวังศรี

นางสาวกันยา อ้อยลี

นางกัลยา สังวาลย์ทอง
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นางสาวกาญจนา จอมขยัน

นางเกศรินทร์ ไหวคิด

นางสาวขนิษฐา เกษตรวงศ์

นางสาวจรัญพร สุรินทร์

นางจันทนา สุปริยศิลป์

นางจำลองลักษณ์ สายแก้ว

นางสาวจิระวรรณ ผ่องเคหา

นางสาวจิราพรรณ คำปา

นางสาวจุฑาทิพย์ ปิจวงค์

นางจุฑาธิป ทิธาดา

นางสาวจุฑารัตน์ ชื่นใจ

นางสาวจุฬาภรณ์ สิงห์แป

นางเจนจิรา จิตวรางคณา

นางโฉมศิริ มาลารัตน์

นางสาวณัฏฐพิชา เทพน่าน

นางสาวณัฐธยาน์ วังขา

นางณัฐนันท์ แสงแก้ว

นางณัฐพร ชัยชนะ

นางสาวณัฐพร สิงหนาท

นางดวงใจ ปัญเจริญ

นางสาวธนัญญา เยาว์ธานี

นางสาวธัญสิริ ตุ้ยดา

นางนงค์คราญ ทิศอุ่น

นางนภาพรรณ ผ้าเจริญ
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นางสาวนันทิกานต์ ศุภอังกูร

นางนันทิตา กุณราชา

นางสาวนิลุบล เจียมสุขุม

นางสาวบุษบา สอิ้งแก้ว

นางสาวเบญจพร เสนาป่า

นางสาวประพิมพ์ วรรณสม

นางประภัสสร ศรีพรม

นางสาวปวีณ์นุช อุปละ

นางสาวปวีณา สลีสองสม

นางสาวปัญญรัตน์  สันตติวงศ์ไชย

นางสาวปาริฉัตร ปินชัย

นางปีย์วรา พรหมปลัด

นางปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์

นางผุสดี ชัยศิลปิน

นางสาวพนิดา ลิ้มตระกูล

นางสาวพรทิพย์ เรืองฤทธิ์

นางพรพิทยา เสน่หา

นางพรสวรรค์ ไชยราช

นางสาวพสชนัน มาลารัตน์

นางพัชรี มีทรัพย์

นางพัชรี วรรณะ

นางสาวพัฒน์นรี ดวงขาว

นางพิชญา สานต๊ะ

นางสาวพิชญาภา แก้วสอน
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นางพีรยาภรณ์ ทุมนัส

นางเพชรา วิรัทธิโกวิท

นางเพ็ญศรี มาลัย

นางสาวแพรวพรรณ บุญนะ

นางไพรินทร์ วงค์เขื่อน

นางสาวภัทธิรา สุริยการกุล

นางสาวภัทรวดี ขุนงาม

นางสาวภัทราภรณ์ แสนหลง

นางภูริศา เกี๋ยงมะนา

นางสาวมณฑกาญจน์ สุขสิงห์คลี

นางสาวมณฑิณี อักษรดิษฐ์

นางสาวยลรวี วังกาวรรณ

นางยุพดี สุทธนู

นางสาวโยธกา ดอนทอง

นางรติรัตน์ มีธรรม

นางสาวรัชดา กุณกัน

นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีแก้ว

นางสาวเรวดี โค้วจิริยะพันธุ์

นางลำเนา วงค์ใจ

นางวนิดา มาดา

นางสาววรพร ตันติภาณุวิทย์

นางสาววรรณิษา บุญสูง

นางวราภรณ์ สังข์ทอง

นางวันเพ็ญ บุญล้วน
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นางวาสนา ตั้งตระการพงษ์

นางสาววาสนา ละอองรัตน์

นางวิมลพร ไชยลังกา

นางวิไลลักษณ์ ไชยการ

นางศันสนีย์ ชัยเลิศ

นางศิริพร คุยเพียภูมิ

นางศิริลักษณ์ กฤตสัมพันธ์

นางศุภมาส เชื้อเมืองพาน

นางสาวสงวนศรี เทพสุรินทร์

นางสาวสไบทิพย์ เนื่องหล้า

นางสาวสร้อยทิพย์ ทะริน

นางสรียา หงษ์ทอง

นางสุกัญญา จันทร์ประเสริฐ

นางสาวสุดาพร ดอนเลย

นางสาวสุดารัตณ์ ก๋าแก้ว

นางสุทิน ปัญจรักษ์

นางสุพรรณ มหิตธิ

นางสุพรรณ์ บุญศิริ

นางสุพรรณ์ สุริยะจักร์

นางสุพัชรี จิรรัตน์สถิต

นางสาวสุภาภรณ์ บุตรพรม

นางสุรีวรรณ์ อภิเดชกุล

นางสุวารี พวกเมืองพล

นางสาวสุวารี แสนธนโชคชัย



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสุวิมล เทพดวงแก้ว

นางโสรัจจะ บุณยะโสรัจจ์

นางหทัยทิพย์ มโนวงศ์

นางสาวหทัยวรรณ ตันหนิม

นางสาวอนงค์นาถ คำมูล

นางอรพิน กันธิยะ

นางอรวัลล์ อรัญสุวรรณชัย

นางสาวอรอุมา กุมมารบุตร

นางอรุณรัศมี ดอนชัย

นางอานงนุช ยาวิชัย

นางอินทิพร เผ่ากันทะ

นางสาวอิสริยา ราชคม

นางอุมาภรณ์ เหรัญญะ

นางสาวเอมอร เฮงวัฒนากุล

ดีเด่น 40

นายณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง

นายธนกร ปากองวัน

นายธีรยุทธ เกษมาลี

นายนพดล ชัยศิลป์

นายนักขัต เสาร์ทอง

นายนิวัฒน์ ธะนะบุญยัง

นายปรเมศวร์ ขัติยะ

นายปาริชส์ ผัดผ่อง

นายปิติพล คำปันพรหม



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นายไพฑูรย์ คำพุธ

นายไพบูลย์ ธรรมวิชัยพันธ์

นายรัฐพล แยงพงษ์

นายราเชนทร์ เลาะเหลางาม

นายวิทยา เหล่าวงศ์เจริญ

นายวินัย มูลจ้อย

นายสมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ

นายสมศักดิ์ สนิท

นายสวัสดิ์ แก้วประการ

นายสุเทพ ปัญญา

นายสุพัฒนพงศ์ ชุ่มเมืองเย็น

นายอรรถพล เชิดชน

นายอรรถพล เตจาคำ

นางกรรณกนก กิตติธีรานุรักษ์

นางกัลยา เขื่อนเพชร

นางสาวกัลยาภัสร์ เขื่อนเพ็ชร์

นางเกศสุดา อินหลาน

นางขวัญฤทัย คำพุธ

นางสาวจงรักษ์ ชำนาญยา

นางจันทร์ฉาย บุญรสศักดิ์

นางสาวจิตรลดา เตชะสืบ

นางชญาดา ไชยวรรณ์

นางสาวชลันธร ไชยเมือง

นางฐิติรัตน์ ศรีเสาวลักษณ์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวณิชชาภัทร แสงงามเมือง

นางถนอม มงคลผิวทอง

นางทัศนีย์ ทุ่งวงค์

นางธัญญามาศ ฟูวงศ์สิทธิ์

นางสาวธัญสินี สุวรรณ์

นางสาวนันทวัน คำอ้าย

นางสาวนิราพร จันแปงเงิน

นางนุชจิรา พินทะ

นางเบญจพร จันทาพูน

นางประไพพร ชัยมินทร์

นางปัณรสี เชื้ออินต๊ะ

นางปาริชาติ เชิดชน

นางสาวพรพรรณ คำมะยอม

นางพัชรินทร์ ศรีจันทร์

นางพิมพา วีระคำ

นางสาวพิมลพรรณ พรหมบ้านสังข์

นางสาวเพ็ญพิชญา จอมคำ

นางสาวเยาวลักษณ์ นารินทร์

นางสาวรัตติยาพร วังมณี

นางสาวราวดี ศรีวงค์วรรณ

นางรุจีรัตน์ พลอยเหลือง

นางวณิชยา บูรณประภาพงศ์

นางสาววรรณิภา ลาโต

นางสาววริญญา กันยะธง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาววิบุศยามาศ ทิพย์เมธนวนิช

นางศรัณลักษณ์ มุนิจารวัฒนกุล

นางศรีวรรณ กันติ๊บ

นางศศิธร ธิวงศ์

นางสาวศิริลักษณ์ เผ่าแสง

นางสาวศิริลักษณ์ สุยะ

นางสารภี นพคุณ

นางสาวสุรีรัตน์ วรรณสอน

นางอภิญญา ฟูวัน

นางสาวอุชุกร ปภังกรจิรทีปต์

ระดับดีมาก

ดีมาก 1

นายกรัณยภาคย์ ดวงทา

นายเกียรติชัย สุภามณี

นายจตุรพัฒน์ ประคำสาย

นายชัยพัฒน์ สุกิจจวนิช

นายเชิดศักดิ์ สมสวย

นายณพวรรธน์ รัชตพิสิฐกร

นายณรงค์ชัย ใจวงศ์

นายดนุพล ยอดคำ

นายทวี ครึ่งธิ

นายธงชัย ตั้งจิตต์

นายธงชัย ตันต้าว

นายธนพงศ์ ศรีศุภชัยยา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นายธนยศ กุลวงค์

นายธวัชชาติ เก้าเอี้ยน

นายนพภนัย เลิศวงศ์ทรัพย์

นายนรงค์ อุปันโน

นายนิกร สีตา

นายนิธิศ ทาคำ

นายนิรุธ อินต๊ะ

นายบรรจง ปะสาวะโพธิ์

นายบุญมี นิลหุต

นายประภาส อภิญญาวิศาล

นายประยูร โปราหา

นายพลาพัฒน์ พิงคำขา

นายพิพัฒน์ สุยะเพี้ยง

นายภาคิน เมืองวงค์

นายรัตนวัชร์ พัฒนพลรัตน์

นายเรืองเดช พุทธวงค์

นายฤทธิรงค์ ลีคำหมง

นายวรวิช สุวรรณทา

นายวิวัฒน์ เงินแท้

นายสมคิด แสงดาว

นายสมจิตร์ ศรีจันทร์ดี

นายสันฐิติ ขันติวงศ์

นายสุภเรต วงษ์พุฒ

นายเสถียร วงศ์ประเสริฐ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นายอดิเทพ ทองประไพ

นายอำนาจ พันธ์พิทักษ์

นางกรรณิการ์ ธิป้อ

นางกรรณิการ์ อินต๊ะขัน

นางสาวกัญญามาส สะท้านพายัพ

นางคนึงนิตย์ ตาคำนิล

นางสาวจันทร์ทิวา ศรีคำวัง

นางจันทร์เพ็ญ สายทองเถื่อน

นางจิรัตติกาล ไพศาลยศกุล

นางฉวีวัชร คีรีแก้ว

นางชนิตา สมศักดิ์

นางชมพูนุท จันแสงพูน

นางชื่นจิตต์ แดงจันทร์ตา

นางญาณณิศา จิตต์พาณิชย์

นางสาวญาณิชศา พงศ์พูคำ

นางสาวณัฐพร ใจอิ่นแก้ว

นางณัฐภัค ไฝทอง

นางสาวณิชาภา มณีรัตน์

นางสาวดลณพร ปงปัญญายืน

นางสาวดาริกา ธิคำ

นางทศพร เตชะอัตตกุล

นางธรรญชนก หนูใหญ่

นางสาวธัญวรัตน์ จักคำบาง

นางสาวธารินี กิติศรี



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางนงคราญ วงค์มูล

นางนภาพร จันต๊ะขัติ

นางสาวนฤมล เทือกตา

นางบุศรินทร์ ตันภิบาล

นางสาวเบญจวรรณ สุตะวงค์

นางสาวประจักษ์จิตต์ คำบุญส่ง

นางประภาพรรณ จันทร์เงิน

นางปรียนันท์ พิชัย

นางปรียากมล ชัยมงคล

นางเปียทิพย์ ชัยมณี

นางพรรณี มีหนัก

นางสาวพิทธิยา ศรีบุญเรือง

นางพิมพกานต์ อบอุ่น

นางสาวภัสสรา ประดน

นางสาวมัณฑนา บุศย์เมือง

นางสาวรัตนประภา สายปัญญา

นางราณี ต๊ะต้องใจ

นางราตรี บุลประเสริฐ

นางสาวรุ้งลาวัลย์ กาวิละ

นางเรศนภา กาวิโล

นางสาวลักษิกา ศุภลักษณ์พิทักษ์

นางวนิดา จันทรศรี

นางสาววราพร คำมั่น

นางสาววราพร ปิงยอง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาววราภัสร์ ฐิติรัตนสกุล

นางสาววลัยพร นันทะไสย

นางวาสนา ณัฐพงศกรณ์

นางสาววิไลพร ชมภูแก้ว

นางศิริพร มณีวงษ์

นางสาวศุนารินทร์ อินถา

นางสนธยา ศรีจันทร์

นางสมจิตร จาอินต๊ะ

นางสมพร เกษม

นางสมสมัย นาใจ

นางสาวสายทอง ไชยวงค์

นางสาวสายนที คำป้อ

นางสายรุ้ง แสงรัศมี

นางสายสุนี ชุ่มมงคล

นางสินีนาฎ ตามวงค์

นางสาวสิริพร ศรีธิ

นางสุคนธ์ทิพย์ มาบุตร

นางสุนีย์ ดอนลาว

นางสาวสุปรียา สมวรรณ

นางสุพิชญา เทย์เลอร์

นางสุพิศ ประยงค์

นางสาวสุรัสวดี เกาฏีระ

นางสุรีย์พร ขันบุญ

นางโสภา ไชยแก้ว



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวอภิญญา กันติ๊บ

นางอรธิมา ดวงสุวรรณ

นางอรนิสา ยอดยา

นางสาวอรวรรณ จันโย

นางอรัญญา โนอินทร์

นางอัจฉราภรณ์ อินต๊ะรัตน์

นางอัญชลี พลเยี่ยม

นางอัญชิษฐา ศรีเกื้อกูล

นางสาวอาภากร สุภาศรี

นางอารีรัตน์ มณีรัตน์

นางอำไพ รักษ์คมนา

ดีมาก 2

นายเกียรติชัย อรุณจิตติ

นายไชยวุฒิ อุดมเดช

นายไตรภพ เดชอุดม

นายธนาพล ชัยวงศ์

นายธีระพล เลิศสงคราม

นายบุลกิต วงศ์หาญกล้า

นายปกรณ์ รักสุข

ว่าที่ร้อยตรี ปริวัฒน์ พิเคราะห์

นายพินิจ ศรีใส

นายภรณ์ภิรัฐฎา ไชยลังการ

นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ์

นายมานพ สารใจ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นายเริ่ม ยอดคำ

นายสันติ แก้วจำปา

นายสำราญ ศิริ

นายอัมรินทร์ ชมภูนุช

นางสาวขนบพร ธิมาไชย

นางจันทิมา นิ่มยี่สุ่น

นางจารุณี ธนอัศวนนท์

นางสาวชญานิน ทะนน

นางสาวชนกพร ใจปินโต

นางชยุตา สาตราคม

นางชุติพันธ์ เล้ากุล

นางสาวณัฐนรี ธรรมโก

นางสาวดวงแก้ว วงศ์บุญชัยเลิศ

นางทองคำ ศรีผาย

นางธิดาพร นาต๊ะ

นางสาวประภาศรี ทิพย์อุทัย

นางสาวปริชมน ไชยวงศ์

นางสาวปริยานุช กุมาระ

นางสาวปรียา อินทะนิล

นางปาณิสรา แสงคุณปัญญา

นางสาวเปรมจิต ตาสอน

นางผ่องพรรณ นาคาวงษ์

นางสาวพรรณธิวา แต้มลึก

นางพัชรีย์ นามลังกา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางพีรญา ดีจริยา

นางสาวเพ็ญนภา ปินตาเป็ก

นางภัคพร มังคลาด

นางภาวินี หมื่นมูลกาศ

นางมยุเรศ เรือนมูล

นางสาวมัตติกา นวลแพง

นางสาวยุวดี หัตถกอง

นางโยษิตา ปณะการ

นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม

นางรัตนา เบ็ญชา

นางเรณู โพธิปัญญา

นางสาวลวิตรา จตุนาม

นางสาววัชราภรณ์ เงินปุ่นนาค

นางสาววัฒจนา จอมจันทร์

นางวาทินี เลิศพิทักษ์พงศ์

นางสาววิรันตรี ก๋าใจ

นางวีรวรรณ เทพบินการ

นางสาวศิริพร เรือนมูล

นางสาวสรัญญา อุ่นสาร

นางสินาพร จันทร์ปัญญา

นางสุกัลยา จันทาพูน

นางสาวสุชานาถ ชัยวงศ์

นางสาวสุพัฒชญา วิไล

นางสาวสุภาวดี ภูสันติสกุลวงศ์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางเสาวลักษณ์ แก้วหน่อ

นางสาวหยดฝน โรจน์คำลือ

นางอมรรัตน์ เงินทอง

นางสาวอัจฉรา ทะระมา

นางสาวอารีรัตน์ ใจหาญ

นางสาวเอมิกา สมบูรณ์

ดีมาก 3

นายกมล ไชยชมภู

นายกันตพงศ์ เรียวสงวนวงศ์

นายจักรวาล อยู่ภู

นายเฉลิมชัย ธรรมบัณฑิต

นายชัชวาล ตั๋นคำ

นายชาญชัย ผิวสอาด

นายเชฏฐา ชัยเนตร

นายณรงค์ฤทธิ์ คงหมั้น

นายธงชัย เมืองคำ

นายธนกฤต ทำของดี

นายธนสาร ขาเลศักดิ์

นายธนารักษ์ แสงอ้น

นายธีรยุทธ ไชยฤทธิ์

นายนวิน ณ เชียงใหม่

นายบุญค้ำ แสนช่างไม้

นายปรีชา มะโนยศ

นายพงศกร อินยม



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นายพงษ์ศักดิ์ นาต๊ะ

นายวชิรพันธ์ กว้างไพบูลย์

นายวทัญญู สุตะวงค์

นายวสันต์ชัย ใจกลม

นายวิชัย ภิระบรรณ์

นายวินัย กุลธารี

นายศิรบัญชา วุฒี

นายสมบูรณ์ วงศ์ทิพย์

นายสิทธิชัย ชัยสิทธิ์

นายสุชาติ วงศ์ชัย

นายสุพจน์ วิชา

นายหริรักษ์ หอมพูลทรัพย์

นายอนุภาพ ภูหลัก

นายอนุวัตร ฟูเฟื่อง

นายอภินันธ์ คันธะวงค์

นายอิทธิพล ประเสริฐ

นายเอกสิทธิ์ บุญเลา

นางสาวกนกทิพย์ อิ่นเอ้ย

นางสาวกนกพร จงจำรัสศิลป์

นางสาวกรรณิการ์ ภู่ตระกูล

นางสาวกฤติกา ต๊ะต้องใจ

นางสาวกฤติกา สุภารินทร์

นางกฤษณา พุทธวงค์

นางสาวกันยามาศ ชัยยาสม



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางกัลยา พิมพา

นางสาวกัลยา อุ่นนันท์

นางกุลลดา นันต๊ะรัตน์

นางสาวเกษร ณ ทอง

นางสาวเกษสุดา ยถาธนากุล

หม่อมหลวงขนิษฐา ศุขสวัสดิ

นางขวัญนา เพชรประดับ

นางสาวขวัญฤดี เวียงเกตุ

นางสาวขวัญฤทัย อิ่นคำ

นางสาวจรรยารักษ์ คำปัญโญ

นางสาวจิตราภรณ์ ไชยสมบัติ

นางจิรนันท์ มากปรางค์

นางจิรพรรณ ไชยนันท์

นางสาวจิรัชยา ช่วยบ้าน

นางสาวจิราวรรณ หินเขียว

นางสาวจีรวัจน์ เอี่ยมสงคราม

นางสาวชนัญทร์ฎา นามวงศ์

นางสาวชนาพร ยองเพชร

นางสาวชนิกานต์ ยะบึง

นางสาวชัญญาภัค สุนทรพฤกษ์

นางสาวณัฐณิชา บุญมา

นางณัฐนันท์ มโนคำ

นางณัฐภัทร ใจทา

นางณัฐรตา ตาจันทร์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางดวงดาว แก้วประภา

นางทิพากร ศรีชัย

นางสาวทิวาทิพย์ มั่งทวีสิน

นางสาวธนาภรณ์ ชัยวงค์

นางสาวธัญลักษณ์ เฉียบแหลม

นางสาวธารารัตน์ ข้าวสามรวง

นางสาวธีรนาฎ ปัญญายม

นางสาวนฤมล กาวินคำ

นางนวลจันทร์ อินทิแสง

นางสาวนัชชา อภิชาติปิยกุล

นางสาวน้ำฝน บุญเป็ง

นางสาวนิตยา จันทร์เป็ง

นางสาวนิภาพร เรือนแก้ว

นางนุชนาฏ อักษรศิริ

นางสาวเนตรนภา ผัดดี

นางสาวเบญจมาศ จำปานคร

นางสาวปณิฏา เหมวรรธนบูรณ์

นางปราณี พิมพาสาร

นางปริม ปิยะโกศล

นางปาณิศา ค้าแก้ว

นางปาณิสรา ตันวุฒิ

นางสาวปานตา เขื่อนแก้ว

นางปิยะรดา เขื่อนรอบ

นางพรพรรณ์ ปันมูลศิลป์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางพรสุดา จินดารัตน์

นางพศิกา จันทร์สมบัติ

นางสาวพัชรพร จันต๊ะขัติ

นางสาวพัชราภรณ์ วงค์จันทร์เสือ

นางสาวพิชญากร ฟุ้งพิริยะ

นางสาวพิชามญชุ์ บุญสุระ

นางสาวเพ็ญจิรา ฟ้าประทานกุล

นางเพลินพิศ คำดี

นางสาวภัทรียา นภาลัย

นางมนัชญา มาลารัตน์

นางมยุรี หมั่นคิด

นางสาวมัลลิกา จันทะภา

นางสาวมาลินี จินโกษ

นางสาวมินตรา แก้วหล้า

นางสาวเมธาวี เจริญทรัพย์

นางสาวรัตนาภรณ์ ใจสม

นางราตรี วัฒนาธร

นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาบุญ

นางลำดวน ไชยวัน

นางวรางคณา สมร่าง

นางวัชราภรณ์ วิชชุกร

นางสาววัชราวรรณ โพธาพุทธิพันธ์

นางวันทนา มหานิล

นางวิภาวดี จินตนา



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางวิมลภรณ์ จอมน้อย

นางวิไล อาศิรอารัมภ์

นางสาวศรีสุข เหมวรรธนบูรณ์

นางสาวศศิภา เวียงโอสถ

นางศิริพร สอนเผ่า

นางสาวศุภมาส สารวรรณ์

นางสาวสกุลรัตน์ ดะนัย

นางสมศิริ ปินตาอุด

นางสาวสหัตทยา เขียวทิพย์

นางสายเสน่ห์ เขื่อนแก้ว

นางสาวสาวิตรี บุญเรือง

นางสาวสิรินพร ศิริกุล

นางสาวสุชัญญา ยั่งยืน

นางสาวสุภวรรณ พลอยขาว

นางสาวสุภัค จอมพงษ์

นางสาวสุภัสสร แสงพิชัย

นางสุวยุคล มหาปรีชาวงค์

นางสุวิมล แก้วประสิทธิ์

นางสาวโสภา เจ็นจัด

นางสาวหทัยรัตน์ ยาวิชัย

นางสาวอนงค์ ไชยศักดิ์

นางสาวอภิสรา จงพิทักษ์รัตน์

นางสาวอมรรัตน์ ปินคำ

นางอรวรรณ จันเลน



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวอรวรรณ ศรีหมื่น

นางสาวอรอนงค์ เครือตา

นางอรัญญา เขื่อนแก้ว

นางอรัญญา ฤกษ์กำยี

นางอรุวรรณ ทวีกสิกรรม

นางสาวอัปสร เหมนาไลย

นางอารุณ เชื้อเมืองพาน

นางสาวอินวดี อดทน

นางสาวอิสรีย์ สัสสินทร

นางสาวอุบลวรรณ อัฏฐเมธา

นางอุไร หน่อแหวน

ดีมาก 4

นายกิตติชัย ปัญญาวรรณ์

นายเกรียงไกร แก้วสอน

นายจารุวัฒน์ สุอาราม

นายจิรายุทธ์ เต็มเสาร์

นายฌาณทัศ เสาร์รังษี

นายณพรรณอร กิตติกรณ์รัตน์

นายณรงค์ศักดิ์ วันดี

นายณัฐพงศ์ กาศเมฆ

นายณัฐพงศ์ คำนา

นายทรงพล นารินทร์

นายทินวัฒน์ ยศชูสกุล

นายธนบวร ปาประมูล



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก
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นายธัชนนท์ มุ่งเครือกลาง

นายธีรพงษ์ อินต๊ะเนตร

นายนพรัตน์ หมอยาดี

นายบุญธรรม จักรสมศักดิ์

นายปรีชา พิชิตคีรี

นายพัฒนพงษ์ คำปิน

นายวิศรุต ทิพย์อ้าย

นายอัมฤทธิ์ ทิศอุ่น

นางสาวกนกวรรณ ทะนันชัย

นางสาวกฤติมา ธีราประภาเศรษฐ์

นางสาวเกษริน จินะ

นางสาวขนิษฐา คุณารูป

นางคณิต หมื่นศรีภูมิ

นางคมคาย สุทธมงคล

นางสาวจุฑาทิพย์ มาลัย

นางสาวจุฑามาศ สิทธิขันแก้ว

นางสาวเจนจิรา นามวงค์

นางสาวชมพูนุช อินทนนท์

นางสาวฐิติพร สายเขียว

นางณชญาดา กปิลกาญจน์

นางดรุณี ทะอินทร์

นางสาวดวงฤทัย เขื่อนแก้ว

นางสาวดาริกา โลมกระโทก

นางสาวตรีชฎา วงษ์ขาว
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นางสาวทราภรณ์ สุธรรมมะ

นางทัศนาภรณ์ ชัยแก้ว

นางสาวน้ำฝน ศรีปัญญา

นางสาวนิตยา ขวัญจันทร์

นางสาวนิตยา นิติสิทธิ์

นางสาวนิตยา ปราบภัย

นางนิภา อนุลม

นางบรรจง ปิงสุแสน

นางสาวเบญจมาศ จาระณะ

นางสาวปภาวรินท์ ทิพย์หมึก

นางสาวประภัสสร บุตรพรม

นางประภาศรี ใจกล้า

นางปราณี จันธิมา

นางสาวปิยะนันท์ ทองสุข

นางพรศิริ อาธิเสนะ

นางพัชรี จักรสมศักดิ์

นางพิกุลทอง ชมภูแก้ว

นางพีระดา ชัยวรรณะ

นางสาวพุทธรักษา สุทธิพรมณีวัฒน์

นางสาวภัคควดี อุทธิยา

นางสาวมณฑิรา ธนสารพิพัฒน์คุณ

นางมธุรส คงสุข

นางมยุรี มั่งคั่ง

นางมัณฑนา เทศสิงห์
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นางรมย์มณี พลสาร

นางรัตติกาล ต๊ะต้องใจ

นางลำดวน ปะสาวะโพธิ์

นางสาววสี ยะกันมูล

นางสาววันวิสา ประใจ

นางสาววิภาดา พรหมสอน

นางสาววิลาวัลย์ สุริยะ

นางสาวศรีพริ้ง วาสินสันติ

นางศิริลักษณ์ ลือชา

นางสาวศิริลามณี ช่างเก็บ

นางสาวสนธยา แก้วมหาคุณ

นางสาลินี คิดดี

นางสิริพร ศรีดวงใจ

นางสาวสิริวรรณ อินคำปา

นางสุเกศ สุภาศรี

นางสุจินดา ศรีวิชัย

นางสาวสุธิดา การัตน์

นางสุวรีย์ อุดขา

นางสาวเสาวลักษณ์ สิริลักษณ์

นางแสงเดือน วินทา

นางสาวโสพิศ วิเศษณ์

นางสาวหยาดอรุณ ลาพาแว

นางสาวอภิชญา กาวี

นางสาวอรียา แซ่จ๋าว
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นางอรุณี สงบ

นางอำไพ ป้องคำ

นางอุบล อุทธิยา

ดีมาก 5

นายกฤษณพงศ์ ทัพซ้าย

นายกิติ น้อยเรือน

นายเกรียงไกร พันธุระ

นายจักรกฤช สถาอุ่น

นายจักรกฤษฎิ์ สร้อยแก้ว

นายจักริน คงเจริญ

นายจำนงค์ น้อมนบ

นายจำรูญ ตะไนย

นายจีรพงษ์ ใจวงศ์

นายชยาวัฒน์ เนื่องเดช

นายฐานันดร์ นรชาติวศิน

นายณรงศักดิ์ คำวงษา

นายณัฐยุทธ์ ขุนติ๊บ

นายทินกร ใจเครือคำ

นายทินกร อินเทพ

นายธนาวุฒิ แก้วปัญญา

นายธีระยุทธ วงค์ชัย

นายนพรัตน์ โนนคำ

นายประกาศ ทนทาน

นายประดิษฐ์ มีสา
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นายประหยัด หินทราย

นายปุณยกร พันธุ์แก้ว

นายพงศกร หัวนา

นายพิเชษฐ์ พรมตัน

นายเพียร ดีพาส

นายภัทรกร ต๊ะต้องใจ

นายภัทรธร วงค์ไชย

นายภาณุพงษ์ ชัยชนะ

นายภาสกร บุญสิริมงคล

นายยศกร อินทะรังษี

นายเรือพงศ์ แสนทิยะ

นายฤทธพล มณีธนวัฒน์

นายวิชัย อ้วนวุฒิ

นายศรัณย์ ธีรอภิศักดิ์กุล

นายศักย์ภูริช วรเศรษฐ์ชุติกุล

นายศุภกร นันท์ธรภัค

นายสนธยา นพคุณ

นายสมนึก แซ่ตั้ง

นายสุพล ทิพย์อ้าย

นายสุรชัย พิชคำ

นายอนันท์ ดวงอินต๊ะ

นายอนุชิต มโนวงศ์

นายอนุรักษ์ สุริยะจักร์

นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะยศ
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นายอรรถพล โพธิป้อม

นายอรุณ เพ็ญสุวรรณ

นายอิ่นแก้ว สิงห์แก้ว

นายอินทนันท์ จันปวนหาร

นางสาวกนิษฐา ชอบจิตต์

นางสาวกรกมล ประทุมคำ

นางสาวกรติกา ปันไชย

นางสาวกฤษณา โนราช

นางกัญจนากร เทพวงศ์

นางสาวกาญจนา กันทะวงค์

นางกาญจนา ใจทน

นางสาวกาญจนา ช่างทำนา

นางกิตติ์รวีร์ บุตรชาลี

นางสาวกุลิสรา ซ้องกา

นางสาวเกตุสุดา จันระวังยศ

นางเกศรินทร์ ราชคมน์

นางเกศินี พันธ์ประยูร

นางจริยา อินเทพ

นางจริยาพร ขันแก้ว

นางสาวจันทร์จิรา โรจนคีรีสันติ

นางสาวจารุวรรณ ไชยเม็ง

นางจินตนา อินสม

นางจิราภรณ์ กาฬสุวรรณ

นางสาวจิราภรณ์ แสนทอน
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นางสาวจุฑามาศ ใจกุย

นางจุรีรัตน์ เงินท๊อก

นางจุไรรัตน์ ใจหล้า

นางจุฬารัตน์ โค้วประเสริฐสุข

นางเจษฎาภรณ์ สิงห์ทร

นางสาวชฎาพันธ์ แปงชมภู

นางสาวชนกนันท์ คำอ้าย

นางสาวชนกนันท์ เจ็นจัด

นางสาวชไมพร ธนะกุลมาส

นางสาวชลากร มีความรัก

นางสาวโชติกา นำอินทร์

นางโชติกา มากทอง

นางฐิติพร ทาแกง

นางสาวณชญาดา สันธิ

นางสาวณัชชา พุ่มศฤงฆาร

นางสาวณัชชารีย์ พรหมเรืองฤทธิ์

นางสาวณัฏฐิรา ปาลี

นางสาวณัฐกานต์ คำชมภู

นางสาวณัฐธยาน์ ฤกษ์ศุข

นางสาวณัฐธิดา ทองคำ

นางสาวณัฐธิดา แสนสล่า

นางดวงดาว เตชะนันท์

นางดวงนภา นรชาติวศิน

นางทัศนีย์ ชัยภูวนารถ
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นางทัศนีย์ ชัยลังกา

นางทัศนีย์ สุวรรณทา

นางสาวทาริกา ท่อนคำ

นางสาวธนภรณ์ อะโนมา

นางสาวธนิวรา อ่อนนวล

นางสาวธารทิพย์ บุญรอม

นางธิดารัตน์ เอกปัตต์

นางสาวนพมาศ วงค์รินทร์

นางสาวนฤมล ลือชา

นางนฤมล หอมดอก

นางนันทพร ยารวง

นางนันทา รุจิพจน์

นางนันทิดา ลือชา

นางสาวนันทิภร กองบุญเรือง

นางน้ำฝน มหาวงศนันท์

นางน้ำฝน มัฆวาล

นางสาวนิติภรณ์ ถาปนา

นางนิภาพร บุญเพียร

นางนิลปัทม์ ทิพวิชัย

นางนุศรา ราชเมืองมูล

นางบังอร ทนทาน

นางบุษรากรน์ มณีวรรณ

นางสาวเบญจมัย พลสารัตน์

นางสาวเบญจวรรณ อินต๊ะวิไล



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
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นางสาวประกายเพชร พิมพ์สกุล

นางสาวประพิมพ์ดาว คำดี

นางประภัสสร ไชยชนะ

นางประภาพร ใจมั่น

นางประภาพร แสงศรีจันทร์

นางปรานอม อิสระไพศาล

นางปัญจณี กันทะวงษ์

นางเผ่าทิพย์ ทะลือ

นางสาวพงษ์ลัดดา วงศ์สุวรรณ์

นางพจนาถ พรมตัน

นางสาวพนิดา ชมบริสุทธิ์

นางสาวพรรณทิพา มาทา

นางสาวพรรณพร พิงคำขา

นางพัชรินทร์ ดวงสุริยะ

นางพัชรินทร์ นุธรรม

นางสาวพัชรินทร์ มีจินา

นางพิกุล กองอินทร์

นางสาวพิกุล ยุคำมูล

นางพิชญ์พิมล หมื่นปัญญา

นางพิมพิไล แสนศักดิ์หาญ

นางสาวพิไลวรรณ กองมา

นางพิ้ว อินใจ

นางสาวพีชญา ดีงาม

นางสาวพุธิตา มาปะโท
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นางเพ็ญนภา ศิริธรารังสรรค์

นางสาวเพ็ญนิภา จำปาคำ

นางสาวไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิเมธา

นางสาวภัคจิรา มหาคม

นางสาวภัทริน ปุระตา

นางภาวนา ใจระวัง

นางภาวิดา หวังดี

นางสาวมณฑิญา ไชยวงค์

นางสาวมณีรัตน์ ใจรัตน์

นางสาวมธุริน ใจหงษ์

นางสาวมรกต สิทธิขันแก้ว

นางสาวมัดชาลี ค้าแก้ว

นางมาลาตรี นามวงค์

นางมุกดา ชนัฐปภากุล

นางยุพิน อินหลง

นางสาวเยาวภา อรินทร์เป็ง

นางเยาวลักษณ์ ไชยานนท์

นางสาวเยาวลักษณ์ เวียงคำ

นางรจนา จินะสิทธิ์

นางสาวรจิต จันทร์ประสิทธิ์

นางสาวรวิสรา ขยัน

นางสาวรักษยา คำดี

นางสาวรัตติกร พรหมมะ

นางรัตติกรณ์ สุดาจันทร์



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวรำไพณี วงศ์ชัย

นางสาวรุ่งนภา ตาเมือง

นางสาวรุ่งอรุณ แสงพอง

นางเรืองรอง เย็นใจมา

นางสาวฤทัยรัตน์ พรมจันทร์

นางสาวลัดดาวัลย์ หม่องพิชัย

นางลำดวล ใจอินผล

นางวชิตาลักษณ์ สวัสดิ์ปกรณ์

นางสาววรพรรณ เอื้อฐิติรัตน์

นางสาววรัตยา แก้วจินดา

นางสาววรารัตน์ เงินเย็น

นางวราลี นรรัตน์

นางวัลยา ชำหา

นางวารีนา สิริวชิรรัตน์

นางสาววารุณี นันตา

นางวารุณี วรพัฒน์

นางสาววิภาพร ชัยวรณ์

นางสาววิภาภรณ์ อินเทพ

นางสาววิมล สมควร

นางสาววิลาสินี อินเฟย

นางวิไลพร สุริยนต์

นางสาวศยามล มูลคำ

นางสาวศรัณทิพย์ คำมูล

นางสาวศรีทอน ชัยรัตน์
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นางสาวศันสนีย์ เขตกัน

นางศิริกาญจน์ คำศรีสุข

นางสาวศิริธัญญา ชัยวงศ์

นางศิริพร จุลเลศ

นางสาวศุทธิศจี อำมาตย์มณี

นางสกุลหญิง บุนนาค

นางสหัทยา อินทะวัง

นางสารภี ศรชัยปัญญา

นางสาวสาวิตตรี เติกคำ

นางสุจิตรา ณ น่าน

นางสุจินดา เตจ๊ะ

นางสุดาพร แก้วจันทรา

นางสาวสุธาสินี ลือใจ

นางสาวสุปรียา ระเรือง

นางสุพรรณี มณีปัญญา

นางสาวสุพรรษา รัตนการุณจิต

นางสุพิชฌาย์ ไพยะราช

นางสาวสุภัคพิม ชัยมูลมั่ง

นางสุภัสสร อิ่นเมืองแก้ว

นางสุมาลี ปทุมทิพย์สิริ

นางสุรีภรณ์ คำก้อแก้ว

นางสุรีย์วรรณ วรรณสม

นางสาวเสาวรัตน์ แสนศรี

นางสาวแสงเดือน นคร
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นางหัทยา พิลึก

นางสาวหัสยาพร พรหมเสน

นางสาวอดิภา เลิศทอง

นางสาวอติรัตน์ จิตตะ

นางสาวอนันตญา ผัดดี

นางสาวอมรรัตน์ สิงหะเสนี

นางอรทัย สิมะพรม

นางสาวอรนุช สุดเล็ก

นางอรัญญา วรรณคำ

นางสาวอัจฉราพร ยาวิเลิง

นางสาวอันทิกา ประเสริฐ

นางอัมพรรณ คณะวงค์

นางอัมพิกา แสงบุญ

นางสาวอาชัญญา ทองยา

นางอาณุลักษ์ ขันตี

นางอารยา สุทธนู

นางสาวอารียา ปานกลาง

ดีมาก 6

นายจรัญ ปินจันทร์

นายเจนพล แก้วกิติกุล

นายณรงค์ อินต๊ะศิลป์

นายณัฐสิทธิ์ เขื่อนแก้ว

นายทวีศักดิ์ พรรณมาตย์

นายธนากร ไชยา
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นายนิรุทธ์ หมูธิ

นายภาณุพงศ์ นันชัย

นายภูวดล มงคลดี

นายยุทธพงษ์ ก่อสร้าง

นายสุทธิพงษ์ สิมะพรม

นายเสฎฐวุฒิ ตันติเกียรติเจริญ

นายอดิศร มุขมณี

นายอภิชาติ เตชะอัตตกุล

นายอัครพล ดวงกุลสา

นายอาจหาญ กาญจนาอังกูร

นายอุทิศ กาฬสุวรรณ

นางสาวกนกพรรณ ช่างจัด

นางสาวกฤษณา สุนุมิตร

นางสาวกฤษณา แสงดาว

นางสาวกัญญาลักษณ์ สีสองสม

นางสาวกาญจนา จิตตะลม

นางกาญจนา ราชเมืองมูล

นางสาวเกสสุดา ใจมูลมั่ง

นางสาวจันจิรา เขียวอานา

นางจันตนา สิทธิขันแก้ว

นางสาวจันทร์จิรา ห่านตระกูล

นางจันทร์สวย บุญมาตา

นางสาวจารุตา ราชใจผิด

นางจิตรทิวา เทพวงศ์
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นางสาวจินตนา แสงเพชร์

นางสาวจุฑามาศ มะโนแบ้ว

นางจุฑามาศ มุ่งเครือกลาง

นางสาวเจนจิรา พยาใจ

นางสาวชมดาว ราวิชัย

นางชไมพร สุขกาย

นางสาวชวนพิศ หนูจันทร์

นางช่อทิพย์ ใจแข็ง

นางสาวฐิติชญา จันทร์เอ้ย

นางสาวณิชากร สุขยิ่ง

นางสาวธนันนิชา ทิพย์อ้าย

นางสาวธวัลรัตน์ นามดี

นางธารารัตน์ โชติศิริภัทรานนท์

นางธีรวรรณ ยอดคำ

นางสาวนรินทิพย์ นาระถี

นางสาวนลินี แก้วมะคำ

นางสาวนวียา บุญสุข

นางนันทภัค ศรีสว่าง

นางนิชกานต์ มณีวรรณ์

นางนิตยา พรหมณี

นางสาวบัณฑิตา วงค์งาม

นางสาวบุษบา ทะนุก้ำ

นางสาวเบญจมาพร ชุ่มเย็น

นางประทุมพร กาเรือง
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นางประภาพร ประจักษ์ทรัพย์

นางสาวประภาพรรณ จันพิบูลย์

นางปรางค์ บัวทองคำวิเศษ

นางปรารถนา วิยาพร้าว

นางสาวปริศนา พรมเชื้อ

นางปาริชาติ อบสุวรรณ

นางสาวปิยวรรณ คำวาง

นางสาวปุญชรัศมิ์ สิริกุลไพโรจน์

นางสาวปุณณดา ธนกิจพรปภา

นางเปรมยุดา ธรรมขันธา

นางพงษ์ฤดี วงศ์ษา

นางสาวพจน์วรีย์ ติยวลีย์

นางสาวพรนภา กันธิยะ

นางพรนัชชา ปันโน

นางสาวพรรณทิวา ใจอ่อน

นางพรวิมล ทิพย์ป้อ

นางสาวพัชรา ชุ่มเมืองเย็น

นางสาวพัชรินทร์ สิทธิกรรณ์

นางพัชรินทร์ อินต๊ะ

นางพัชรินธร ริกากรณ์

นางสาวพัชรี กันแก้ว

นางสาวพิชานี ลักษณานันท์

นางเพ็ชรี มานะศักดิ์

นางสาวเพ็ญนภา รีอิน
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นางเพ็ญประภา วุฒิช่วย

นางสาวภัฑราณิษฐ์ อัศวภูมิ

นางภาวินี กันดอก

นางมนัสนันท์ ซาวคำเขตต์

นางไมตรี หมื่นจันทร์

นางยุพา อรัญชัย

นางสาวรพีพร โนจิตร

นางรัชดาภรณ์ พัชรพิมล

นางรัชนีวรรณ เนาว์ชมภู

นางรัญชิดา ปุญญรัตนภากร

นางสาวรัตติกา อมรประชา

นางรัตนา ณะบุตรจอม

นางรัมภา นันท์ธรภัค

นางรุ่งทิพย์ ใจโลกา

นางรุ่งนภา ชัยศิลป์

นางสาวรุ่งนภา บุญเคลือบ

นางสาวฤทัยรัตน์ คำชื่น

นางสาววนิดา จันตัน

นางวรางคณา กองวงศ์

นางวราภรณ์ ปินจันทร์

นางสาววราวดี สุภาวิวัฒนกุล

นางสาววริษา หาญใจ

นางสาววัชราภรณ์ ปัญญาใจ

นางสาววันวิสาข์ จักรสาร
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นางสาววาสนา จินดาทจักร์

นางวิมล พันสถา

นางวิลัยภรณ์ ทองนาค

นางวิลาวัลย์ นาคนคร

นางวิลาสินี บุญลาภทวีโชค

นางสาวศศิกร ศิวพรวรรณากร

นางศิภัชรดา จันทร์ใจ

นางสาวศุทธินี บุญทา

นางสาวสดศรี ใจจุมปา

นางสมเพชร ชัยประดิษฐ์

นางสารินทร์ มหาวงศนันท์

นางสาวสุดาภรณ์ ดวงตาดำ

นางสาวสุธีนันท์ เหล่าหล้า

นางสาวสุปราณี กาบอ้อย

นางสาวสุภรัศมิ์ รัตนสุวรรณ

นางสาวสุภาพร แซ่ลี่

นางสุภาวัลณ์ ฟ้าคำตัน

นางสุรีย์รัตน์ แสนมหายักษ์

นางเสาวลักษณ์ ปัญญายม

นางแสงจันทร์ หาแก้ว

นางแสงเทียน จันทร์สว่าง

นางแสงอรุณ เชื้อเจ็ดตน

นางโสภา แก้วรากมุข

นางสาวโสวิชญา บุญแก้ว
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นางสาวหทัยรัตน์ ศูนย์กลาง

นางสาวอธิชา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

นางอนัญญา ไชยเลิศ

นางอนุตา หนุนการค้า

นางสาวอรทัย ศรีวิชัย

นางสาวอรอนงค์ กันแก้ว

นางอังคณา ลือชา

นางสาวอัมพร ใจวังเย็น

นางสาวอาภิสรา สุริคำ

นางอำไพ ศรีสุวรรณ์

นางอุดมรัตน์ เขื่อนเพชร

นางสาวเอมอร วงศ์ยศ

ดีมาก 7

นายกฤษณะพงธ์ สมพระมิตร

นายกฤษดา พละทรัพย์

นายกีรติ เชื้อเมืองพาน

นายเก่งกาจ อภิธนัง

นายเกียรติกำจร รู้ทำนอง

นายจาตุรงค์ ธะนาคำ

นายฑีฆาพิพัฒน์ มาภิรมย์

นายณฐกร เพ็งพ่วง

นายณัฐวุฒิ วรพันธ์

นายทศพร เทียมพันธ์

นายธนกฤษณ ทองศิริพงศ์
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นายนครินทรฺ์ ยันตะบุศย์

นายบุญธรรม ลาชี

นายประเสริฐ เลิศย่างขจร

นายปิยะณัฐ สินธุ์ญา

นายพนัส สิทธิยศ

นายพิชญ์วิทย์ บุญนำ

นายพิทักษ์พงศ์ โสภี

นายพิษณุพงษ์ ดวงคำ

นายภาคิน สุวรรณรินทร์

นายมนูญ ฟองนวล

นายเมธี จินดารัตน์

นายวชิระ หน่อแหวน

นายวนัส อินปรา

นายวรภพ ดีอิทธิกุล

นายวริศ นรรัตน์

นายวิทวัส แสนมา

นายวิรัตน์ สอนอาจ

นายวิวัฒน์ รุ่งแสง

นายวีระพงศ์ ดวงมณี

นายศิริพันธ์ ธิป้อ

นายศุกลวัฒน์ มงคลกุลผ่องใส

นายสยาม คำสีวาส

นายสยาม ช่างชอ

นายสันติพงษ์ เชอกอง
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นายสันทัด อินทนันชัย

นายสาธิต มุนินทร์

นายสามารถ จันทร์ฤทธิ์

นายสิโรดม มาดาวิศิษฎ์

นายสุขพงษ์ ว่องชาญอุดม

นายสุนทร ทะอินทร์

นางสาวกนกกร เทพวัง

นางสาวกนกฉัตร กาญจนนิตย์

นางสาวกนกพิชญ์ ก้างยาง

นางสาวกนกวรรณ เครือสุวรรณ์

นางสาวกนกวรรณ จำแน่

นางกมลลักษณ์ ไชยช่อฟ้า

นางสาวกรรณิการ์ เรืองดี

นางกรรณิการ์ สุวิชัย

นางสาวกฤตพร สันติชาติ

นางสาวกัญจน์ชญา นุ้ยนวล

นางสาวกัญญาภัค ไชยลังกา

นางสาวกันญาภรณ์ สุริยะฟอง

นางกัลยา ขันธปรีชา

นางกาญจนา กาจนุกูล

นางสาวกาญจนา ผุดผ่อง

นางกิตติยา สุดาจันทร์

นางสาวกิตติยา อ้นทองทิม

นางสาวเกวลิน ประเทิง
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นางคณัสนันท์ ศรีวรรณรมย์

นางสาวคนึงนิจ วงค์สุภา

นางคนึงนิตย์ อินต๊ะเนตร

นางสาวคันธารัตน์ แก้วใจกัน

นางสาวจตุพร พวงกุหลาบ

นางสาวจรีภา เชื้อทหาร

นางสาวจันทร์จิรา ปรีดิศรีพิพัฒน์

นางสาวจารุวรรณ ไสยยาพรม

นางสาวจิตภัส จินดาวงศ์

นางจิตรลดา ดีอิทธิกุล

นางจินดา ไชยสมบัติ

นางสาวจินตนา วงค์อดทำ

นางจินตนา ศรียา

นางจิรัชญา เต๋จ๊ะบุญ

นางสาวจิรัชญา วรรณสอน

นางจิรัฐนันท์ ปิติพัทธนันท์

นางสาวจิราพรรณ สุตันแก้ว

นางสาวจิรารัตน์ คีรีแก้ว

นางสาวจิริณี เนตรสุวรรณ

นางสาวเจณณัฐฐญา เรือนวงค์

นางเจียมจิตร์ คำภู

นางชนัญชิดา กันทา

นางสาวชมัยพร ท้าวกันทา

นางสาวชำมะเลียง ปรีชา
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นางสาวชุตินันท์ ไชยเนตร

นางฐาปณีย์ พรหมเมือง

นางฐิตาพร สุขเกษม

นางฐิตาภรณ์ ฉายไสว

นางสาวณัฏฐณิชา ไกรขจรกิตติ

นางสาวณัฐฑริกา บุญเรือง

นางสาวณัฐณิชา เขียวปัญญา

นางสาวณัฐนันทร์ สุบรรณพงษ์

นางสาวทิวามาศ รักวงค์

นางสาวธนัยรัตน์ จงประเสริฐ

นางธัญญลักษณ์ ปันตั๋น

นางสาวธัญวรัตม์ สารทอง

นางนงนุช คำนนท์

นางนงลักษณ์ มะโนชัย

นางสาวนพเก้า ศรีสุขอัยกา

นางนภาพร ราชวงศ์

นางสาวนาตยา พรมสง่า

นางสาวนาถสุดา คุ้มคณะ

นางนิรามัย วงค์คำ

นางสาวเนตรชนก บัวทอง

นางบรรจบ บุญมา

นางบังอร วงศ์ใหญ่

นางบุษรา คำปิว

นางประเทืองทิพย์ ไกรฤกษ์
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นางสาวปรัชญาณี หวานแช่ม

นางสาวปัณฑ์ชนิต ตรีสุวรรณ

นางสาวพจนา พงษ์พานิช

นางสาวพรพรรณ พรมชัย

นางพรพิมล ต๊ะต้องใจ

นางสาวพรพิมล เทพนิล

นางสาวพัชรินทร์ มินทะนา

นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ไชยา

นางพัชรินทร์ สรรพลิขิต

นางสาวพัชรี สาคำ

นางพัชรี อภิธนัง

นางสาวพัชรียา หลวงไผ่

นางสาวพิมพ์สุรางค์ คำหลวง

นางพิมลภรณ์ แก้ววรรณะ

นางสาวพีรดา โตด้วง

นางสาวพุทธรักษา สุมงคลธนกุล

นางเพชรา อารยธรรม

นางสาวเพ็ญนภา โพธิชัยเลิศ

นางเพียงใจ เต็มรัก

นางสาวภัทรจีรนันท์ วงศ์หวัน

นางภัทรวรรณ ปราบมะเริง

นางสาวภาณุมาศ อินทะจักร์

นางสาวภาวินี ดำรงค์

นางสาวมณีรัตน์ ทองเหลือ
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นางมาลัย พัฒนา

นางสาวมุกดา จันทยานี

นางสาวเมธาพร หินทราย

นางสาวยุพาพร ศรีดวงใจ

นางสาวยุวดี ดวงเทพ

นางสาวรัชฎาพร อิ่นคำ

นางสาวรัชดา ปัญญา

นางรัตติกร สุทธิประภา

นางรัตติยา เหลี่ยมแก้ว

นางรัตนา กัญญะวงค์

นางรำจวน เธียรเศวตตระกุล

นางรุจิเรข นางแล

นางสาวลดาวัลย์ มะโนตา

นางสาววนาพร คำพิละ

นางวรางค์รัตน์ พิบูลย์รังษี

นางสาววริยา ศรีภัทราพันธุ์

นางสาววริศรา ภิชัย

นางวารุณี อุดมพล

นางสาววิภารัตน์ วันดี

นางสาวศรัญญา โสภาณะ

นางศรีประพิศ บุญเจริญ

นางสาวศรีวรรณ์ ภิญโญจิตร

นางสาวศิลินดา กาเงิน

นางสาวศุลีมาส ใจคำ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสายสุดา เชื้อเมืองพาน

นางสุดา อักษรดิษฐ์

นางสาวสุนันทดา เขื่อนแก้ว

นางสุภาพร ใจหมั่น

นางสาวสุมินตรา อานุ

นางสาวสุรัญชนา ่รักสุข

นางสาวสุรีพร อ้อยหวาน

นางสาวสุวรรณา ตาคำ

นางเสาวรัตน์ คำงาม

นางสาวแสงเดือน ดวงปัญญา

นางแสงเดือน หมั่นผดุง

นางอรพิน จริยา

นางอริศรา เลือดสงคราม

นางสาวอวิสา บุญส่งเสริมสุข

นางสาวอัชฌา จิตตรง

นางสาวอัญชลี คำจ้อย

นางสาวอัมพกา สุริยอ้าย

นางอินทราพร ปาละบุญมา

นางอิสรญาดา พลเยี่ยม

นางสาวอุษณีย์ อิ่นคำเชื้อ

ดีมาก 8

นายกฤตภาส ภู่ทัยกุล

นายกฤษณะ พรชัย

นายกันต์กวี คำเขื่อน
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นายกิจการ กาวิโล

จ่าสิบเอก จำลอง พงศ์พันธ์ไพบูลย์

นายชัชวาล กระธง

นายณรงค์ แก้วหน่อ

นายณัฐดนัย มะลิวัน

นายณัฐธิกรณ์ คำมะโน

นายณัฐพล คำสด

นายณัฐภัทร เทพดวงแก้ว

นายดำรงค์ ช่วยแก้ไข

นายไตรภพ เผ่ากันทะ

นายถิรเดช ศรีชัย

นายทิวัตถ์ รัตนสุวรรณ

นายธราธร ก้างออนตา

นายนเรนทร์ฤทธิ์ บัวละวงค์

นายนาครวัฒน์ เทพปัน

นายปรัชญวัฒก์ คันธเสวี

นายปรัชญารัตน์ วงศ์ผา

นายพิเชฐ คำถาเครือ

นายพีรพงษ์ เมืองอินทร์

นายมานิต พัฒนา

นายฤทธิรงค์ บุญตันตา

นายวนิรุทธ์ หอเจริญ

นายวีรพรรณ อันท้าว

นายวุฒิยุทธ ตาลำ
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นายศตคุณ เสาร์สุวรรณ

นายศรัทธา ร่วมพิทักษ์กุล

นายสุทธิพงษ์ อินต๊ะแก้ว

นายสุรสิทธิ์ อนุรักษ์

นายอังกูร อุ่นเรือน

นายอัฐพงศ์ ฮวกนิล

นายอำนวย เขื่อนแก้ว

นายเอกลักษณ์ เตจ๊ะ

นางสาวกชกร สุทธิพงศ์

นางสาวกนิษฐา ยาสมุทร

นางสาวกมลชนก เดียรดาษ

นางกฤษฎาพร นันท์บัญชา

นางสาวกวินทิพย์ ศรีนวล

นางสาวกวินธิดา เรืองสัตวิวรณ์

นางกัลยรัตน์ ศรีหาบุต

นางสาวเกตุวดี รักชาติ

นางเครือวัลย์ กาวิล

นางจรรยา บัวละวงค์

นางสาวจารุณี รักชาติ

นางสาวจิตรลดา สมรัตน์

นางจินตนา ดอนลาว

นางสาวจิราภรณ์ ปองดอง

นางจิราวรรณ ใจเที่ยง

นางสาวจุฑามาศ พลเยี่ยม
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นางแจ่มจันทร์ วงษ์ใหญ่

นางสาวเฉลิมหญิง ฝึกหัด

นางชณัฐพร เชื้อเมืองพาน

นางสาวชบาไพร ลิทราย

นางสาวชลันดา ธรรมจักร์

นางสาวชลิตา จิยะพงค์

นางสาวชุติมณฑน์ วนาพันธพรกุล 

นางสาวณัฐทรี สมศรี

นางสาวณัฐธร มหาพรรณ

นางณิชาภัทร คิดเร็ว

นางสาวดวงกมล ธรรมลังกา

นางทัศพร สงฆ์สังข์วรณ์

นางทัศวรรณ เวชพสิษฐ์

นางทาริกา อำมาตย์มณี

นางธนัชญา ศาสตราคม

นางสาวธัญกร กิ่งเกษม

นางสาวธัญนันท์ พิยศ

นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ษา

นางนงค์นุช กันทะปัน

นางนงคราญ กระธง

นางนงค์ลักษณ์ แก้วพลิก

นางนงลักษณ์ กาศมณี

นางสาวนนท์ทวินัท ปันถา

นางสาวนภสร มาลารัตน์
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นางสาวนภัสชล มูลสถาน

นางสาวนวลจันทร์ คำแปง

นางนันทวัน เมืองแก้ว

นางสาวนันทิยา สุขพันธ์

นางสาวน้ำผึ้ง มูลอินทร์

นางนิตยา แอ่นปัญญา

นางสาวนิศารัตน์ เป็งเรือน

นางสาวนุสรา จันทร์มะโน

นางบุษบา หาญเลิศ

นางสาวบุษบา เดชะ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจวรรณ จอมปุก

นางสาวปฐมวดี พลนา

นางสาวปพิชญา เนียมพรมลี

นางสาวประกายทิพย์ ศรีชัย

นางประภากร เสาร์สุวรรณ

นางปัทมาภรณ์ อ้ายดี

นางปิยะดา หน่อแก้ว

นางปิยะนันท์ จินดาสถาน

นางสาวปิรินท์พร จินดา

นางสาวพนมพันธ์ ลีคำหมง

นางสาวพรทิวา พิณสาร

นางพรนิภา ออละมูล

นางสาวพรพรรณ มะโน

นางสาวพรพิมล แก้วมูล
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นางสาวพวงพร อุ่นเรือน

นางสาวพัชราภรณ์ ศิริบัวทอง

นางสาวพัชริดา แก้วประภา

นางสาวพัชรินทร์ ดวงแก้ว

นางสาวพัชรินทร์ เมืองอินทร์

นางพัชรี ถายะ

นางสาวพัชรี ธรรมยืน

นางพัชรี บุญยะรัตน์

นางสาวพิชญา ตาจุ่ม

นางพิชามญชุ์ หนูเล็ก

นางสาวพิมพ์ชนก ปันนะสาร

นางพีรดา โฆสิต

นางสาวพุทธชาด วงษา

นางเพ็ญจันทร์ พานแก้ว

นางเพ็ญนภา เครื่องสีมา

นางสาวภัทรทิยา ตาราม

นางสาวภานุชนาถ ยอดกระโทก

นางสาวมัลลิกา แสนยาวุธ

นางสาวยุภารัตน์ ไชยลังกา

นางเยาวลักษณ์ ใจบุญ

นางสาวรติพร วุฒิการณ์

นางสาวรตีมัทนา พรหมสมบัติ

นางสาวร่มฉัตร ไชยแก้ว

นางสาวระพีพร วุฒิช่วย
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นางสาวรัตติกาล พิยศ

นางสาวรัตน์ธนาพร ยองเพชร

นางสาวรัตนา เดชบุญมาก

นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงศร

นางสาวรุ่งธิวา แก้ววงค์

นางสาวลักษมี นะพะการ

นางสาววงศ์ผกา พรหมสูตร

นางสาววรรณา พุทธวงค์

นางสาววาทินี งามไข่น้ำ

นางวารุณี โนวิชัย

นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์

นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์

นางวิมลรัตน์ ชัยเดช

นางสาววิไลพร สานุมิตร

นางสาววิศัลยา ชาญสมุทร

นางสาวศิริภา คำมา

นางศุภลักษณ์ อิ่นแก้ว

นางสง่าศรี เนาวฤทธิ์

นางสาวสนธยา วรรณกูล

นางสวิตตา ภู่ทัยกุล

นางสายชล วงศ์ชัย

นางสาวสิริณัฏฐ์ สมร่าง

นางสาวสุกัญญา ตานี

นางสาวสุกัญญา สุริยน
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นางสาวสุฑาทิพย์ สารใจ

นางสุดธิดา ขุนวงศ์

นางสุธิรา กุลฉิม

นางสาวสุธีรา มงคลตรีรัตน์

นางสาวสุนัน เมืองมูล

นางสุนันทา ฉั่วตระกูล

นางสาวสุนีย์นุช บัวติ๊บ

นางสาวสุพรรณ ไชยวรรณะ

นางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนแก้ว

นางสาวสุภาภรณ์ สารกลม

นางสาวสุวิมล ตั้งสกุลเสริมศรี

นางสุวิมล แสนยาวุธ

นางแสงทอง สุวรรณ

นางอนงค์ ปาคำวัฒนสกุล

นางสาวอนัญญา ปอตา

นางอรพินทร์ อินต๊ะยศ

นางอรยา กิ่งเกษม

นางอรวรรณ สุวรรณ์

นางสาวอังคณาภรณ์ ปงกันมูล

นางสาวอัจฉรา วงศ์หล้า

นางสาวอารียา นันต๊ะรัตน์

นางสาวอารีรัตน์ ตุ้ยสุวรรณ

นางสาวอุบล ปัญญานะ

นางสาวไอรินทร์ เตชิตอังศุนิตย์
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ดีมาก 9

นายกรกฎ แก้วนา

นายกฤษกร หมั่นกิจ

นายกิตตินนท์ สงฆ์ชู

นายกิตติภพ ยาวิเลิง

นายไกรษร ท้าวน้อย

นายคมกฤต ก้อนแก้ว

นายจรัสพงษ์ รักประชา

นายชนาธิป ณ ลำพูน

นายชัยวุธ วิลัย

นายชินกร มาคำ

นายชุติวัต รุมพ์ฟ

นายณัฏฐ์ภวัต จิตต์ปรีชาญ

นายโตมร ศรีโยทัย

นายทวีชัย คำเพ็ญ

นายทวีพงษ์ วงศ์ดาว

นายทศพล เมืองอินทร์

นายธงชัย ผลดี

นายธนพล เฌอมือ

นายธนัตชัย แก้วปานัน

นายธนากร สุเดชมารค

นายธนาวุฒิ คำภีระ

นายธีรเชษฐ์ คำสาว

นายธีรพล ทนงกิจ
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นายธีรภัทร์ มหิทธาฟองกุล

นายนัฐพงษ์ ปันต๊ะรังษี

นายนิมิต อยู่ลือ

นายนิรันดร์ ศรีวิชัย

นายบรรจบ ใจระวัง

นายปิติพันธ์ เชื้อเมืองพาน

นายปุณณภูมิ สุทธนี

นายพงษ์ศักดิ์ รูปพรม

นายมนเทียร ต่อมตุ้ย

นายรัชชานนท์ อะโนมา

นายฤทธิ์ ช่างปัด

นายวงศ์วัฒน์ ปกรโณดม

นายวทัญญู เดชอุดม

นายวรสิทธิ์ สะโง้

นายวศินภัทร์ ไพศาลยศกุล

นายวัชรพงษ์ จอมจันทร์

นายวิทยา ตาดี

นายวิทิต แซ่ราจา

นายวิษณุ พุ่มโสภา

นายวุฒิภัทร ลีลาภยศ

นายศตวรรษ ขันต๊ะ

นายศิวารุธ มาชม

นายสถาพร มังคลาด

นายสมพร ทองดี
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นายสร้างสรรค์ ศิริกุล

นายสัญญา ปงลังกา

นายสิริพงศ์ มโนใจ

นายสุขธนเชษฐ์ กนกสิงห์

นายสุพล ยาวิชัย

นายสุรสิทธิ์ อ้อปิมปา

นายสุรินทร์ ศรีวรรัตน์

นายอรุณ ชัยวิริยานุรักษ์

นายอานัสนันท์ แสวงธรรม

นายอิทธิพล ทิพย์สุภา

นายเอกภูมิ ยาดี

นางสาวกชกร กองคำ

นางสาวกนกกาญจน์ เร่งเร็ว

นางสาวกนกพร จารุวรานนท์

นางสาวกนกรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล

นางสาวกรรณิกา มาละวรรณา

นางสาวกรรณิการ์ ตาขัน

นางสาวกรรณิการ์ อินยาวิเลิศ

นางกันย์จีรา ธนธีระบรรจง

นางสาวกัลยา คุณหงษ์

นางสาวกัลยา ย่างวินิจฉัย

นางสาวกิตติยา มารังค์

นางสาวกิตติยา สนิท

นางสาวกุลฉัตร ท่าดีสม



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวกุหลาบ พันธ์ประยูร

นางสาวเกศนภา นาใจ

นางเกศรินทร์ รัตน์น้ำหิน

นางสาวเกษรินทร์ ทะปะละ

นางขนิษฐา ปองดอง

นางขนิษฐา แสงเพชร์

นางสาวขวัญชนก อุ้ยแก้ว

นางสาวขวัญฤทัย กาวิชัย

นางสาวแคทรียา สุทธวงค์

นางสาวฆิม วงศ์เจริญรัตน์

นางสาวจงรัก เป็นมูล

นางจรรยพร รูปพรม

นางสาวจริญารัตน์ นิธิพิพัฒโกศล

นางสาวจันทมณี ภูรักษา

นางสาวจันทร์จิรา แก้วเกิด

นางสาวจันทร์จิรา สุเต็น

นางจันทร์แรม ศรีคุณ

นางสาวจามจุรี ศรีกันชัย

นางจารุเนตร แสนใจกล้า

นางสาวจิตยาดา พิพัทธราดล

นางสาวจินดา ไชยภูเขียว

นางสาวจินต์จุฑา สมบูรณ์

นางสาวจินตนา ช่วยแก้ไข

นางสาวจุฑารัตน์ ไร่ลือคำ
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นางสาวฉัตรวันเพ็ญ ม่วงสุข

นางสาวชญานิศ กระฎุมพร

นางชรินรัตน์ ธรรมกันทะ

นางสาวชาคริยา จันทะวงษ์

นางสาวชุดา ไพยารมณ์

นางสาวชุติมน ไชยปันดิ

นางสาวเชณิยา ปาโท้

นางสาวญานิกา อินต๊ะวงศ์

นางสาวณัฎฐ์ภัทร์ เหลืองธาดา

นางสาวณัฎฐา พันธุ์เพ็ง

นางสาวณัฐกาล มาลัย

นางสาวณัฐพร ตันเครือ

นางสาวณัฐรุจา ไชยเนตร

นางสาวณิชณภัทร โกเสนตอ

นางดรุณี ฉีตระกูล

นางดอกอ้อ กิตติวรศรีสกุล

นางสาวดาริกา คำกาน

นางสาวทรงพร ประวัง

นางสาวทองประกาย ชมกลิ่น

นางทัศนีย์ จินะธรรม

นางสาวธณิกานต์ ฉายอรุณ

นางสาวธนัชพร กิติทรัพย์

นางธัญญา กฤตสัมพันธ์

นางสาวธิดาพร มณีทิพย์
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นางสาวธิดารัตน์ จันทฤทธิ์

นางธิติมา ปิยวรวงศ์

นางสาวธิวาพร มงคลแดง

นางสาวธีรมาศ เจริญจันทมณี

นางนราพร เฉลยไตร

นางสาวนันภัส แซ่ฟุ้ง

นางสาวนาตยา อายุปัน

นางนารถรพี บัวเทศ

นางสาวนารีรัตน์ ก๊อใจ

นางนิตยา สถบดี

นางสาวนิยุตา กุมพันธ์

นางสาวนุชสรา อึ้งอภิธรรม

นางเบญจมาศ พันธ์พิทักษ์

นางสาวเบญจมาศ ยอดคำ

นางประภาพร เชื้อเมืองพาน

นางปวงพยอม วุฒิพุฒิ

นางปวีณ์นุช วงศ์ภักดิ์

นางสาวเปมิกา เลิศรัตนวงศ์

นางสาวเปียทิพย์ ลำปน

นางสาวพรชนก สุริยา

นางสาวพรชนิตว์ ใจทา

นางสาวพรทิพย์ ปินตาคำ

นางพรนภา ตะนะ

นางพรพรรณ ฟักสูงเนิน
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นางพรรณภรณ์ รวมจิตร

นางสาวพรรณราย ยันต์วิเศษ

นางสาวพลอยพิม เขื่อนเก้า

นางสาวพัชรพลอย วิราทนา

นางสาวพัชราภรณ์ มีทรัพย์

นางสาวพัชรินทร์ แท้ตระกูล

นางสาวพัชรินทร์ บัวนาค

นางสาวพัฒน์นรี ใจทา

นางพิชญ์ภิญญาณ์  เรืองกิจการ

นางสาวพิมพ์พิมล มะลิวัน

นางสาวพิมพร ใจปินตา

นางสาวพิมพ์วิภา วิชารัตน์

นางสาวพิมลพรรณ อิ่นคำ

นางสาวเพชรกะรัต จันตาวงศ์

นางสาวไพรประภา บัวแดง

นางสาวภัควฬิกา โรงสะอาด

นางภัททิยา สิทธิขันแก้ว

นางภัทรณิษา ณ น่าน

นางสาวภัทราวดี บุญธิมา

นางสาวภิรมณ คำนาค

นางสาวมนฤดี แปงใจ

นางยุพเยาว์ บุดดี

นางสาวระรินทิพย์ ไชยวงศ์เหล็ก

นางสาวรัชดา จันหลวง
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นางรัตนา วงค์คำฝั้น

นางสาวรุ่งทิพย์ เสนสาร

นางรุ่งทิวา เลาะเหลางาม

นางสาวรุ่งอรุณ กันธิยะ

นางรุจิรัตน์ ธิโนชัย

นางสาวลัดดาวัลย์ สมปันวัง

นางวรพักตร์ ศักดาคำ

นางสาววรัญญา อินทะวงศ์

นางสาววราพร จะมณี

นางวัชรี กันชัย

นางสาววัชรี นาระถี

นางสาววาดจันทร์ บริสุทธิ์

นางสาววาศินี มณีวงษ์

นางวิจิตรา เรืองจิต

นางสาววิภาดา วิริยาภรณ์ประภาส

นางวิภามาศ วงศ์ใหญ่

นางสาววิรากานต์ ดวงติ๊บ

นางวิลาวัลย์ สุฉายา

นางวิไลวรรณ จันทรา

นางสาวศรวณีย์ ชัยวงศ์

นางศรีเพ็ญ เขื่อนคำ

นางสาวศลิษา อัมพวะศิริ

นางสาวศิรินภา สิริโชติรุ่งโรจน์

นางสาวศิริพร จอมมงคล
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นางสาวศิริพร ศรชัยปัญญา

นางสาวศิริลักษณ์ พรมมาเอ้ย

นางสาวศุภกานต์ ชัยวงศ์

นางสาวศุภพิชญ์ อุสาใจ

นางสาวศุภสุตา นันทนพจน์

นางสาวสนธยา ขวัญอยู่

นางสาวสมปรารถนา ทรายหมอ

นางสาวสมฤทัย ใจขันธ์

นางสโรชา นภรัตสิริ

นางสาวสายสมร เพ็งแป้น

นางสายสวาท สันธิ

นางสายสุณีย์ โสวรรณา

นางสาวสุชาวลี ปันตัน

นางสาวสุณิสา อรุณศักดิ์

นางสาวสุดารัตน์ อัตถกิจมงคล

นางสุทธิพร แก้วก๋า

นางสาวสุทาทิพย์ ทิพย์สุภา

นางสาวสุธิดา เทพพิมาน

นางสาวสุนันทา โพธิ์ชุ่มชื่น

นางสาวสุภานัน ลีเจริญเกียรติ

นางสาวสุภานาถ วงสลี

นางสาวสุภาพรรณ คำเที่ยง

นางสาวสุภาวดี แสงบุญ

นางสาวสุรัตน์ดา ศักดิ์แสน
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นางสาวสุรีวัลย์ โล้พิรุณ

นางสาวสุวิมล กรจรัล

นางสาวแสงจันทร์ อาหงี่

นางแสงเดือน มาลัย

นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์สุวรรณ

นางหนึ่งฤทัย สมคำ

นางสาวอธิษฐาน ชิตานุวัฒน์

นางสาวอภิญญา จารุนัฎ

นางสาวอรวรรณ์ ก้างยาง

นางอสพาภรณ์ ตั้งจิตานุศาสน์

นางสาวอัญชลี ตันโน

นางอัญชลี วงค์ชัยทะ

นางสาวอัมรินทร์ ช่วยบ้าน

นางสาวอาริตา วงศ์เปี้ย

นางอารีย์ แก้วมะคำ

นางสาวอำพา ทศภานนท์

นางสาวอิสรีย์ วงค์แสง

นางเอวิกา แก้วกำเนิด

ดีมาก 10

นายเกียรติพันธ์ สุธรรมมา

นายขชล กันทะปัน

นายชัยวัฒน์ วงศ์มีเสรี

นายฐิติศักดิ์ ณคีรี

นายณัฐพงษ์ สิทธิอักษร
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นายทรงศักดิ์ ดีแก้ว

นายทิวา แก้วอ่อน

นายธนรัชต์ พรสวรรค์

นายธัชพล คีลาวัฒน์

นายนิเวศน์ โพธิ์ศรี

นายปฏิพัทธ์ ก้างออนตา

นายประดิษฐ์ สุขปัน

นายปฤษฎางค์ ศักดิ์สิทธิ์

นายปิยะพงษ์ นาชัยโชติ

นายพรพจน์ แสงแก้ว

นายพรศักดิ์ วงษ์เทพเตียน

นายพสิษฐ์ สิงห์สี

นายพูนทรัพย์ อินทนนท์

นายมนตรี ชัยกูล

นายรัฐธนันท์ กิตติวัฒนารัตน์

นายรัฐศาสตร์ วงศ์วุฒิ

นายวรากรณ์ หน่อคำ

นายวิทยา กันจู

นายวิรุฬห์ สมปาน

นายวิโรจน์ ตาแก้ว

นายวุฒิไกร สุขทอง

นายศรีศักดิ์ วงค์ชัยทะ

นายสมสิน บุญมา

นายสิรภาคย์ พลศักดิ์
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นายอานนท์ นายี

นางกนกวรรณ เกษรพรม

นางกนิษฐา อินต๊ะรัตน์

นางกรรณิกา จันทร์ต๊ะนาเขตร

นางสาวกษิลินทร์ มะโนชัย

นางกัลยา หงษ์คำ

นางกัลยาณี ใจประการ

นางเกศินี นายงาน

นางสาวเขมวณี ไชยปิน

นางสาวคมเดือน ช่วยสุรินทร์

นางจรัสแสง วงศ์โสภา

นางจันทกร มณีรัตน์

นางสาวจิราพร จันทร์อ้าย

นางสาวชญานิศ แก้วบุญเสริฐ

นางสาวชณิดาภา นันต๊ะแก้ว

นางสาวชนัญญา สุ่มสุข

นางสาวชนัฐปภา วีระแสง

นางชไมพร ตันหล้า

นางสาวณภัค ฟองการ

นางสาวทองหลั่น ทาแกง

นางสาวทัชชกร ธีระพงษ์

นางสาวธนออน กุลดี

นางนงคราญ สัมมาปฏิบัติ

นางสาวนวพร โลมากุล
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นางสาวนันทนัช บานใหม่

นางสาวนิตยา ชำหา

นางสาวนุชจรินทร์ ธเนศสกุลวัฒนา 

นางสาวเนรีรัตน์ อินเทพ

นางบงกช บัณฑิตศศิกุล

นางสาวบัณฑิตา ระลึก

นางบัวบาน เขื่อนแก้ว

นางสาวประกายดาว อินทร์บาล

นางสาวประภัสสร ทิพย์อุทัย

นางสาวปรีดาภรณ์ วงค์ชัย

นางสาวปรียานันทร์ ประเสริฐสิทธิ์

นางสาวพนอ ขยัน

นางสาวพนาวัน พรหมเผ่า

นางสาวพรทิพย์ สมรักอมร

นางสาวพรทิวา ตั้งวัชรโภคิน

นางพรนิภา สมใจ

นางสาวพรรณวดี ต๊ะวงศ์ชัย

นางสาวพิมพ์วดี อาษา

นางพิมสวี มะโนยศ

นางสาวมณหทัย หทัยดำรงวิทยา

นางสาวมนธิชา ตุ้ยสิทธิ์

นางสาวยศวดี ตะถา

นางสาวเยาวเรศ ธรรมจันตา

นางสาวโยธะกา พิทักสกุล
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นางระวีวรรณ สุวรรณศรีคำ

นางสาวรัตติกาล จันทร์เสาร์

นางสาวรัตนา รักพนาลี

นางสาวรัติกาล ไพยะราช

นางสาวรุ่งนภา ยาวิโล

นางลัคนา วงศ์จีน

นางสาวลัดดาวัลย์ ศิริแสน

นางสาววราภรณ์ กาบปัญโญ

นางสาววราภรณ์ เหล็กบังวัน

นางสาววราภรณ์ อินทะรัตน์

นางสาววัชรีพร เกษมราษฎร์

นางศรัญญา ยามี

นางสาวศรัณยธร อุปละกูล

นางสมหญิง พันธ์แก่น

นางสายสมร หมื่นสมบัติ

นางสาวสุจินต์ ภาคภูมิ

นางสาวสุชาดา สุขอร่าม

นางสุภมาส วงศ์ลังกา

นางสาวสุภาพร อบอุ่น

นางสาวสุภาลักษณ์ พันธ์ประยูร

นางสาวสุรีรัตน์ ภิระบัน

นางสาวหทัยรัตน์ นิยมาศ

นางสาวหอหยิน ตุง

นางสาวอนง สอนยามน
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นางสาวอภิญญา เทพรักษา

นางอรพินท์ ดาศรี

นางสาวอรวี ปัญญางาม

นางสาวอำไพ จัดแจง

นางสาวอินทิรา สุนทรสวัสดิ์

ดีมาก 11

นายกฤติน มีนวันเพ็ญ

นายกฤษฎิ์ ธนสุทธิชญา

นายกิตติ ก๋าวงค์

นายคณิน กาบิน

นายจักรพันธ์ กันธะนะ

นายเชิงชาย ชื่นชม

นายเชิดชัย ตรีกริชวัฒนา

นายฑวัต บุญญประภา

นายณัชพล วุฒิพรหม

นายณัฐกิตติ์ ไพสิฐพิบูลพงศ์พาณิชย์

นายทวีศักดิ์ ใจหล้า

นายธเนศ เชื้อเมืองพาน

นายธันวา บุญตูบ

นายธีรชัย พัฒนพงษ์ธรรม

นายธีรภัทร พิทักษ์ปรีดากุล

นายธีระ ฤทธิคุปต์

นายประสัน หมั่นการ

นายปรินทร์วงค์ วงศ์อารินทร์
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นายปุณณพัชญ์ สาแก้ว

นายผ่านโผน อุ่นหน้อย

นายพรศักดิ์ ตามวงค์

นายพรหมเมศร์ ตาแก้ว

นายพิจิตร ขุนเวชไวทยะ

นายพิรมย์ บุญต่อม

นายภาณุวัฒน์ ธุวะคำ

นายภูวสิษฏ์ โปราหา

นายมานพ ขัตติยะ

นายรังสิมันตุ์ ฉันทะ

นายรัตนพล ก๋าวงค์

นายรุ่งโรจน์ สมเพชร

นายวรวุฒิ คำเรือง

นายวิชิต พันธ์ศรี

นายวิทรรศนะ ลิ่มลิขิต

นายศุภกัณตพิชญ์ ขันทะสีลา

นายศุภชัย หน่อท้าว

นายสมเกียรติ มาสม

นายสมชาย ลาเช

นายสมภพ ไชยวงค์

นายสันต์ธีร์ ติยะธะ

นายสัภยา สุธรรมแปง

นายสิทธิกาญจน์ สีมอญ

นายสุพจน์ เชื้อเมืองพาน



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นายสุเมธ เขียวอ้าย

นายสุริกานต์ ตะนะ

นายอภิวัฒน์ ณ ลำพูน

นายอาทร แบนแก้ว

นายอาโอ มาเยอ

นายเอกวัฒน์ วิปันโส

นายโอภาส มูลเพชร

นางสาวกรรณิการ์ อะสะนิธิ

นางสาวกริชา ผันแก้ว

นางสาวกันติชา บัตรรัมย์

นางสาวกัลยรัตน์ ขัติยะ

นางสาวกัลยา โพธิ์สันติ

นางการะเกด ไชยบุญเรือง

นางกิ่งกรานต์ กุสาวดี

นางเกศศิรินทร์ อินต๊ะ

นางสาวเกศินี หมื่นอินต๊ะ

นางเข็มมิกา พันธุระ

นางสาวเครือวัลย์ หน่อคำหล้า

นางแคทรียา กว้างไพบูลย์

นางจอม แก้วมหานิล

นางสาวจันทร์จิรา ธรรมสถิตย์

นางสาวจารุดา หรรษาวัฒนากุล

นางสาวจารุวรรณ จันทาพูน

นางสาวจิตติมา วงค์คำมูล
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นางสาวจิตทิวา ทิมภราดร

นางสาวจิตรา พรหมจักร

นางสาวจินต์กัญญา มาลา

นางสาวจิรานุช หล้าแก้ว

นางสาวจีราพร บาลสุข

นางสาวจุฑารัตน์ เป็นมูล

นางสาวจุรีย์พร ผิวแดง

นางสาวจุฬาลักษณ์ น้อยท่าช้าง

นางฉัตรกมล ธรรมกาศ

นางสาวฉันทิกา ยาธัญ

นางสาวชญานิษฐ์ คุณานุกุลวัฒนา

นางสาวชนกนันท์ ขันยอด

นางสาวชนากานต์ คนขยัน

นางชมพูนุช ศิริตา

นางชัญญานุช ราชคม

นางสาวณหทัย   ศรีวัฒนวงศ์

นางสาวณัชชา เทพอินทร์

นางสาวณัฐกานท์ ถ่อมกาย

นางณัฐชา แข่งขัน

นางสาวณัฐปภัสร์ ดวงแก้ว

นางสาวณีรนุช ปานะกิจ

นางสาวดวงใจ บุญพัฒน์

นางสาวดารัตน์ กระลังพัด

นางสาวทอรุ้ง รีอินทร์
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นางสาวทิพย์สุดา หัตถะกอง

นางสาวธัญจิรา ศิริฟอง

นางสาวธัญญาลักษณ์ อภิชัย

นางสาวธิติสุดา วรรณศรี

นางธิสรา ผาหลัก

นางนงคราญ จิตกวี

นางสาวนพรัตน์ สุภาวงศ์

นางสาวนวลลออ ไพเราะ

นางสาวนันทพร อัครวงศาพัฒน์

นางน้ำฝน เทพวงศ์

นางสาวนุตติกาล บุญรสศักดิ์

นางบงกช อุปรา

นางบุญลดา นะพุธ

นางบุษบง ไชยวงค์

นางสาวบุษบา ไชยวารินทร์

นางสาวบูชาพร ไชยคำ

นางสาวปริยฉัตร บุญเจริญ

นางสาวปาลิดา ชินวัฒนา

นางสาวปิยดารา เต็มสิริมงคล

นางปุณณมา ข่ายทอง

นางเปียทิพย์ โท๊ะป๋า

นางสาวพรประกาย หินทราย

นางสาวพรรณลีย์ ธนะคำมา

นางสาวพัชรินทร์ ร้องกาศ
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นางพัชรี มหาวงศ์นันท์

นางพัชรีญา เงินสัจจา

นางพันธมน นภามาศ

นางพันพัสส์ ปาระมี

นางสาวพัสวี นามทุน

นางสาวพิชญ์สินี เจนคิด

นางสาวพิมพ์นิภา กาวิน

นางสาวเพชรรัตน์ ภัทรนุกุลกิจ

นางเพลินพิศ พรหมเรืองฤทธิ์

นางแพรวพรรณ พัฒนโภครัตนา

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัทรลักษณ์ อิ่นคำ

นางสาวภัทรวดี จี่เรือน

นางภัทรา สุวรรณรัตน์

นางภัสชลิตา อนุเคราะห์

นางภูริตา พุทธวารินทร์

นางสาวมณฑาทิพย์ รูปงาม

นางมาริกา ศิริกุลชัย

นางมาลัยพร ทิพรส

นางสาวมิรินทร์ดา จันทร์ทวาล

นางมุกรินทร์ เต๋จ๊ะ

นางสาวเมธีกาญจน ตั่นวัฒนะ

นางสาวรจนา ดวงใจ

นางสาวรพีพรรณ วงษา

นางสาวรวิวรรณ เอกปันเงินกุล
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นางรัชนี ปั้นสน

นางรัตติยา วงค์เพ็ญ

นางสาวรัตนา จันแปงเงิน

นางสาวราตรี นุใจ

นางสาวรุ่งลาวัลย์ ขุนนาม

นางสาวรุจิรา ไชยบุญเรือง

นางสาวลลิตา ขุนมิน

นางสาวลัดดา โรจนคีรีสันติ

นางลัทธพร เจริญธรรม

นางลินดา เทวดุลย์

นางวนัสสินี ไชยกันวงศ์

นางวนารัตน์ ปาสำลี

นางสาววรกร เลาหพงษ์พาณิช

นางสาววรรณรดา ตั้งไพบูลย์

นางสาววรรณวิษา โท๊ะป๋า

นางสาววรางคณา เทียมภักดี

นางสาววราภรณ์ ใจคำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง วันวิสาข์ สายไฮคำ

นางสาววัลย์นภัสร์ หมื่นลาง

นางวัลลภา ชื่นมงคลสกุล

นางวัลลภา พฤกษ์อัครกูล

นางสาววาริศา ลิม

นางสาววิกานดา โสภาศรี

นางวิมลรัตน์ รัตนศิริพรหม
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นางวิไลพร คิดอ่าน

นางวิไลพรรณ ไตรพิริยะ

นางวิไลลักษณ์ รู้ทำนอง

นางวีณารัตน์ ตลับทอง

นางสาวศกุณิชญ์ วงศ์ยศ

นางศนิศา รวมจิตร

นางศิรประภา วณิชพิพัฒน์กุล

นางสาวศิรินทิพย์ ทองผาง

นางสาวศิริประภา ลังกาเปี้ย

นางสาวศิริวรรณ กันศรีเวียง

นางสาวศิริวรรณ จิตรกัมพล

นางสาวศุจินันท์ ลำคำ

นางศุภิสรา สุวรรณจักษ์

นางสมศรี แสงประภานันท์

นางสาวสายชล ธิโนชัย

นางสาวสายฝน แสนวงค์

นางสาวสายสมร มนัสมโนธรรม

นางสาวสายสุนีย์ เชื้อเมืองพาน

นางสาวสุกัญญา บัวลาราช

นางสาวสุชัญญา สุวรรณจิตร

นางสาวสุดารัตน์ วรรณโคต

นางสาวสุปราณีย์ เกษตรนพกุล

นางสาวสุพัตรา ชุมพลกุล

นางสาวสุพัตรา เลาหะเพ็ญแสง
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นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ

นางสาวเสาวลักษณ์ ลักคณะ

นางแสงวัน มูลเชื้อ

นางสาวหทัยกาญจน์ วงศ์ชัย

นางสาวอภิรดี แก้วเป็ง

นางอรชร คำตุ้ย

นางอรรศวาลา เชื้อเมืองพาน

นางอรวรรณ น้อมนบ

นางสาวอรวรรณ ศรีโมรา

นางสาวอรัญญา ลามือ

นางอรุณี รักคำ

นางอรุณีย์ สายยืด

นางอัญชลา พุ้ยน้อย

นางอัมพร ศรีสุข

นางสาวอัมพิกา มามูล

นางอัยลดา อินศิริ

นางอารินี ทะวะดี

นางสาวอารีย์ภรณ์ พิมจันทร์

นางสาวอารีรัตน์ วงศ์แก้ว

นางสาวอินทิรา เมืองมา

นางอิสรีย์ ช่างบุ

นางเอื้องลาวัลย์ ก้อนแก้ว
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นายชวภณ หมื่นเงิน
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นายณัฐพล เพชร์สาริกิจ

นายณัฐวัตร เสนนะ

นายธรรมฬาวุฒิ ธรรมสิทธิ์

นายนฤพนธ์ ว่องปลูกศิลป์

นายนันทศักดิ์ รุ่งนรารักษ์

นายพงษ์ศักดิ์ ปัญญา

นายพจนารถ พจน์สุจริต

นายพรสินทร์ วงค์โคคุ้ม

นายพิเชษฐ์ หมั่นคิด

นายวัคคีย์ คีรีแก้ว

นายศรัณยู มงคล

นายเอกนรินทร์ แก้วเกตุ

นางกชพร ปิงเมือง

นางสาวกนกวรรณ ปัญญาดี

นางกนกอร รักเมือง

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวุฒิ

นางกัลยาณี โคตรธรรม

นางสาวขวัญจิตร เอี่ยวตระกูล

นางสาวคัคนัมพร สอนแก้ว

นางจิณณ์ณณัช นาเจริญ

นางจิตติพร เขื่อนสอน

นางจุฑามาศ ริมจันทร์

นางสาวจุฑารัตน์ คิดชอบ

นางสาวฉันทลักษณ์ เจริญวิเชียรฉาย
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นางชลดา ดารายน

นางสาวชัญญารักษ์ ศรีพรม

นางสาวชิดชนก จักขุเรือง

นางสาวโชติกาญจน์ ยามงคล

นางสาวฐิตาพร เผ่าศรีไชย

นางสาวณรษา คูสุวรรณ์

นางณิชกานต์ สุรินเปา

นางดาริณี คชโภคิน

นางธวัลรัตน์ น้อมนบ

นางสาวนราวดี ขานไข

นางสาวนิลเนตร พรานเนื้อ

นางเบญจวรรณ บัวชุ่ม

นางปฐมพร ธนสารพิพัฒน์คุณ

นางปทุมมาลย์ วุธรา

นางปริชาติ ขัตติยะบุตร

นางปิยนุช ก้างออนตา

นางปิยพร ศรีกันไชย

นางผกามาศ ทิพพวงค์

นางสาวพริ้มเพรา เพียรลิขิต

นางพัชราภรณ์ ไชยเหมาะ

นางสาวพัชรี มณีวงศ์

นางสาวพิชญ์สินี ดงเย็น

นางพิมพ์ใจ ฟองอินทร์

นางสาวพุทธชาด ตุ้ยหล้า
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นางภรภัสสรณ์ เขียวมีชัยเกษม

นางภาสินี มณฑาทิพย์

นางสาวมณฑกานต์ สิทธิขันแก้ว

นางเยาวลักษณ์ ไชยยศ

นางรจนา แก้วรากมุข

นางรัชดาภรณ์ เบ็ญจสุวรรณ

นางรัชนี เทพวงษ์

นางรุ่งนภา สุมะโน

นางสาววรรณิศา สุวรรณจิตร์

นางสาววรัญญา จินา

นางวรัญญา ภากรณ์ประเสริฐ

นางสาววรารัตน์ อุ่มมี

นางสาววริสรา กอสัมพันธ์

นางสาววิไลวรรณ ปีติวัฒนฤทธิ์

นางศรีนวล ตันตระกูล

นางสาวศิรประภา สุภาแสน

นางสาวศิริพร แซ่ฮ้อ

นางสาวศิลัชญาญ์ หล้ายา

นางสาวศุลีพร สร้อยแก้ว

นางสายทอง เทพดวงแก้ว

นางสายสุนีย์ อุ้ยหา

นางสาวสิริอรุณ นันทะศิริ

นางสาวสุครีย์ ฉายา

นางสาวสุภัทรา สนธิเศวต
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นางสุภารัตน์ ศิระศุภกร

นางสาวสุภาวดี ทองเสรี

นางสุรินทร์ทิพย์ ยะฝั้น

นางสาวใหม่ทิพย์ สิทธิตัน

นางอมรรัตน์ กิจธุระ

นางสาวอรทัย บุญมี

นางสาวอริสรา มายิด

นางสาวอัจฉรา ภูมิเทศ
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นายกมล วิเศษงามปกรณ์

นายกัมพล หลวงปัน

นายคำแก้ว ลายแสง

นายชรินศักดิ์ นิธิวัฒน์ภาคิน

นายชัยสิทธิ์ สุวรรณจักษ์

นายณรงค์ชัย ชัยชุมภู

นายทวีสิน วัฒนาสุนทรพงศ์

นายทัชชกร นามน้อย

นายธันวา ศรีคำฝั้น

นายนัฐพงษ์ สมศักดิ์

นายพรชัย บุญเรือง

นายภราดร จงถนอม

นายภาณุพงศ์ ตาลาน

นายวัชรพงค์ แสงดาว

นายวิทวัส สุยะราช
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นายศราวุธ ชัยรัตน์

นายสมชาย กันทะสาร

นายสัตยา พินทะ

นายสิทธิพงศ์ พิณไชย

นายสุรชิต สนองญาติ

นายสุริยน แก้วมา

นายอานนท์ สินลานนท์

นางสาวกมนพรรธน์ อุตะมา

นางสาวกาลัญญุตา บุญหลี

นางสาวจันทกานต์ พรมภิภักดิ์

นางสาวจันทร์จิรา อยู่เกียรติกุล

นางสาวจันทร์สม ปัญญา

นางสาวจารีรัตน์ สุวรรณแปง

นางสาวจิราพร มณีรัตน์

นางสาวเจนจิรา จันต๊ะคาด

นางสาวฉัตรวรินทร์ สกุลแต้

นางสาวชนิษฐา เชาวสุรินทร์

นางชมพร สีเงิน

นางชไมพร สิงห์คำป้อง

นางสาวชัชมน ไทยานันท์

นางสาวชัญญานุช เชื้อเมืองพาน

นางสาวฐิตา แสงศรีจันทร์

นางณัฐญา วิเศษอุดมกุล

นางสาวณัฐณิชา กึกก้อง
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นางสาวดาริกา ก้างยาง

นางดารุณี ปาเป็ง

นางสาวทัดดาว นิยมาศ

นางสาวทิพาพร จันตุม

นางสาวธิดาทิพย์ ธิโนชัย

นางสาวนงคราญ ราชคม

นางสาวนวพรรณ เทพโพธา

นางสาวนวรัตน์ สามหมื่น

นางนัชชา งานมูลเขียว

นางนาแสน สิงหะโมราทา

นางนุชนาถ วุทธา

นางสาวประไพพิศ สิทธิยศ

นางประภาศรี จิตนารินทร์

นางสาวปรางค์จิตต์ กันแก้ว

นางสาวปราณี ชะมือ

นางปวริศา ฮวดเกิด

นางปัทมพร มณีรัตน์

นางสาวปิยพร ปิงใจ

นางสาวผ่องพันธ์ สมยง

นางสาวพกามาศ กาวี

นางสาวพรสมัย วงศ์ชัย

นางสาวพัชราภรณ์ ทอดเสียง

นางสาวพิชญาภา นาตา

นางสาวพิมประภา ปันเขื่อนขัติ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวมัญชุกา จันทร์หอม

นางสาวยุวธิดา สารเลา

นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญพันธ์

นางสาวรติมา แสงเลิศ

นางสาวรักษ์ชนก ทองศิลป์

นางสาวรัชฎาภรณ์ ฟูแก้ว

นางสาวรุ่งนภา สมกาศ

นางสาวรุ่งนภา อารุณ

นางสาวรุ้งฤดี ก้างยาง

นางสาวฤชุตา กาวีต๊ะ

นางลดาวัลย์ อังศุชวาล

นางสาววิภาสิทธิ์ คำหมั้น

นางสาวศรินญาภรณ์ ก๋าวิเต

นางสาวศิวทิพย์ สุทธศิลป์

นางสาวศุภรดา วงค์ตั้ง

นางสาวโศภิตา จินะกะ

นางสาวสมัญญา สุวรรณปาน

นางสาวสิดาพร ขันทพันธุ์

นางสาวสิริบงกช พรหมเรืองฤทธิ์

นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ญสุวรรณ

นางสุมาลี ไชยพล

นางสาวสุมินตรา นันต๊ะ

นางสาวเสาวณีย์ มะโนเสาร์

นางสาวเสาวลักษณ์ พิชยศ



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวโสภา ปงเมฆ

นางสาวอโณทัย เขื่อนแก้ว

นางสาวอนุธิดา ฝั้นสาย

นางสาวอภิญญา เป็งเรือน

นางสาวอรอุมา ไชยถา

นางสาวอรุณทิพย์ หมื่นเกี๋ยง

นางสาวอัจฉราพรรณ ปัญญาหล้า

นางสาวอัมพิกา เพิ่มพูนสินสุข

นางสาวอุษณา คำอ้าย
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นายกฤตภาส จันทร์หอม

นายเชิดชัย เชื้อเมืองพาน

นายบุรวัชร วุฒิชัย

นายพรนเรศ สายลังกา

นางเกสร ตานวล

นางสาวจินตนา โสภา

นางสาวดวงเดือน ราชคมภ์

นางสาวเบญจวรรณ จันทา

นางสาวปาจรีย์ ศรมยุรา

นางสาวพิมพ์วลี มังธานี

นางสาวภิรมย์พร ชื่อนาม

นางสาวมัทนา สิงทองคำ

นางสาวรำไพ ยารวง

นางวิภาพร ทาใหม่
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นางสาวศิริขวัญ จับใจนาย

นางสาวสุทธญาณ์ สุธรรมมะ

นางสาวสุวรรณี ทิพย์โชติ

นางสาวอาทิตยา มณีจันทร์สุข

ดีมาก 15

นายกาญจน์ณภัทร แก้วบุญ

นายขจรศักดิ์ ตั้งตระกูลทำดี

นายจักรพงษ์ เสนางาม

นายชิน ยาณะ

นายชูชาติ วิชิต

นายไชยา บุญทานุช

นายซราวุธ แซ่หว้า

นายณัฐชนน เที่ยงธรรม

นายณัฐพงศ์ ทบบุญ

นายเดชา สุปินณะ

นายธวัชชัย อยู่คง

นายธีระยุทธ์ ดอนเลย

นายนิพนธ์ เรือนอินทร์

นายปกป้อง เขื่อนแก้ว

นายพิชญ์ ทิพรส

นายมงคลเลิศ อิ่นคำแดง

นายยุทธพล จันดา

นายวรุธ วารินทร์

นายวิรัช ยี่นาง
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นายสมเพชร วงค์ใหญ่

นายอดิพงศ์ พระศิริ

นายอนุชาติ มโนวงศ์

นางกนกวรรณ พรมมา

นางสาวกรณิการ์ เหมืองทรายมูล

นางกรรณิการ์ ฉัตรพรม

นางกานดา วงค์ใหญ่

นางสาวเจนจิรา อินชุมภู

นางชนิศรา ขัติยะ

นางสาวชัชวัลย์ ทองคำ

นางชุณห์ณัฐญา เกสบิวเลอร์

นางสาวฐิติศรี ครึ่งธิ

นางสาวณลินี ธรรมขัดดุก

นางสาวดาวเรือง ใจจาย

นางสาวดุจฤดี นนทราษฎร์

นางสาวทิพวรรณ ประสพสงค์

นางทิพวรรณ ศากยวงศ์

นางสาวธัญญา มหาวงศนันท์

นางสาวนริศรา ใจยา

นางบุณฑริก นันทะชาติ

นางสาวปาณิสรา บัวเจริญกูล

นางสาวพัชรินทร์ อินตา

นางสาวมณิภา หมั่นขัน

นางสาวมนธิกา ทะริน
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นางสาวมาลี อาหยิ

นางสาวราตรี หวังดี

นางสาวลาภิสรา แจ่มรัศมี

นางสาววันวิสา จอมสวรรค์

นางสาววิชชุดา มงคลคลี

นางสาวศิริกมล โชคอำนวยพร

นางสาวสิลานี สมใจ

นางสาวสุชาดา กิตติปัญญาวรคุณ

นางหทัยทิพย์ ต๊ะมะวงศ์

นางสาวอมรรัตน์ แสนหว้า

นางสาวอัจฉรา นันทสิงห์

นางอัสมา แก้วศิริ

นางอารีรัตน์ คำจ้อย

นางสาวเอมฤดี นาใจ

ดีมาก 16

นายชาญวิทย์ สมณะ

นายธนวรรธ กันทะแบน

นายศุโภค ใจประเสริฐ

นางสาวกนิษฐา พิมสาร

นางสาวจันจิรา ศักดิ์แสน

นางสาวจันทร์จิรา ยะเสนา

นางสาวจิณณ์ณณัช ปัญโญ

นางสาวณัฐวรรณวริน ย้อนใจทัน

นางสาวดรุณี มูลดวง



บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้บริหารวงเงินย่อย (ระดับ ชกพ ลงไป และอาวุโสลงไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

นางสาวเดือนฉาย วันเพ็ญ

นางสาวทักษพร ชุมภูรัตน์

นางสาวธัญลักษณ์ กรฐิติธนรัตน์

นางสาวนิภาวัลย์ กาวิชัย

นางสาวปวีณ์สุดา ศรียอด

นางปิยะวรรณ เสนางาม

นางสาวผไทพร เถียรทอง

นางสาวพิลาสลักษณ์ โตจำเริญ

นางไพรริน ใจผ่อง

นางสาวรมย์รวินท์ มูลวรรณ์

นางวิไลพร กันตรีสมบัติ

นางสาวศภิชา ใจซื่อ

นางสาวสุวรรณา มาลัย

นางสาวอรอุรินทร์ ทวีสุข

ดีมาก 17

นายพีรณัฐ แก้วธรรมมา

นายสุขุม ณ หนองคาย

นายอภินันต์ ภาคน้อย

นางกรรณิการ์ แก้วปัญญา

นางสาวกรวิกา ศรินทร์วนิช

นางกิติยา กันทะวัง

นางสาวจารุวรรณ สุธรรมเม็ง

นางสาวชฎาพร จันทร์อ้าย

นางสาวช่อทิพย์ คูหา
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นางสาวชุติวรรณ ราชคม

นางณชญาดา รัตนรักษพงศ์

นางสาวณัฐณิชา แก้วศักดิ์

นางดิศราพร ตันวงศ์

นางสาวทาริกา นาต๊ะ

นางสาวผกากรอง สุวรรณศรีคำ

นางสาวพรรณนารา ขยันขาย

นางพิทยาภรณ์ สเตนนิออนิส

นางสาวมนทิรา เพิ่มพูนสินสุข

นางสาวยุพิน ธิดา

นางรวงทิพย์ สิทธิยศ

นางสาวรักษณา ข่ายสุวรรณ

นางสาวลักขณา ณ สุวรรณ

นางวาสนา ศรีหมตรี

นางศราวลี แก้วเกตุ

นางสาวสร้อยเพชร หลวงแสน

นางสิริจิตร เต็มรัก

นางหทัยกาญจน์ เชื้อเจ็ดตน

นางสาวอารีรัตน์ ศรีสม

ดีมาก 18

นายณธัชพงศ์ แพรววุฒิพัฒน์

นางสาวฐิติพร วิชัยนันท์

นางสาวปนัดดา ยานะนวล

นางปรียานันท์ คำดี
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นางสาวปาณิสรา แอ่นปัญญา

นางสาวสรสวรรค์ ชำนาญยา

นางสาวสุกัญญา สุภาวษิต

นางสาวสุชาดา อินทนงลักษณ์

นางสาวสุรางค์ ไชยโย

นางหนึ่งฤทัย จอมใจ

ดีมาก 19

นายเกียรติศักดิ์ ดวงสุวรรณ์

นางสาวกฤติยา ลินลาด

นางสาวชญาน์ภัทร  ใจการ

นางสาวชญานิน นิมิตรดี

นางณภัทร วงศ์ติขะ

นางสาวรมณณัฏฐ์ รัชต์ธนพล

นางสายสุนีย์ มโนวงศ์

นางเสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์

นางสาวอัญชลี คำจ้อย

ดีมาก 20

นายกมล จรัลนามศิริ

นายสุรศักดิ์ ภักดี

นางสาวกานต์ธิดา วงศ์ชัย

นางสาวขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล

นางสาวจุฑามาศ คำหล้า

นางสาวเจิมขวัญ ชุ่มจิตต์

นางสาวโชติกา แสนคำวงค์

นางสาวนราพร นันทะศักดิ์
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นางสาวปวิชญา แสนชัย

นางสาวปัญจพร หมั่นเพียร

นางสาวปิยะมาศ ศรีสวัสดิ์

นางสาวพัชรีญา แปงรักษา

นางสาววิภาวี ก๋ามี

นางสาวสกุลรัตน์ ศรีปัน

นางสาวอารียา ไชยไมถี

นางสาวอำพร ธรรมศร













หนา้ที ่1

ล ำดับ ชื่อ สกุล ระดับประเมิน หน่วยงำน

1 นายนพดล ทิพย์ขันธ์ ดีเด่น 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

2 นางสาวนวลรัตน์ โมทะนา ดีเด่น 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

3 นายนิธินัย ไชยแก้ว ดีเด่น 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

4 นางสาวฉัตรฤทัย น้อยกมล ดีเด่น 13 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

5 นางอุมารินทร์ วิลัย ดีเด่น 17 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

6 นายสันติภาพ สวัสดี ดีเด่น 17 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

7 นางสาวจุไรรัตน์ ณ สุวรรณ ดีเด่น 21 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

8 นางแสงสี โปทา ดีเด่น 21 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

9 นายอาณัติ เหล่ียมแก้ว ดีเด่น 21 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

10 นางเยาวลักษณ์ ไชยานนท์ ดีเด่น 22 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

11 นายวิศวะ แสงประชุม ดีเด่น 23 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

12 นายบุญมี แก้วจันทร์ ดีเด่น 24 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

13 นายสยามราชย์ ฟูเจริญกัลยา ดีเด่น 24 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

14 นายณัฐนนท์ จองค า ดีเด่น 24 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

15 นางอุไรวรรณ ชัยมินทร์ ดีเด่น 24 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

16 นายพรชัย พรสวรรค์ ดีเด่น 24 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

17 นายอนุรักษ์ ศรีใจ ดีเด่น 27 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

18 นางสาวกัลยา ยกย่อง ดีเด่น 27 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

19 นายอนุพงษ์ พูลพร ดีเด่น 27 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

20 นางรุ่งนภา มาลารัตน์ ดีเด่น 28 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

21 นายณรงค์ ลือชา ดีเด่น 28 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

22 นางรัตนา รัชตพิสิฐกร ดีเด่น 28 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

23 นางสาวรุจิรา แสนดี ดีเด่น 28 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

24 นางสาวธัญฌ์วรัตศ์ หมื่นต้ือ ดีเด่น 31 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

25 นายประเสริฐ วันดี ดีเด่น 31 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

26 นางสาวพัทธนันท์ ศรีอ่อนทอง ดีเด่น 31 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

27 นางสุกัญญา เนตรวงค์ ดีเด่น 31 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

28 นางสาวมยุรี กันนา ดีเด่น 31 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

29 นางกาญจนา กิจจา ดีเด่น 31 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

30 นางสาวประภาพรรณ สุมะโน ดีเด่น 31 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

31 นายภูริภัทร์ ธีระลักษณ์ ดีเด่น 31 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

32 นายกฤษดา ปาส าลี ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

33 นางสาววิมลมาศ ร้ิวสุวรรณ ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

34 นายสนิท อินทะรังษี ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

35 นายพลสินธุ์ เขจร ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

36 นายพงษ์ศธร แก้วพลิก ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

37 นายสรัญ อินตะวัน ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

38 นายนรินทร์ สุริยนต์ ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

39 นายณัฐกานต์ ปวะบุตร ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

40 นางมัตติกา ปิงเมือง ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

รอบกำรประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2564

บญัชีรำยชื่อข้ำรำชกำรผู้มีผลกำรปฏบิตัิรำชกำรอยู่ในระดับดีเด่นและดีมำก
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41 นายหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ ดีเด่น 33 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

42 นางณิชชา ศรีกระจ่างศิลป์ ดีเด่น 35 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

43 นางนงนุช บุญธรรม ดีเด่น 35 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

44 นายพิเชษฐ์ ภู่พันธ์สกุล ดีเด่น 35 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

45 นายน้อม ปิจมิตร ดีเด่น 36 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

46 นางเรือนทอง ใหม่อารินทร์ ดีเด่น 36 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

47 นายส าราญ เชื้อเมืองพาน ดีเด่น 36 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

48 นายปรเมนทร์ อริเดช ดีเด่น 37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

49 นายสุวัฒน์ชัย สีใจสุ ดีเด่น 37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

50 นางสาวสัภยา ไชยราช ดีเด่น 37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

51 นางสาวจิตรลดา เตชะสืบ ดีเด่น 37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

52 นางสาวทองเจือ ธิอุ่น ดีเด่น 37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

53 นางสาวเมธาพร ปาละบุญมา ดีเด่น 37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

54 นางกัญญ์วรา โชลิตกุล ดีเด่น 37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

55 นางสาวสุชัญญา ชมภูแก้ว ดีเด่น 37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

56 นางสาวเกศราพร ขิใสยา ดีเด่น 37 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

57 นายประยูร โปราหา ดีเด่น 38 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

58 นายนพภาพงษ์ พงษ์สุภาพ ดีเด่น 38 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

59 นางกมลทิพย์ ภู่พันธ์สกุล ดีเด่น 38 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

60 นางผุสดี ชัยศิลปิน ดีเด่น 39 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

61 นางณัฐพร ชัยชนะ ดีเด่น 39 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

62 นางเจนจิรา จิตวรางคณา ดีเด่น 39 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

63 นางสาวรัตนประภา สายปัญญา ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

64 นายรัตนวัชร์ พัฒนพลรัตน์ ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

65 นางปาณิสรา แสงคุณปัญญา ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

66 นายทินวัฒน์ ยศชูสกุล ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

67 นายณพวรรธน์ รัชตพิสิฐกร ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

68 นางสาวเบญจวรรณ สุตะวงค์ ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

69 นางฉวีวัชร คีรีแก้ว ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

70 นางสุพิชญา เทย์เลอร์ ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

71 นายนิกร สีตา ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

72 นางสาวประจักษ์จิตต์ ค าบุญส่ง ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

73 นายธงชัย ต้ังจิตต์ ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

74 นายสุภเรต วงษ์พุฒ ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

75 นางพรรณี มีหนัก ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

76 นายเกียรติชัย สุภามณี ดีมาก 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

77 นายพินิจ ศรีใส ดีมาก 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

78 นางสาวพิชญากร ฟุ้งพิริยะ ดีมาก 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

79 นายจักรวาล อยู่ภู ดีมาก 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

80 นางกาญจนา ใจทน ดีมาก 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

81 นางวิไลพร สุริยนต์ ดีมาก 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

82 นายอินทนันท์ จันปวนหาร ดีมาก 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

83 นางสาวประกายเพชร พิมพ์สกุล ดีมาก 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
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84 นางสาวกฤตพร สันติชาติ ดีมาก 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

85 นางกัญจนากร เทพวงศ์ ดีมาก 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

86 นางสุรีย์วรรณ วรรณสม ดีมาก 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

87 นายจักริน คงเจริญ ดีมาก 5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

88 นางรุจิเรข นางแล ดีมาก 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

89 นางจินตนา ศรียา ดีมาก 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

90 นางสาวจิรัชญา วรรณสอน ดีมาก 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

91 นางลัคนา วงศ์จีน ดีมาก 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

92 นางร าจวน เธียรเศวตตระกุล ดีมาก 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

93 นายสาธิต มุนินทร์ ดีมาก 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

94 นางคณัสนันท์ ศรีวรรณรมย์ ดีมาก 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

95 นายวชิระ หน่อแหวน ดีมาก 7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

96 นายธีระ ฤทธิคุปต์ ดีมาก 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

97 นายรัฐศาสตร์ วงศ์วุฒิ ดีมาก 9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

98 นายปิยะพงษ์ นาชัยโชติ ดีมาก 9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

99 นางสาวธนออน   กุลดี ดีมาก 9 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

100 นางสาววิกานดา โสภาศรี ดีมาก 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

101 นางสาวอินทิรา เมืองมา ดีมาก 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

102 นางวัลลภา พฤกษ์อัครกูล ดีมาก 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

103 นางสาวณัฐกานท์ ถ่อมกาย ดีมาก 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

104 นางสุวาภรณ์ จิตต์พลีชีพ ดีมาก 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

105 นางพัชรี มหาวงศ์นันท์ ดีมาก 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

106 นางอัญชลา พุ้ยน้อย ดีมาก 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

107 นางสาวจินต์กัญญา มาลา ดีมาก 11 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

108 นางสาวณรษา คูสุวรรณ์ ดีมาก 12 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

109 นายสุรชิต สนองญาติ ดีมาก 13 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

110 นายกฤตภาส จันทร์หอม ดีมาก 14 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

111 นายบุรวัชร วุฒิชัย ดีมาก 14 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

112 นายวิรัช ยี่นาง ดีมาก 15 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

113 นายนัฐพงษ์ สมศักด์ิ ดีมาก 19 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

114 นางอารีย์ ค างาม ดีเด่น 17 รพ.ขุนตาล

115 นางปฏิญญา ใจแปง ดีเด่น 24 รพ.ขุนตาล

116 นางชนิดา ปานออก ดีเด่น 24 รพ.ขุนตาล

117 นางสาวธัญญาลักษณ์ ฟองย้อย ดีเด่น 30 รพ.ขุนตาล

118 นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ชัย ดีเด่น 30 รพ.ขุนตาล

119 นางประภัสสร กาวิโล ดีเด่น 31 รพ.ขุนตาล

120 นายกวินท์ ข่ายแก้ว ดีเด่น 31 รพ.ขุนตาล

121 นางอาภรณ์ ทองทิพย์ ดีเด่น 35 รพ.ขุนตาล

122 นายอุทิศ ศรีวิชัย ดีเด่น 36 รพ.ขุนตาล

123 นายอุดม ผาหลัก ดีเด่น 37 รพ.ขุนตาล

124 นางสาวพรพรรณ กล้าณรงค์ ดีเด่น 37 รพ.ขุนตาล

125 นางปาลิกา อ่อนค าเหลือง ดีเด่น 37 รพ.ขุนตาล

126 นางรุ่งทิวา เงินแท้ ดีเด่น 37 รพ.ขุนตาล
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127 นางขวัญฤทัย ค าพุธ ดีเด่น 40 รพ.ขุนตาล

128 นายไพฑูรย์ ค าพุธ ดีเด่น 40 รพ.ขุนตาล

129 นางสาวปริยานุช กุมาระ ดีมาก 2 รพ.ขุนตาล

130 นางสาวลวิตรา จตุนาม ดีมาก 2 รพ.ขุนตาล

131 นางจิราภรณ์ กาฬสุวรรณ ดีมาก 5 รพ.ขุนตาล

132 นางสาวกนกพรรณ ช่างจัด ดีมาก 6 รพ.ขุนตาล

133 นางอนัญญา ไชยเลิศ ดีมาก 6 รพ.ขุนตาล

134 นายอุทิศ กาฬสุวรรณ ดีมาก 6 รพ.ขุนตาล

135 นางสาวจิรารัตน์ คีรีแก้ว ดีมาก 7 รพ.ขุนตาล

136 นางสาวจารุวรรณ ไสยยาพรม ดีมาก 7 รพ.ขุนตาล

137 นางสาวกนกกร เทพวัง ดีมาก 7 รพ.ขุนตาล

138 นายภาคิน สุวรรณรินทร์ ดีมาก 7 รพ.ขุนตาล

139 นางสาวเจณณัฐฐญา เรือนวงค์ ดีมาก 7 รพ.ขุนตาล

140 นายพนัส สิทธิยศ ดีมาก 7 รพ.ขุนตาล

141 นางสาวพรพิมล แก้วมูล ดีมาก 8 รพ.ขุนตาล

142 นางสาวจุฑามาศ พลเยี่ยม ดีมาก 8 รพ.ขุนตาล

143 นายพีรพงษ์ เมืองอินทร์ ดีมาก 8 รพ.ขุนตาล

144 นางสาวจิราภรณ์ ปองดอง ดีมาก 8 รพ.ขุนตาล

145 นางสาวลักษมี นะพะการ ดีมาก 8 รพ.ขุนตาล

146 นางสาวสิริณัฏฐ์ สมร่าง ดีมาก 8 รพ.ขุนตาล

147 นางสาวศิริพร จอมมงคล ดีมาก 9 รพ.ขุนตาล

148 นางสาวพัชรินทร์ แท้ตระกูล ดีมาก 9 รพ.ขุนตาล

149 นางสาวจามจุรี ศรีกันชัย ดีมาก 9 รพ.ขุนตาล

150 นางจันทกร มณีรัตน์ ดีมาก10 รพ.ขุนตาล

151 นางสาวประภัสสร ทิพย์อุทัย ดีมาก10 รพ.ขุนตาล

152 นางสาวชนัฐปภา วีระแสง ดีมาก10 รพ.ขุนตาล

153 นางสาวอ าไพ จัดแจง ดีมาก10 รพ.ขุนตาล

154 นายทิวา แก้วอ่อน ดีมาก10 รพ.ขุนตาล

155 นางภัสชลิตา อนุเคราะห์ ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

156 นายเอกวัฒน์ วิปันโส ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

157 นางสาวราตรี นุใจ ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

158 นายปุณณพัชญ์ สาแก้ว ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

159 นายสุเมธ เขียวอ้าย ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

160 นายธันวา บุญตูบ ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

161 นางสาวศุจินันท์ ล าค า ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

162 นางสาวเพชรรัตน์ ภัทรนุกุลกิจ ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

163 นางสาวพรประกาย หินทราย ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

164 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัทรลักษณ์ อิ่นค า ดีมาก 11 รพ.ขุนตาล

165 นางปิยพร ศรีกันไชย ดีมาก 12 รพ.ขุนตาล

166 นายเอกนรินทร์ แก้วเกตุ ดีมาก 12 รพ.ขุนตาล

167 นางสาวพิชญ์สินี ดงเย็น ดีมาก 12 รพ.ขุนตาล

168 นางนัชชา งานมูลเขียว ดีมาก 13 รพ.ขุนตาล

169 นางสาวประไพพิศ สิทธิยศ ดีมาก 13 รพ.ขุนตาล
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170 นางสุมาลี ไชยพล ดีมาก 13 รพ.ขุนตาล

171 นางสาวสิดาพร ขันทพันธุ์ ดีมาก 13 รพ.ขุนตาล

172 นายพรชัย บุญเรือง ดีมาก 13 รพ.ขุนตาล

173 นางสาวเบญจวรรณ จันทา ดีมาก 14 รพ.ขุนตาล

174 นางสาวภิรมย์พร ชื่อนาม ดีมาก 14 รพ.ขุนตาล

175 นางสาวจินตนา โสภา ดีมาก 14 รพ.ขุนตาล

176 นางอารีรัตน์ ค าจ้อย ดีมาก 15 รพ.ขุนตาล

177 นางไพรริน ใจผ่อง ดีมาก 16 รพ.ขุนตาล

178 นางสาวช่อทิพย์ คูหา ดีมาก 17 รพ.ขุนตาล

179 นางศราวลี แก้วเกตุ ดีมาก 17 รพ.ขุนตาล

180 นางหนึ่งฤทัย จอมใจ ดีมาก 18 รพ.ขุนตาล

181 นายนพปฎล พรรณราย ดีเด่น 32 รพ.เชียงของ

182 นางเสาวภา สัจดา ดีเด่น 17 รพ.เชียงแสน

183 นางสาวปฐวี สุขกาย ดีเด่น 23 รพ.เชียงแสน

184 นายพลากร มูลไว ดีเด่น 23 รพ.เชียงแสน

185 นางสาวปภานัน สุตะวงษ์ ดีเด่น 26 รพ.เชียงแสน

186 นางนันทรัตน์ ธิวงค์เวียง ดีเด่น 30 รพ.เชียงแสน

187 นายดนัย เชียงรุ้ง ดีเด่น 31 รพ.เชียงแสน

188 นางสาวอรสา เขื่อนเพชร ดีเด่น 31 รพ.เชียงแสน

189 นายสุขชัย เธียรเศวตตระกุล ดีเด่น 32 รพ.เชียงแสน

190 นางวัชรินทร์ ไชยถา ดีเด่น 35 รพ.เชียงแสน

191 นางศุภจรีย์ เมืองสุริยา ดีเด่น 35 รพ.เชียงแสน

192 นางสาวกรรณิกา กาวีวงศ์ ดีเด่น 35 รพ.เชียงแสน

193 นางสาวอภิรวี พินิจสุวรรณ ดีเด่น 35 รพ.เชียงแสน

194 นางศรีวรรณ เหล่ียมทอง ดีเด่น 35 รพ.เชียงแสน

195 นางสาวณัฐพร สิริเสรีภาพ ดีเด่น 35 รพ.เชียงแสน

196 นางสาวอุรารักษ์ เขื่อนค า ดีเด่น 35 รพ.เชียงแสน

197 นางชลีรัตน์ ฟองนวล ดีเด่น 37 รพ.เชียงแสน

198 นายธนัยวัฒน์ ดีงาม ดีเด่น 38 รพ.เชียงแสน

199 นายไพโรจน์ ปกครอง ดีเด่น 39 รพ.เชียงแสน

200 นางสาวธัญสินี สุวรรณ์ ดีเด่น 40 รพ.เชียงแสน

201 นางปาริชาติ เชิดชน ดีเด่น 40 รพ.เชียงแสน

202 นายสมศักด์ิ สนิท ดีเด่น 40 รพ.เชียงแสน

203 นางสาวราวดี ศรีวงค์วรรณ ดีเด่น 40 รพ.เชียงแสน

204 นายธนพงศ์ ศรีศุภชัยยา ดีมาก 1 รพ.เชียงแสน

205 นางสาวธัญวรัตน์ จักค าบาง ดีมาก 1 รพ.เชียงแสน

206 นางสาวอารีรัตน์ ใจหาญ ดีมาก 2 รพ.เชียงแสน

207 นางอรุวรรณ ทวีกสิกรรม ดีมาก 3 รพ.เชียงแสน

208 นางสาวหทัยรัตน์ ยาวิชัย ดีมาก 3 รพ.เชียงแสน

209 นางอุไร หน่อแหวน ดีมาก 3 รพ.เชียงแสน

210 นางทัศนาภรณ์ ชัยแก้ว ดีมาก 4 รพ.เชียงแสน

211 นางสาวสนธยา แก้วมหาคุณ ดีมาก 4 รพ.เชียงแสน

212 นางศิริพร จุลเลศ ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน
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213 นางภาวนา ใจระวัง ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

214 นางจุฬารัตน์ โค้วประเสริฐสุข ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

215 นางสาวณัชชา  พุ่มศฤงฆาร ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

216 นางสาวพนิดา ชมบริสุทธิ์ ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

217 นางสาวอนันตญา ผัดดี ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

218 นางสาววิลาสินี อินเฟย ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

219 นางสาววิภาพร ชัยวรณ์ ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

220 นางสาวเกตุสุดา จันระวังยศ ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

221 นางสาวมณีรัตน์ ใจรัตน์ ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

222 นางสาวพุธิตา มาปะโท ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

223 นางสาวกุลิสรา ซ้องกา ดีมาก 5 รพ.เชียงแสน

224 นางสาววนิดา จันตัน ดีมาก 6 รพ.เชียงแสน

225 นายภูวดล มงคลดี ดีมาก 6 รพ.เชียงแสน

226 นางวิลัยภรณ์ ทองนาค ดีมาก 6 รพ.เชียงแสน

227 นางสาวพิชานี ลักษณานันท์ ดีมาก 6 รพ.เชียงแสน

228 นางสาวกาญจนา จิตตะลม ดีมาก 6 รพ.เชียงแสน

229 นางเพ็ชรี มานะศักด์ิ ดีมาก 6 รพ.เชียงแสน

230 นางสาวรุ่งนภา บุญเคลือบ ดีมาก 6 รพ.เชียงแสน

231 นางพงษ์ฤดี วงศ์ษา ดีมาก 6 รพ.เชียงแสน

232 นางสาวกัญจน์ชญา นุ้ยนวล ดีมาก 7 รพ.เชียงแสน

233 นางสาวศรัญญา โสภาณะ ดีมาก 7 รพ.เชียงแสน

234 นางสาวนวียา บุญสุข ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

235 นางสาวอารีรัตน์ ตุ้ยสุวรรณ ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

236 นางสาวสุนัน เมืองมูล ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

237 นางเพ็ญนภา เคร่ืองสีมา ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

238 นางสาวธิดารัตน์ วงศ์ษา ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

239 นางกัลยรัตน์ ศรีหาบุต ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

240 นายอัฐพงศ์ ฮวกนิล ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

241 นางสาวรติพร วุฒิการณ์ ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

242 นายณัฐดนัย มะลิวัน ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

243 นางทัศพร สงฆ์สังข์วรณ์ ดีมาก 8 รพ.เชียงแสน

244 นางสาววาดจันทร์ บริสุทธิ์ ดีมาก 9 รพ.เชียงแสน

245 นางสาวพรชนิตว์ ใจทา ดีมาก 9 รพ.เชียงแสน

246 นางสาวพัฒน์นรี ใจทา ดีมาก 9 รพ.เชียงแสน

247 นางดอกอ้อ กิตติวรศรีสกุล ดีมาก 9 รพ.เชียงแสน

248 นางสาวสุรีรัตน์ ภิระบัน ดีมาก10 รพ.เชียงแสน

249 นางสาวชณิดาภา นันต๊ะแก้ว ดีมาก10 รพ.เชียงแสน

250 นางอิสรีย์ ช่างบุ ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน

251 นายณัฐกิตต์ิ ไพสิฐพิบูลพงศ์พาณิชย์ ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน

252 นางสาวภัทรวดี จี่เรือน ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน

253 นางสาวอัมพิกา มามูล ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน

254 นางสาวรัตนา จันแปงเงิน ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน

255 นางสาวศิรินทิพย์ ทองผาง ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน
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256 นางแสงวัน มูลเชื้อ ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน

257 นางสาวศิริวรรณ กันศรีเวียง ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน

258 นายอาทร แบนแก้ว ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน

259 นางวิไลพรรณ ไตรพิริยะ ดีมาก 11 รพ.เชียงแสน

260 นางสาวพัชรี มณีวงศ์ ดีมาก 12 รพ.เชียงแสน

261 นางรัชนี เทพวงษ์ ดีมาก 12 รพ.เชียงแสน

262 นางพัชราภรณ์ ไชยเหมาะ ดีมาก 12 รพ.เชียงแสน

263 นางสาวฉันทลักษณ์ เจริญวิเชียรฉาย ดีมาก 12 รพ.เชียงแสน

264 นางสาวสุพิชฌาย์ เพ็ญสุวรรณ ดีมาก 13 รพ.เชียงแสน

265 นางสาวเสาวลักษณ์ พิชยศ ดีมาก 13 รพ.เชียงแสน

266 นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญพันธ์ ดีมาก 13 รพ.เชียงแสน

267 นางสาวกมนพรรธน์ อุตะมา ดีมาก 13 รพ.เชียงแสน

268 นางสาวพัชราภรณ์ ทอดเสียง ดีมาก 13 รพ.เชียงแสน

269 นางสาวอรอุมา ไชยถา ดีมาก 13 รพ.เชียงแสน

270 นางสาวดวงเดือน ราชคมภ์ ดีมาก 14 รพ.เชียงแสน

271 นางสาวอาทิตยา มณีจันทร์สุข ดีมาก 14 รพ.เชียงแสน

272 นางสาวศิริขวัญ จับใจนาย ดีมาก 14 รพ.เชียงแสน

273 นางสาวอมรรัตน์ แสนหว้า ดีมาก 15 รพ.เชียงแสน

274 นายจักรพงษ์ เสนางาม ดีมาก 15 รพ.เชียงแสน

275 นางสาวเดือนฉาย วันเพ็ญ ดีมาก 16 รพ.เชียงแสน

276 นางสาวธัญลักษณ์ กรฐิติธนรัตน์ ดีมาก 16 รพ.เชียงแสน

277 นางสาวจันจิรา ศักด์ิแสน ดีมาก 16 รพ.เชียงแสน

278 นางสาวทักษพร ชุมภูรัตน์ ดีมาก 16 รพ.เชียงแสน

279 นางสาวปวีณ์สุดา ศรียอด ดีมาก 16 รพ.เชียงแสน

280 นางสาวศภิชา ใจซ่ือ ดีมาก 16 รพ.เชียงแสน

281 นางสาวอรอุรินทร์ ทวีสุข ดีมาก 16 รพ.เชียงแสน

282 นางสาวอารีรัตน์ ศรีสม ดีมาก 17 รพ.เชียงแสน

283 นายสุขุม ณ หนองคาย ดีมาก 17 รพ.เชียงแสน

284 นางวาสนา ศรีหมตรี ดีมาก 17 รพ.เชียงแสน

285 นางสาวชฎาพร จันทร์อ้าย ดีมาก 17 รพ.เชียงแสน

286 นางสาวปาณิสรา แอ่นปัญญา ดีมาก 18 รพ.เชียงแสน

287 นางสาวสุรางค์ ไชยโย ดีมาก 18 รพ.เชียงแสน

288 นางสาวปนัดดา ยานะนวล ดีมาก 18 รพ.เชียงแสน

289 นางสาวรมณณัฏฐ์ รัชต์ธนพล ดีมาก 19 รพ.เชียงแสน

290 นางสาวปวิชญา แสนชัย ดีมาก 20 รพ.เชียงแสน

291 นางสาววิภาวี ก๋ามี ดีมาก 20 รพ.เชียงแสน

292 นางสาวสกุลรัตน์ ศรีปัน ดีมาก 20 รพ.เชียงแสน

293 นายถนัดศรี มะโนตา ดีเด่น 32 รพ.ดอยหลวง

294 นางทัศนีย์ จินะธรรม ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

295 นางสาวอรวรรณ์ ก้างยาง ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

296 นางจันทร์แรม ศรีคุณ ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

297 นางสาวกรรณิการ์    อินยาวิเลิศ ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

298 นายสร้างสรรค์  ศิริกุล ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง
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299 นางสาวกุหลาบ พันธ์ประยูร ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

300 นางสาวมนฤดี แปงใจ ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

301 นางสาวศรวณีย์ ชัยวงศ์ ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

302 นางสาวไพรประภา บัวแดง ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

303 นางสาวจิตยาดา พิพัทธราดล ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

304 นางสาวจันทร์จิรา สุเต็น ดีมาก 9 รพ.ดอยหลวง

305 นางสาวศกุณิชญ์ วงศ์ยศ ดีมาก 11 รพ.ดอยหลวง

306 นางสาวศิริวรรณ จิตรกัมพล ดีมาก 11 รพ.ดอยหลวง

307 นายภูวสิษฏ์ โปราหา ดีมาก 11 รพ.ดอยหลวง

308 นางสาวณัฐปภัสร์ ดวงแก้ว ดีมาก 11 รพ.ดอยหลวง

309 นางมุกรินทร์ เต๋จ๊ะ ดีมาก 11 รพ.ดอยหลวง

310 นายกฤษฎิ์ ธนสุทธิชญา ดีมาก 11 รพ.ดอยหลวง

311 นางสาวลลิตา ขุนมิน ดีมาก 11 รพ.ดอยหลวง

312 นายวรวุฒิ ค าเรือง ดีมาก 11 รพ.ดอยหลวง

313 นางสาวรุ้งฤดี ก้างยาง ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

314 นายทวีสิน วัฒนาสุนทรพงศ์ ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

315 นางสาวศรินญาภรณ์ ก๋าวิเต ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

316 นางดารุณี ปาเป็ง ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

317 นางสาวดาริกา ก้างยาง ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

318 นางสาวจารีรัตน์ สุวรรณแปง ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

319 นางสาวณัฐณิชา กึกก้อง ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

320 นางสาวโสภา ปงเมฆ ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

321 นางสาวชัญญานุช เชื้อเมืองพาน ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

322 นางสาวพิชญาภา นาตา ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

323 นางสาวพกามาศ กาวี ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

324 นางสาวกาลัญญุตา บุญหลี ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

325 นางสาวจันทร์จิรา อยู่เกียรติกุล ดีมาก 13 รพ.ดอยหลวง

326 นางชนิศรา ขัติยะ ดีมาก 15 รพ.ดอยหลวง

327 นางสาวมนธิกา ทะริน ดีมาก 15 รพ.ดอยหลวง

328 นางสาวธัญญา มหาวงศนันท์ ดีมาก 15 รพ.ดอยหลวง

329 นางสาวสิลานี สมใจ ดีมาก 15 รพ.ดอยหลวง

330 นายวรุธ วารินทร์ ดีมาก 15 รพ.ดอยหลวง

331 นางสาวลาภิสรา แจ่มรัศมี ดีมาก 15 รพ.ดอยหลวง

332 นายปกป้อง เขื่อนแก้ว ดีมาก 15 รพ.ดอยหลวง

333 นางณัฐสุดา พัวอุดมเจริญ ดีเด่น 27 รพ.เทิง

334 นางสาวศิริพรรณ วิศัย ดีเด่น 27 รพ.เทิง

335 นายชัยธวัช มูลค า ดีเด่น 28 รพ.เทิง

336 นายสุทธิพงษ์ ปาระคะ ดีเด่น 32 รพ.เทิง

337 นางศรัณลักษณ์ มุนิจารวัฒนกุล ดีเด่น 40 รพ.เทิง

338 นายบุญมี นิลหุต ดีมาก 1 รพ.เทิง

339 นายนพภนัย เลิศวงศ์ทรัพย์ ดีมาก 1 รพ.เทิง

340 นางรัตนา เบ็ญชา ดีมาก 2 รพ.เทิง

341 นางธิดาพร นาต๊ะ ดีมาก 2 รพ.เทิง
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342 นางสาวอัจฉรา ทะระมา ดีมาก 2 รพ.เทิง

343 นายสันติ แก้วจ าปา ดีมาก 2 รพ.เทิง

344 นายธนารักษ์ แสงอ้น ดีมาก 3 รพ.เทิง

345 นายวสันต์ชัย ใจกลม ดีมาก 3 รพ.เทิง

346 นางวรางคณา สมร่าง ดีมาก 3 รพ.เทิง

347 นางกัลยา พิมพา ดีมาก 3 รพ.เทิง

348 นางมนัชญา มาลารัตน์ ดีมาก 3 รพ.เทิง

349 นางสาวชัญญาภัค สุนทรพฤกษ์ ดีมาก 3 รพ.เทิง

350 นางสาวพิชามญชุ์ บุญสุระ ดีมาก 3 รพ.เทิง

351 นางศิริพร สอนเผ่า ดีมาก 3 รพ.เทิง

352 นางสาวอุบลวรรณ อัฏฐเมธา ดีมาก 3 รพ.เทิง

353 นางสาวเนตรนภา ผัดดี ดีมาก 3 รพ.เทิง

354 นายปรีชา มะโนยศ ดีมาก 3 รพ.เทิง

355 นายอิทธิพล ประเสริฐ ดีมาก 3 รพ.เทิง

356 นางดวงดาว แก้วประภา ดีมาก 3 รพ.เทิง

357 นางปาณิศา ค้าแก้ว ดีมาก 3 รพ.เทิง

358 นางสาวมินตรา แก้วหล้า ดีมาก 3 รพ.เทิง

359 นางสาวขวัญฤดี เวียงเกตุ ดีมาก 3 รพ.เทิง

360 นายพงษ์ศักด์ิ นาต๊ะ ดีมาก 3 รพ.เทิง

361 นางณัฐรตา ตาจันทร์ ดีมาก 3 รพ.เทิง

362 นางปริม ปิยะโกศล ดีมาก 3 รพ.เทิง

363 นางสาวชนาพร ยองเพชร ดีมาก 3 รพ.เทิง

364 นางณชญาดา กปิลกาญจน์ ดีมาก 4 รพ.เทิง

365 นายพัฒนพงษ์ ค าปิน ดีมาก 4 รพ.เทิง

366 นางคณิต หมื่นศรีภูมิ ดีมาก 4 รพ.เทิง

367 นางสาวดวงฤทัย เขื่อนแก้ว ดีมาก 4 รพ.เทิง

368 นางสาวนิตยา ปราบภัย ดีมาก 4 รพ.เทิง

369 นางสาวสิริวรรณ อินค าปา ดีมาก 4 รพ.เทิง

370 นางอ าไพ ป้องค า ดีมาก 4 รพ.เทิง

371 นางอรุณี สงบ ดีมาก 4 รพ.เทิง

372 นางสาวดาริกา โลมกระโทก ดีมาก 4 รพ.เทิง

373 นางสาวฐิติพร สายเขียว ดีมาก 4 รพ.เทิง

374 นางคมคาย สุทธมงคล ดีมาก 4 รพ.เทิง

375 นางมยุรี มั่งค่ัง ดีมาก 4 รพ.เทิง

376 นายณัฐพงศ์ กาศเมฆ ดีมาก 4 รพ.เทิง

377 นางอุบล อุทธิยา ดีมาก 4 รพ.เทิง

378 นางสาวพุทธรักษา  สุทธิพรมณีวัฒน์ ดีมาก 4 รพ.เทิง

379 นางสาววันวิสา ประใจ ดีมาก 4 รพ.เทิง

380 นายธัชนนท์ มุ่งเครือกลาง ดีมาก 4 รพ.เทิง

381 นางมัณฑนา เทศสิงห์ ดีมาก 4 รพ.เทิง

382 นายปรีชา พิชิตคีรี ดีมาก 4 รพ.เทิง

383 นางสาวขนิษฐา คุณารูป ดีมาก 4 รพ.เทิง

384 นางบรรจง ปิงสุแสน ดีมาก 4 รพ.เทิง
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385 นางสาวจุฑาทิพย์ มาลัย ดีมาก 4 รพ.เทิง

386 นางสาวศรีพร้ิง วาสินสันติ ดีมาก 4 รพ.เทิง

387 นางสาวเบญจมาศ จาระณะ ดีมาก 4 รพ.เทิง

388 นางดรุณี ทะอินทร์ ดีมาก 4 รพ.เทิง

389 นายนพรัตน์ หมอยาดี ดีมาก 4 รพ.เทิง

390 นางสาวเสาวลักษณ์ สิริลักษณ์ ดีมาก 4 รพ.เทิง

391 นางศิริลักษณ์ ลือชา ดีมาก 4 รพ.เทิง

392 นายวิศรุต ทิพย์อ้าย ดีมาก 4 รพ.เทิง

393 นางนุศรา ราชเมืองมูล ดีมาก 5 รพ.เทิง

394 นางสาวศยามล มูลค า ดีมาก 5 รพ.เทิง

395 นางสาวศรัณทิพย์ ค ามูล ดีมาก 5 รพ.เทิง

396 นางสาวนิติภรณ์ ถาปนา ดีมาก 5 รพ.เทิง

397 นางสาวรักษยา ค าดี ดีมาก 5 รพ.เทิง

398 นางสาวมัดชาลี ค้าแก้ว ดีมาก 5 รพ.เทิง

399 นางสุมาลี ปทุมทิพย์สิริ ดีมาก 5 รพ.เทิง

400 นายจักรกฤช สถาอุ่น ดีมาก 5 รพ.เทิง

401 นายปุณยกร พันธุ์แก้ว ดีมาก 5 รพ.เทิง

402 นางสาวสุปรียา ระเรือง ดีมาก 5 รพ.เทิง

403 นางสาวเยาวภา อรินทร์เป็ง ดีมาก 5 รพ.เทิง

404 นางมาลาตรี นามวงค์ ดีมาก 5 รพ.เทิง

405 นายสุพล ทิพย์อ้าย ดีมาก 5 รพ.เทิง

406 นางสาวฤทัยรัตน์ พรมจันทร์ ดีมาก 5 รพ.เทิง

407 นางสาวอติรัตน์ จิตตะ ดีมาก 5 รพ.เทิง

408 นายกฤษณพงศ์ ทัพซ้าย ดีมาก 5 รพ.เทิง

409 นายศุภกร นันท์ธรภัค ดีมาก 5 รพ.เทิง

410 นางน้ าฝน มหาวงศนันท์ ดีมาก 5 รพ.เทิง

411 นางมุกดา ชนัฐปภากุล ดีมาก 5 รพ.เทิง

412 นางนฤมล หอมดอก ดีมาก 5 รพ.เทิง

413 นางพัชรินทร์ ดวงสุริยะ ดีมาก 5 รพ.เทิง

414 นางสาวอาชัญญา ทองยา ดีมาก 5 รพ.เทิง

415 นางสาวศุทธิศจี อ ามาตย์มณี ดีมาก 5 รพ.เทิง

416 นางจริยาพร ขันแก้ว ดีมาก 5 รพ.เทิง

417 นางสาวพรรณพร พิงค าขา ดีมาก 5 รพ.เทิง

418 นางสาวธนิวรา อ่อนนวล ดีมาก 5 รพ.เทิง

419 นางสาวภัทริน ปุระตา ดีมาก 5 รพ.เทิง

420 นางอาณุลักษ์ ขันตี ดีมาก 5 รพ.เทิง

421 นายศรัณย์ ธีรอภิศักด์ิกุล ดีมาก 5 รพ.เทิง

422 นางสาวชนกนันท์ ค าอ้าย ดีมาก 5 รพ.เทิง

423 นางสาวสุธีนันท์ เหล่าหล้า ดีมาก 6 รพ.เทิง

424 นางสาวหทัยรัตน์ ศูนย์กลาง ดีมาก 6 รพ.เทิง

425 นางสาวศุทธินี บุญทา ดีมาก 6 รพ.เทิง

426 นางวรางคณา กองวงศ์ ดีมาก 6 รพ.เทิง

427 นางสาวชวนพิศ หนูจันทร์ ดีมาก 6 รพ.เทิง
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428 นางสาวสุภาพร แซ่ล่ี ดีมาก 6 รพ.เทิง

429 นางสาวธนันนิชา ทิพย์อ้าย ดีมาก 6 รพ.เทิง

430 นางสารินทร์ มหาวงศนันท์ ดีมาก 6 รพ.เทิง

431 นางกาญจนา ราชเมืองมูล ดีมาก 6 รพ.เทิง

432 นางสาวฐิติชญา จันทร์เอ้ย ดีมาก 6 รพ.เทิง

433 นางศิภัชรดา จันทร์ใจ ดีมาก 6 รพ.เทิง

434 นางสาวเพ็ญนภา รีอิน ดีมาก 6 รพ.เทิง

435 นางสาวจารุตา ราชใจผิด ดีมาก 6 รพ.เทิง

436 นางแสงจันทร์ หาแก้ว ดีมาก 6 รพ.เทิง

437 นางนันทภัค ศรีสว่าง ดีมาก 6 รพ.เทิง

438 นางพรวิมล ทิพย์ป้อ ดีมาก 6 รพ.เทิง

439 นางจุฑามาศ มุ่งเครือกลาง ดีมาก 6 รพ.เทิง

440 นางวรางค์รัตน์ พิบูลย์รังษี ดีมาก 7 รพ.เทิง

441 นางสาวมุกดา จันทยานี ดีมาก 7 รพ.เทิง

442 นางอิสรญาดา พลเยี่ยม ดีมาก 7 รพ.เทิง

443 นางสุดา อักษรดิษฐ์ ดีมาก 7 รพ.เทิง

444 นางเสาวรัตน์ ค างาม ดีมาก 7 รพ.เทิง

445 นางนงลักษณ์ มะโนชัย ดีมาก 7 รพ.เทิง

446 นายสุนทร ทะอินทร์ ดีมาก 7 รพ.เทิง

447 นายประเสริฐ เลิศย่างขจร ดีมาก 7 รพ.เทิง

448 นางแสงเดือน     หมั่นผดุง ดีมาก 7 รพ.เทิง

449 นางสาววรรณา พุทธวงค์ ดีมาก 8 รพ.เทิง

450 นางสาวนภสร  มาลารัตน์ ดีมาก 8 รพ.เทิง

451 นางสาวณัฐธร มหาพรรณ ดีมาก 8 รพ.เทิง

452 นางสาวชุติมณฑน์ วนาพันธพรกุล  ดีมาก 8 รพ.เทิง

453 นายศรัทธา ร่วมพิทักษ์กุล ดีมาก 8 รพ.เทิง

454 นายปฏิพัทธ์ ก้างออนตา ดีมาก10 รพ.เทิง

455 นายเจษฎา ตรีสัตยาเวทย์ ดีเด่น 30 รพ.ป่าแดด

456 นางสาวธัญลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ ดีเด่น 30 รพ.ป่าแดด

457 นางสาวอัญชลี มังคลาด ดีเด่น 30 รพ.ป่าแดด

458 นายกิตติพงศ์ โค้วจิริยะพันธุ์ ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

459 นางอารีรัตน์ ชวนคิด ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

460 นางนิชานันท์ อุปถะ ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

461 นางอรณิชชา จันโย ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

462 นางสาวพัชราภรณ์ มาลารัตน์ ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

463 นางจริยา สุทธิจันทร์ ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

464 นางพัฒนา วงศ์ชารี ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

465 นางสาวเจษฎา เครือศรี ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

466 นายณัฐพงษ์ ศิริอาภรณ์ ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

467 นางสาวศุภลักษณ์ พรหมเสน ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

468 นางศิรินันท์ ไชยมงคล ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

469 นางสาวอติพร รัตนอุบล ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

470 นางสุภาลักษณ์ ยามี ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด
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471 นางสาวรัชดาภรณ์ ปัญญา ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

472 นางณัฐพร ทนันชัย ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

473 นางกฤษณา ปุณณวิชปรีชา ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

474 นางสาวพรทิพา ใจมุ่ง ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

475 นายชนะพล ทองวงศ์บุตร ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

476 นางแสงดาว กวาวสนั่น ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

477 นางสาวกรรณิกา ต๊ิบหน่อ ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

478 นางมณฑาทิพย์ ค ามอญ ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

479 นางสาวรุธจิฬา แก้วเทพ ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

480 นางสาวประวีณ พิมพ์หอม ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

481 นางสุรีวัลย์ จริงวาจา ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

482 นายธวัชชัย ศรีกัน ดีเด่น 37 รพ.ป่าแดด

483 นางสาวจิตภัส จินดาวงศ์ ดีมาก 7 รพ.ป่าแดด

484 นางบุษรา ค าปิว ดีมาก 7 รพ.ป่าแดด

485 นางกัลยา ขันธปรีชา ดีมาก 7 รพ.ป่าแดด

486 นางสาวพุทธรักษา สุมงคลธนกุล ดีมาก 7 รพ.ป่าแดด

487 นางสาวพรพิมล เทพนิล ดีมาก 7 รพ.ป่าแดด

488 นางบุษบา หาญเลิศ ดีมาก 8 รพ.ป่าแดด

489 นางสาวนวพร โลมากุล ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

490 นางสาววัชรีพร เกษมราษฎร์ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

491 นางสาวนิตยา ช าหา ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

492 นางสาวเยาวเรศ   ธรรมจันตา ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

493 นางจรัสแสง วงศ์โสภา ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

494 นางสาวหทัยรัตน์ นิยมาศ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

495 นางบัวบาน เขื่อนแก้ว ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

496 นางสาวรัตติกาล จันทร์เสาร์ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

497 นางสาวอนง สอนยามน ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

498 นางชไมพร ตันหล้า ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

499 นางอรพินท์ ดาศรี ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

500 นางพรนิภา สมใจ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

501 นางสาวลัดดาวัลย์ ศิริแสน ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

502 นางกนกวรรณ เกษรพรม ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

503 นางสาวชญานิศ แก้วบุญเสริฐ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

504 นางสาวพรรณวดี ต๊ะวงศ์ชัย ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

505 นายมนตรี ชัยกูล ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

506 นายวุฒิไกร สุขทอง ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

507 นางสาวพิมพ์วดี อาษา ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

508 นางสาวพนอ ขยัน ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

509 นางสาวเขมวณี ไชยปิน ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

510 นางสาวสุจินต์ ภาคภูมิ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

511 นายอานนท์ นายี ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

512 นางพนาวัน พรหมเผ่า ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

513 นางกรรณิกา จันทร์ต๊ะนาเขตร ดีมาก10 รพ.ป่าแดด
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514 นายพสิษฐ์ สิงห์สี ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

515 นายสิรภาคย์ พลศักด์ิ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

516 นางสาวณภัค ฟองการ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

517 นางกัลยาณี ใจประการ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

518 นางสาวมณหทัย หทัยด ารงวิทยา ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

519 นางสมหญิง พันธ์แก่น ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

520 นางสาววราภรณ์ กาบปัญโญ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

521 นางสาวสุชาดา สุขอร่าม ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

522 นายณัฐพงษ์ สิทธิอักษร ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

523 นายวิรุฬห์ สมปาน ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

524 นางสาวประกายดาว อินทร์บาล ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

525 นางสาวคมเดือน ช่วยสุรินทร์ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

526 นางศรัญญา ยามี ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

527 นางสาวอรวี ปัญญางาม ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

528 นางสุภมาส วงศ์ลังกา ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

529 นางสาวจิราพร จันทร์อ้าย ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

530 นางสาวอินทิรา สุนทรสวัสด์ิ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

531 นางกนิษฐา อินต๊ะรัตน์ ดีมาก10 รพ.ป่าแดด

532 นายนครินทร์ฺ ยันตะบุศย์ ดีมาก 7 รพ.ป่าแดด 

533 นายเรืองเดช พุทธวงค์ ดีมาก 1 รพ.พญาเม็งราย

534 นายพลาพัฒน์ พิงค าขา ดีมาก 1 รพ.พญาเม็งราย

535 นางสาววราพร ค ามั่น ดีมาก 1 รพ.พญาเม็งราย

536 นางราตรี วัฒนาธร ดีมาก 3 รพ.พญาเม็งราย

537 นางสาวศศิภา  เวียงโอสถ ดีมาก 3 รพ.พญาเม็งราย

538 นางสาวอมรรัตน์ ปินค า ดีมาก 3 รพ.พญาเม็งราย

539 นางสาวพิกุล ยุค ามูล ดีมาก 5 รพ.พญาเม็งราย

540 นางสาวณชญาดา สันธิ ดีมาก 5 รพ.พญาเม็งราย

541 นายสนธยา นพคุณ ดีมาก 5 รพ.พญาเม็งราย

542 นางสุจิตรา ณ น่าน ดีมาก 5 รพ.พญาเม็งราย

543 นายจ านงค์ น้อมนบ ดีมาก 5 รพ.พญาเม็งราย

544 นางสาวคนึงนิจ วงค์สุภา ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

545 นางสาวธนัยรัตน์ จงประเสริฐ ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

546 นางสาวพัชรินทร์ มินทะนา ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

547 นางสาวกันญาภรณ์ สุริยะฟอง ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

548 นางสาวนพเก้า ศรีสุขอัยกา ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

549 นางสาวศิลินดา กาเงิน ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

550 นายพิษณุพงษ์ ดวงค า ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

551 นางสาวสุมินตรา อานุ ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

552 นางสาวณัฐฑริกา บุญเรือง ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

553 นางสาวพรพรรณ พรมชัย ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

554 นางพัชรี อภิธนัง ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

555 นางสาวนาตยา พรมสง่า ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

556 นางสาววริยา ศรีภัทราพันธุ์ ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย
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557 นางสาวอวิสา บุญส่งเสริมสุข ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

558 นางสาวภาวินี ด ารงค์ ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

559 นางสาวพิมพ์สุรางค์ ค าหลวง ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

560 นางสาวแสงเดือน ดวงปัญญา ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

561 นางนงนุช ค านนท์ ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

562 นางสาวรัชฎาพร อิ่นค า ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

563 นางสาวจรีภา เชื้อทหาร ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

564 นางสาวปัณฑ์ชนิต ตรีสุวรรณ ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

565 นายกีรติ เชื้อเมืองพาน ดีมาก 7 รพ.พญาเม็งราย

566 นางปิยะนันท์ จินดาสถาน ดีมาก 8 รพ.พญาเม็งราย

567 นายด ารงค์ ช่วยแก้ไข ดีมาก 8 รพ.พญาเม็งราย

568 นางปิยะดา หน่อแก้ว ดีมาก 8 รพ.พญาเม็งราย

569 นางสาวรุ่งทิพย์ แผลงศร ดีมาก 8 รพ.พญาเม็งราย

570 นางจินตนา ดอนลาว ดีมาก 8 รพ.พญาเม็งราย

571 นายณัฐภัทร เทพดวงแก้ว ดีมาก 8 รพ.พญาเม็งราย

572 นายชัยวุธ วิลัย ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

573 นางประภาพร เชื้อเมืองพาน ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

574 นายกรกฎ แก้วนา ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

575 นางสาวธิวาพร มงคลแดง ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

576 นางสาวพิมลพรรณ อิ่นค า ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

577 นางสาวศลิษา อัมพวะศิริ ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

578 นางสาวเพชรกะรัต  จันตาวงศ์ ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

579 นางสาวจันทมณี ภูรักษา ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

580 นางสาวสุภานัน ลีเจริญเกียรติ ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

581 นายธนากร สุเดชมารค ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

582 นางสาวอิสรีย์ วงค์แสง ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

583 นางสาววราพร จะมณี ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

584 นางสาวกัลยา ย่างวินิจฉัย ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

585 นางเบญจมาศ พันธ์พิทักษ์ ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

586 นางสาวลัดดาวัลย์ สมปันวัง ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

587 นางกันย์จีรา ธนธีระบรรจง ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

588 นางสาวจินต์จุฑา สมบูรณ์ ดีมาก 9 รพ.พญาเม็งราย

589 นางสาวมนธิชา ตุ้ยสิทธิ์ ดีมาก10 รพ.พญาเม็งราย

590 นางเกศินี นายงาน ดีมาก10 รพ.พญาเม็งราย

591 นางสาวโยธะกา พิทักสกุล ดีมาก10 รพ.พญาเม็งราย

592 นางนงคราญ สัมมาปฏิบัติ ดีมาก10 รพ.พญาเม็งราย

593 นางสาวนุชจรินทร์ ธเนศสกุลวัฒนา  ดีมาก10 รพ.พญาเม็งราย

594 นางสาวกษิลินทร์ มะโนชัย ดีมาก10 รพ.พญาเม็งราย

595 นางเกศศิรินทร์ อินต๊ะ ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

596 นางสาวจันทร์จิรา ธรรมสถิตย์ ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

597 นางน้ าฝน เทพวงศ์ ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

598 นางอรวรรณ น้อมนบ ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

599 นางสาวอรวรรณ ศรีโมรา ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย
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600 นางสาวพัชรินทร์ ร้องกาศ ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

601 นางสาวอภิรดี แก้วเป็ง ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

602 นางสาวจารุดา หรรษาวัฒนากุล ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

603 นางสาวดวงใจ บุญพัฒน์ ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

604 นางสาวสายชล ธิโนชัย ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

605 นางสาวสายฝน แสนวงค์ ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

606 นางวีณารัตน์ ตลับทอง ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

607 นางรัชนี ปั้นสน ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

608 นายรัตนพล ก๋าวงค์ ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

609 นางอรุณีย์ สายยืด ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

610 นางวิไลลักษณ์ รู้ท านอง ดีมาก 11 รพ.พญาเม็งราย

611 นางสุรินทร์ทิพย์ ยะฝ้ัน ดีมาก 12 รพ.พญาเม็งราย

612 นางสาวสุครีย์ ฉายา ดีมาก 12 รพ.พญาเม็งราย

613 นางผกามาศ ทิพพวงค์ ดีมาก 12 รพ.พญาเม็งราย

614 นางอมรรัตน์ กิจธุระ ดีมาก 12 รพ.พญาเม็งราย

615 นางสายทอง เทพดวงแก้ว ดีมาก 12 รพ.พญาเม็งราย

616 นางกนกอร รักเมือง ดีมาก 12 รพ.พญาเม็งราย

617 นางรุ่งนภา สุมะโน ดีมาก 12 รพ.พญาเม็งราย

618 นางธวัลรัตน์ น้อมนบ ดีมาก 12 รพ.พญาเม็งราย

619 นางสาวจันทร์สม ปัญญา ดีมาก 13 รพ.พญาเม็งราย

620 นางพิทยาภรณ์ สเตนนิออนิส ดีมาก 17 รพ.พญาเม็งราย

621 นางสาววิศรณีย์ เสภู่ ดีเด่น 13 รพ.พาน

622 นางวลัยลักษณ์ พรมตัน ดีเด่น 19 รพ.พาน

623 นางสาวธนาภรณ์ ศรีธิเมืองใจ ดีเด่น 19 รพ.พาน

624 นางสาวศุภกานต์ ริมธาร ดีเด่น 19 รพ.พาน

625 นางสาวธันยพร นาขยัน ดีเด่น 19 รพ.พาน

626 นางมลธิดา นาวาจะ ดีเด่น 23 รพ.พาน

627 นางสาวกมลลักษณ์ ปันนารินทร์ ดีเด่น 23 รพ.พาน

628 นางสาวอรวรา ราชคม ดีเด่น 23 รพ.พาน

629 นางสาวณัฐณิชา ปันชุน ดีเด่น 23 รพ.พาน

630 นางสาวสุรีรัตน์ เชื้อเมืองพาน ดีเด่น 23 รพ.พาน

631 นางมณีวรรณ์ สาริวาส ดีเด่น 27 รพ.พาน

632 นายกิติชัย พงศ์วรินทร์ ดีเด่น 27 รพ.พาน

633 นางสาวทาริกา เชื้อเมืองพาน ดีเด่น 27 รพ.พาน

634 นายไพชิต ปัญจพรผล ดีเด่น 27 รพ.พาน

635 นางสาวสุรีพร วิชา ดีเด่น 27 รพ.พาน

636 นางสาวมัณฑนา พรรณโชติ ดีเด่น 31 รพ.พาน

637 นางสาวพัชรี ปันค า ดีเด่น 31 รพ.พาน

638 นางศิริลักษณ์ ดวงจิตร ดีเด่น 31 รพ.พาน

639 นายธีรินทร์ ทองโรจน์ ดีเด่น 31 รพ.พาน

640 นางสาวศศิวิมล สุทธปรีดา ดีเด่น 33 รพ.พาน

641 นางประภัสสร ศรีนวลวงค์ ดีเด่น 33 รพ.พาน

642 นางสาวสุนิศา สายปินตา ดีเด่น 33 รพ.พาน
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643 นางธีธารัตน์ นรรัตน์ ดีเด่น 33 รพ.พาน

644 นางสาวเรือนแก้ว ค าหลวง ดีเด่น 34 รพ.พาน

645 นางวราภรณ์ ภูริวรางคกูล ดีเด่น 34 รพ.พาน

646 นางดวงใจ พลสวัสด์ิ ดีเด่น 34 รพ.พาน

647 นางพีรพรรณ ทองโรจน์ ดีเด่น 34 รพ.พาน

648 นางเสนีย์ พระโพธิ์ ดีเด่น 34 รพ.พาน

649 นางสาววรางคณา ขันนรา ดีเด่น 34 รพ.พาน

650 นางปาลิตา เจริญสุข ดีเด่น 34 รพ.พาน

651 นางชื่นชม จันทร์ยวง ดีเด่น 34 รพ.พาน

652 นางสาวสุนารี ทวีศักด์ิ ดีเด่น 34 รพ.พาน

653 นางวาสนา เตชะธีราวัฒน์ ดีเด่น 34 รพ.พาน

654 นางภารณี ศรีบุญเรือง ดีเด่น 34 รพ.พาน

655 นางสายใจ เอื้อรักสกุล ดีเด่น 34 รพ.พาน

656 นางประทุมพร แสนโยธา ดีเด่น 34 รพ.พาน

657 นางสาวจามีกร กาวิละ ดีเด่น 34 รพ.พาน

658 นางวราภรณ์ โชติธนานุรักษ์ ดีเด่น 37 รพ.พาน

659 นางสาวชฎานันท์ มะโนใจ ดีเด่น 37 รพ.พาน

660 นางพัชรี ชุมเมตตาพันธ์ ดีเด่น 37 รพ.พาน

661 นายวุฒิชัย ก้อนแปง ดีเด่น 37 รพ.พาน

662 นางสาวสุวิดา อินถาก้อน ดีเด่น 37 รพ.พาน

663 นางธัญญาภรณ์ รัตนวิชัย ดีเด่น 37 รพ.พาน

664 นางบรรจงกิตต์ิ วงศ์หมึก ดีเด่น 37 รพ.พาน

665 นายอิสเรศ กาวิโล ดีเด่น 37 รพ.พาน

666 นางอรวรรณ์ กาวิละมูล ดีเด่น 37 รพ.พาน

667 นางสุพรรณ์ สุริยะจักร์ ดีเด่น 39 รพ.พาน

668 นางศิริลักษณ์ กฤตสัมพันธ์ ดีเด่น 39 รพ.พาน

669 นางเพชรา วิรัทธิโกวิท ดีเด่น 39 รพ.พาน

670 นางสาวจิราพรรณ ค าปา ดีเด่น 39 รพ.พาน

671 นางสาวปัญญรัตน์  สันตติวงศ์ไชย ดีเด่น 39 รพ.พาน

672 นางนภาพรรณ ผ้าเจริญ ดีเด่น 39 รพ.พาน

673 นางสาวจุฬาภรณ์ สิงห์แป ดีเด่น 39 รพ.พาน

674 นางสาวอนงค์นาถ ค ามูล ดีเด่น 39 รพ.พาน

675 นางสาวจรัญพร สุรินทร์ ดีเด่น 39 รพ.พาน

676 นายนรินทร์ เกิดพนัง ดีเด่น 39 รพ.พาน

677 นางสาววรรณิษา บุญสูง ดีเด่น 39 รพ.พาน

678 นายบรรจง กาวิละมูล ดีเด่น 39 รพ.พาน

679 นางจ าลองลักษณ์ สายแก้ว ดีเด่น 39 รพ.พาน

680 นางสุพัชรี จิรรัตน์สถิต ดีเด่น 39 รพ.พาน

681 นางสาวอิสริยา ราชคม ดีเด่น 39 รพ.พาน

682 นางยุพดี สุทธนู ดีเด่น 39 รพ.พาน

683 นางสาวณัฏฐพิชา เทพน่าน ดีเด่น 39 รพ.พาน

684 นางสาวจุฑาทิพย์ ปิจวงค์ ดีเด่น 39 รพ.พาน

685 นางเพ็ญศรี มาลัย ดีเด่น 39 รพ.พาน
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686 นางสุพรรณ มหิตธิ ดีเด่น 39 รพ.พาน

687 นางสาวเรวดี โค้วจิริยะพันธุ์ ดีเด่น 39 รพ.พาน

688 นางสาวยลรวี วังกาวรรณ ดีเด่น 39 รพ.พาน

689 นางสาวนิลุบล เจียมสุขุม ดีเด่น 39 รพ.พาน

690 นายสุทธิพงษ์ นาวาจะ ดีเด่น 39 รพ.พาน

691 นางสาววรพร ตันติภาณุวิทย์ ดีเด่น 39 รพ.พาน

692 หม่อมหลวงขนิษฐา ศุขสวัสดิ ดีมาก 3 รพ.พาน

693 นางสาวนฤมล กาวินค า ดีมาก 3 รพ.พาน

694 นางสาวสาวิตรี บุญเรือง ดีมาก 3 รพ.พาน

695 นางสาวอินวดี อดทน ดีมาก 3 รพ.พาน

696 นางสาวสิรินพร ศิริกุล ดีมาก 3 รพ.พาน

697 นางสาวกรรณิการ์ ภู่ตระกูล ดีมาก 3 รพ.พาน

698 นางสาวพัชราภรณ์ วงค์จันทร์เสือ ดีมาก 3 รพ.พาน

699 นางสมศิริ ปินตาอุด ดีมาก 3 รพ.พาน

700 นายหริรักษ์ หอมพูลทรัพย์ ดีมาก 3 รพ.พาน

701 นางสาวกนกทิพย์ อิ่นเอ้ย ดีมาก 3 รพ.พาน

702 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจสม ดีมาก 3 รพ.พาน

703 นางอรัญญา ฤกษ์ก ายี ดีมาก 3 รพ.พาน

704 นายกันตพงศ์ เรียวสงวนวงศ์ ดีมาก 3 รพ.พาน

705 นางสาวกนกพร จงจ ารัสศิลป์ ดีมาก 3 รพ.พาน

706 นางสาวธารารัตน์ ข้าวสามรวง ดีมาก 3 รพ.พาน

707 นางสาววัชราวรรณ โพธาพุทธิพันธ์ ดีมาก 3 รพ.พาน

708 นางนุชนาฏ อักษรศิริ ดีมาก 3 รพ.พาน

709 นางสาวอภิสรา จงพิทักษ์รัตน์ ดีมาก 3 รพ.พาน

710 นางสาวนัชชา อภิชาติปิยกุล ดีมาก 3 รพ.พาน

711 นางสาวเกษสุดา ยถาธนากุล ดีมาก 3 รพ.พาน

712 นางสาวจิราวรรณ หินเขียว ดีมาก 3 รพ.พาน

713 นางขวัญนา เพชรประดับ ดีมาก 3 รพ.พาน

714 นางสาวสุภวรรณ พลอยขาว ดีมาก 3 รพ.พาน

715 นางสาวเบญจมาศ จ าปานคร ดีมาก 3 รพ.พาน

716 นางสาวจรรยารักษ์ ค าปัญโญ ดีมาก 3 รพ.พาน

717 นายชัชวาล ต๋ันค า ดีมาก 3 รพ.พาน

718 นางสาวธนาภรณ์ ชัยวงค์ ดีมาก 3 รพ.พาน

719 นางณัฐนันท์ มโนค า ดีมาก 3 รพ.พาน

720 นางสาวศุภมาส สารวรรณ์ ดีมาก 3 รพ.พาน

721 นางสาวสกุลรัตน์ ดะนัย ดีมาก 3 รพ.พาน

722 นางวิมลภรณ์ จอมน้อย ดีมาก 3 รพ.พาน

723 นายธีรยุทธ ไชยฤทธิ์ ดีมาก 3 รพ.พาน

724 นางสาวอนงค์ ไชยศักด์ิ ดีมาก 3 รพ.พาน

725 นางสาวจิตราภรณ์ ไชยสมบัติ ดีมาก 3 รพ.พาน

726 นายธงชัย เมืองค า ดีมาก 3 รพ.พาน

727 นายวชิรพันธ์ กว้างไพบูลย์ ดีมาก 3 รพ.พาน

728 นางสาวอรอนงค์ เครือตา ดีมาก 3 รพ.พาน
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729 นางสาวอิสรีย์ สัสสินทร ดีมาก 3 รพ.พาน

730 นางสาวกันยามาศ ชัยยาสม ดีมาก 3 รพ.พาน

731 นางสาวณัฐณิชา บุญมา ดีมาก 3 รพ.พาน

732 นางสาวนิภาพร เรือนแก้ว ดีมาก 3 รพ.พาน

733 นายอภินันธ์ คันธะวงค์ ดีมาก 3 รพ.พาน

734 นางล าดวน ไชยวัน ดีมาก 3 รพ.พาน

735 นางสาวอรวรรณ ศรีหมื่น ดีมาก 3 รพ.พาน

736 นายเชฏฐา ชัยเนตร ดีมาก 3 รพ.พาน

737 นางสาวจิรัชยา ช่วยบ้าน ดีมาก 3 รพ.พาน

738 นางจิรัชญา เต๋จ๊ะบุญ ดีมาก 7 รพ.พาน

739 นางรัตติกร สุทธิประภา ดีมาก 7 รพ.พาน

740 นางสาวสุรีพร อ้อยหวาน ดีมาก 7 รพ.พาน

741 นางสาวกาญจนา ผุดผ่อง ดีมาก 7 รพ.พาน

742 นางประเทืองทิพย์ ไกรฤกษ์ ดีมาก 7 รพ.พาน

743 นางจินดา ไชยสมบัติ ดีมาก 7 รพ.พาน

744 นายพิชญ์วิทย์ บุญน า ดีมาก 7 รพ.พาน

745 นางสาวช ามะเลียง ปรีชา ดีมาก 7 รพ.พาน

746 นางสาวณัฏฐณิชา ไกรขจรกิตติ ดีมาก 7 รพ.พาน

747 นายมนูญ ฟองนวล ดีมาก 7 รพ.พาน

748 นายวริศ นรรัตน์ ดีมาก 7 รพ.พาน

749 นางสาวรัชดา ปัญญา ดีมาก 7 รพ.พาน

750 นางอรพิน จริยา ดีมาก 7 รพ.พาน

751 นางสาวชมัยพร ท้าวกันทา ดีมาก 7 รพ.พาน

752 นางสาวสุนันทดา เขื่อนแก้ว ดีมาก 7 รพ.พาน

753 นางธัญญลักษณ์ ปันต๋ัน ดีมาก 7 รพ.พาน

754 นางสาวพัชรี สาค า ดีมาก 7 รพ.พาน

755 นางสาวกนกวรรณ เครือสุวรรณ์ ดีมาก 7 รพ.พาน

756 นางสาวณัฐนันทร์ สุบรรณพงษ์ ดีมาก 7 รพ.พาน

757 นายวิทวัส แสนมา ดีมาก 7 รพ.พาน

758 นางกาญจนา กาจนุกูล ดีมาก 7 รพ.พาน

759 นางสาวลดาวัลย์ มะโนตา ดีมาก 7 รพ.พาน

760 นางสาวศรีวรรณ์ ภิญโญจิตร ดีมาก 7 รพ.พาน

761 นางสาวกรรณิการ์ เรืองดี ดีมาก 7 รพ.พาน

762 นางศิรประภา วณิชพิพัฒน์กุล ดีมาก 11 รพ.พาน

763 นางสาวสุดารัตน์ วรรณโคต ดีมาก 11 รพ.พาน

764 นางวนารัตน์ ปาส าลี ดีมาก 11 รพ.พาน

765 ว่าที่ร้อยตรีหญิง วันวิสาข์ สายไฮค า ดีมาก 11 รพ.พาน

766 นางสาววรรณวิษา โท๊ะป๋า ดีมาก 11 รพ.พาน

767 นางสาวรวิวรรณ เอกปันเงินกุล ดีมาก 11 รพ.พาน

768 นางบงกช อุปรา ดีมาก 11 รพ.พาน

769 นางศุภิสรา สุวรรณจักษ์ ดีมาก 11 รพ.พาน

770 นางลินดา เทวดุลย์ ดีมาก 11 รพ.พาน

771 นางสาวจุฬาลักษณ์ น้อยท่าช้าง ดีมาก 11 รพ.พาน
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772 นางสาวสุพัตรา ชุมพลกุล ดีมาก 11 รพ.พาน

773 นางสาวอารีรัตน์ วงศ์แก้ว ดีมาก 11 รพ.พาน

774 นางสาวสายสุนีย์ เชื้อเมืองพาน ดีมาก 11 รพ.พาน

775 นางนงคราญ จิตกวี ดีมาก 11 รพ.พาน

776 นางเปียทิพย์ โท๊ะป๋า ดีมาก 11 รพ.พาน

777 นางสาววรางคณา เทียมภักดี ดีมาก 11 รพ.พาน

778 นางสาวรพีพรรณ วงษา ดีมาก 11 รพ.พาน

779 นายจักรพันธ์ กันธะนะ ดีมาก 11 รพ.พาน

780 นางสาวทัดดาว นิยมาศ ดีมาก 13 รพ.พาน

781 นางประภาศรี จิตนารินทร์ ดีมาก 13 รพ.พาน

782 นางสาวธิดาทิพย์ ธิโนชัย ดีมาก 13 รพ.พาน

783 นางชมพร สีเงิน ดีมาก 13 รพ.พาน

784 นางสาวทิพาพร จันตุม ดีมาก 13 รพ.พาน

785 นางลดาวัลย์ อังศุชวาล ดีมาก 13 รพ.พาน

786 นางสาวนงคราญ ราชคม ดีมาก 13 รพ.พาน

787 นางสาวปรางค์จิตต์ กันแก้ว ดีมาก 13 รพ.พาน

788 นางสาวอโณทัย เขื่อนแก้ว ดีมาก 13 รพ.พาน

789 นายกัมพล หลวงปัน ดีมาก 13 รพ.พาน

790 นางเกสร ตานวล ดีมาก 14 รพ.พาน

791 นายธีระยุทธ์ ดอนเลย ดีมาก 15 รพ.พาน

792 นายชูชาติ วิชิต ดีมาก 15 รพ.พาน

793 นายวัทนินทุ์ ปิงวงค์ ดีเด่น 39 รพ.พาน 

794 นางณัฐชา แข่งขัน ดีมาก 11 รพ.พาน 

795 นางเกศสุดา เด็นเบ็น ดีเด่น 20 รพ.แม่จัน

796 นางสาวภิรนันท์ ศรีธิ ดีเด่น 30 รพ.แม่จัน

797 นางสาววิภาดา พึ่งสุข ดีเด่น 30 รพ.แม่จัน

798 นางสมใจ อุ้ยศิริไพศาล ดีเด่น 30 รพ.แม่จัน

799 นางสาววลัยรัตน์ ค าหมื่น ดีเด่น 30 รพ.แม่จัน

800 นางสาววรรณภัสร์ ว่องเล่ศ์สกุล ดีเด่น 30 รพ.แม่จัน

801 นายศิริพงศ์ ไทยใหม่ ดีเด่น 30 รพ.แม่จัน

802 นายปิยะณัฐ ธนัญชัย ดีเด่น 30 รพ.แม่จัน

803 นายไพบูลย์ พงษ์อัคคศิรา ดีเด่น 33 รพ.แม่จัน

804 นางสาวธนพร อนุชัย ดีเด่น 33 รพ.แม่จัน

805 นายวิทยา ปารีเลียม ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

806 นายประฤทธิ์ ปรีชามาตย์ ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

807 นางจงกลณี กันจินะ ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

808 นางกัลยา มาวิน ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

809 นางเพ็ญศรี วงษ์พุฒ ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

810 นายพิทักษ์ เคหา ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

811 นางสาวพรพิมล ศักด์ิสูง ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

812 นางวราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

813 นางสาววิไลลักษณ์ อินหลาน ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

814 นางสาวสุภาพร วรรณมณี ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน
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815 นางภทรกรรณ ชัยแก้ว ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

816 นายธงชัย ปัญญายม ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

817 นางอัญชลิกา ภูมิรัชญากุล ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

818 นายศักด์ิชัย ไชยนวรัตน์ ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

819 นางสาวปาริชาติ ลุนทา ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

820 นางละอองนวล อิสระธานันท์ ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

821 นายประพัตร์ บุญมาตา ดีเด่น 36 รพ.แม่จัน

822 นางสาวเยาวลักษณ์ นารินทร์ ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

823 นางกรรณกนก กิตติธีรานุรักษ์ ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

824 นางสาวศิริลักษณ์ สุยะ ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

825 นางศรีวรรณ กันต๊ิบ ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

826 นางสาวจงรักษ์ ช านาญยา ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

827 นายนพดล ชัยศิลป์ ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

828 นางสาวชลันธร ไชยเมือง ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

829 นายธีรยุทธ เกษมาลี ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

830 นายสวัสด์ิ แก้วประการ ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

831 นางถนอม มงคลผิวทอง ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

832 นางเบญจพร จันทาพูน ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

833 นางสารภี นพคุณ ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

834 นายธนกร ปากองวัน ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

835 นางสาววรรณิภา ลาโต ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

836 นายสุพัฒนพงศ์ ชุ่มเมืองเย็น ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

837 นางเกศสุดา อินหลาน ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

838 นางพัชรินทร์ ศรีจันทร์ ดีเด่น 40 รพ.แม่จัน

839 นายศิรบัญชา วุฒี ดีมาก 3 รพ.แม่จัน

840 นางสาวเกษร ณ ทอง ดีมาก 3 รพ.แม่จัน

841 นายวินัย กุลธารี ดีมาก 3 รพ.แม่จัน

842 นายธนสาร ขาเลศักด์ิ ดีมาก 3 รพ.แม่จัน

843 นายอนุวัตร ฟูเฟื่อง ดีมาก 3 รพ.แม่จัน

844 นายเอกสิทธิ์ บุญเลา ดีมาก 3 รพ.แม่จัน

845 นางสาวชมดาว ราวิชัย ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

846 นางนิตยา พรหมณี ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

847 นางอนุตา หนุนการค้า ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

848 นางสาวปุณณดา ธนกิจพรปภา ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

849 นางสาวพรนภา กันธิยะ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

850 นางวิลาสินี บุญลาภทวีโชค ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

851 นางสาวฤทัยรัตน์ ค าชื่น ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

852 นางจันทร์สวย บุญมาตา ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

853 นางเพ็ญประภา วุฒิช่วย ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

854 นางโสภา แก้วรากมุข ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

855 นางสมเพชร ชัยประดิษฐ์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

856 นางช่อทิพย์ ใจแข็ง ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

857 นางเสาวลักษณ์ ปัญญายม ดีมาก 6 รพ.แม่จัน
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858 นางแสงอรุณ เชื้อเจ็ดตน ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

859 นางรัมภา นันท์ธรภัค ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

860 นางวราภรณ์ ปินจันทร์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

861 นายจรัญ ปินจันทร์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

862 นางสาวสดศรี ใจจุมปา ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

863 นางวิลาวัลย์ นาคนคร ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

864 นางสาวประภาพรรณ จันพิบูลย์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

865 นางอังคณา ลือชา ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

866 นางปรารถนา วิยาพร้าว ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

867 นางสาวเกสสุดา ใจมูลมั่ง ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

868 นางพัชรินทร์ อินต๊ะ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

869 นางรัชนีวรรณ เนาว์ชมภู ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

870 นางเปรมยุดา ธรรมขันธา ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

871 นายอดิศร มุขมณี ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

872 นางรัชดาภรณ์ พัชรพิมล ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

873 นางสาววริษา หาญใจ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

874 นางสาวอัมพร ใจวังเย็น ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

875 นางสาวสุดาภรณ์  ดวงตาด า ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

876 นางอุดมรัตน์ เขื่อนเพชร ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

877 นางสาวศศิกร ศิวพรวรรณากร ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

878 นางสาวปริศนา พรมเชื้อ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

879 นางสาวพัชรี กันแก้ว ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

880 นางธีรวรรณ ยอดค า ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

881 นางแสงเทียน จันทร์สว่าง ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

882 นางสาวนรินทิพย์ นาระถี ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

883 นางสาวกฤษณา แสงดาว ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

884 นางสาวพัชรา ชุ่มเมืองเย็น ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

885 นางสาววัชราภรณ์ ปัญญาใจ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

886 นายภาณุพงศ์ นันชัย ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

887 นางสาวรัตติกา อมรประชา ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

888 นางสาวเบญจมาพร ชุ่มเย็น ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

889 นางสาวกัญญาลักษณ์ สีสองสม ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

890 นายธนากร ไชยา ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

891 นางสาวพรรณทิวา ใจอ่อน ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

892 นางรัญชิดา ปุญญรัตนภากร ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

893 นางประภาพร ประจักษ์ทรัพย์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

894 นางสาววาสนา จินดาทจักร์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

895 นางสาวจุฑามาศ มะโนแบ้ว ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

896 นายสุทธิพงษ์ สิมะพรม ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

897 นางสาวนลินี แก้วมะค า ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

898 นางธารารัตน์ โชติศิริภัทรานนท์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

899 นางรุ่งนภา ชัยศิลป์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

900 นางสาวณิชากร สุขยิ่ง ดีมาก 6 รพ.แม่จัน
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901 นางสาววราวดี สุภาวิวัฒนกุล ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

902 นางสาวภัฑราณิษฐ์ อัศวภูมิ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

903 นางสุภาวัลณ์ ฟ้าค าตัน ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

904 นางวิมล พันสถา ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

905 นางสาวอรทัย ศรีวิชัย ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

906 นางภาวินี กันดอก ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

907 นางสาววันวิสาข์ จักรสาร ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

908 นางสาวปิยวรรณ ค าวาง ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

909 นางสาวปุญชรัศมิ์ สิริกุลไพโรจน์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

910 นายนิรุทธ์ หมูธิ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

911 นางมนัสนันท์ ซาวค าเขตต์ ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

912 นางพรนัชชา ปันโน ดีมาก 6 รพ.แม่จัน

913 นางสาวกุลฉัตร ท่าดีสม ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

914 นางสาวสุภาวดี แสงบุญ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

915 นางสาวศิริลักษณ์ พรมมาเอ้ย ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

916 นางสาวพรทิพย์ ปินตาค า ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

917 นางสาวเกศนภา นาใจ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

918 นางสาวสุทาทิพย์ ทิพย์สุภา ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

919 นายทวีชัย   ค าเพ็ญ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

920 นางอสพาภรณ์ ต้ังจิตานุศาสน์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

921 นางสาวฉัตรวันเพ็ญ ม่วงสุข ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

922 นางสาวสุวิมล กรจรัล ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

923 นายสมพร ทองดี ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

924 นางธิติมา ปิยวรวงศ์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

925 นางสาวสนธยา ขวัญอยู่ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

926 นางสาวขวัญชนก อุ้ยแก้ว ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

927 นายสุรินทร์ ศรีวรรัตน์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

928 นางวิจิตรา เรืองจิต ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

929 นางสาวสุรัตน์ดา ศักด์ิแสน ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

930 นางสาวอาริตา วงศ์เปี้ย ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

931 นางวิลาวัลย์ สุฉายา ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

932 นางสาวกิตติยา สนิท ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

933 นายธนัตชัย แก้วปานัน ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

934 นางสาวพิมพ์พิมล มะลิวัน ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

935 นายสุรสิทธิ์ อ้อปิมปา ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

936 นางสาวระรินทิพย์ ไชยวงศ์เหล็ก ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

937 นางสาวแสงจันทร์ อาหง่ี ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

938 นายวงศ์วัฒน์ ปกรโณดม ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

939 นายวัชรพงษ์ จอมจันทร์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

940 นางสาวอธิษฐาน ชิตานุวัฒน์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

941 นางจารุเนตร แสนใจกล้า ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

942 นางศรีเพ็ญ เขื่อนค า ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

943 นางสาวพรรณราย ยันต์วิเศษ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน
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944 นางหนึ่งฤทัย สมค า ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

945 นางสาวจินดา ไชยภูเขียว ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

946 นางสาวณัฎฐา พันธุ์เพ็ง ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

947 นางสาวอ าพา ทศภานนท์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

948 นางสายสวาท สันธิ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

949 นางสาวพัชรินทร์ บัวนาค ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

950 นางสาวสุธิดา เทพพิมาน ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

951 นางสาวจงรัก เป็นมูล ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

952 นางสาวดาริกา ค ากาน ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

953 นางสาวชุดา ไพยารมณ์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

954 นางสายสุณีย์ โสวรรณา ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

955 นางสาวนารีรัตน์ ก๊อใจ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

956 นางสาวสุนันทา โพธิ์ชุ่มชื่น ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

957 นางสาวรุ่งอรุณ กันธิยะ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

958 นางสาวเกษรินทร์ ทะปะละ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

959 นางสาวญานิกา อินต๊ะวงศ์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

960 นายวิทยา ตาดี ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

961 นายมนเทียร ต่อมตุ้ย ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

962 นางสาวทองประกาย ชมกล่ิน ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

963 นางสาวธิดาพร มณีทิพย์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

964 นางสาวพิมพร ใจปินตา ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

965 นางสาวพิมพ์วิภา วิชารัตน์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

966 นางสาวทรงพร ประวัง ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

967 นางสาวกชกร กองค า ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

968 นางสาวกรรณิกา มาละวรรณา ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

969 นางสาวสุภาพรรณ ค าเที่ยง ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

970 นายธีรพล ทนงกิจ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

971 นางสาวฆิม วงศ์เจริญรัตน์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

972 นางสาวสุรีวัลย์ โล้พิรุณ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

973 นางสาวกนกรัตน์ บุญสัมฤทธิ์ผล ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

974 นายกิตตินนท์ สงฆ์ชู ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

975 นางสาวพลอยพิม เขื่อนเก้า ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

976 นายสุพล ยาวิชัย ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

977 นายสิริพงศ์ มโนใจ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

978 นางสาวหทัยรัตน์ พงษ์สุวรรณ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

979 นางสาวพัชรพลอย วิราทนา ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

980 นายธีรภัทร์ มหิทธาฟองกุล ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

981 นางสาวศุภสุตา นันทนพจน์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

982 นางสาวกนกพร จารุวรานนท์ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

983 นายณัฏฐ์ภวัต จิตต์ปรีชาญ ดีมาก 9 รพ.แม่จัน

984 นางสาวอัจฉรา ภูมิเทศ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

985 นางชลดา ดารายน ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

986 นางเยาวลักษณ์ ไชยยศ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน
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987 นางรจนา แก้วรากมุข ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

988 นายวัคคีย์ คีรีแก้ว ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

989 นางจิณณ์ณณัช นาเจริญ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

990 นางสาวจุฑารัตน์ คิดชอบ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

991 นายนันทศักด์ิ รุ่งนรารักษ์ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

992 นางสาวสุภาวดี ทองเสรี ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

993 นางสายสุนีย์ อุ้ยหา ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

994 นายณัฐวัตร เสนนะ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

995 นางสาวชัญญารักษ์ ศรีพรม ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

996 นางสาวศิลัชญาญ์ หล้ายา ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

997 นางกัลยาณี โคตรธรรม ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

998 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวุฒิ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

999 นายพรสินทร์ วงค์โคคุ้ม ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1000 นางสาวขวัญจิตร เอี่ยวตระกูล ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1001 นางปริชาติ ขัตติยะบุตร ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1002 นางจุฑามาศ ริมจันทร์ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1003 นางปิยนุช ก้างออนตา ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1004 นายศรัณยู มงคล ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1005 นางดาริณี คชโภคิน ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1006 นางสาวสิริอรุณ นันทะศิริ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1007 นางสาววริสรา กอสัมพันธ์ ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1008 นางจิตติพร เขื่อนสอน ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1009 นางสาวอริสรา มายิด ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1010 นางสาวใหม่ทิพย์ สิทธิตัน ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1011 นางสาวฐิตาพร เผ่าศรีไชย ดีมาก 12 รพ.แม่จัน

1012 นางสาวมาลี อาหยิ ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1013 นายซราวุธ แซ่หว้า ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1014 นางทิพวรรณ ศากยวงศ์ ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1015 นางสาวพัชรินทร์ อินตา ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1016 นางสาววันวิสา จอมสวรรค์ ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1017 นายมงคลเลิศ อิ่นค าแดง ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1018 นางสาวกรณิการ์ เหมืองทรายมูล ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1019 นางสาวฐิติศรี คร่ึงธิ ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1020 นางสาวเจนจิรา อินชุมภู ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1021 นางสาววิชชุดา มงคลคลี ดีมาก 15 รพ.แม่จัน

1022 นายชัยเนตร เขื่อนเพชร ดีเด่น 28 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1023 นางสาวสุภาภรณ์ คงตุ่น ดีเด่น 29 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1024 นายเจษฎา วงศ์ติขะ ดีเด่น 29 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1025 นายธนัญชัย ศรีชัยยันต์ ดีเด่น 32 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1026 นายปพน พันธุ์จินดา ดีเด่น 32 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1027 นางสาวธนัชญา กาบุญก้ า ดีเด่น 36 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1028 นายดิษยพงศ์ รีรักษ์ ดีเด่น 38 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1029 นางสาวอรอุมา กุมมารบุตร ดีเด่น 39 รพ.แม่ฟ้าหลวง
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1030 นางนวลจันทร์ อินทิแสง ดีมาก 3 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1031 นายวิชัย ภิระบรรณ์ ดีมาก 3 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1032 นางสาวภัคควดี อุทธิยา ดีมาก 4 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1033 นายจิรายุทธ์ เต็มเสาร์ ดีมาก 4 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1034 นางสาวพงษ์ลัดดา วงศ์สุวรรณ์ ดีมาก 5 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1035 นางสาวธวัลรัตน์ นามดี ดีมาก 6 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1036 นางพัชรินธร ริกากรณ์ ดีมาก 6 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1037 นางสาวเนตรชนก บัวทอง ดีมาก 7 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1038 นางสาวเพ็ญนภา โพธิชัยเลิศ ดีมาก 7 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1039 นายปิยะณัฐ สินธุ์ญา ดีมาก 7 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1040 นางสาวมณีรัตน์ ทองเหลือ ดีมาก 7 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1041 นางสาวพัชรินทร์ ดวงแก้ว ดีมาก 8 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1042 นางสาวปฐมวดี พลนา ดีมาก 8 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1043 นางสาวสุกัญญา ตานี ดีมาก 8 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1044 นายปฤษฎางค์ ศักด์ิสิทธิ์ ดีมาก10 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1045 นายวิโรจน์ ตาแก้ว ดีมาก10 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1046 นางสาวศรัณยธร อุปละกูล ดีมาก10 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1047 นางสาวอรัญญา ลามือ ดีมาก 11 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1048 นายอาโอ มาเยอ ดีมาก 11 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1049 นางสาวศิริประภา ลังกาเปี้ย ดีมาก 11 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1050 นางสาวอรทัย บุญมี ดีมาก 12 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1051 นางสาวศิริพร แซ่ฮ้อ ดีมาก 12 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1052 นางสาวชิดชนก จักขุเรือง ดีมาก 12 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1053 นางสาววิภาสิทธิ์ ค าหมั้น ดีมาก 13 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1054 นายค าแก้ว ลายแสง ดีมาก 13 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1055 นางสาวโศภิตา จินะกะ ดีมาก 13 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1056 นายกมล วิเศษงามปกรณ์ ดีมาก 13 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1057 นางสาวอภิญญา เป็งเรือน ดีมาก 13 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1058 นางสาวปราณี ชะมือ ดีมาก 13 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1059 นางสาวรัชฎาภรณ์ ฟูแก้ว ดีมาก 13 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1060 นางวิภาพร ทาใหม่ ดีมาก 14 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1061 นางสาวมัทนา สิงทองค า ดีมาก 14 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1062 นางสาวสุทธญาณ์ สุธรรมมะ ดีมาก 14 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1063 นางสาวนริศรา ใจยา ดีมาก 15 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1064 นางกนกวรรณ พรมมา ดีมาก 15 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1065 นางสาวศิริกมล โชคอ านวยพร ดีมาก 15 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1066 นายอนุชาติ มโนวงศ์ ดีมาก 15 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1067 นางกรรณิการ์ ฉัตรพรม ดีมาก 15 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1068 นายอดิพงศ์ พระศิริ ดีมาก 15 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1069 นายณัฐพงศ์ ทบบุญ ดีมาก 15 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1070 นางสาวมณิภา หมั่นขัน ดีมาก 15 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1071 นายเดชา สุปินณะ ดีมาก 15 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1072 นายชาญวิทย์ สมณะ ดีมาก 16 รพ.แม่ฟ้าหลวง
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1073 นางปิยะวรรณ เสนางาม ดีมาก 16 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1074 นางสาวนิภาวัลย์ กาวิชัย ดีมาก 16 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1075 นางสาวพิลาสลักษณ์ โตจ าเริญ ดีมาก 16 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1076 นางสาวจิณณ์ณณัช ปัญโญ ดีมาก 16 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1077 นางสาวลักขณา ณ สุวรรณ ดีมาก 17 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1078 นางสาวชุติวรรณ ราชคม ดีมาก 17 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1079 นางสาวสรสวรรค์ ช านาญยา ดีมาก 18 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1080 นางสาวชญาน์ภัทร   ใจการ ดีมาก 19 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1081 นางสายสุนีย์ มโนวงศ์ ดีมาก 19 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1082 นางสาวนราพร นันทะศักด์ิ ดีมาก 20 รพ.แม่ฟ้าหลวง

1083 นางขนิษฐา เชื้อเมืองพาน ดีเด่น 13 รพ.แม่ลาว

1084 นางมาลีจิตร์ ชัยเนตร ดีเด่น 21 รพ.แม่ลาว

1085 นายภุชงค์ ชื่นชม ดีเด่น 24 รพ.แม่ลาว

1086 นางสุภาณี ชัชวาลย์ ดีเด่น 24 รพ.แม่ลาว

1087 นางรัชนีพร วัธนารวี ดีเด่น 25 รพ.แม่ลาว

1088 นางสาวอัมพาพันธ์ ชุมภูชัย ดีเด่น 27 รพ.แม่ลาว

1089 นายคงศักด์ิ ชัยชนะ ดีเด่น 28 รพ.แม่ลาว

1090 นางสาวสุรีย์รัตน์ เฉลิมกิจ ดีเด่น 31 รพ.แม่ลาว

1091 นางพิกุล ทองรักษ์ ดีเด่น 33 รพ.แม่ลาว

1092 นางสาวกนกพิณ อยู่ภู ดีเด่น 35 รพ.แม่ลาว

1093 นางกฤติกา ชนประชา ดีเด่น 35 รพ.แม่ลาว

1094 นางณัฐวรานี แสงจันทร์วัฒนา ดีเด่น 35 รพ.แม่ลาว

1095 นางวราลักษ์ รัตนธรรม ดีเด่น 35 รพ.แม่ลาว

1096 นางสายสมร ภัทรจิตรานนท์ ดีเด่น 35 รพ.แม่ลาว

1097 นางสุวารี กาศสกุล ดีเด่น 35 รพ.แม่ลาว

1098 นางอรุณี ไชยเมือง ดีเด่น 35 รพ.แม่ลาว

1099 นางศศิธร ขันติวงค์ ดีเด่น 35 รพ.แม่ลาว

1100 นายปชนน อนุพงศานุกูล ดีเด่น 37 รพ.แม่ลาว

1101 พันจ่าเอก พรชัย บุญเพียร ดีเด่น 39 รพ.แม่ลาว

1102 นางปุณญณิน เขื่อนเพ็ชร์ ดีเด่น 39 รพ.แม่ลาว

1103 นายนพณัช บุญสุข ดีเด่น 39 รพ.แม่ลาว

1104 นางพัชรี วรรณะ ดีเด่น 39 รพ.แม่ลาว

1105 นายเสกสรร คูดิษฐาเลิศ ดีเด่น 39 รพ.แม่ลาว

1106 นางสินีนาฎ ตามวงค์ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1107 นางสาวรุ้งลาวัลย์ กาวิละ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1108 นางธรรญชนก หนูใหญ่ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1109 นางวาสนา ณัฐพงศกรณ์ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1110 นางสาวสายทอง ไชยวงค์ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1111 นางสาวอัจฉราภรณ์ อินต๊ะรัตน์ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1112 นางสนธยา ศรีจันทร์ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1113 นางจันทร์เพ็ญ สายทองเถื่อน ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1114 นางสุพิศ ประยงค์ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1115 นายเชิดศักด์ิ สมสวย ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว
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1116 นางสาวมัณฑนา บุศย์เมือง ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1117 นางสาวดาริกา ธิค า ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1118 นางสุรีย์พร ขันบุญ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1119 นางบุศรินทร์ ตันภิบาล ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1120 นางสุคนธ์ทิพย์ มาบุตร ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1121 นายสันฐิติ ขันติวงศ์ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1122 นางอรธิมา ดวงสุวรรณ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1123 นางนงคราญ วงค์มูล ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1124 นางสาวณิชาภา มณีรัตน์ ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1125 นายสมจิตร์ ศรีจันทร์ดี ดีมาก 1 รพ.แม่ลาว

1126 นางกฤษณา พุทธวงค์ ดีมาก 3 รพ.แม่ลาว

1127 นายยุทธพงษ์ ก่อสร้าง ดีมาก 6 รพ.แม่ลาว

1128 นางสาวไอรินทร์ เตชิตอังศุนิตย์ ดีมาก 8 รพ.แม่ลาว

1129 นายวุฒิยุทธ ตาล า ดีมาก 8 รพ.แม่ลาว

1130 นางสาวภัทรทิยา ตาราม ดีมาก 8 รพ.แม่ลาว

1131 นางสาวพนมพันธ์ ลีค าหมง ดีมาก 8 รพ.แม่ลาว

1132 นายวิษณุ พุ่มโสภา ดีมาก 9 รพ.แม่ลาว

1133 นายธนาวุฒิ ค าภีระ ดีมาก 9 รพ.แม่ลาว

1134 นางสาวสุดารัตน์ อัตถกิจมงคล ดีมาก 9 รพ.แม่ลาว

1135 นายรัฐธนันท์ กิตติวัฒนารัตน์ ดีมาก 9 รพ.แม่ลาว

1136 นางบงกช บัณฑิตศศิกุล ดีมาก10 รพ.แม่ลาว

1137 นางสาวชนัญญา สุ่มสุข ดีมาก10 รพ.แม่ลาว

1138 นางชัญญานุช ราชคม ดีมาก 11 รพ.แม่ลาว

1139 นางแคทรียา กว้างไพบูลย์ ดีมาก 11 รพ.แม่ลาว

1140 นางอารินี ทะวะดี ดีมาก 11 รพ.แม่ลาว

1141 นายพรศักด์ิ ตามวงค์ ดีมาก 11 รพ.แม่ลาว

1142 นายณัฐพล เพชร์สาริกิจ ดีมาก 12 รพ.แม่ลาว

1143 นายธรรมฬาวุฒิ ธรรมสิทธิ์ ดีมาก 12 รพ.แม่ลาว

1144 นายนฤพนธ์ ว่องปลูกศิลป์ ดีมาก 12 รพ.แม่ลาว

1145 นายวัชรพงค์ แสงดาว ดีมาก 13 รพ.แม่ลาว

1146 นายชัยสิทธิ์ สุวรรณจักษ์ ดีมาก 13 รพ.แม่ลาว

1147 นางสาวรติมา แสงเลิศ ดีมาก 13 รพ.แม่ลาว

1148 นางนุชนาถ วุทธา ดีมาก 13 รพ.แม่ลาว

1149 นายศราวุธ ชัยรัตน์ ดีมาก 13 รพ.แม่ลาว

1150 นางสาวปาจรีย์ ศรมยุรา ดีมาก 14 รพ.แม่ลาว

1151 นางสาวพิมพ์วลี มังธานี ดีมาก 14 รพ.แม่ลาว

1152 นางสาวร าไพ ยารวง ดีมาก 14 รพ.แม่ลาว

1153 นายณัฐชนน เที่ยงธรรม ดีมาก 15 รพ.แม่ลาว

1154 นางสาวชัชวัลย์ ทองค า ดีมาก 15 รพ.แม่ลาว

1155 นางสาวรักษณา ข่ายสุวรรณ ดีมาก 17 รพ.แม่ลาว

1156 นายเกียรติศักด์ิ ดวงสุวรรณ์ ดีมาก 19 รพ.แม่ลาว

1157 นางสาวโชติกา แสนค าวงค์ ดีมาก 20 รพ.แม่ลาว

1158 นางสาวอภิชญา ณ สุวรรณ ดีเด่น 21 รพ.แม่ลาว 
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1159 นางสาวจรรยารักษ์ กาวิละ ดีเด่น 19 รพ.แม่สรวย

1160 นายมนู ไพบูลย์โกวิท ดีเด่น 28 รพ.แม่สรวย

1161 นางสาวพิศศุภร ร้ิวสุวรรณ ดีเด่น 37 รพ.แม่สรวย

1162 นางวนิดา มาดา ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1163 นางสาวณัฐธยาน์ วังขา ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1164 นายประดิษฐ์ ฟักฟอง ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1165 นางสาวพรทิพย์ เรืองฤทธิ์ ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1166 นางเกศรินทร์ ไหวคิด ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1167 นางสาวปวีณ์นุช อุปละ ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1168 นางวันเพ็ญ บุญล้วน ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1169 นางอินทิพร เผ่ากันทะ ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1170 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีแก้ว ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1171 นายณรงค์ อวดเหล้ียม ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1172 นายอรุณ ยอดดี ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1173 นายต่อศักด์ิ ตาวงค์ ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1174 นางณัฐนันท์ แสงแก้ว ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1175 นางสาวขนิษฐา เกษตรวงศ์ ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1176 นางวราภรณ์ สังข์ทอง ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1177 นางอรพิน กันธิยะ ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1178 นางสาวณัฐพร สิงหนาท ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1179 นางสาวบุษบา สอิ้งแก้ว ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1180 นางสาวกันยา อ้อยลี ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1181 นายพงศ์เทพ ทอเต้ีย ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1182 นายอานนท์ สุทธคุณ ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1183 นางสาวพสชนัน มาลารัตน์ ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1184 นางศุภมาศ เชื้อเมืองพาน ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1185 นางสาวพัฒน์นรี ดวงขาว ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1186 นางสุรีวรรณ์ อภิเดชกุล ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1187 นางสาวปาริฉัตร ปินชัย ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1188 นางสาวประพิมพ์ วรรณสม ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1189 นางสาวจิระวรรณ ผ่องเคหา ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1190 นางสาวโยธกา ดอนทอง ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1191 นางสาวภัทรวดี ขุนงาม ดีเด่น 39 รพ.แม่สรวย

1192 นายพิเชฐ ค าถาเครือ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1193 นางสาวพวงพร อุ่นเรือน ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1194 นางสาวสุธีรา มงคลตรีรัตน์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1195 นางจิราวรรณ ใจเที่ยง ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1196 นายอังกูร อุ่นเรือน ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1197 นางอรยา กิ่งเกษม ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1198 นางสวิตตา ภู่ทัยกุล ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1199 นางสาวอัจฉรา วงศ์หล้า ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1200 นายทิวัตถ์ รัตนสุวรรณ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1201 นายปรัชญวัฒก์ คันธเสวี ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย
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1202 นางสาวธัญกร กิ่งเกษม ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1203 นางสาวยุภารัตน์ ไชยลังกา ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1204 นางสาวรุ่งธิวา แก้ววงค์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1205 นางสาวพรทิวา พิณสาร ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1206 นางสาวดวงกมล ธรรมลังกา ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1207 นายณัฐธิกรณ์ ค ามะโน ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1208 นางสาวปพิชญา เนียมพรมลี ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1209 นางสาวกมลชนก เดียรดาษ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1210 นางสาวกวินทิพย์ ศรีนวล ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1211 นางแสงทอง สุวรรณ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1212 นางสาววิชญาพร ดวงนิตย์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1213 นางสาวมัลลิกา แสนยาวุธ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1214 นางสาวธัญนันท์ พิยศ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1215 นางศุภลักษณ์ อิ่นแก้ว ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1216 นายเอกลักษณ์ เตจ๊ะ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1217 นางกฤษฎาพร นันท์บัญชา ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1218 นางประภากร เสาร์สุวรรณ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1219 นางพัชรี ถายะ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1220 นางสุดธิดา ขุนวงศ์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1221 นางสาวศิริภา ค ามา ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1222 นางนงลักษณ์ กาศมณี ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1223 นางสุนันทา ฉั่วตระกูล ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1224 นางเพ็ญจันทร์ พานแก้ว ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1225 นางสาวอุบล ปัญญานะ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1226 นางสาวรัตติกาล พิยศ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1227 นางพิชามญชุ์ หนูเล็ก ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1228 นางอรวรรณ สุวรรณ์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1229 นายถิรเดช ศรีชัย ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1230 นางสาวพิมพ์ชนก ปันนะสาร ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1231 นายไตรภพ เผ่ากันทะ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1232 นางสาวกชกร สุทธิพงศ์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1233 นางสาวสุกัญญา สุริยน ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1234 นางสาวพัชรินทร์   เมืองอินทร์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1235 นายกฤษณะ พรชัย ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1236 นายธราธร ก้างออนตา ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1237 นายศตคุณ เสาร์สุวรรณ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1238 นางสาวรัตนา เดชบุญมาก ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1239 นางสาวพัชราภรณ์ ศิริบัวทอง ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1240 นางนงคราญ กระธง ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1241 นางปัทมาภรณ์ อ้ายดี ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1242 นายสุรสิทธิ์ อนุรักษ์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1243 นางสาวสุพรรณ ไชยวรรณะ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1244 นางแจ่มจันทร์ วงษ์ใหญ่ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย
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1245 นางสาวรตีมัทนา พรหมสมบัติ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1246 นางสาวนภัสชล มูลสถาน ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1247 นางสาวพุทธชาด วงษา ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1248 นางสาวชลิตา จิยะพงค์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1249 นางชณัฐพร เชื้อเมืองพาน ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1250 นางสาววิไลพร สานุมิตร ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1251 นางสาวเกตุวดี รักชาติ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1252 นางเครือวัลย์ กาวิล ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1253 นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1254 นางสาวนันทิยา สุขพันธ์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1255 นายวีรพรรณ อันท้าว ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1256 นางสาวประกายทิพย์ ศรีชัย ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1257 นางสาวสุวิมล แสนยาวุธ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1258 นางสาวร่มฉัตร ไชยแก้ว ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1259 นางสาวนนท์ทวินัท ปันถา ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1260 นายวนิรุทธ์ หอเจริญ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1261 นายณัฐพล ค าสด ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1262 นายชัชวาล กระธง ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1263 ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจวรรณ จอมปุก ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1264 นางสาวนุสรา จันทร์มะโน ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1265 นางสาววิศัลยา ชาญสมุทร ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1266 นางสาวสุวิมล ต้ังสกุลเสริมศรี ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1267 นางเยาวลักษณ์ ใจบุญ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1268 นายกันต์กวี ค าเขื่อน ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1269 นางสาวปิรินท์พร จินดา ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1270 นางสาวจารุณี รักชาติ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1271 นางสาวจิตรลดา สมรัตน์ ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1272 นางนันทวัน เมืองแก้ว ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1273 นายกฤตภาส ภู่ทัยกุล ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1274 นางสาววาทินี งามไข่น้ า ดีมาก 8 รพ.แม่สรวย

1275 นายปรัชญา ศรีสุวรรณ์ ดีเด่น 30 รพ.แม่สาย

1276 นางสิริปราง นันพนัก ดีเด่น 31 รพ.แม่สาย

1277 นางสาวศรีพร เดชพุทธวัจน์ ดีเด่น 31 รพ.แม่สาย

1278 นางนิรภรณ์ หลวงฟอง ดีเด่น 33 รพ.แม่สาย

1279 นายทรงสิทธิ์ ธีรชัยสกุล ดีเด่น 33 รพ.แม่สาย

1280 นางออนอริญชย์ เทพสุรินทร์ ดีเด่น 33 รพ.แม่สาย

1281 นางสาวปัทมา ชัยชุมภู ดีเด่น 35 รพ.แม่สาย

1282 นางณหทัย จันโททัย ดีเด่น 36 รพ.แม่สาย

1283 นายฐิติพันธ์ จันทร์พัน ดีเด่น 36 รพ.แม่สาย

1284 นายณัฐชนน เทพอ าพันธุ์ ดีเด่น 37 รพ.แม่สาย

1285 นางวราภรณ์ เทพอ าพันธุ์ ดีเด่น 38 รพ.แม่สาย

1286 นางจันทร์สวย เต็มอุดมทรัพย์ ดีเด่น 38 รพ.แม่สาย

1287 นางสตรีรัตน์ ทาค ามา ดีเด่น 38 รพ.แม่สาย



หนา้ที ่31

ล ำดับ ชื่อ สกุล ระดับประเมิน หน่วยงำน

1288 นางสาวศิริพร จักรอ้อม ดีเด่น 38 รพ.แม่สาย

1289 นางลักขณา ใจสม ดีเด่น 38 รพ.แม่สาย

1290 นางสาวเอมอร เฮงวัฒนากุล ดีเด่น 39 รพ.แม่สาย

1291 นายปรเมศวร์ ขัติยะ ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1292 นางสาวณิชชาภัทร แสงงามเมือง ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1293 นางนุชจิรา พินทะ ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1294 นายนิวัฒน์ ธะนะบุญยัง ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1295 นางสาวพิมลพรรณ พรหมบ้านสังข์ ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1296 นางสาวรัตติยาพร วังมณี ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1297 นายอรรถพล เตจาค า ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1298 นางสาวนันทวัน ค าอ้าย ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1299 นางวณิชยา บูรณประภาพงศ์ ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1300 นายปิติพล ค าปันพรหม ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1301 นางสาวกัลยาภัสร์ เขื่อนเพ็ชร์ ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1302 นายสุเทพ ปัญญา ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1303 นายรัฐพล แยงพงษ์ ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1304 นางอภิญญา ฟูวัน ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1305 นางสาวพรพรรณ ค ามะยอม ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1306 นางชญาดา ไชยวรรณ์ ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1307 นางสาวสุรีรัตน์ วรรณสอน ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1308 นางพิมพา วีระค า ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1309 นายนักขัต เสาร์ทอง ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1310 นายไพบูลย์ ธรรมวิชัยพันธ์ ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1311 นายสมเกียรติ ศรีธาราธิคุณ ดีเด่น 40 รพ.แม่สาย

1312 นางเปียทิพย์ ชัยมณี ดีมาก 1 รพ.แม่สาย

1313 นางสาวสุรัสวดี เกาฏีระ ดีมาก 1 รพ.แม่สาย

1314 นางสาวธารินี กิติศรี ดีมาก 1 รพ.แม่สาย

1315 นางราตรี บุลประเสริฐ ดีมาก 1 รพ.แม่สาย

1316 นางสาวศุนารินทร์ อินถา ดีมาก 1 รพ.แม่สาย

1317 นายวทัญญู สุตะวงค์ ดีมาก 3 รพ.แม่สาย

1318 นางสาวนพมาศ วงค์รินทร์ ดีมาก 5 รพ.แม่สาย

1319 นางจุไรรัตน์ ใจหล้า ดีมาก 5 รพ.แม่สาย

1320 นางสาวกรกมล ประทุมค า ดีมาก 5 รพ.แม่สาย

1321 นางสาวอรอนงค์ กันแก้ว ดีมาก 6 รพ.แม่สาย

1322 นางสาวสุภรัศมิ์ รัตนสุวรรณ ดีมาก 6 รพ.แม่สาย

1323 นางสาวพจน์วรีย์ ติยวลีย์ ดีมาก 6 รพ.แม่สาย

1324 นางสาวโสวิชญา บุญแก้ว ดีมาก 6 รพ.แม่สาย

1325 นางฐิตาภรณ์ ฉายไสว ดีมาก 7 รพ.แม่สาย

1326 นางสุภาพร ใจหมั่น ดีมาก 7 รพ.แม่สาย

1327 นางสาวกัญญาภัค ไชยลังกา ดีมาก 7 รพ.แม่สาย

1328 นายณัฐวุฒิ วรพันธ์ ดีมาก 7 รพ.แม่สาย

1329 นางสุธิรา กุลฉิม ดีมาก 8 รพ.แม่สาย

1330 นางสาวนุชสรา อึ้งอภิธรรม ดีมาก 9 รพ.แม่สาย
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1331 นางสาวภิรมณ ค านาค ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1332 นางสาวพรชนก สุริยา ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1333 นางสาวเบญจมาศ ยอดค า ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1334 นางสาวอัญชลี ตันโน ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1335 นางสาวจริญารัตน์ นิธิพิพัฒโกศล ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1336 นางนิตยา สถบดี ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1337 นางสาวสายสมร เพ็งแป้น ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1338 นางสาวศิรินภา สิริโชติรุ่งโรจน์ ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1339 นางชรินรัตน์ ธรรมกันทะ ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1340 นางสาววิภาดา วิริยาภรณ์ประภาส ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1341 นางวรพักตร์ ศักดาค า ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1342 นายชนาธิป ณ ล าพูน ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1343 นางสาวสมปรารถนา ทรายหมอ ดีมาก 9 รพ.แม่สาย

1344 นางสาวนันทนัช บานใหม่ ดีมาก10 รพ.แม่สาย

1345 นางสาวหอหยิน ตุง ดีมาก10 รพ.แม่สาย

1346 นายธัชพล คีลาวัฒน์ ดีมาก10 รพ.แม่สาย

1347 นางสาวรุ่งนภา ยาวิโล ดีมาก10 รพ.แม่สาย

1348 นางกัลยา หงษ์ค า ดีมาก10 รพ.แม่สาย

1349 นางสาวทัชชกร ธีระพงษ์ ดีมาก10 รพ.แม่สาย

1350 นางสาวปรียานันทร์ ประเสริฐสิทธิ์ ดีมาก10 รพ.แม่สาย

1351 นางฉัตรกมล ธรรมกาศ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1352 นายศุภกัณตพิชญ์ ขันทะสีลา ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1353 นางสาวธัญญาลักษณ์ อภิชัย ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1354 นางสมศรี แสงประภานันท์ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1355 นายทวีศักด์ิ ใจหล้า ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1356 นางสาวจีราพร บาลสุข ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1357 นางแพรวพรรณ พัฒนโภครัตนา ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1358 นางอัมพร ศรีสุข ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1359 นางสาวมิรินทร์ดา จันทร์ทวาล ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1360 นางสาวจุรีย์พร ผิวแดง ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1361 นางสาวกันติชา บัตรรัมย์ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1362 นางสาวเสาวลักษณ์ ลักคณะ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1363 นางพันพัสส์ ปาระมี ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1364 นายอภิวัฒน์ ณ ล าพูน ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1365 นางสาวจารุวรรณ จันทาพูน ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1366 นายวิทรรศนะ ล่ิมลิขิต ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1367 นางสาวสุชัญญา สุวรรณจิตร ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1368 นายเชิดชัย ตรีกริชวัฒนา ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1369 นางสาวทอรุ้ง  รีอินทร์ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1370 นางสาวนันทพร อัครวงศาพัฒน์ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1371 นายพิจิตร ขุนเวชไวทยะ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1372 นางสาวณหทัย   ศรีวัฒนวงศ์ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1373 นายสันต์ธีร์ ติยะธะ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย
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1374 นางสาวรจนา ดวงใจ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1375 นางสาวกัลยรัตน์ ขัติยะ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1376 นายกฤติน มีนวันเพ็ญ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1377 นางสาวชญานิษฐ์ คุณานุกุลวัฒนา ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1378 นางสาวจิตทิวา ทิมภราดร ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1379 นางมาริกา ศิริกุลชัย ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1380 นางสาวปริยฉัตร บุญเจริญ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1381 นายณัชพล วุฒิพรหม ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1382 นางสาวณีรนุช ปานะกิจ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1383 นายสัภยา สุธรรมแปง ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1384 นางสาวอารีย์ภรณ์ พิมจันทร์ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1385 นางสาวเมธีกาญจน ต่ันวัฒนะ ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1386 นางสาวชนากานต์ คนขยัน ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1387 นางวัลลภา ชื่นมงคลสกุล ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1388 นางวิไลพร คิดอ่าน ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1389 นางสาววรกร เลาหพงษ์พาณิช ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1390 นางสาววาริศา ลิม ดีมาก 11 รพ.แม่สาย

1391 นางสาวกนกวรรณ ปัญญาดี ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1392 นางวรัญญา ภากรณ์ประเสริฐ ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1393 นางพิมพ์ใจ ฟองอินทร์ ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1394 นางสุภารัตน์ ศิระศุภกร ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1395 นางปทุมมาลย์ วุธรา ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1396 นางสาวศุลีพร สร้อยแก้ว ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1397 นางสาวนิลเนตร พรานเนื้อ ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1398 นายพงษ์ศักด์ิ ปัญญา ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1399 นางณิชกานต์ สุรินเปา ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1400 นางสาวโชติกาญจน์ ยามงคล ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1401 นางภรภัสสรณ์ เขียวมีชัยเกษม ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1402 นางสาวนราวดี ขานไข ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1403 นางสาวคัคนัมพร สอนแก้ว ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1404 นางกชพร ปิงเมือง ดีมาก 12 รพ.แม่สาย

1405 นางสาวพิมประภา ปันเขื่อนขัติ ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1406 นางสาวอัมพิกา เพิ่มพูนสินสุข ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1407 นายภราดร  จงถนอม ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1408 นางสาวฤชุตา กาวีต๊ะ ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1409 นายสัตยา พินทะ ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1410 นางสาวอัจฉราพรรณ ปัญญาหล้า ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1411 นายวิทวัส สุยะราช ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1412 นางสาวสุมินตรา นันต๊ะ ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1413 นางสาวเสาวณีย์ มะโนเสาร์ ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1414 นางสาวศิวทิพย์ สุทธศิลป์ ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1415 นางสาวมัญชุกา จันทร์หอม ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1416 นายชรินศักด์ิ นิธิวัฒน์ภาคิน ดีมาก 13 รพ.แม่สาย
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1417 นางสาวเจนจิรา จันต๊ะคาด ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1418 นางสาวศุภรดา วงค์ต้ัง ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1419 นายภาณุพงศ์ ตาลาน ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1420 นางสาวนวรัตน์ สามหมื่น ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1421 นายสุริยน แก้วมา ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1422 นางปวริศา ฮวดเกิด ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1423 นางปัทมพร มณีรัตน์ ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1424 นางสาวจิราพร มณีรัตน์ ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1425 นางสาวอรุณทิพย์ หมื่นเกี๋ยง ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1426 นางสาวผ่องพันธ์ สมยง ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1427 นางสาวสมัญญา สุวรรณปาน ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1428 นายทัชชกร นามน้อย ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1429 นายอานนท์ สินลานนท์ ดีมาก 13 รพ.แม่สาย

1430 นายพรนเรศ สายลังกา ดีมาก 14 รพ.แม่สาย

1431 นางหทัยทิพย์ ต๊ะมะวงศ์ ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1432 นายกาญจน์ณภัทร แก้วบุญ ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1433 นางสาวเอมฤดี นาใจ ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1434 นางสาวทิพวรรณ ประสพสงค์ ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1435 นางอัสมา แก้วศิริ ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1436 นางสาวปาณิสรา บัวเจริญกูล ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1437 นางบุณฑริก นันทะชาติ ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1438 นางสาวดาวเรือง ใจจาย ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1439 นางสาวราตรี หวังดี ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1440 นางสาวอัจฉรา นันทสิงห์ ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1441 นางสาวสุชาดา กิตติปัญญาวรคุณ ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1442 นายธวัชชัย อยู่คง ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1443 นายนิพนธ์ เรือนอินทร์ ดีมาก 15 รพ.แม่สาย

1444 นางสาวผไทพร เถียรทอง ดีมาก 16 รพ.แม่สาย

1445 นางสาวกนิษฐา พิมสาร ดีมาก 16 รพ.แม่สาย

1446 นายศุโภค ใจประเสริฐ ดีมาก 16 รพ.แม่สาย

1447 นางสาวดรุณี มูลดวง ดีมาก 16 รพ.แม่สาย

1448 นางสาววิไลพร ค าปันต๊ิบ ดีมาก 16 รพ.แม่สาย

1449 นางสาวสุวรรณา มาลัย ดีมาก 16 รพ.แม่สาย

1450 นางสาวจันทร์จิรา ยะเสนา ดีมาก 16 รพ.แม่สาย

1451 นางสาวณัฐณิชา แก้วศักด์ิ ดีมาก 17 รพ.แม่สาย

1452 นางสาวผกากรอง สุวรรณศรีค า ดีมาก 17 รพ.แม่สาย

1453 นางสาวพรรณนารา ขยันขาย ดีมาก 17 รพ.แม่สาย

1454 นางสาวมนทิรา เพิ่มพูนสินสุข ดีมาก 17 รพ.แม่สาย

1455 นางสาวกรวิกา ศรินทร์วนิช ดีมาก 17 รพ.แม่สาย

1456 นางสาวทาริกา นาต๊ะ ดีมาก 17 รพ.แม่สาย

1457 นางปรียานันท์ ค าดี ดีมาก 18 รพ.แม่สาย

1458 นางสาวสุกัญญา สุภาวษิต ดีมาก 18 รพ.แม่สาย

1459 นางสาวฐิติพร วิชัยนันท์ ดีมาก 18 รพ.แม่สาย
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1460 นางสาวชญานิน นิมิตรดี ดีมาก 19 รพ.แม่สาย

1461 นางสาวกฤติยา ลินลาด ดีมาก 19 รพ.แม่สาย

1462 นางณภัทร วงศ์ติขะ ดีมาก 19 รพ.แม่สาย

1463 นางสาวอัญชลี ค าจ้อย ดีมาก 19 รพ.แม่สาย

1464 นางสาวปิยะมาศ ศรีสวัสด์ิ ดีมาก 20 รพ.แม่สาย

1465 นางสาวอ าพร ธรรมศร ดีมาก 20 รพ.แม่สาย

1466 นางสาวกานต์ธิดา วงศ์ชัย ดีมาก 20 รพ.แม่สาย

1467 นางสาวจุฑามาศ ค าหล้า ดีมาก 20 รพ.แม่สาย

1468 นางสาวเจิมขวัญ ชุ่มจิตต์ ดีมาก 20 รพ.แม่สาย

1469 นางสาวปัญจพร หมั่นเพียร ดีมาก 20 รพ.แม่สาย

1470 นางสาวพัชรีญา แปงรักษา ดีมาก 20 รพ.แม่สาย

1471 นางสาวอารียา ไชยไมถี ดีมาก 20 รพ.แม่สาย

1472 นางสาวอัญญารัตน์ จันทาพูน ดีเด่น 13 รพ.แม่สาย 

1473 นางสาววรพรรณ เอื้อฐิติรัตน์ ดีมาก 5 รพ.แม่สาย 

1474 นางภาสินี มณฑาทิพย์ ดีมาก 12 รพ.แม่สาย 

1475 นายชวภณ หมื่นเงิน ดีมาก 12 รพ.แม่สาย 

1476 นายกิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ดีเด่น 28 รพ.เวียงแก่น

1477 นายบุลกิต วงศ์หาญกล้า ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1478 นางสุกัลยา จันทาพูน ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1479 นายธนาพล ชัยวงศ์ ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1480 นางสาวชนกพร ใจปินโต ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1481 นางสาวยุวดี หัตถกอง ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1482 นางสาวดวงแก้ว วงศ์บุญชัยเลิศ ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1483 นางจันทิมา นิ่มยี่สุ่น ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1484 นายไตรภพ เดชอุดม ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1485 นางสาวเพ็ญนภา ปินตาเป็ก ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1486 นางสาวสุภาวดี ภูสันติสกุลวงศ์ ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1487 นางสาวสุชานาถ ชัยวงศ์ ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1488 นายอัมรินทร์ ชมภูนุช ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1489 นายภรณ์ภิรัฐฎา ไชยลังการ ดีมาก 2 รพ.เวียงแก่น

1490 นางสาวสุภัสสร แสงพิชัย ดีมาก 3 รพ.เวียงแก่น

1491 นางปาณิสรา ตันวุฒิ ดีมาก 3 รพ.เวียงแก่น

1492 นางสาวรจิต จันทร์ประสิทธิ์ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1493 นางสาวพิไลวรรณ กองมา ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1494 นางพัชรินทร์ นุธรรม ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1495 นายธีระยุทธ วงค์ชัย ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1496 นายฐานันดร์ นรชาติวศิน ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1497 นางสาวไพลิน สาระมนต์ สกุลนิธิเมธา ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1498 นางทัศนีย์ ชัยลังกา ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1499 นางดวงนภา นรชาติวศิน ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1500 นางสาวพีชญา ดีงาม ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1501 นายเกรียงไกร พันธุระ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1502 นางสาวณัฐธยาน์ ฤกษ์ศุข ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น
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1503 นางสาววรัตยา แก้วจินดา ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1504 นางสาวกนิษฐา ชอบจิตต์ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1505 นางสารภี ศรชัยปัญญา ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1506 นางสาวโชติกา น าอินทร์ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1507 นางนันทิดา ลือชา ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1508 นางสาวร าไพณี วงศ์ชัย ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1509 นางสาวนฤมล ลือชา ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1510 นางวารุณี วรพัฒน์ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1511 นางสาวเพ็ญนิภา จ าปาค า ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1512 นางสาววิมล สมควร ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1513 นางสาววิภาภรณ์ อินเทพ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1514 นางสาวอันทิกา ประเสริฐ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1515 นางจริยา อินเทพ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1516 นางสาวอัจฉราพร ยาวิเลิง ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1517 นางสาวศิริธัญญา ชัยวงศ์ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1518 นางสาวจันทร์จิรา โรจนคีรีสันติ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1519 นายทินกร อินเทพ ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1520 นางสาวเยาวลักษณ์ เวียงค า ดีมาก 5 รพ.เวียงแก่น

1521 นางสาวณัฐพร ตันเครือ ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1522 นางสาวชาคริยา จันทะวงษ์ ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1523 นางสาวธณิกานต์ ฉายอรุณ ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1524 นางยุพเยาว์ บุดดี ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1525 นางสาวจินตนา ช่วยแก้ไข ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1526 นายเอกภูมิ ยาดี ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1527 นางอัญชลี วงค์ชัยทะ ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1528 นายวทัญญู เดชอุดม ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1529 นายอรุณ ชัยวิริยานุรักษ์ ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1530 นางสาวธิดารัตน์ จันทฤทธิ์ ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1531 นางสาวธนัชพร กิติทรัพย์ ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1532 นายอานัสนันท์ แสวงธรรม ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1533 นางสาวกิตติยา มารังค์ ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1534 นางสาววรัญญา อินทะวงศ์ ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1535 นายกิตติภพ ยาวิเลิง ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1536 นางสาวสุชาวลี   ปันตัน ดีมาก 9 รพ.เวียงแก่น

1537 นางพัชรีย์ นามลังกา ดีมาก 2 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1538 นางชยุตา สาตราคม ดีมาก 2 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1539 นางสาวประภาศรี ทิพย์อุทัย ดีมาก 2 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1540 นายภาณุพงศ์ มณีวรรณ์ ดีมาก 2 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1541 นางพศิกา จันทร์สมบัติ ดีมาก 3 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1542 นางมยุรี หมั่นคิด ดีมาก 3 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1543 นางวันทนา มหานิล ดีมาก 3 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1544 นายณรงค์ศักด์ิ วันดี ดีมาก 4 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1545 นางสาลินี คิดดี ดีมาก 4 รพ.เวียงเชียงรุ้ง
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1546 นางสุพรรณี มณีปัญญา ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1547 นางโชติกา มากทอง ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1548 นายภาณุพงษ์ ชัยชนะ ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1549 นางกิตต์ิรวีร์ บุตรชาลี ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1550 นายจักรกฤษฎิ์ สร้อยแก้ว ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1551 นางเกศินี พันธ์ประยูร ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1552 นางสุดาพร แก้วจันทรา ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1553 นายยศกร อินทะรังษี ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1554 นางสาวมรกต สิทธิขันแก้ว ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1555 นางสาวจารุวรรณ ไชยเม็ง ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1556 นายเรือพงศ์ แสนทิยะ ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1557 นางสาวมธุริน ใจหงษ์ ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1558 นางจินตนา อินสม ดีมาก 5 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1559 นางปาริชาติ อบสุวรรณ ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1560 นายณัฐสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1561 นางประทุมพร กาเรือง ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1562 นางสาวเจนจิรา พยาใจ ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1563 นางสาวกฤษณา สุนุมิตร ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1564 นางสาวอาภิสรา สุริค า ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1565 นางอ าไพ ศรีสุวรรณ์ ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1566 นางนิชกานต์ มณีวรรณ์ ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1567 นางจันตนา สิทธิขันแก้ว ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1568 นางสุรีย์รัตน์ แสนมหายักษ์ ดีมาก 6 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1569 นางสาวจิราภา พู่เจริญ ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1570 นางสาววริศรา ภิชัย ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1571 นางมาลัย พัฒนา ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1572 นายจาตุรงค์ ธะนาค า ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1573 นางสาวเกวลิน ประเทิง ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1574 นางอริศรา เลือดสงคราม ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1575 นางสาวกนกพิชญ์ ก้างยาง ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1576 นายวิวัฒน์ รุ่งแสง ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1577 นางสาวยุพาพร ศรีดวงใจ ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1578 นางภัทรวรรณ ปราบมะเริง ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1579 นางสาววิภารัตน์ วันดี ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1580 นายเกียรติก าจร รู้ท านอง ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1581 นางสาวพีรดา โตด้วง ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1582 นายณฐกร เพ็งพ่วง ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1583 นายวรภพ ดีอิทธิกุล ดีมาก 7 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1584 นางพีรดา โฆสิต ดีมาก 8 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1585 นางสาวสุฑาทิพย์ สารใจ ดีมาก 8 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1586 นางสาววงศ์ผกา พรหมสูตร ดีมาก 8 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1587 นายมานิต พัฒนา ดีมาก 8 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1588 นายวศินภัทร์ ไพศาลยศกุล ดีมาก 9 รพ.เวียงเชียงรุ้ง
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1589 นางสาวณัฎฐ์ภัทร์ เหลืองธาดา ดีมาก 9 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1590 นางพิชญ์ภิญญาณ์  เรืองกิจการ ดีมาก 9 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1591 นางสาวกัลยา คุณหงษ์ ดีมาก 9 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1592 นายภาณุวัฒน์ ธุวะค า ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1593 นายพรหมเมศร์ ตาแก้ว ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1594 นายฑวัต บุญญประภา ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1595 นางพัชรีญา เงินสัจจา ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1596 นางสาวฉันทิกา ยาธัญ ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1597 นางสาวปาลิดา ชินวัฒนา ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1598 นางสาวชนกนันท์ ขันยอด ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1599 นายคณิน กาบิน ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1600 นางภูริตา พุทธวารินทร์ ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1601 นางสาวพิมพ์นิภา กาวิน ดีมาก 11 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1602 นางรัชดาภรณ์ เบ็ญจสุวรรณ ดีมาก 12 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1603 นางสาวพุทธชาด ตุ้ยหล้า ดีมาก 12 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1604 นางสาววรารัตน์ อุ่มมี ดีมาก 12 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1605 นางสาวสุภัทรา สนธิเศวต ดีมาก 12 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1606 นางสาวพร้ิมเพรา เพียรลิขิต ดีมาก 12 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1607 นายพจนารถ พจน์สุจริต ดีมาก 12 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1608 นางสาวมณฑกานต์ สิทธิขันแก้ว ดีมาก 12 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1609 นางสาววรัญญา จินา ดีมาก 12 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1610 นายพิเชษฐ์ หมั่นคิด ดีมาก 12 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1611 นางเสาวลักษณ์ พันธ์ธารัตน์ ดีมาก 19 รพ.เวียงเชียงรุ้ง

1612 นางสาวศศิธร อิ่นสม ดีเด่น 26 รพ.เวียงป่าเป้า

1613 นางสาวเกตุตะวัน จอมค า ดีเด่น 31 รพ.เวียงป่าเป้า

1614 นายสิทธิศักด์ิ ค าศรีสุข ดีเด่น 36 รพ.เวียงป่าเป้า

1615 นายเฉลิมณุวัตร เสมอใจ ดีเด่น 38 รพ.เวียงป่าเป้า

1616 นางอรวัลล์ อรัญสุวรรณชัย ดีเด่น 39 รพ.เวียงป่าเป้า

1617 นายจตุรพัฒน์ ประค าสาย ดีมาก 1 รพ.เวียงป่าเป้า

1618 นายชัยพัฒน์ สุกิจจวนิช ดีมาก 1 รพ.เวียงป่าเป้า

1619 นางสาววิไลพร ชมภูแก้ว ดีมาก 1 รพ.เวียงป่าเป้า

1620 นางสาวปรียา อินทะนิล ดีมาก 2 รพ.เวียงป่าเป้า

1621 นางอรัญญา เขื่อนแก้ว ดีมาก 3 รพ.เวียงป่าเป้า

1622 นางสาวโสภา เจ็นจัด ดีมาก 3 รพ.เวียงป่าเป้า

1623 นางสาวจีรวัจน์ เอี่ยมสงคราม ดีมาก 3 รพ.เวียงป่าเป้า

1624 นางพรสุดา จินดารัตน์ ดีมาก 3 รพ.เวียงป่าเป้า

1625 นางสาวอัปสร เหมนาไลย ดีมาก 3 รพ.เวียงป่าเป้า

1626 นายชาญชัย ผิวสอาด ดีมาก 3 รพ.เวียงป่าเป้า

1627 นางประภาศรี ใจกล้า ดีมาก 4 รพ.เวียงป่าเป้า

1628 นางมธุรส คงสุข ดีมาก 4 รพ.เวียงป่าเป้า

1629 นางสุจินดา ศรีวิชัย ดีมาก 4 รพ.เวียงป่าเป้า

1630 นางพรศิริ อาธิเสนะ ดีมาก 4 รพ.เวียงป่าเป้า

1631 นางพิกุลทอง ชมภูแก้ว ดีมาก 4 รพ.เวียงป่าเป้า
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1632 นางพีระดา ชัยวรรณะ ดีมาก 4 รพ.เวียงป่าเป้า

1633 นางอรทัย สิมะพรม ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1634 นางสาวประพิมพ์ดาว ค าดี ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1635 นางศิริกาญจน์ ค าศรีสุข ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1636 นางดวงดาว เตชะนันท์ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1637 นางสาวรัตติกร พรหมมะ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1638 นางเพ็ญนภา ศิริธรารังสรรค์ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1639 นางวชิตาลักษณ์ สวัสด์ิปกรณ์ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1640 นางสหัทยา อินทะวัง ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1641 นางประภัสสร ไชยชนะ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1642 นายสมนึก แซ่ต้ัง ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1643 นายณัฐยุทธ์ ขุนต๊ิบ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1644 นายธนาวุฒิ แก้วปัญญา ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1645 นางสาวณัฐกานต์ ค าชมภู ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1646 นางสาวกาญจนา ช่างท านา ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1647 นางสาวกรติกา ปันไชย ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1648 นางพิ้ว อินใจ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1649 นางสุจินดา เตจ๊ะ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1650 นายฤทธพล มณีธนวัฒน์ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1651 นางสาวชนกนันท์ เจ็นจัด ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1652 นางสาวชฎาพันธ์ แปงชมภู ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1653 นางอัมพรรณ คณะวงค์ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1654 นางรัตติกรณ์ สุดาจันทร์ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1655 นางสุภัสสร อิ่นเมืองแก้ว ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1656 นางสาวอรนุช สุดเล็ก ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1657 นางสาวณัชชารีย์ พรหมเรืองฤทธิ์ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1658 นางสาวพัชรินทร์ มีจินา ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1659 นางปัญจณี กันทะวงษ์ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1660 นางสาวศันสนีย์ เขตกัน ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1661 นายภัทรกร ต๊ะต้องใจ ดีมาก 5 รพ.เวียงป่าเป้า

1662 นายเจนพล แก้วกิติกุล ดีมาก 6 รพ.เวียงป่าเป้า

1663 นายอาจหาญ กาญจนาอังกูร ดีมาก 6 รพ.เวียงป่าเป้า

1664 นางสาวอธิชา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ดีมาก 6 รพ.เวียงป่าเป้า

1665 นางสาวจินตนา วงค์อดท า ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1666 นางฐาปณีย์ พรหมเมือง ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1667 นางรัตนา กัญญะวงค์ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1668 นางพรพิมล ต๊ะต้องใจ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1669 นางเพียงใจ เต็มรัก ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1670 นางสาวทิวามาศ รักวงค์ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1671 นางชนัญชิดา กันทา ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1672 นางกมลลักษณ์ ไชยช่อฟ้า ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1673 นางพิมลภรณ์ แก้ววรรณะ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1674 นางสาวคันธารัตน์ แก้วใจกัน ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า
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1675 นางสาวจิราพรรณ สุตันแก้ว ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1676 นางสาวกนกฉัตร กาญจนนิตย์ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1677 นายสามารถ จันทร์ฤทธิ์ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1678 นายเมธี จินดารัตน์ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1679 นางสาวอุษณีย์ อิ่นค าเชื้อ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1680 นางกิตติยา สุดาจันทร์ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1681 นางสาวจตุพร พวงกุหลาบ ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1682 นางนิรามัย วงค์ค า ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า

1683 นางสาวสุนีย์นุช บัวต๊ิบ ดีมาก 8 รพ.เวียงป่าเป้า

1684 นางสาวพัชรี ธรรมยืน ดีมาก 8 รพ.เวียงป่าเป้า

1685 นายสุทธิพงษ์ อินต๊ะแก้ว ดีมาก 8 รพ.เวียงป่าเป้า

1686 นางณิชาภัทร คิดเร็ว ดีมาก 8 รพ.เวียงป่าเป้า

1687 นางภัทรณิษา ณ น่าน ดีมาก 9 รพ.เวียงป่าเป้า

1688 นายปุณณภูมิ สุทธนี ดีมาก 9 รพ.เวียงป่าเป้า

1689 นางสาวสุณิสา อรุณศักด์ิ ดีมาก 9 รพ.เวียงป่าเป้า

1690 นายนิรันดร์ ศรีวิชัย ดีมาก 9 รพ.เวียงป่าเป้า

1691 นางสโรชา นภรัตสิริ ดีมาก 9 รพ.เวียงป่าเป้า

1692 นางสาวสุภานาถ วงสลี ดีมาก 9 รพ.เวียงป่าเป้า

1693 นางสาวขวัญฤทัย กาวิชัย ดีมาก 9 รพ.เวียงป่าเป้า

1694 นางสาววราภรณ์ อินทะรัตน์ ดีมาก10 รพ.เวียงป่าเป้า

1695 นางเพลินพิศ พรหมเรืองฤทธิ์ ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1696 นางอรชร ค าตุ้ย ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1697 นางสาวณัชชา เทพอินทร์ ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1698 นางสาวสุกัญญา บัวลาราช ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1699 นางสาวดารัตน์ กระลังพัด ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1700 นางรัตติยา วงค์เพ็ญ ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1701 นางสาวธัญจิรา ศิริฟอง ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1702 นายรังสิมันต์ุ ฉันทะ ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1703 นางสาวนวลลออ ไพเราะ ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1704 นางสาวพิชญ์สินี เจนคิด ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1705 นางสาววราภรณ์ ใจค า ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1706 นางสาวรุ่งลาวัลย์ ขุนนาม ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1707 นางมาลัยพร ทิพรส ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1708 นางสาวธิติสุดา วรรณศรี ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1709 นางสาวลัดดา โรจนคีรีสันติ ดีมาก 11 รพ.เวียงป่าเป้า

1710 นางสาววิไลวรรณ ปิติวัฒนฤทธิ์ ดีมาก 12 รพ.เวียงป่าเป้า

1711 นางสาวนวพรรณ เทพโพธา ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1712 นางชไมพร สิงห์ค าป้อง ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1713 นางสาวรุ่งนภา อารุณ ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1714 นางสาวปิยพร ปิงใจ ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1715 นางสาวชนิษฐา เชาวสุรินทร์ ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1716 นางสาวอนุธิดา ฝ้ันสาย ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1717 นายสิทธิพงศ์ พิณไชย ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า
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1718 นายธันวา  ศรีค าฝ้ัน ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1719 นางสาวอุษณา ค าอ้าย ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1720 นางสาวสิริบงกช พรหมเรืองฤทธิ์ ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1721 นางสาวรักษ์ชนก ทองศิลป์ ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1722 นางสาวฉัตรวรินทร์ สกุลแต้ ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1723 นางสาวชัชมน ไทยานันท์ ดีมาก 13 รพ.เวียงป่าเป้า

1724 นายพิชญ์ ทิพรส ดีมาก 15 รพ.เวียงป่าเป้า

1725 นางสาวณลินี ธรรมขัดดุก ดีมาก 15 รพ.เวียงป่าเป้า

1726 นางสาวรมย์รวินท์ มูลวรรณ์ ดีมาก 16 รพ.เวียงป่าเป้า

1727 นางสาวณัฐวรรณวริน ย้อนใจทัน ดีมาก 16 รพ.เวียงป่าเป้า

1728 นางสาวยุพิน ธิดา ดีมาก 17 รพ.เวียงป่าเป้า

1729 นางดิศราพร ตันวงศ์ ดีมาก 17 รพ.เวียงป่าเป้า

1730 นางสาวสร้อยเพชร หลวงแสน ดีมาก 17 รพ.เวียงป่าเป้า

1731 นางกรรณิการ์ แก้วปัญญา ดีมาก 17 รพ.เวียงป่าเป้า

1732 นางณชญาดา รัตนรักษพงศ์ ดีมาก 17 รพ.เวียงป่าเป้า

1733 นางสิริจิตร เต็มรัก ดีมาก 17 รพ.เวียงป่าเป้า

1734 นายกมล จรัลนามศิริ ดีมาก 20 รพ.เวียงป่าเป้า

1735 นางสาวขวัญลักษณ์ รัตน์โนบล ดีมาก 20 รพ.เวียงป่าเป้า

1736 นางสาวอัมพกา สุริยอ้าย ดีมาก 7 รพ.เวียงป่าเป้า 

1737 นางวรรธิดา สุวรรณกระจ่าง ดีเด่น 19 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1738 นางนิตยา เนาว์ชมภู ดีเด่น 19 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1739 นายพรชัย บัวอิ่น ดีเด่น 21 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1740 นางบังอร มณีกันธัง ดีเด่น 21 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1741 นางศุภรา ฮ้อธิวงค์ ดีเด่น 23 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1742 นางสาวพิมพ์พันธ์ พนัสธาดา ดีเด่น 23 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1743 นายจเร จันทร์เล็ก ดีเด่น 23 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1744 นายชิษณุพงศ์ จันทาพูน ดีเด่น 23 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1745 นางสาวเบญจวรรณ ไชยวุฒิ ดีเด่น 23 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1746 นางรุ่งนภา ยะวิญชาญ ดีเด่น 25 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1747 นางสาวรัชนีกร เมธาธิคุณ ดีเด่น 25 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1748 นายพรรณเชษฐ์ ไชยชมภู ดีเด่น 25 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1749 นางสมศุกร์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ดีเด่น 27 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1750 นายชัยเนตร วิชัยค า ดีเด่น 27 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1751 นางสาวกันยารัตน์ คีลาวงค์ ดีเด่น 27 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1752 นางพรรณาราย ปุณโณฑก ดีเด่น 29 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1753 นางเฉลียว โยนิจ ดีเด่น 29 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1754 นางจุฑามาส คนสมศักด์ิ ดีเด่น 29 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1755 นางพัชรินทร์ คัมภีรกิจ ดีเด่น 31 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1756 นางสาวปัทมา ปานพรหมมินทร์ ดีเด่น 31 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1757 นางสาวสุดา ช่างฟ้อน ดีเด่น 31 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1758 นายปฤณ เลาหะวีร์ ดีเด่น 31 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1759 นางจินตหรา เชื้อเมืองพาน ดีเด่น 31 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1760 นายเอกชัย เจนใจ ดีเด่น 31 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
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1761 นางสาวศิริพร ธนะกุลมาส ดีเด่น 33 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1762 นางสายงาน ช่างปัด ดีเด่น 33 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1763 นางนิลรัตน์ ไชยศรี ดีเด่น 33 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1764 นางอาภรณ์ ไชยประเสริฐ ดีเด่น 33 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1765 นางปรารถนา เปรมวิชัย ดีเด่น 33 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1766 นางสาวพิมพิไล ประสันใจ ดีเด่น 33 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1767 นายอนุชา ซอนสุข ดีเด่น 33 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1768 นางจิดาภา กระหมุดความ ดีเด่น 35 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1769 นางพัชรินทร์ รัฐอนันต์พินิจ ดีเด่น 35 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1770 นางรุ่งนภา เนตรวงษ์ ดีเด่น 35 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1771 นางดุษฎี อินปรา ดีเด่น 35 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1772 นางวิราพร ใจกล้า ดีเด่น 35 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1773 นางสาวนรีกานต์ ปัญญาบุญ ดีเด่น 35 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1774 นางนิศาชล สัตยดิษฐ์ ดีเด่น 35 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1775 นางอรกัญญา สุภามณี ดีเด่น 36 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1776 นางพันธ์รัตน์ โชนิรัตน์ ดีเด่น 36 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1777 นางนัทชา บุษบก ดีเด่น 37 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1778 นางสาวสุวรรณศรี แก้วประทุม ดีเด่น 37 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1779 นางวณารมณ์ เวียงโอสถ ดีเด่น 38 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1780 นางสาวขันทอง แหวนเพชร ดีเด่น 38 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1781 นางกัลยา สังวาลย์ทอง ดีเด่น 39 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1782 นางกัลยา เขื่อนเพชร ดีเด่น 40 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1783 นางประไพพร ชัยมินทร์ ดีเด่น 40 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1784 นางสาวอุชุกร ปภังกรจิรทีปต์ ดีเด่น 40 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1785 นางศศิธร ธิวงศ์ ดีเด่น 40 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1786 นางอัญชลี พลเยี่ยม ดีมาก 1 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1787 นายพิพัฒน์ สุยะเพี้ยง ดีมาก 1 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1788 นางสาวแพรวไพรรินทร์ จันต๊ะขัติ ดีมาก 2 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1789 นางสาวสรัญญา อุ่นสาร ดีมาก 2 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1790 นางทองค า ศรีผาย ดีมาก 2 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1791 นางชุติพันธ์ เล้ากุล ดีมาก 2 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1792 นายมานพ สารใจ ดีมาก 2 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1793 นายปกรณ์ รักสุข ดีมาก 2 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1794 นางสาวเปรมจิต ตาสอน ดีมาก 2 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1795 นางวัชราภรณ์ วิชชุกร ดีมาก 3 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1796 นางอารุณ เชื้อเมืองพาน ดีมาก 3 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1797 นางสาวเพ็ญจิรา ฟ้าประทานกุล ดีมาก 3 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1798 นางสาวขวัญฤทัย อิ่นค า ดีมาก 3 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1799 นางสาวประภัสสร บุตรพรม ดีมาก 4 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1800 นางสาวมณฑิรา ธนสารพิพัฒน์คุณ ดีมาก 4 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1801 นางสาวชไมพร ธนะกุลมาส ดีมาก 5 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1802 นางสาวมณฑิญา ไชยวงค์ ดีมาก 5 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1803 นางสาวพิชญ์พิมล สีมาตา ดีมาก 6 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร
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1804 นางสาวพจนา พงษ์พานิช ดีมาก 7 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1805 นางสาวจันทร์จิรา ปรีดิศรีพิพัฒน์ ดีมาก 7 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1806 นายวนัส อินปรา ดีมาก 7 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1807 นางจิตรลดา ดีอิทธิกุล ดีมาก 7 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1808 นางเจียมจิตร์ ค าภู ดีมาก 7 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1809 นางสาวสุรัญชนา  ่รักสุข ดีมาก 7 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1810 นายสยาม ค าสีวาส ดีมาก 7 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1811 นางสาวอัญชลี ค าจ้อย ดีมาก 7 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1812 นางสาวกนกวรรณ จ าแน่ ดีมาก 7 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1813 นางสาวระพีพร วุฒิช่วย ดีมาก 8 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1814 นางสาวอารียา นันต๊ะรัตน์ ดีมาก 8 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1815 นายปิติพันธ์ เชื้อเมืองพาน ดีมาก 9 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1816 นางสาววาศินี มณีวงษ์ ดีมาก 9 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1817 นางสาวเปมิกา เลิศรัตนวงศ์ ดีมาก 9 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1818 นางสาวกนกกาญจน์ เร่งเร็ว ดีมาก 9 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1819 นางสาวจุฑารัตน์ เป็นมูล ดีมาก 11 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1820 นางศรีนวล ตันตระกูล ดีมาก 12 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1821 นางปฐมพร ธนสารพิพัฒน์คุณ ดีมาก 12 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1822 นางสาววรรณิศา สุวรรณจิตร์ ดีมาก 12 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1823 นางสาวดุจฤดี นนทราษฎร์ ดีมาก 15 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1824 นายไชยา บุญทานุช ดีมาก 15 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1825 นางกิติยา กันทะวัง ดีมาก 17 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1826 นางรวงทิพย์ สิทธิยศ ดีมาก 17 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1827 นายพีรณัฐ แก้วธรรมมา ดีมาก 17 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1828 นายณธัชพงศ์ แพรววุฒิพัฒน์ ดีมาก 18 รพ.สมเด็จพระญาณสังวร

1829 นายหนึ่ง อ ามาตย์มณี ดีเด่น 23 รพร.เชียงของ

1830 นางราตรี เกิดพนัง ดีเด่น 26 รพร.เชียงของ

1831 นางสาววารุณี ฟูใจ ดีเด่น 29 รพร.เชียงของ

1832 นางสาววรัชยา ชฎาธาร ดีเด่น 29 รพร.เชียงของ

1833 นายสุวิชา มณีรัตน์ ดีเด่น 31 รพร.เชียงของ

1834 นางสาวจิราพัชร เทพพรมวงศ์ ดีเด่น 31 รพร.เชียงของ

1835 นางอรทัย ยมภักดี ดีเด่น 31 รพร.เชียงของ

1836 นายประสงค์ หมื่นจันทร์ ดีเด่น 31 รพร.เชียงของ

1837 นายศุภวัตร วงค์ชัย ดีเด่น 31 รพร.เชียงของ

1838 นายสันติชัย ชื่นจิต ดีเด่น 31 รพร.เชียงของ

1839 นายณัฐกิตต์ิ พงศ์ไกรสิทธิ์ ดีเด่น 31 รพร.เชียงของ

1840 นางสาวน้ าทิพย์ ชัยยะ ดีเด่น 31 รพร.เชียงของ

1841 นางสาวทัศนีย์ ก าเนิด ดีเด่น 33 รพร.เชียงของ

1842 นางอ้อมใจ อุปค า ดีเด่น 34 รพร.เชียงของ

1843 นางเสาวลักษณ์ โอฐเจริญชัย ดีเด่น 34 รพร.เชียงของ

1844 นางนิชาภา ศิริมงคล ดีเด่น 34 รพร.เชียงของ

1845 นางมยุรี พิทักษ์ปรีดากุล ดีเด่น 34 รพร.เชียงของ

1846 นางเพ็ญศรี ค าเหล็ก ดีเด่น 34 รพร.เชียงของ
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1847 นางสุรารักษ์ เนียมปุก ดีเด่น 34 รพร.เชียงของ

1848 นางสาวขวัญฤดี พูลสมบัติ ดีเด่น 34 รพร.เชียงของ

1849 นางรัตติกาล รัตนประยูร ดีเด่น 34 รพร.เชียงของ

1850 นางธิดารัตน์ วุฒิอดิเรก ดีเด่น 34 รพร.เชียงของ

1851 นายณรงค์ โนจิตร ดีเด่น 35 รพร.เชียงของ

1852 นางสาวพิมพ์ชนก สัตยดิษฐ์ ดีเด่น 35 รพร.เชียงของ

1853 นางสาวปรีชญา กอใหญ่ ดีเด่น 35 รพร.เชียงของ

1854 นางราชาวดี อินทะเสน ดีเด่น 36 รพร.เชียงของ

1855 นางชุติกาญจน์ สายบุญรอด ดีเด่น 36 รพร.เชียงของ

1856 นางเยาวเรศ สถานเดิม ดีเด่น 36 รพร.เชียงของ

1857 นายอนุพนธ์ ไชยช่อฟ้า ดีเด่น 36 รพร.เชียงของ

1858 นางสาวจุฑารัตน์ สมฤทธิ์ ดีเด่น 36 รพร.เชียงของ

1859 นายยุทธการ หาญกา ดีเด่น 36 รพร.เชียงของ

1860 นางสาววราภรณ์ วิลังคะ ดีเด่น 36 รพร.เชียงของ

1861 นางนิภา จักรสมศักด์ิ ดีเด่น 37 รพร.เชียงของ

1862 นางวิไลวรรณ มาค า ดีเด่น 37 รพร.เชียงของ

1863 นายสุรเชษฐ์ เภลัย ดีเด่น 37 รพร.เชียงของ

1864 นายสมพงษ์ วุฒิอดิเรก ดีเด่น 37 รพร.เชียงของ

1865 นางพัชราวรรณ ปัญญาวงศ์ ดีเด่น 37 รพร.เชียงของ

1866 นางดลหทัย จตุรคเชนทร์เดชา ดีเด่น 37 รพร.เชียงของ

1867 นางสุกัญญา ศรีประภาพร ดีเด่น 38 รพร.เชียงของ

1868 นางสาวเพ็ญจันทร์ ชัยชนะ ดีเด่น 38 รพร.เชียงของ

1869 นางสาวบัวลอย ภูหลัก ดีเด่น 38 รพร.เชียงของ

1870 นางสาวปวีณา สลีสองสม ดีเด่น 39 รพร.เชียงของ

1871 นางทศพร เตชะอัตตกุล ดีมาก 1 รพร.เชียงของ

1872 นายอดิเทพ ทองประไพ ดีมาก 1 รพร.เชียงของ

1873 นายธวัชชาติ เก้าเอี้ยน ดีมาก 1 รพร.เชียงของ

1874 นางสาวอาภากร สุภาศรี ดีมาก 1 รพร.เชียงของ

1875 นางจารุณี ธนอัศวนนท์ ดีมาก 2 รพร.เชียงของ

1876 นางภัคพร มังคลาด ดีมาก 2 รพร.เชียงของ

1877 นางวีรวรรณ เทพบินการ ดีมาก 2 รพร.เชียงของ

1878 นายอนุภาพ ภูหลัก ดีมาก 3 รพร.เชียงของ

1879 นางสาวเมธาวี เจริญทรัพย์ ดีมาก 3 รพร.เชียงของ

1880 นางสาวพัชรพร จันต๊ะขัติ ดีมาก 3 รพร.เชียงของ

1881 นางสาวกฤติกา สุภารินทร์ ดีมาก 3 รพร.เชียงของ

1882 นางสุเกศ สุภาศรี ดีมาก 4 รพร.เชียงของ

1883 นางนิภา อนุลม ดีมาก 4 รพร.เชียงของ

1884 นางรมย์มณี พลสาร ดีมาก 4 รพร.เชียงของ

1885 นายณพรรณอร กิตติกรณ์รัตน์ ดีมาก 4 รพร.เชียงของ

1886 นายอิ่นแก้ว สิงห์แก้ว ดีมาก 5 รพร.เชียงของ

1887 นางสาวจินตนา แสงเพชร์ ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1888 นางสาวพัชรินทร์ สิทธิกรรณ์ ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1889 นางจิตรทิวา เทพวงศ์ ดีมาก 6 รพร.เชียงของ
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1890 นางรัตนา ณะบุตรจอม ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1891 นายอภิชาติ เตชะอัตตกุล ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1892 นางยุพา อรัญชัย ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1893 นางสาวบัณฑิตา วงค์งาม ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1894 นางสาวจันจิรา เขียวอานา ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1895 นางชไมพร สุขกาย ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1896 นางสาวบุษบา ทะนุก้ า ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1897 นางไมตรี หมื่นจันทร์ ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1898 นางสาวรพีพร โนจิตร ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1899 นายอัครพล ดวงกุลสา ดีมาก 6 รพร.เชียงของ

1900 นางสาววนาพร ค าพิละ ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1901 นางฐิตาพร สุขเกษม ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1902 นางบังอร วงศ์ใหญ่ ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1903 นางสาวเมธาพร หินทราย ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1904 นางสาวพัชรินทร์ วงศ์ไชยา ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1905 นางสาวอัชฌา จิตตรง ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1906 นายสิโรดม มาดาวิศิษฎ์ ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1907 นางสาวจิริณี เนตรสุวรรณ ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1908 นายวีระพงศ์ ดวงมณี ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1909 นายทศพร เทียมพันธ์ ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1910 นายสุขพงษ์ ว่องชาญอุดม ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1911 นายกฤษดา พละทรัพย์ ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1912 นางวารุณี อุดมพล ดีมาก 7 รพร.เชียงของ

1913 นางอมรรัตน์ ปวงมะณี ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1914 จ่าสิบเอก จ าลอง พงศ์พันธ์ไพบูลย์ ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1915 นายฤทธิรงค์ บุญตันตา ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1916 นางสาวสุภาภรณ์ สารกลม ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1917 นางธนัชญา ศาสตราคม ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1918 นางทาริกา อ ามาตย์มณี ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1919 นางนิตยา แอ่นปัญญา ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1920 นางสาวบุษบา  เดชะ ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1921 นางสง่าศรี เนาวฤทธิ์ ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1922 นางวารุณี โนวิชัย ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1923 นางสาวสุภาภรณ์ เขื่อนแก้ว ดีมาก 8 รพร.เชียงของ

1924 นางสาวธัญวรัตม์ สารทอง ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1925 นายชุติวัต รุมพ์ฟ ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1926 นายศิวารุธ มาชม ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1927 นางนราพร เฉลยไตร ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1928 นายธงชัย ผลดี ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1929 นางสาวพัชราภรณ์ มีทรัพย์ ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1930 นางสาวชญานิศ กระฎุมพร ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1931 นางอารีย์ แก้วมะค า ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1932 นางขนิษฐา ปองดอง ดีมาก 9 รพร.เชียงของ
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1933 นางสาวรุ่งทิพย์ เสนสาร ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1934 นายชินกร มาค า ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1935 นายสถาพร มังคลาด ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1936 นายศตวรรษ ขันต๊ะ ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1937 นางสาวรัชดา จันหลวง ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1938 นายจรัสพงษ์ รักประชา ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1939 นางขนิษฐา แสงเพชร์ ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1940 นางสาวศุภกานต์ ชัยวงศ์ ดีมาก 9 รพร.เชียงของ

1941 นายทรงศักด์ิ ดีแก้ว ดีมาก10 รพร.เชียงของ

1942 นางสาวพรทิพย์ สมรักอมร ดีมาก10 รพร.เชียงของ

1943 นางสาววรรณรดา ต้ังไพบูลย์ ดีมาก 11 รพร.เชียงของ

1944 นายประสัน หมั่นการ ดีมาก 11 รพร.เชียงของ

1945 นางสาวเกศินี หมื่นอินต๊ะ ดีมาก 11 รพร.เชียงของ

1946 นางสาวพรสมัย วงศ์ชัย ดีมาก 13 รพร.เชียงของ

1947 นางสาวจันทกานต์ พรมภิภักด์ิ ดีมาก 13 รพร.เชียงของ

1948 นายยุทธพล จันดา ดีมาก 15 รพร.เชียงของ

1949 นายอภินันต์ ภาคน้อย ดีมาก 17 รพร.เชียงของ

1950 นางสาวจารุวรรณ สุธรรมเม็ง ดีมาก 17 รพร.เชียงของ

1951 นายวิเชียร สุวรรณรัตน์ ดีเด่น 24 สสจ.เชียงราย/สสอ.เมือง

1952 นายโชคชัย กฤตสัมพันธ์ ดีเด่น 31 สสอ.ขุนตาล

1953 นางสุชารัตน์ รู้ท านอง ดีเด่น 31 สสอ.ขุนตาล

1954 นางวราพร เงินท๊อก ดีเด่น 33 สสอ.ขุนตาล

1955 นายศิรสิทธิ์ วงศ์ชัย ดีเด่น 36 สสอ.ขุนตาล

1956 นางสาวจุฑารัตน์ ชื่นใจ ดีเด่น 39 สสอ.ขุนตาล

1957 นายพีรฉัตย์ แจขจัด ดีเด่น 39 สสอ.ขุนตาล

1958 นายปารินทร์ ไชยทน ดีเด่น 39 สสอ.ขุนตาล

1959 นางจุรีรัตน์ เงินท๊อก ดีมาก 5 สสอ.ขุนตาล

1960 นายวิชัย อ้วนวุฒิ ดีมาก 5 สสอ.ขุนตาล

1961 นายศักย์ภูริช วรเศรษฐ์ชุติกุล ดีมาก 5 สสอ.ขุนตาล

1962 นายอภิสิทธิ์ อินต๊ะยศ ดีมาก 5 สสอ.ขุนตาล

1963 นางอรพินทร์ อินต๊ะยศ ดีมาก 8 สสอ.ขุนตาล

1964 นางสาวอนัญญา ปอตา ดีมาก 8 สสอ.ขุนตาล

1965 นายกิจการ กาวิโล ดีมาก 8 สสอ.ขุนตาล

1966 นางสาวรัตน์ธนาพร ยองเพชร ดีมาก 8 สสอ.ขุนตาล

1967 นายปรัชญารัตน์ วงศ์ผา ดีมาก 8 สสอ.ขุนตาล

1968 นางธัญญา กฤตสัมพันธ์ ดีมาก 9 สสอ.ขุนตาล

1969 นางจอม แก้วมหานิล ดีมาก 11 สสอ.ขุนตาล

1970 นางการะเกด ไชยบุญเรือง ดีมาก 11 สสอ.ขุนตาล

1971 นางสาวบูชาพร ไชยค า ดีมาก 11 สสอ.ขุนตาล

1972 นางสาวกรรณิการ์ อะสะนิธิ ดีมาก 11 สสอ.ขุนตาล

1973 นางสาวยุวธิดา สารเลา ดีมาก 13 สสอ.ขุนตาล

1974 นางชุณห์ณัฐญา เกสบิวเลอร์ ดีมาก 15 สสอ.ขุนตาล

1975 นางสาวสุชาดา อินทนงลักษณ์ ดีมาก 18 สสอ.ขุนตาล
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1976 นายสิทธิชัย ยอดสุวรรณ ดีเด่น 36 สสอ.เชียงของ

1977 นางสาวสุวารี แสนธนโชคชัย ดีเด่น 39 สสอ.เชียงของ

1978 นางพิชญา สานต๊ะ ดีเด่น 39 สสอ.เชียงของ

1979 นางสาวมณฑกาญจน์ สุขสิงห์คลี ดีเด่น 39 สสอ.เชียงของ

1980 นางรุจีรัตน์ พลอยเหลือง ดีเด่น 40 สสอ.เชียงของ

1981 นายทวี คร่ึงธิ ดีมาก 1 สสอ.เชียงของ

1982 นายสุพจน์ วิชา ดีมาก 3 สสอ.เชียงของ

1983 นางสาวเจนจิรา นามวงค์ ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1984 นางสาวโสพิศ วิเศษณ์ ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1985 นางสาวเกษริน จินะ ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1986 นายจารุวัฒน์ สุอาราม ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1987 นางสาวสุธิดา การัตน์ ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1988 นายณัฐพงศ์ ค านา ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1989 นางสาวนิตยา นิติสิทธิ์ ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1990 นางสาวปิยะนันท์ ทองสุข ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1991 นายเกรียงไกร แก้วสอน ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1992 นางสาวกนกวรรณ ทะนันชัย ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1993 นางสาวอรียา แซ่จ๋าว ดีมาก 4 สสอ.เชียงของ

1994 นางล าดวล ใจอินผล ดีมาก 5 สสอ.เชียงของ

1995 นางสาวกาญจนา กันทะวงค์ ดีมาก 5 สสอ.เชียงของ

1996 นางสาวสาวิตตรี เติกค า ดีมาก 5 สสอ.เชียงของ

1997 นายพงศกร หัวนา ดีมาก 5 สสอ.เชียงของ

1998 นางสาวทาริกา ท่อนค า ดีมาก 5 สสอ.เชียงของ

1999 นางรจนา จินะสิทธิ์ ดีมาก 5 สสอ.เชียงของ

2000 นางสาวอดิภา เลิศทอง ดีมาก 5 สสอ.เชียงของ

2001 นางสาวอารียา ปานกลาง ดีมาก 5 สสอ.เชียงของ

2002 นายสุรชัย พิชค า ดีมาก 5 สสอ.เชียงของ

2003 นางสาวศุลีมาส ใจค า ดีมาก 7 สสอ.เชียงของ

2004 นางพัชรินทร์ สรรพลิขิต ดีมาก 7 สสอ.เชียงของ

2005 นางสาวนาถสุดา คุ้มคณะ ดีมาก 7 สสอ.เชียงของ

2006 นางอินทราพร ปาละบุญมา ดีมาก 7 สสอ.เชียงของ

2007 นางสายสุดา เชื้อเมืองพาน ดีมาก 7 สสอ.เชียงของ

2008 นายนัฐพงษ์ ปันต๊ะรังษี ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2009 นายโตมร ศรีโยทัย ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2010 นางรุจิรัตน์ ธิโนชัย ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2011 นางสาวนิยุตา กุมพันธ์ ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2012 นายรัชชานนท์ อะโนมา ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2013 นายวิทิต แซ่ราจา ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2014 นายฤทธิ์ ช่างปัด ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2015 นางสาวสมฤทัย ใจขันธ์ ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2016 นางพรพรรณ ฟักสูงเนิน ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2017 นางสาวชุติมน ไชยปันดิ ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2018 นางแสงเดือน มาลัย ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ
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2019 นายคมกฤต ก้อนแก้ว ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2020 นางพรนภา ตะนะ ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2021 นางปวงพยอม วุฒิพุฒิ ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2022 นางสุทธิพร แก้วก๋า ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2023 นางสาวปรีดาภรณ์ วงค์ชัย ดีมาก 9 สสอ.เชียงของ

2024 นายพิรมย์ บุญต่อม ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2025 นางปุณณมา ข่ายทอง ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2026 นางวนัสสินี ไชยกันวงศ์ ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2027 นางสาวบุษบา ไชยวารินทร์ ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2028 นางเอื้องลาวัลย์ ก้อนแก้ว ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2029 นายโอภาส มูลเพชร ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2030 นางชมพูนุช ศิริตา ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2031 นางอรุณี รักค า ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2032 นายเชิงชาย ชื่นชม ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2033 นางธิสรา ผาหลัก ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2034 นายสุริกานต์ ตะนะ ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2035 นายธีรภัทร พิทักษ์ปรีดากุล ดีมาก 11 สสอ.เชียงของ

2036 ว่าที่ร้อยตรี สมบูรณ์ สุภาอิน ดีเด่น 28 สสอ.เชียงแสน

2037 นางสาวเพชร กัทลี ดีเด่น 37 สสอ.เชียงแสน

2038 นายพัฒนา อิทธิวุฒิ ดีเด่น 37 สสอ.เชียงแสน

2039 นางสาวเสาวณีย์ สมฟองทอง ดีเด่น 37 สสอ.เชียงแสน

2040 นางสาวแอนนิชชา สิงห์คะนัน ดีเด่น 37 สสอ.เชียงแสน

2041 นายณัฐพล ปัญญาปุ ดีเด่น 37 สสอ.เชียงแสน

2042 นายราเชนทร์ เลาะเหลางาม ดีเด่น 40 สสอ.เชียงแสน

2043 นายวินัย มูลจ้อย ดีเด่น 40 สสอ.เชียงแสน

2044 นายอรรถพล เชิดชน ดีเด่น 40 สสอ.เชียงแสน

2045 นางสาววริญญา กันยะธง ดีเด่น 40 สสอ.เชียงแสน

2046 นางสาวศิริลักษณ์ เผ่าแสง ดีเด่น 40 สสอ.เชียงแสน

2047 นายปาริชส์ ผัดผ่อง ดีเด่น 40 สสอ.เชียงแสน

2048 นางฐิติรัตน์ ศรีเสาวลักษณ์ ดีเด่น 40 สสอ.เชียงแสน

2049 นางสาวนิราพร จันแปงเงิน ดีเด่น 40 สสอ.เชียงแสน

2050 นางสาวธนภรณ์ อะโนมา ดีมาก 5 สสอ.เชียงแสน

2051 นายทินกร ใจเครือค า ดีมาก 5 สสอ.เชียงแสน

2052 นายอรุณ เพ็ญสุวรรณ ดีมาก 5 สสอ.เชียงแสน

2053 นางสาวเสาวรัตน์ แสนศรี ดีมาก 5 สสอ.เชียงแสน

2054 นางสาวแสงเดือน  นคร ดีมาก 5 สสอ.เชียงแสน

2055 นางสาวเบญจวรรณ อินต๊ะวิไล ดีมาก 5 สสอ.เชียงแสน

2056 นางสาวณัฏฐิรา ปาลี ดีมาก 5 สสอ.เชียงแสน

2057 นางสาวอมรรัตน์ สิงหะเสนี ดีมาก 5 สสอ.เชียงแสน

2058 นางพิมพิไล แสนศักด์ิหาญ ดีมาก 5 สสอ.เชียงแสน

2059 นายพงษ์ศักด์ิ รูปพรม ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2060 นายสัญญา ปงลังกา ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2061 นางจรรยพร รูปพรม ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน
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2062 นางรัตนา วงค์ค าฝ้ัน ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2063 นางรุ่งทิวา เลาะเหลางาม ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2064 นายสุขธนเชษฐ์ กนกสิงห์ ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2065 นายกฤษกร หมั่นกิจ ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2066 นางเอวิกา แก้วก าเนิด ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2067 นายบรรจบ ใจระวัง ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2068 นางสาวณิชณภัทร โกเสนตอ ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2069 นางดรุณี ฉีตระกูล ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2070 นายอิทธิพล ทิพย์สุภา ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2071 นางเกศรินทร์ รัตน์น้ าหิน ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2072 นายไกรษร ท้าวน้อย ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2073 นายวรสิทธิ์ สะโง้ ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2074 นางสาวนันภัส แซ่ฟุ้ง ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2075 นางสาวณัฐกาล มาลัย ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2076 นางสาวนาตยา อายุปัน ดีมาก 9 สสอ.เชียงแสน

2077 นางอรรศวาลา เชื้อเมืองพาน ดีมาก 11 สสอ.เชียงแสน

2078 นางบุษบง ไชยวงค์ ดีมาก 11 สสอ.เชียงแสน

2079 นางกิ่งกรานต์ กุสาวดี ดีมาก 11 สสอ.เชียงแสน

2080 นายสมภพ ไชยวงค์ ดีมาก 11 สสอ.เชียงแสน

2081 นางสาวจิรานุช หล้าแก้ว ดีมาก 11 สสอ.เชียงแสน

2082 นายผ่านโผน อุ่นหน้อย ดีมาก 11 สสอ.เชียงแสน

2083 นางสาวสุพัตรา เลาหะเพ็ญแสง ดีมาก 11 สสอ.เชียงแสน

2084 นายธนวรรธ กันทะแบน ดีมาก 16 สสอ.เชียงแสน

2085 นายสุรศักด์ิ ภักดี ดีมาก 20 สสอ.เชียงแสน

2086 นายกิรภัทร คุ้มเนตร ดีเด่น 29 สสอ.ดอยหลวง

2087 นางขนิษฐา เทียมประเสริฐ ดีเด่น 36 สสอ.ดอยหลวง

2088 นายอัมฤทธิ์ ทิศอุ่น ดีมาก 4 สสอ.ดอยหลวง

2089 นางสาวจุฑามาศ สิทธิขันแก้ว ดีมาก 4 สสอ.ดอยหลวง

2090 นางสาวชมพูนุช อินทนนท์ ดีมาก 4 สสอ.ดอยหลวง

2091 นางสาวหยาดอรุณ ลาพาแว ดีมาก 4 สสอ.ดอยหลวง

2092 นายภัทรธร วงค์ไชย ดีมาก 5 สสอ.ดอยหลวง

2093 นางสุพิชฌาย์ ไพยะราช ดีมาก 5 สสอ.ดอยหลวง

2094 นายศิริพันธ์ ธิป้อ ดีมาก 7 สสอ.ดอยหลวง

2095 นางเพชรา อารยธรรม ดีมาก 7 สสอ.ดอยหลวง

2096 นายกฤษณะพงธ์ สมพระมิตร ดีมาก 7 สสอ.ดอยหลวง

2097 นายนาครวัฒน์ เทพปัน ดีมาก 8 สสอ.ดอยหลวง

2098 นางสาวอังคณาภรณ์ ปงกันมูล ดีมาก 8 สสอ.ดอยหลวง

2099 นางพัชรี บุญยะรัตน์ ดีมาก 8 สสอ.ดอยหลวง

2100 นางสาวพัชริดา แก้วประภา ดีมาก 8 สสอ.ดอยหลวง

2101 นางสาวชบาไพร ลิทราย ดีมาก 8 สสอ.ดอยหลวง

2102 นางสาวอภิญญา จารุนัฎ ดีมาก 9 สสอ.ดอยหลวง

2103 นางสาวจุฑารัตน์ ไร่ลือค า ดีมาก 9 สสอ.ดอยหลวง

2104 นางวัชรี กันชัย ดีมาก 9 สสอ.ดอยหลวง
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2105 นางสาวเปียทิพย์ ล าปน ดีมาก 9 สสอ.ดอยหลวง

2106 นายวิสูตร์ เสน่หา ดีเด่น 32 สสอ.เทิง

2107 นายมนัส การค้า ดีเด่น 37 สสอ.เทิง

2108 นายอัศวิน ดวงสุริยะ ดีเด่น 39 สสอ.เทิง

2109 นายธงชัย ศักด์ิสิทธานุภาพ ดีเด่น 39 สสอ.เทิง

2110 นายชาตรี สุทธมงคล ดีเด่น 39 สสอ.เทิง

2111 นางสาวเบญจพร เสนาป่า ดีเด่น 39 สสอ.เทิง

2112 นายบรรจง ปะสาวะโพธิ์ ดีมาก 1 สสอ.เทิง

2113 นางอัญชิษฐา ศรีเกื้อกูล ดีมาก 1 สสอ.เทิง

2114 นางสาวขนบพร ธิมาไชย ดีมาก 2 สสอ.เทิง

2115 นายธีระพล เลิศสงคราม ดีมาก 2 สสอ.เทิง

2116 นางสาวรัตติกาล โอบอ้อม ดีมาก 2 สสอ.เทิง

2117 นายเร่ิม ยอดค า ดีมาก 2 สสอ.เทิง

2118 ว่าที่ร้อยตรี ปริวัฒน์ พิเคราะห์ ดีมาก 2 สสอ.เทิง

2119 นางสาวปานตา เขื่อนแก้ว ดีมาก 3 สสอ.เทิง

2120 นางสายเสน่ห์ เขื่อนแก้ว ดีมาก 3 สสอ.เทิง

2121 นายสุชาติ วงศ์ชัย ดีมาก 3 สสอ.เทิง

2122 นายสิทธิชัย ชัยสิทธิ์ ดีมาก 3 สสอ.เทิง

2123 นางสาวสหัตทยา เขียวทิพย์ ดีมาก 3 สสอ.เทิง

2124 นางสาวกัลยา อุ่นนันท์ ดีมาก 3 สสอ.เทิง

2125 นางแสงเดือน วินทา ดีมาก 4 สสอ.เทิง

2126 นายธนบวร ปาประมูล ดีมาก 4 สสอ.เทิง

2127 นางสาวปภาวรินท์ ทิพย์หมึก ดีมาก 4 สสอ.เทิง

2128 นางสาวศิริลามณี ช่างเก็บ ดีมาก 4 สสอ.เทิง

2129 นางสาวนิตยา ขวัญจันทร์ ดีมาก 4 สสอ.เทิง

2130 นางล าดวน ปะสาวะโพธิ์ ดีมาก 4 สสอ.เทิง

2131 นางสาวน้ าฝน ศรีปัญญา ดีมาก 4 สสอ.เทิง

2132 นางสาวอภิชญา กาวี ดีมาก 4 สสอ.เทิง

2133 นางพิกุล กองอินทร์ ดีมาก 5 สสอ.เทิง

2134 นางบุษรากรน์ มณีวรรณ ดีมาก 5 สสอ.เทิง

2135 นางวารีนา สิริวชิรรัตน์ ดีมาก 5 สสอ.เทิง

2136 นางหัทยา พิลึก ดีมาก 5 สสอ.เทิง

2137 นางบังอร ทนทาน ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2138 นายประกาศ ทนทาน ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2139 นางสาวลัดดาวัลย์ หม่องพิชัย ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2140 นางนิภาพร บุญเพียร ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2141 นายประหยัด หินทราย ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2142 นางยุพิน อินหลง ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2143 นายภาสกร บุญสิริมงคล ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2144 นางเผ่าทิพย์ ทะลือ ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2145 นางนิลปัทม์ ทิพวิชัย ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2146 นางสาวกฤษณา โนราช ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2147 นางประภาพร แสงศรีจันทร์ ดีมาก 6 สสอ.เทิง
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2148 นางรุ่งทิพย์ ใจโลกา ดีมาก 6 สสอ.เทิง

2149 นางบรรจบ บุญมา ดีมาก 7 สสอ.เทิง

2150 นายณรงค์ แก้วหน่อ ดีมาก 8 สสอ.เทิง

2151 นายอ านวย เขื่อนแก้ว ดีมาก 8 สสอ.เทิง

2152 นางสายชล วงศ์ชัย ดีมาก 8 สสอ.เทิง

2153 นางสาวน้ าผ้ึง มูลอินทร์ ดีมาก 8 สสอ.เทิง

2154 นางวิมลรัตน์ ชัยเดช ดีมาก 8 สสอ.เทิง

2155 นายทวีพงษ์ วงศ์ดาว ดีมาก 9 สสอ.เทิง

2156 นางวิภามาศ วงศ์ใหญ่ ดีมาก 9 สสอ.เทิง

2157 นางปวีณ์นุช วงศ์ภักด์ิ ดีมาก 9 สสอ.เทิง

2158 นายสมสิน บุญมา ดีมาก10 สสอ.เทิง

2159 นางพิมสวี มะโนยศ ดีมาก10 สสอ.เทิง

2160 นายธนรรณพ วงศ์ไชย ดีมาก 11 สสอ.เทิง

2161 นางบุญลดา นะพุธ ดีมาก 11 สสอ.เทิง

2162 นายปรินทร์วงค์ วงศ์อารินทร์ ดีมาก 11 สสอ.เทิง

2163 นางอัยลดา อินศิริ ดีมาก 11 สสอ.เทิง

2164 นางสาวรุจิรา ไชยบุญเรือง ดีมาก 11 สสอ.เทิง

2165 นายรุ่งโรจน์ สมเพชร ดีมาก 11 สสอ.เทิง

2166 นางสาวอมรรัตน์ ยะแบน ดีเด่น 21 สสอ.ป่าแดด

2167 นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์ทิพย์ ดีเด่น 22 สสอ.ป่าแดด

2168 นางสาวลลิตา ละหล้า ดีเด่น 22 สสอ.ป่าแดด

2169 นางธนัญญา อินต๊ะศิลป์ ดีเด่น 23 สสอ.ป่าแดด

2170 นางนภานุช บุญสิริมงคล ดีเด่น 24 สสอ.ป่าแดด

2171 นางดาราณี ศรีใจ ดีเด่น 25 สสอ.ป่าแดด

2172 นางพิมลพรรณ สุกิน ดีเด่น 25 สสอ.ป่าแดด

2173 นางกานดา ท้าวชัยมูล ดีเด่น 26 สสอ.ป่าแดด

2174 นายทวีวัฒน์ วุฒิสาร ดีเด่น 36 สสอ.ป่าแดด

2175 นายสมคิด แสงดาว ดีมาก 1 สสอ.ป่าแดด

2176 นางสาวพิทธิยา ศรีบุญเรือง ดีมาก 1 สสอ.ป่าแดด

2177 นางสาวจันทร์ทิวา ศรีค าวัง ดีมาก 1 สสอ.ป่าแดด

2178 นางสาวลักษิกา ศุภลักษณ์พิทักษ์ ดีมาก 1 สสอ.ป่าแดด

2179 นางสาวชญานิน ทะนน ดีมาก 2 สสอ.ป่าแดด

2180 นางสาวศิริพร เรือนมูล ดีมาก 2 สสอ.ป่าแดด

2181 นายสมบูรณ์ วงศ์ทิพย์ ดีมาก 3 สสอ.ป่าแดด

2182 นายณรงค์ฤทธิ์ คงหมั้น ดีมาก 3 สสอ.ป่าแดด

2183 นางปิยะรดา เขื่อนรอบ ดีมาก 3 สสอ.ป่าแดด

2184 นายพงศกร อินยม ดีมาก 3 สสอ.ป่าแดด

2185 นายฌาณทัศ เสาร์รังษี ดีมาก 4 สสอ.ป่าแดด

2186 นางสุวรีย์ อุดขา ดีมาก 4 สสอ.ป่าแดด

2187 นายเพียร ดีพาส ดีมาก 5 สสอ.ป่าแดด

2188 นางสกุลหญิง บุนนาค ดีมาก 5 สสอ.ป่าแดด

2189 นางสาวณัฐธิดา แสนสล่า ดีมาก 5 สสอ.ป่าแดด

2190 นายณรงค์ อินต๊ะศิลป์ ดีมาก 6 สสอ.ป่าแดด
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2191 นางสาวเอมอร วงศ์ยศ ดีมาก 6 สสอ.ป่าแดด

2192 นายประพันธ์ ใจบาน ดีเด่น 24 สสอ.พญาเม็งราย

2193 นางมนฤญช์ ค าดา ดีเด่น 31 สสอ.พญาเม็งราย

2194 นางสาวภัทรวดี กุมาระ ดีเด่น 31 สสอ.พญาเม็งราย

2195 นายวิทยา เหล่าวงศ์เจริญ ดีเด่น 40 สสอ.พญาเม็งราย

2196 นายธงชัย ตันต้าว ดีมาก 1 สสอ.พญาเม็งราย

2197 นายอ านาจ พันธ์พิทักษ์ ดีมาก 1 สสอ.พญาเม็งราย

2198 นางสาวสุปรียา สมวรรณ ดีมาก 1 สสอ.พญาเม็งราย

2199 นางสาวภัสสรา ประดน ดีมาก 1 สสอ.พญาเม็งราย

2200 นางเสาวลักษณ์ แก้วหน่อ ดีมาก 2 สสอ.พญาเม็งราย

2201 นางสาววิลาวัลย์ สุริยะ ดีมาก 4 สสอ.พญาเม็งราย

2202 นางทัศนีย์ เขาฟัง ดีมาก 5 สสอ.พญาเม็งราย

2203 นางสาวศรีทอน ชัยรัตน์ ดีมาก 5 สสอ.พญาเม็งราย

2204 นายอนันท์ ดวงอินต๊ะ ดีมาก 5 สสอ.พญาเม็งราย

2205 นางสาวจิราภรณ์ แสนทอน ดีมาก 5 สสอ.พญาเม็งราย

2206 นางสาวสุปราณี กาบอ้อย ดีมาก 6 สสอ.พญาเม็งราย

2207 นายทวีศักด์ิ พรรณมาตย์ ดีมาก 6 สสอ.พญาเม็งราย

2208 นางรัตติยา เหล่ียมแก้ว ดีมาก 7 สสอ.พญาเม็งราย

2209 นายฑีฆาพิพัฒน์ มาภิรมย์ ดีมาก 7 สสอ.พญาเม็งราย

2210 นางอนงค์ ปาค าวัฒนสกุล ดีมาก 8 สสอ.พญาเม็งราย

2211 นางสาวยศวดี ตะถา ดีมาก10 สสอ.พญาเม็งราย

2212 นายประดิษฐ์ สุขปัน ดีมาก10 สสอ.พญาเม็งราย

2213 นางสาวนพรัตน์ สุภาวงศ์ ดีมาก 11 สสอ.พญาเม็งราย

2214 นางสาวเครือวัลย์ หน่อค าหล้า ดีมาก 11 สสอ.พญาเม็งราย

2215 นางลัทธพร เจริญธรรม ดีมาก 11 สสอ.พญาเม็งราย

2216 นางสาวศิรประภา สุภาแสน ดีมาก 12 สสอ.พญาเม็งราย

2217 นายสมชาย กันทะสาร ดีมาก 13 สสอ.พญาเม็งราย

2218 นางสาวรุ่งนภา สมกาศ ดีมาก 13 สสอ.พญาเม็งราย

2219 นางสาวฐิตา แสงศรีจันทร์ ดีมาก 13 สสอ.พญาเม็งราย

2220 นางสาวสุวรรณี ทิพย์โชติ ดีมาก 14 สสอ.พญาเม็งราย

2221 นางกานดา วงค์ใหญ่ ดีมาก 15 สสอ.พญาเม็งราย

2222 นายสมเพชร วงค์ใหญ่ ดีมาก 15 สสอ.พญาเม็งราย

2223 นายสัจจะ บุญมาเกี๋ยง ดีเด่น 1 สสอ.พาน

2224 นายอินชัย อุ่นหน้อย ดีเด่น 11 สสอ.พาน

2225 นางสุวรรณา ดีแสน ดีเด่น 19 สสอ.พาน

2226 นางชีวรินทร์ มนปัญญา ดีเด่น 19 สสอ.พาน

2227 นางรุ่งทิพย์ ทาก๋อง ดีเด่น 19 สสอ.พาน

2228 นายดุลยวิชญ์ คุยเพียภูมิ ดีเด่น 19 สสอ.พาน

2229 นายภานุวัฒน์ กิติมา ดีเด่น 19 สสอ.พาน

2230 นายฉัตรชัย ไชยชุมภู ดีเด่น 19 สสอ.พาน

2231 นายพิรุณ เกษม ดีเด่น 22 สสอ.พาน

2232 นายสมควร ยาวิชัย ดีเด่น 22 สสอ.พาน

2233 นายนิรวิทธ ทาก๋อง ดีเด่น 25 สสอ.พาน
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2234 นายเศวต บุญมาเกี๋ยง ดีเด่น 31 สสอ.พาน

2235 นางสาวทิพย์วัลย์ บุญวงค์ ดีเด่น 31 สสอ.พาน

2236 นางศรัญญา มณีจักร ดีเด่น 31 สสอ.พาน

2237 นางสาววาสนา ป๊อกบุญเรือง ดีเด่น 31 สสอ.พาน

2238 นางสาวพรพญา เตปิน ดีเด่น 31 สสอ.พาน

2239 นางสาวมินรดา อุ่นหน้อย ดีเด่น 31 สสอ.พาน

2240 นางวิไลลักษณ์ ไชยการ ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2241 นางจันทนา สุปริยศิลป์ ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2242 นางสาววาสนา ละอองรัตน์ ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2243 นางดวงใจ ปัญเจริญ ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2244 นางศิริพร คุยเพียภูมิ ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2245 นางอุมาภรณ์ เหรัญญะ ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2246 นายมานพ ไชยการ ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2247 นายวิทยา สีฟ้า ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2248 นายวิษณุพงษ์ ยารวง ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2249 นางอานงนุช ยาวิชัย ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2250 นางพรพิทยา เสน่หา ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2251 นางพรสวรรค์ ไชยราช ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2252 นางสาวสุดาพร ดอนเลย ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2253 นางหทัยทิพย์ มโนวงศ์ ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2254 นางสาวกาญจนา จอมขยัน ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2255 นางสาวภัทราภรณ์ แสนหลง ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2256 นางสาวมณฑิณี อักษรดิษฐ์ ดีเด่น 39 สสอ.พาน

2257 นางพีรญา ดีจริยา ดีมาก 2 สสอ.พาน

2258 นางวาทินี เลิศพิทักษ์พงศ์ ดีมาก 2 สสอ.พาน

2259 นางผ่องพรรณ นาคาวงษ์ ดีมาก 2 สสอ.พาน

2260 นางเรณู โพธิปัญญา ดีมาก 2 สสอ.พาน

2261 นายส าราญ ศิริ ดีมาก 2 สสอ.พาน

2262 นางสาวเอมิกา สมบูรณ์ ดีมาก 2 สสอ.พาน

2263 นางสาววัฒจนา จอมจันทร์ ดีมาก 2 สสอ.พาน

2264 นางสาววัชราภรณ์ เงินปุ่นนาค ดีมาก 2 สสอ.พาน

2265 นางสาววิรันตรี ก๋าใจ ดีมาก 2 สสอ.พาน

2266 นางสาวณัฐนรี ธรรมโก ดีมาก 2 สสอ.พาน

2267 นางสาวมัตติกา นวลแพง ดีมาก 2 สสอ.พาน

2268 นางประภาพร ใจมั่น ดีมาก 5 สสอ.พาน

2269 นางเกศรินทร์ ราชคมน์ ดีมาก 5 สสอ.พาน

2270 นางวัลยา ช าหา ดีมาก 5 สสอ.พาน

2271 นางปรานอม อิสระไพศาล ดีมาก 5 สสอ.พาน

2272 นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ ดีมาก 5 สสอ.พาน

2273 นายกิติ น้อยเรือน ดีมาก 5 สสอ.พาน

2274 นางอารยา สุทธนู ดีมาก 5 สสอ.พาน

2275 นางสุรีภรณ์ ค าก้อแก้ว ดีมาก 5 สสอ.พาน

2276 นางนันทพร ยารวง ดีมาก 5 สสอ.พาน
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2277 นางวราลี นรรัตน์ ดีมาก 5 สสอ.พาน

2278 นางทัศนีย์ สุวรรณทา ดีมาก 5 สสอ.พาน

2279 นางฐิติพร ทาแกง ดีมาก 5 สสอ.พาน

2280 นางสาวหัสยาพร พรหมเสน ดีมาก 5 สสอ.พาน

2281 นางพจนาถ พรมตัน ดีมาก 5 สสอ.พาน

2282 นายประดิษฐ์ มีสา ดีมาก 5 สสอ.พาน

2283 นายอนุรักษ์ สุริยะจักร์ ดีมาก 5 สสอ.พาน

2284 นางธิดารัตน์ เอกปัตต์ ดีมาก 5 สสอ.พาน

2285 นางสาวเบญจมัย พลสารัตน์ ดีมาก 5 สสอ.พาน

2286 นางสาวสุธาสินี ลือใจ ดีมาก 5 สสอ.พาน

2287 นายอนุชิต มโนวงศ์ ดีมาก 5 สสอ.พาน

2288 นางสาวสุพรรษา รัตนการุณจิต ดีมาก 5 สสอ.พาน

2289 นายพิเชษฐ์ พรมตัน ดีมาก 5 สสอ.พาน

2290 นางน้ าฝน มัฆวาล ดีมาก 5 สสอ.พาน

2291 นางสาวพรรณทิพา มาทา ดีมาก 5 สสอ.พาน

2292 นางสาวนันทิภร กองบุญเรือง ดีมาก 5 สสอ.พาน

2293 นางสาวรุ่งนภา ตาเมือง ดีมาก 5 สสอ.พาน

2294 นางสาววารุณี นันตา ดีมาก 5 สสอ.พาน

2295 นางพัณณิตา ศักด์ิเดชากุล ดีเด่น 7 สสอ.เมืองเชียงราย

2296 นางชญาณ์นันท์ ฟูเจริญกัลยา ดีเด่น 12 สสอ.เมืองเชียงราย

2297 นางนพกาญจน์ สุขเจริญ ดีเด่น 13 สสอ.เมืองเชียงราย

2298 นางสาววิจิตรา อุทัยกาญจน์ ดีเด่น 13 สสอ.เมืองเชียงราย

2299 นางชไมพร นวลอ านวยศิริ ดีเด่น 19 สสอ.เมืองเชียงราย

2300 นายคุณากร กันจินะ ดีเด่น 19 สสอ.เมืองเชียงราย

2301 นางสาวหทัยวรรณ ตันหนิม ดีเด่น 19 สสอ.เมืองเชียงราย

2302 นางอรุณรัศมี ดอนชัย ดีเด่น 19 สสอ.เมืองเชียงราย

2303 นางสาวสุปัญญา ปล่ังดี ดีเด่น 21 สสอ.เมืองเชียงราย

2304 นางสร้อยมาลี วิชิต ดีเด่น 21 สสอ.เมืองเชียงราย

2305 นางสาววรรณภา อิ่นค า ดีเด่น 21 สสอ.เมืองเชียงราย

2306 นางวิภาภรณ์ กันทะเตียน ดีเด่น 21 สสอ.เมืองเชียงราย

2307 นางกรรณิการ์ อินต๊ะขัน ดีเด่น 21 สสอ.เมืองเชียงราย

2308 นางอรัญญา โนอินทร์ ดีเด่น 21 สสอ.เมืองเชียงราย

2309 นางชื่นจิตต์ แดงจันทร์ตา ดีเด่น 21 สสอ.เมืองเชียงราย

2310 นางจิรพรรณ ไชยนันท์ ดีเด่น 23 สสอ.เมืองเชียงราย

2311 นางณัฐภัทร ใจทา ดีเด่น 23 สสอ.เมืองเชียงราย

2312 นางนงลักษณ์ จันทร์เลน ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2313 นางปรานอม เห็นถูก ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2314 นางจุฑามาศ ชัยชาญ ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2315 นางวรศิรินทร์ ดวงคิด ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2316 นางเจษฐินีย์ ปัญญา ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2317 นางพัทธนันท์ สว่างพงษ์ ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2318 นายทวีวัธน์ ต่ายใหญ่เที่ยง ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2319 นายพิภพ ดวงมา ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย
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2320 นางนันท์นลิน อินต๊ะสงค์ ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2321 นายณรงค์ เครือค า ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2322 นางสาววัลภา ด่านพิทักษ์ ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2323 นางอัญชนา อินทนะ ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2324 นางอ าพัน ไชยง าเมือง ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2325 นายไพรัช มิ่งสิริเจริญ ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2326 นายประพันธ์ ทีปการพงศ์ ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2327 นางมะลิวัลย์ ศรีโท ดีเด่น 30 สสอ.เมืองเชียงราย

2328 นายบุญเลิศ ศรีชัย ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2329 นางนุชรา ภิระบรรณ์ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2330 นางเพชรรัตน์ ธานินทร์ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2331 นางนงลักษณ์ จันทร์แก้ว ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2332 นางสุวิภรณ์ ฉายาพงศ์ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2333 นางอนงค์ หล้านามวงค์ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2334 นายกฤษฎา นนท์พิพัฒน์ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2335 นางสาวมนัสนันท์ จริยะยรรยง ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2336 นางสาวทิพญวรรณ ชัยลังกา ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2337 นางสาวรตนกมล บุญฤทธิ์ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2338 นายปฐมพร อ้วนวุฒิ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2339 นางอรพิน ราชศักด์ิ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2340 นางนิตยา สุขสวัสด์ิ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2341 นายสระรี ศรีวิชา ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2342 นางสาวฐิตาพร ใจค าฟู ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2343 นางสาวกติกา เสตะกสิกร ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2344 นางสาวกุสุมา สิทธิโสด ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2345 นายธวัชชัย อุทัยกาญจน์ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2346 นายไชยโย หลายแห่ง ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2347 นายสันดุษิต บาลสุข ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2348 นางสาวศิริลักษณ์ รุ่งเรือง ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2349 นางสาวสนธยา บริรักษ์วิทยาเลิศ ดีเด่น 33 สสอ.เมืองเชียงราย

2350 นางสาววนาลัย ธรรมบัณฑิต ดีเด่น 36 สสอ.เมืองเชียงราย

2351 นายสุเทพ ลือใจ ดีเด่น 38 สสอ.เมืองเชียงราย

2352 นายเสรี สุทธิพรปัญญา ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2353 นางกัญญา ระวังศรี ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2354 นางวิมลพร ไชยลังกา ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2355 นางสุวารี พวกเมืองพล ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2356 นายวิชัย เกิดแก่น ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2357 นางโสรัจจะ บุณยะโสรัจจ์ ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2358 นางนงค์คราญ ทิศอุ่น ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2359 นางสาวสงวนศรี เทพสุรินทร์ ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2360 นางสาวนันทิกานต์ ศุภอังกูร ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2361 นางสาวกรกมล เล้ากุลวิเชษฐ ดีเด่น 39 สสอ.เมืองเชียงราย

2362 นางสาวจันจิรา พินิจ ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย
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2363 นางสาวจันทร์ทา สานแก้ว ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2364 นางสายรุ้ง แสงรัศมี ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2365 นางสาวอภิญญา กันต๊ิบ ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2366 นางสาวญาณิชศา พงศ์พูค า ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2367 นางสาววราพร ปิงยอง ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2368 นางราณี ต๊ะต้องใจ ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2369 นางจิรัตติกาล ไพศาลยศกุล ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2370 นายนิธิศ ทาค า ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2371 นางชนิตา สมศักด์ิ ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2372 นางปรียากมล ชัยมงคล ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2373 นางประภาพรรณ จันทร์เงิน ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2374 นางอารีรัตน์ มณีรัตน์ ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2375 นางโสภา ไชยแก้ว ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2376 นางศิริพร มณีวงษ์ ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2377 นายนรงค์ อุปันโน ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2378 นางคนึงนิตย์ ตาค านิล ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2379 นางเรศนภา กาวิโล ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2380 นางสุนีย์ ดอนลาว ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2381 นางสายสุนี ชุ่มมงคล ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2382 นางสมพร เกษม ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2383 นางญาณณิศา จิตต์พาณิชย์ ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2384 นางวนิดา จันทรศรี ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2385 นางณัฐภัค ไฝทอง ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2386 นางอรนิสา ยอดยา ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2387 นายธนยศ กุลวงค์ ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2388 นายกรัณยภาคย์ ดวงทา ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2389 นางพิมพกานต์ อบอุ่น ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2390 นางสาวนฤมล เทือกตา ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2391 นายประภาส อภิญญาวิศาล ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2392 นางสาววลัยพร นันทะไสย ดีมาก 1 สสอ.เมืองเชียงราย

2393 นางอรวรรณ จันเลน ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2394 นางสาวสุภัค จอมพงษ์ ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2395 นางสุวยุคล มหาปรีชาวงค์ ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2396 นางจิรนันท์ มากปรางค์ ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2397 นางทิพากร ศรีชัย ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2398 นางวิไล อาศิรอารัมภ์ ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2399 นายธนกฤต ท าของดี ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2400 นางสาวธัญลักษณ์ เฉียบแหลม ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2401 นางวิภาวดี จินตนา ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2402 นางสาวทิวาทิพย์ มั่งทวีสิน ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2403 นางกุลลดา นันต๊ะรัตน์ ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2404 นางสาวปณิฏา เหมวรรธนบูรณ์ ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2405 นางสาวน้ าฝน บุญเป็ง ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย
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2406 นางสุวิมล แก้วประสิทธิ์ ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2407 นายเฉลิมชัย ธรรมบัณฑิต ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2408 นายกมล ไชยชมภู ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2409 นางสาวศรีสุข เหมวรรธนบูรณ์ ดีมาก 3 สสอ.เมืองเชียงราย

2410 นางภาวิดา หวังดี ดีมาก 5 สสอ.เมืองเชียงราย

2411 นางสาวรวิสรา ขยัน ดีมาก 5 สสอ.เมืองเชียงราย

2412 นายจ ารูญ ตะไนย ดีมาก 5 สสอ.เมืองเชียงราย

2413 นางศรีประพิศ บุญเจริญ ดีมาก 7 สสอ.เมืองเชียงราย

2414 นายศุภฤกษ์ กุณราชา ดีเด่น 19 สสอ.แม่จัน

2415 นางสาวภคิณี สุตะ ดีเด่น 21 สสอ.แม่จัน

2416 นางวานิภา สุทธสาร ดีเด่น 31 สสอ.แม่จัน

2417 นายศักด์ิดา ธานินทร์ ดีเด่น 36 สสอ.แม่จัน

2418 นางนันทิตา กุณราชา ดีเด่น 39 สสอ.แม่จัน

2419 นางสาวสุดารัตณ์ ก๋าแก้ว ดีเด่น 39 สสอ.แม่จัน

2420 นางสาวธัญสิริ ตุ้ยดา ดีเด่น 39 สสอ.แม่จัน

2421 นายกสิณพจน์ ฟูเจริญกัลยา ดีเด่น 39 สสอ.แม่จัน

2422 นายแทนนิตย์ นาใจ ดีเด่น 39 สสอ.แม่จัน

2423 นางสาวกฤตพร ทองทา ดีเด่น 39 สสอ.แม่จัน

2424 นายนิโรจน์ ชาติพจน์ ดีเด่น 39 สสอ.แม่จัน

2425 นางสาวเพ็ญพิชญา จอมค า ดีเด่น 40 สสอ.แม่จัน

2426 นางทัศนีย์ ทุ่งวงค์ ดีเด่น 40 สสอ.แม่จัน

2427 นางปัณรสี เชื้ออินต๊ะ ดีเด่น 40 สสอ.แม่จัน

2428 นางจันทร์ฉาย บุญรสศักด์ิ ดีเด่น 40 สสอ.แม่จัน

2429 นางสาววิบุศยามาศ ทิพย์เมธนวนิช ดีเด่น 40 สสอ.แม่จัน

2430 นายนิรุธ อินต๊ะ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2431 นางสาวสายนที ค าป้อ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2432 นางสมจิตร จาอินต๊ะ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2433 นางสาวสิริพร ศรีธิ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2434 นายณรงค์ชัย ใจวงศ์ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2435 นางสาวดลณพร ปงปัญญายืน ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2436 นายเสถียร วงศ์ประเสริฐ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2437 นางอ าไพ รักษ์คมนา ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2438 นางสาวอรวรรณ จันโย ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2439 นางกรรณิการ์ ธิป้อ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2440 นายวรวิช สุวรรณทา ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2441 นางสาวกัญญามาส สะท้านพายัพ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2442 นายภาคิน เมืองวงค์ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2443 นางชมพูนุท จันแสงพูน ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2444 นางสมสมัย นาใจ ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2445 นายดนุพล ยอดค า ดีมาก 1 สสอ.แม่จัน

2446 นางมยุเรศ เรือนมูล ดีมาก 2 สสอ.แม่จัน

2447 นางสินาพร จันทร์ปัญญา ดีมาก 2 สสอ.แม่จัน

2448 นายไชยวุฒิ อุดมเดช ดีมาก 2 สสอ.แม่จัน
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2449 นายเกียรติชัย อรุณจิตติ ดีมาก 2 สสอ.แม่จัน

2450 นางโยษิตา ปณะการ ดีมาก 2 สสอ.แม่จัน

2451 นายนวิน ณ เชียงใหม่ ดีมาก 3 สสอ.แม่จัน

2452 นางสาวภัทรียา นภาลัย ดีมาก 3 สสอ.แม่จัน

2453 นางสาวมาลินี จินโกษ ดีมาก 3 สสอ.แม่จัน

2454 นางสาวชนัญทร์ฎา นามวงศ์ ดีมาก 3 สสอ.แม่จัน

2455 นางพรพรรณ์ ปันมูลศิลป์ ดีมาก 3 สสอ.แม่จัน

2456 นางสาวชนิกานต์ ยะบึง ดีมาก 3 สสอ.แม่จัน

2457 นางรัตติกาล ต๊ะต้องใจ ดีมาก 4 สสอ.แม่จัน

2458 นางสาวทราภรณ์ สุธรรมมะ ดีมาก 4 สสอ.แม่จัน

2459 นางสาววสี ยะกันมูล ดีมาก 4 สสอ.แม่จัน

2460 นายบุญธรรม จักรสมศักด์ิ ดีมาก 4 สสอ.แม่จัน

2461 นางพัชรี จักรสมศักด์ิ ดีมาก 4 สสอ.แม่จัน

2462 นายณรงศักด์ิ ค าวงษา ดีมาก 5 สสอ.แม่จัน

2463 นางสาวสุภัคพิม ชัยมูลมั่ง ดีมาก 5 สสอ.แม่จัน

2464 นางนันทา รุจิพจน์ ดีมาก 6 สสอ.แม่จัน

2465 นางสาวภัคจิรา มหาคม ดีมาก 6 สสอ.แม่จัน

2466 นายธเนศ เชื้อเมืองพาน ดีมาก 11 สสอ.แม่จัน

2467 นางสาวจิตติมา วงค์ค ามูล ดีมาก 11 สสอ.แม่จัน

2468 นายเชิดชัย เชื้อเมืองพาน ดีมาก 14 สสอ.แม่จัน

2469 นายประจวบ เจริญพร ดีเด่น 28 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2470 นายเสกสรร สิงห์ทร ดีเด่น 39 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2471 นางนภาพร จันต๊ะขัติ ดีมาก 1 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2472 นายธีรพงษ์ อินต๊ะเนตร ดีมาก 4 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2473 นางเรืองรอง เย็นใจมา ดีมาก 5 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2474 นางสาวณัฐธิดา ทองค า ดีมาก 5 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2475 นางเจษฎาภรณ์ สิงห์ทร ดีมาก 5 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2476 นายอรรถพล โพธิป้อม ดีมาก 5 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2477 นางสาวชลากร มีความรัก ดีมาก 5 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2478 นางสาวจุฑามาศ ใจกุย ดีมาก 5 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2479 นายชยาวัฒน์ เนื่องเดช ดีมาก 5 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2480 นายนพรัตน์ โนนค า ดีมาก 5 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2481 นางสาวรุ่งอรุณ แสงพอง ดีมาก 5 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2482 นางสาวกิตติยา อ้นทองทิม ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2483 นางนภาพร ราชวงศ์ ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2484 นายธนกฤษณ ทองศิริพงศ์ ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2485 นายศุกลวัฒน์ มงคลกุลผ่องใส ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2486 นางสาวยุวดี ดวงเทพ ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2487 นางสาวณัฐณิชา เขียวปัญญา ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2488 นายสันทัด อินทนันชัย ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2489 นางคนึงนิตย์ อินต๊ะเนตร ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2490 นางสาวปรัชญาณี หวานแช่ม ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2491 นายบุญธรรม ลาชี ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง
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2492 นายพิทักษ์พงศ์ โสภี ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2493 นางสาวภัทรจีรนันท์ วงศ์หวัน ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2494 นายวิรัตน์ สอนอาจ ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2495 นางสาวภาณุมาศ อินทะจักร์ ดีมาก 7 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2496 นางสาวจันทร์จิรา แก้วเกิด ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2497 นายธนพล เฌอมือ ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2498 นางสาวนารถรพี ปินตาดง ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2499 นายธีรเชษฐ์ ค าสาว ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2500 นางสาววิรากานต์ ดวงต๊ิบ ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2501 นางสาวธีรมาศ เจริญจันทมณี ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2502 นางสาวแคทรียา สุทธวงค์ ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2503 นายนิมิต อยู่ลือ ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2504 นางสาวกรรณิการ์ ตาขัน ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2505 นางสาวอัมรินทร์ ช่วยบ้าน ดีมาก 9 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2506 นางสาวมณฑาทิพย์ รูปงาม ดีมาก 11 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2507 นางวิมลรัตน์ รัตนศิริพรหม ดีมาก 11 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2508 นางสาวจิตรา พรหมจักร ดีมาก 11 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2509 นายสมชาย ลาเช ดีมาก 11 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2510 นายธีรชัย พัฒนพงษ์ธรรม ดีมาก 11 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2511 นายมานพ ขัตติยะ ดีมาก 11 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2512 นางสาวพรรณลีย์ ธนะค ามา ดีมาก 11 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2513 นางสาวพัสวี นามทุน ดีมาก 11 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2514 นายณรงค์ชัย ชัยชุมภู ดีมาก 13 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2515 นางนาแสน สิงหะโมราทา ดีมาก 13 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2516 นางณัฐญา วิเศษอุดมกุล ดีมาก 13 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2517 นายชิน ยาณะ ดีมาก 15 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2518 นายขจรศักด์ิ ต้ังตระกูลท าดี ดีมาก 15 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2519 นางหทัยกาญจน์ เชื้อเจ็ดตน ดีมาก 17 สสอ.แม่ฟ้าหลวง

2520 นายบัณฑิต นันตะรัตน์ ดีเด่น 1 สสอ.แม่ลาว

2521 นางภิรมย์ ไชยศรี ดีเด่น 21 สสอ.แม่ลาว

2522 นางแจ่มจันทร์ ยะจอม ดีเด่น 27 สสอ.แม่ลาว

2523 นางสาววิลาวรรณ์ ก้างออนตา ดีเด่น 27 สสอ.แม่ลาว

2524 นายเสกสรร มีธรรม ดีเด่น 29 สสอ.แม่ลาว

2525 นายลภว์ภฬัชช์ บูรพัตน์ชัยกุล ดีเด่น 29 สสอ.แม่ลาว

2526 นายวีรชาติ ชื่นจิตต์ ดีเด่น 29 สสอ.แม่ลาว

2527 นางพิชญาภัค ธรณี ดีเด่น 31 สสอ.แม่ลาว

2528 นางจุรีย์รัตน์ ไชยชมภู ดีเด่น 31 สสอ.แม่ลาว

2529 นายอนุชิต หน่อแหวน ดีเด่น 31 สสอ.แม่ลาว

2530 นายสมบัติ แว่นไว ดีเด่น 31 สสอ.แม่ลาว

2531 นายอนันต์ ชัยปัน ดีเด่น 31 สสอ.แม่ลาว

2532 นายอินทะจักร์ ปาระมี ดีเด่น 31 สสอ.แม่ลาว

2533 นายนภัธ ลือเรือง ดีเด่น 31 สสอ.แม่ลาว

2534 ว่าที่ร้อยตรี บงการ ชัยชาญ ดีเด่น 32 สสอ.แม่ลาว
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2535 นางเบญจมาพร อิ่มเอิบ ดีเด่น 33 สสอ.แม่ลาว

2536 นายอ าพล เพิ่มเยาว์ ดีเด่น 33 สสอ.แม่ลาว

2537 นายประสงค์ ธิศรี ดีเด่น 33 สสอ.แม่ลาว

2538 นางสาวศรัญญา ฉายา ดีเด่น 35 สสอ.แม่ลาว

2539 นางภูริชญา ขุนต๊ิบ ดีเด่น 35 สสอ.แม่ลาว

2540 นายฉัตรชัย ไวยะกา ดีเด่น 35 สสอ.แม่ลาว

2541 นางสาวเทวิกา พูลทิพย์ ดีเด่น 35 สสอ.แม่ลาว

2542 นายสรวิชญ์ สิทธิยศ ดีเด่น 35 สสอ.แม่ลาว

2543 นางประภัสสร เขจร ดีเด่น 35 สสอ.แม่ลาว

2544 นายอิสระ สิงห์ดา ดีเด่น 37 สสอ.แม่ลาว

2545 นางรุ่งอรุณ ไชยเลิศ ดีเด่น 37 สสอ.แม่ลาว

2546 นางอุดมพร บุญรอด ดีเด่น 37 สสอ.แม่ลาว

2547 นายจารึก ไชยเลิศ ดีเด่น 37 สสอ.แม่ลาว

2548 นางรติรัตน์ มีธรรม ดีเด่น 39 สสอ.แม่ลาว

2549 นางล าเนา วงค์ใจ ดีเด่น 39 สสอ.แม่ลาว

2550 นางสาววราภัสร์ ฐิติรัตนสกุล ดีมาก 1 สสอ.แม่ลาว

2551 นายฤทธิรงค์ ลีค าหมง ดีมาก 1 สสอ.แม่ลาว

2552 นางปราณี พิมพาสาร ดีมาก 3 สสอ.แม่ลาว

2553 นางเพลินพิศ ค าดี ดีมาก 3 สสอ.แม่ลาว

2554 นายสามารถ แก้วพลิก ดีเด่น 36 สสอ.แม่สรวย

2555 นางปรางค์ บัวทองค าวิเศษ ดีมาก 6 สสอ.แม่สรวย

2556 นายเก่งกาจ อภิธนัง ดีมาก 7 สสอ.แม่สรวย

2557 นางกรรณิการ์ สุวิชัย ดีมาก 7 สสอ.แม่สรวย

2558 นางสาวพัชรียา หลวงไผ่ ดีมาก 7 สสอ.แม่สรวย

2559 นายสยาม ช่างชอ ดีมาก 7 สสอ.แม่สรวย

2560 นายสันติพงษ์ เชอกอง ดีมาก 7 สสอ.แม่สรวย

2561 นางสาวสุวรรณา ตาค า ดีมาก 7 สสอ.แม่สรวย

2562 นางนงค์ลักษณ์ แก้วพลิก ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2563 นางนงค์นุช กันทะปัน ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2564 นางพรนิภา ออละมูล ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2565 นางสาวเฉลิมหญิง ฝึกหัด ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2566 นางจรรยา บัวละวงค์ ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2567 นางสาวกนิษฐา ยาสมุทร ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2568 นางสาวชลันดา ธรรมจักร์ ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2569 นางสาวนวลจันทร์ ค าแปง ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2570 นางทัศวรรณ เวชพสิษฐ์ ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2571 นางสาวกวินธิดา เรืองสัตวิวรณ์ ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2572 นายนเรนทร์ฤทธิ์ บัวละวงค์ ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2573 นางสาวสนธยา วรรณกูล ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2574 นางสาวณัฐทรี สมศรี ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2575 นางสาวพรพรรณ มะโน ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2576 นางสาวพิชญา ตาจุ่ม ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย

2577 นางสาวภานุชนาถ 	 ยอดกระโทก ดีมาก 8 สสอ.แม่สรวย
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2578 นางระวีวรรณ สุวรรณศรีค า ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2579 นางสาวรัตนา รักพนาลี ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2580 นายนิเวศน์ โพธิ์ศรี ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2581 นายพรศักด์ิ วงษ์เทพเตียน ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2582 นายขชล กันทะปัน ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2583 นายพรพจน์ แสงแก้ว ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2584 นายฐิติศักด์ิ ณคีรี ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2585 นายเกียรติพันธ์ สุธรรมมา ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2586 นางสาวรัติกาล ไพยะราช ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2587 นางสาวบัณฑิตา ระลึก ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2588 นางสาวพรทิวา ต้ังวัชรโภคิน ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2589 นางสาวอภิญญา เทพรักษา ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2590 นายวรากรณ์ หน่อค า ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2591 นางสาวสุภาลักษณ์ พันธ์ประยูร ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2592 นางสายสมร หมื่นสมบัติ ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2593 นายพูนทรัพย์ อินทนนท์ ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2594 นายวิทยา กันจู ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2595 นางสาวสุภาพร อบอุ่น ดีมาก 9 สสอ.แม่สรวย

2596 นางสาวทองหล่ัน ทาแกง ดีมาก10 สสอ.แม่สรวย

2597 นายชัยวัฒน์ วงศ์มีเสรี ดีมาก10 สสอ.แม่สรวย

2598 นายธนรัชต์ พรสวรรค์ ดีมาก10 สสอ.แม่สรวย

2599 นางสาววราภรณ์ เหล็กบังวัน ดีมาก10 สสอ.แม่สรวย

2600 นางพันธมน นภามาศ ดีมาก 11 สสอ.แม่สรวย

2601 นายวีระศักด์ิ หมื่นมูลกาศ ดีเด่น 20 สสอ.แม่สาย

2602 นายพนาเวศ อุปรี ดีเด่น 23 สสอ.แม่สาย

2603 นายนรุตม์ชัย แก้วสอน ดีเด่น 24 สสอ.แม่สาย

2604 นางณิชกานต์ พิกุล ดีเด่น 25 สสอ.แม่สาย

2605 นางสาววราภรณ์ อินตาพรม ดีเด่น 25 สสอ.แม่สาย

2606 นางสาวกุณช์พิชาพร เจริญฐิติกานต์ ดีเด่น 25 สสอ.แม่สาย

2607 นายเฉลิมวุฒิ สิทธิขันแก้ว ดีเด่น 26 สสอ.แม่สาย

2608 นายชูเกียรติ แสงบุญ ดีเด่น 27 สสอ.แม่สาย

2609 นางอัชรีย์ กมลภพ ดีเด่น 28 สสอ.แม่สาย

2610 นายชวิลวิทย์ เจริญฐิติกานต์ ดีเด่น 31 สสอ.แม่สาย

2611 นางธัญญามาศ ฟูวงศ์สิทธิ์ ดีเด่น 40 สสอ.แม่สาย

2612 นายณรงค์ฤทธิ์ เงินทอง ดีเด่น 40 สสอ.แม่สาย

2613 นางอมรรัตน์ เงินทอง ดีมาก 2 สสอ.แม่สาย

2614 นางสาวสุพัฒชญา วิไล ดีมาก 2 สสอ.แม่สาย

2615 นางสาวปริชมน ไชยวงศ์ ดีมาก 2 สสอ.แม่สาย

2616 นางภาวินี หมื่นมูลกาศ ดีมาก 2 สสอ.แม่สาย

2617 นางสาวนิตยา จันทร์เป็ง ดีมาก 3 สสอ.แม่สาย

2618 นางสาวสุชัญญา ยั่งยืน ดีมาก 3 สสอ.แม่สาย

2619 นางสาวมัลลิกา จันทะภา ดีมาก 3 สสอ.แม่สาย

2620 นางสาวกฤติกา ต๊ะต้องใจ ดีมาก 3 สสอ.แม่สาย
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2621 นางสาวรุ่งทิวา ปัญญาบุญ ดีมาก 3 สสอ.แม่สาย

2622 นางสาวธีรนาฎ ปัญญายม ดีมาก 3 สสอ.แม่สาย

2623 นางสิริพร ศรีดวงใจ ดีมาก 4 สสอ.แม่สาย

2624 นางสาวกฤติมา ธีราประภาเศรษฐ์ ดีมาก 4 สสอ.แม่สาย

2625 นางสาวตรีชฎา วงษ์ขาว ดีมาก 4 สสอ.แม่สาย

2626 นายกิตติชัย ปัญญาวรรณ์ ดีมาก 4 สสอ.แม่สาย

2627 นางสาววิภาดา พรหมสอน ดีมาก 4 สสอ.แม่สาย

2628 นางปราณี จันธิมา ดีมาก 4 สสอ.แม่สาย

2629 นางสาวธารทิพย์ บุญรอม ดีมาก 5 สสอ.แม่สาย

2630 นางสาววรารัตน์ เงินเย็น ดีมาก 5 สสอ.แม่สาย

2631 นางอรัญญา วรรณค า ดีมาก 5 สสอ.แม่สาย

2632 นางอัมพิกา แสงบุญ ดีมาก 5 สสอ.แม่สาย

2633 นายเสฎฐวุฒิ ตันติเกียรติเจริญ ดีมาก 6 สสอ.แม่สาย

2634 นางสาวจันทร์จิรา ห่านตระกูล ดีมาก 6 สสอ.แม่สาย

2635 นางจิรัฐนันท์ ปิติพัทธนันท์ ดีมาก 7 สสอ.แม่สาย

2636 นางสาวชุตินันท์ ไชยเนตร ดีมาก 7 สสอ.แม่สาย

2637 นางสาวนิศารัตน์ เป็งเรือน ดีมาก 8 สสอ.แม่สาย

2638 นางสาวภัทราวดี บุญธิมา ดีมาก 9 สสอ.แม่สาย

2639 นางวิไลวรรณ จันทรา ดีมาก 9 สสอ.แม่สาย

2640 นางภัทรา สุวรรณรัตน์ ดีมาก 11 สสอ.แม่สาย

2641 นายสมเกียรติ มาสม ดีมาก 11 สสอ.แม่สาย

2642 นายวสันต์ ศรีวิลัย ดีเด่น 28 สสอ.เวียงแก่น

2643 นางพรรณภรณ์ รวมจิตร ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2644 นายทศพล เมืองอินทร์ ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2645 นางภัททิยา สิทธิขันแก้ว ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2646 นางสาววัชรี นาระถี ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2647 นางสาวศุภพิชญ์ อุสาใจ ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2648 นางสาวศิริพร ศรชัยปัญญา ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2649 นางสาวภัควฬิกา โรงสะอาด ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2650 นางสาวณัฐรุจา ไชยเนตร ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2651 นางสาวเชณิยา ปาโท้ ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2652 นายวุฒิภัทร ลีลาภยศ ดีมาก 9 สสอ.เวียงแก่น

2653 นายศรีศักด์ิ วงค์ชัยทะ ดีมาก10 สสอ.เวียงแก่น

2654 นางสาวเนรีรัตน์ อินเทพ ดีมาก10 สสอ.เวียงแก่น

2655 นายกิตติ ก๋าวงค์ ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2656 นายสุพจน์ เชื้อเมืองพาน ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2657 นายวิชิต พันธ์ศรี ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2658 นายศุภชัย หน่อท้าว ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2659 นางศนิศา รวมจิตร ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2660 นายสิทธิกาญจน์ สีมอญ ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2661 นางเข็มมิกา พันธุระ ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2662 นางสาววัลย์นภัสร์ หมื่นลาง ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2663 นางสาวสายสมร มนัสมโนธรรม ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น
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2664 นางสาวปิยดารา เต็มสิริมงคล ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2665 นางสาวทิพย์สุดา หัตถะกอง ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2666 นางสาวนุตติกาล บุญรสศักด์ิ ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2667 นางสาวกัลยา โพธิ์สันติ ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2668 นางสาวหทัยกาญจน์ วงศ์ชัย ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2669 นางสาวกริชา ผันแก้ว ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2670 นางสาวสุปราณีย์ เกษตรนพกุล ดีมาก 11 สสอ.เวียงแก่น

2671 นายสุริยา อ้นทองทิม ดีเด่น 1 สสอ.เวียงชัย

2672 นายคนอง ทองสุข ดีเด่น 32 สสอ.เวียงชัย

2673 นายสมคิด เทพสุวรรณ์ ดีเด่น 35 สสอ.เวียงชัย

2674 นางสุทัศน์ ฉันทะ ดีเด่น 35 สสอ.เวียงชัย

2675 นายดุลยภาพ ปานกลาง ดีเด่น 35 สสอ.เวียงชัย

2676 นายบรรพต วังวล ดีเด่น 35 สสอ.เวียงชัย

2677 นายเอกพงศ์ มากปรางค์ ดีเด่น 35 สสอ.เวียงชัย

2678 นายณัฐรัตน์ จันเคร่ือง ดีเด่น 35 สสอ.เวียงชัย

2679 นางนรา สังข์แสง ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2680 นางละออ ภัทรภูสิทธิ์ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2681 นางบังอร ค าเป๊ก ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2682 นางสุภาพร ใจอ้าย ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2683 นางอ าพันธ์ เทพสุวรรณ์ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2684 นายพรชัย มีทรัพย์ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2685 นางเรณู ดวงเนตร ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2686 นางสุภาพ ปัญญาบุญ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2687 นางศิรินาถ ไชยราชา ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2688 นางจรัสศรี อนุเคราะห์ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2689 นายสมบัติ อนุเคราะห์ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2690 นายนรินทร์ กัลละหะ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2691 นางพัชรินทร์ อารีย์ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2692 นายธวัช แก้วประการ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2693 นางสาวนิชาภา อุปนันชัย ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2694 นางสาวสุพรรษา พงษ์ศักด์ิ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงชัย

2695 นางวาสนา ต้ังตระการพงษ์ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2696 นางปีย์วรา พรหมปลัด ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2697 นางสาวศันสนีย์ ชัยเลิศ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2698 นางประภัสสร ศรีพรม ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2699 นางสาวพิชญาภา แก้วสอน ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2700 นางพัชรี มีทรัพย์ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2701 นางพีรยาภรณ์ ทุมนัส ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2702 นางจุฑาธิป ทิธาดา ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2703 นางไพรินทร์ วงค์เขื่อน ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2704 นางโฉมศิริ มาลารัตน์ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2705 นางสุวิมล เทพดวงแก้ว ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย

2706 นางสรียา หงษ์ทอง ดีเด่น 39 สสอ.เวียงชัย
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2707 นายถนอมศักด์ิ ชัยมินทร์ ดีเด่น 11 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2708 นายวิรัช สาตราคม ดีเด่น 22 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2709 นายศิริ บุญศิริ ดีเด่น 22 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2710 นางแสงจันทร์ ศุภวิฑิตพัฒนา ดีเด่น 22 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2711 นางภัททิยา ยี่หล้า ดีเด่น 24 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2712 นางพรรณราย วงศ์เอ้ย ดีเด่น 24 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2713 นายนิกร จันทาพูน ดีเด่น 24 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2714 นายสมชาย สุขเกษม ดีเด่น 24 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2715 นายไกรวุฒิ พุทชาค า ดีเด่น 24 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2716 นางสุทิน ปัญจรักษ์ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2717 นางสุพรรณ์ บุญศิริ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2718 นายสมคิด นัยนานนท์ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2719 นายอุดม รู้ยาม ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2720 นางสุกัญญา จันทร์ประเสริฐ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2721 นางสาวแพรวพรรณ บุญนะ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2722 นางสาวพนิดา ล้ิมตระกูล ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2723 นางสาวสไบทิพย์ เนื่องหล้า ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2724 นายรพีพงษ์ สิทธิขันแก้ว ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2725 นางสาวกรรณิกา ค ากาน ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2726 นางสาวสร้อยทิพย์ ทะริน ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2727 นางสาวภัทธิรา สุริยการกุล ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2728 นายอุดมศักด์ิ แก้วประเสริฐ ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2729 นางสาวรัชดา กุณกัน ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2730 นางสาวสุภาภรณ์ บุตรพรม ดีเด่น 39 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2731 นางสาวณัฐพร ใจอิ่นแก้ว ดีมาก 1 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2732 นายวิวัฒน์ เงินแท้ ดีมาก 1 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2733 นางสาวหยดฝน โรจน์ค าลือ ดีมาก 2 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2734 นายทรงพล นารินทร์ ดีมาก 4 สสอ.เวียงเชียงรุ้ง

2735 นางศิรินาถ รักชาติ ดีเด่น 14 สสอ.เวียงป่าเป้า

2736 นายรชต กุลธีรพัฒนสิน ดีเด่น 21 สสอ.เวียงป่าเป้า

2737 นายสมบูรณ์ ยามี ดีเด่น 28 สสอ.เวียงป่าเป้า

2738 นางโสพิศ ประทองค า ดีเด่น34 สสอ.เวียงป่าเป้า

2739 นางปทิตตา คุยเพียภูมิ ดีเด่น34 สสอ.เวียงป่าเป้า

2740 นางสาวบานเย็น แสงแก้ว ดีเด่น34 สสอ.เวียงป่าเป้า

2741 นางขวัญจิต ธีระพัฒน์สกุล ดีเด่น34 สสอ.เวียงป่าเป้า

2742 นางวัชรี วิชัยศิริ ดีเด่น34 สสอ.เวียงป่าเป้า

2743 นายวิรุฬห์ คุยเพียภูมิ ดีเด่น34 สสอ.เวียงป่าเป้า

2744 นางสาวรุ่งทิวา ณ ล าปาง ดีเด่น34 สสอ.เวียงป่าเป้า

2745 นางสาวอรทัย สุดเล็ก ดีเด่น34 สสอ.เวียงป่าเป้า

2746 นางบุญศรี ดีมี ดีเด่น 35 สสอ.เวียงป่าเป้า

2747 นางประภาวรินทร์ ศรีชัย ดีเด่น 35 สสอ.เวียงป่าเป้า

2748 นางฐิตาภา ศรีวิลัย ดีเด่น 35 สสอ.เวียงป่าเป้า

2749 นางวิไลวรรณ จันทร์ขาว ดีเด่น 36 สสอ.เวียงป่าเป้า
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2750 นางอุษารัตน์ ผัสดี ดีเด่น 36 สสอ.เวียงป่าเป้า

2751 นางสาวทิพวรรณ พรหมเรืองฤทธิ์ ดีเด่น 36 สสอ.เวียงป่าเป้า

2752 นางสาววิไลพร ดวงพรม ดีเด่น 36 สสอ.เวียงป่าเป้า

2753 นางสาวพชรวรรณ นุชาย ดีเด่น 36 สสอ.เวียงป่าเป้า

2754 นางสาวนริศรา พรหมเรืองฤทธิ์ ดีเด่น 36 สสอ.เวียงป่าเป้า

2755 นางศุภชัญญา โชคดี ดีเด่น 37 สสอ.เวียงป่าเป้า

2756 นายภิพบ กาวิละ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงป่าเป้า

2757 นายประดิษฐ์ ประทองค า ดีเด่น 37 สสอ.เวียงป่าเป้า

2758 นางมยุรี ใจกันทะ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงป่าเป้า

2759 นางพรพรรณ กาวิลเครือ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงป่าเป้า

2760 นางสาวเอมชาชล ตาไฝ ดีเด่น 37 สสอ.เวียงป่าเป้า

2761 นางศิริสุดา กาวิละ ดีเด่น 38 สสอ.เวียงป่าเป้า

2762 นางประภาพร รินสินจ้อย ดีเด่น 38 สสอ.เวียงป่าเป้า

2763 นายณาวิญช์วสุ เชื้อเมืองพาน ดีเด่น 38 สสอ.เวียงป่าเป้า

2764 นางสาววรรณกานต์ โกสุโท ดีเด่น 38 สสอ.เวียงป่าเป้า

2765 นางสาวประยงค์ ต้นสีนนท์ ดีเด่น 38 สสอ.เวียงป่าเป้า

2766 นางภูริศา เกี๋ยงมะนา ดีเด่น 39 สสอ.เวียงป่าเป้า

2767 นางสาวธนัญญา เยาว์ธานี ดีเด่น 39 สสอ.เวียงป่าเป้า

2768 นางปรียนันท์ พิชัย ดีมาก 1 สสอ.เวียงป่าเป้า

2769 นางสาวพรรณธิวา แต้มลึก ดีมาก 2 สสอ.เวียงป่าเป้า

2770 นายบุญค้ า แสนช่างไม้ ดีมาก 3 สสอ.เวียงป่าเป้า

2771 นางเบญจวรรณ บัวชุ่ม ดีมาก 12 สสอ.เวียงป่าเป้า
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1062. นายวิชิต ต๋าคำ
3 5712 00128 85 1

พนักงานช่วยการพยาบาล 1ชร01048 บริการ 600 13,1004.800012,500

1063. นางสาววาสนา คำยันต์
3 5712 00089 14 6

พนักงานช่วยการพยาบาล 1ชร01753 บริการ 430 10,9404.000010,510

1064. นายนิกร เป็งมา
3 5712 00146 73 5

แพทย์แผนไทย 1ชร01754 วิชาชีพเฉพาะ(ก) 670 18,1903.800017,520

1065. นางสาวสุกานดา เชื้อเจ็ดตน
3 1101 00898 34 7

พนักงานบริการ 1ชร00113 บริการ 320 8,3204.00008,000
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเวียงแก่น

1066. นายสมศักดิ์ จันทะวง
8 5713 85000 68 7

พนักงานบริการ 1ชร00118 บริการ 320 8,3204.00008,000

1067. นางสาวจุฑามณี นุธรรม
1 5703 00055 94 7

พนักงานบริการ 1ชร00157 บริการ 340 8,3304.20007,990

1068. นายวิษณุ แสงทอง
1 4201 00069 83 0

นายช่างเทคนิค 1ชร00175 เทคนิค 460 11,2004.200010,740

1069. นางสาวกชกร บุญยะวงศ์
8 5713 85000 03 2

พนักงานบริการ 1ชร01073 บริการ 240 11,9302.050011,690

1070. นางสาวสุนีย์ เรือนเทอม
5 5703 00028 55 1

พนักงานบริการ 1ชร01075 บริการ 240 11,6902.050011,450
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1071. นายพลเทียร กาคำ
5 5713 00001 40 9

พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ชร01076 บริการ 520 13,5204.000013,000

1072. นายจันทร์ ยาวิเลิง
3 5703 00112 49 1

พนักงานบริการ 1ชร01077 บริการ 530 13,5704.000013,040

1073. นายอุดม ชัยวงศ์
3 5703 00290 35 7

พนักงานบริการ 1ชร01078 บริการ 500 12,2804.200011,780

1074. นางสาวรัตติกาล บุดดี
3 5703 00281 30 7

เจ้าพนักงานธุรการ 1ชร01081 เทคนิค 650 16,8004.000016,150

1075. นางอรุณี มากัน
3 5703 00442 11 4

เจ้าพนักงานธุรการ 1ชร01082 เทคนิค 540 15,1003.700014,560

1076. นางศุทธินี ศรีน้อย
5 5703 00028 33 1

พนักงานซักฟอก 1ชร01090 บริการ 510 13,2404.000012,730

1077. นางสาวณิชารีย์ บุญเจิง
5 5713 00031 68 5

พนักงานซักฟอก 1ชร01276 บริการ 340 8,3404.20008,000

1078. นางสาวพิมพกานต์ แสงทอง
1 5703 00059 57 8

เจ้าพนักงานพัสดุ 1ชร01784 เทคนิค 450 11,6404.000011,190

1079. นางสาวอำไพ ยาละ
3 5703 00276 31 1

นักวิชาการพัสดุ 1ชร01785 บริหารทั่วไป 720 18,5904.000017,870

1080. นายสงกรานต์ ยาละ
1 5703 00003 84 0

นายช่างเทคนิค 1ชร01786 เทคนิค 490 13,5703.700013,080

1081. นายสุเทพ เรือนเทอม
1 5713 00001 75 9

พนักงานซักฟอก 1ชร01788 บริการ 380 9,7304.00009,350
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ลำดับ
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เพิ่มค่าจ้าง
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กลุ่มตาม
ลักษณะงาน
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เพิ่ม

จำนวนเงินที่
ได้เพิ่ม (บาท)

ค่าจ้างที่ได้รับ
(บาท)

หมายเหตุ
ชื่อ/นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการ

สังกัด/ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่

1082. นายทินกร สุราช
3 5703 00339 40 2

พนักงานขับรถยนต์ 1ชร01789 บริการ 400 11,2003.700010,800

1083. นางณัฐพร สถานป่า
5 5713 00006 08 7

พนักงานบริการ 1ชร01790 บริการ 420 10,7904.000010,370

1084. นายอาทิตย์ นุธรรม
3 5703 00572 00 0

พนักงานผลิตน้ำประปา 1ชร01791 บริการ 370 10,1703.70009,800

1085. นายเกรียงไกร นาคกาญจนา
2 5713 00003 53 9

พนักงานบริการ 1ชร02418 บริการ 360 9,3104.00008,950

1086. นายนิกร โนละ
3 5703 00283 71 7

พนักงานบริการ 1ชร02419 บริการ 330 9,1603.70008,830

1087. นางกมลทิพย์ นุธรรม
5 5713 00041 44 3

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01086 บริการ 480 12,2904.000011,810
กลุ่มงานทันตกรรม

1088. นายสมชาย หัตถกอง
3 5703 00108 38 9

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01087 บริการ 480 12,3404.000011,860

1089. นางแสงนาง แสงงาม
3 5703 00117 37 0

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ชร01088 บริการ 560 13,8304.200013,270

1090. นางสาวเบญจมาศ ขุนพิทักษ์
3 5703 00576 67 6

พนักงานบริการ 1ชร01275 บริการ 340 8,3404.20008,000

1091. นายทีปต์ ชัยลังกา
3 5703 00112 64 5

พนักงานเภสัชกรรม 1ชร01071 บริการ 490 13,5103.700013,020
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
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1092. นายวุฒิศักดิ์ ทะนันชัย
1 5713 00006 76 9

พนักงานเภสัชกรรม 1ชร02417 บริการ 330 9,0803.70008,750

1093. นางเกี๋ยงคำ ยาวิเริง
3 5703 00118 97 0

พนักงานบริการ 1ชร01079 บริการ 470 13,0903.700012,620
กลุ่มงานโภชนศาสตร์

1094. นางพิมพร ไชยลังการ
3 5703 00112 52 1

พนักงานบริการ 1ชร01080 บริการ 450 12,3703.700011,920

1095. นางสาวรัตนา แสงงาม
1 5713 00036 81 1

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ชร01104 บริการ 300 8,3003.70008,000
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

1096. นายปราโมทย์ นันไชย
3 5703 00585 87 0

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1ชร02416 บริการ 400 10,2504.00009,850

1097. นายธนาศักดิ์ สมควร
1 5703 00007 83 7

พนักงานบัตรรายงานโรค 1ชร01067 บริการ 500 12,7704.000012,270
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

1098. นายคนอง ภิวังชัย
3 5703 00584 81 4

พนักงานบัตรรายงานโรค 1ชร01069 บริการ 530 13,6904.000013,160

1099. นางสาวสุพัตรา สมควร
3 5703 00108 99 1

พนักงานบัตรรายงานโรค 1ชร01070 บริการ 530 12,9504.200012,420

1100. นายมนูญ จินะราช
1 5703 00013 05 5

พนักงานบัตรรายงานโรค 1ชร02420 บริการ 180 8,9202.05008,740
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1101. นางบงกช วุฒิ
3 5703 00449 51 8

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01065 บริการ 310 15,1002.050014,790
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

1102. นางมะลิวัลย์ เภารัตน์
3 5703 00521 99 5

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01066 บริการ 560 13,8404.200013,280

1103. นายสมจักร์ หมื่นลาง
5 5703 00081 78 9

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01098 บริการ 520 14,5303.700014,010

กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

1104. นางเกษรา ยาละ
1 5703 00021 88 1

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01099 บริการ 380 9,7704.00009,390

1105. นายชาญ อินอ่อน
3 3009 00639 16 6

พนักงานเปล 1ชร01089 บริการ 470 13,0603.700012,590

กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

1106. นายธานี นุธรรม
3 5703 00571 34 8

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01095 บริการ 250 12,1302.050011,880

1107. นายเสถียร อินเทพ
3 5703 00272 72 3

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01100 บริการ 560 13,7604.200013,200

1108. นางสาวดวงมณี นรชาติวศิน
1 5713 00009 69 5

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร02423 บริการ 300 8,2903.70007,990
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1109. นางสาวอาทิตยา ไกลถิ่น
1 5712 00083 51 6

พยาบาลวิชาชีพ 1ชร02741 วิชาชีพเฉพาะ(ก) 640 16,6004.000015,960

1110. นายเชวง ยาวิเลิง
3 5703 00286 12 1

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01094 บริการ 550 13,5204.200012,970

กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

1111. นางธันยารัตน์ นันต๊ะรัตน์
3 5703 00514 41 7

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01108 บริการ 320 8,3204.00008,000

1112. นางสาวมาลี บุญเจิง
1 5713 00009 83 1

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร02422 บริการ 300 8,2703.70007,970

1113. นางเกษศณี อินเทพ
3 5703 00275 02 1

พนักงานบริการ 1ชร01091 บริการ 550 14,1304.000013,580

กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

1114. นางวลัยพรรณ แสงงาม
3 5703 00112 51 3

พนักงานบริการ 1ชร01092 บริการ 550 13,6004.200013,050

1115. นางสายชล อินอ่อน
5 5703 00015 45 0

พนักงานบริการ 1ชร01093 บริการ 480 12,3404.000011,860

1116. นางสาวภาวนา บุญยัน
1 5703 00060 69 0

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01096 บริการ 500 12,9404.000012,440

กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้คลอด



บัญชีรายละเอียดการเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

แนบท้ายคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ที่ 36/2565   ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

- 117 -

ลำดับ
ที่

ค่าจ้างก่อนการ
เพิ่มค่าจ้าง

(บาท)

กลุ่มตาม
ลักษณะงาน

ร้อยละที่ได้
เพิ่ม

จำนวนเงินที่
ได้เพิ่ม (บาท)

ค่าจ้างที่ได้รับ
(บาท)

หมายเหตุ
ชื่อ/นามสกุล

เลขประจำตัวประชาชน

ตำแหน่งและส่วนราชการ

สังกัด/ตำแหน่ง ตำแหน่งเลขที่

1117. นางสาวนาฏสุดา นุธรรม
1 5713 00002 47 0

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01097 บริการ 440 12,1003.700011,660

1118. นางจันทร์บาล จะประสงค์
5 5703 00018 29 7

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01062 บริการ 470 12,1804.000011,710
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1119. นางเพ็ญศรี ภิวังชัย
3 5703 00273 22 3

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01063 บริการ 480 12,2904.000011,810

1120. นางอำไพ ไชยราช
3 5703 00047 53 3

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1ชร01064 บริการ 480 13,4103.700012,930

1121. นางสาววรรณวิกา เป็งเรือน
1 5799 00719 98 4

แพทย์แผนไทย 1ชร02739 วิชาชีพเฉพาะ(ก) 680 16,6404.200015,960

1122. นายอรรถชัย ดาวชัย
3 5704 00141 00 1

พนักงานบริการ 1ชร01161 บริการ 580 13,2704.500012,690
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลขุนตาล

1123. นายบรรจง อินทะนนท์
3 5704 00315 07 6

พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ชร01162 บริการ 600 13,8104.500013,210

1124. นายอภิชาติ วิละทุก
3 5704 00634 69 4

พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1ชร01163 บริการ 540 12,5404.500012,000

1125. นายไกร ช่วยแก้ไข
3 5704 00695 00 6

พนักงานบริการ 1ชร01164 บริการ 430 11,0304.000010,600
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ชื่อ/นามสกุล
เลขประจำตัวประชาชน

ลำดับที่

ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม

ตำแหน่ง/สังกัด
อัตราค่าจ้าง

ตำแหน่งเลขที่
กลุ่มตามลักษณะงาน หมายเหตุ

ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน95 วิชาชีพเฉพาะ(ก) 15,9601ชร02851พยาบาลวิชาชีพนางสาวพิชญาภา กันแก้ว
1 5799 00786 83 5

ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน96 บริการ 7,5901ชร02895พนักงานช่วยการพยาบาลนางสาวพิกุลทอง มินทนา
3 4506 00714 52 8

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน97 บริการ 7,5901ชร02897พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิคนายชยุตพงศ์ อินเทพ
1 5703 00085 41 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โรงพยาบาลเวียงแก่น

กลุ่มงานรังสีวิทยา

ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน98 วิชาชีพเฉพาะ(ข) 15,9601ชร02853นักวิชาการสาธารณสุขนางสาวประภาพร ลือชา
1 5703 00159 33 5

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน99 วิชาชีพเฉพาะ(ก) 15,9601ชร02854พยาบาลวิชาชีพนางสาวชวัลรัตน์ แซ่ยั้ง
1 5711 00142 04 9

กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน




