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1 นายอดิศักด์ิ  ธรรมมงคล พนักงานบริการ 1อบ02493 ดีเด่น1
2 นางจีรนันต์  ยืนยาว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02611 ดีมาก1
3 นายทองหล่อ  ป้องภัย พนักงานบริการ 1อบ02649 ดีมาก1
4 น.ส.มาลี  พรหมมา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก1
5 นายวัชรพงศ์  นันทการ นายช่างไฟฟ้า 1อบ02672 ดีมาก1
6 นางวัชรี  สุภาสาย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02632 ดีมาก1
7 น.ส.ชุติมณ  ย้ิมสงวน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1อบ02665 ดีมาก1
8 นายชยพล  พาชอบ พนักงานบริการ 1อบ02561 ดีมาก2
9 นางนวนละออง  มูลวงษ์(กองชัย) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02621 ดีมาก2
10 น.ส.รุ่งทิพย์  สุโภภาค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02627 ดีมาก2
11 น.ส.ขณิดา  ทางทอง นักทรัพยากรบุคคล 1อบ02556 ดีมาก2
12 น.ส.สมัชญา  ขุ่ยทอง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02620 ดีมาก3
13 นางสวิตตา  พรหมดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02641 ดีมาก3
14 นายสุระศักด์ิ  นนศิริ พนักงานบริการ 1อบ02596 ดีมาก3
15 น.ส.หทัยรัตน์  แก่นจันทร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02645 ดีมาก3
16 นางนงลักษณ์  คงค าดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02618 ดีมาก3
17 นายนพพร  ตวงครบุรี พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 1อบ02571 ดีมาก3
18 นายเทพสุริยา  ทองพิทักษ์ พนักงานบริการ 1อบ02568 ดีมาก3
19 นายประยูร  จันทร์ทะคาม พนักงานบริการ 1อบ02574 ดีมาก4
20 นายนิวัฒน์  วาจาสัตย์ พนักงานบริการ 1อบ02572 ดีมาก4
21 น.ส.นฤมล  กันหา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก4
22 น.ส.พัชรี  ทะค าสอน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02623 ดีมาก4
23 น.ส.ปิยะกุล  บุญพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1อบ02550 ดีมาก4
24 นายพูลสวัสด์ิ พัดชา เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1อบ02671 ดีมาก4
25 น.ส.พิริยา  ค้ าชู แพทย์แผนไทย ดีมาก4
26 น.ส.สุภาวรรณ์  ม่ิงมูล เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1อบ02553 ดีมาก4
27 นายวิระศักด์ิ  เสมอใจ พนักงานบริการ 1อบ02587 ดีมาก4
28 น.ส.สมถวิล  ชาริโท เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1อบ02493 ดีมาก4
29 นายจันทร์ดี  ทองพุ่ม พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน 1อบ02601 ดีมาก4
30 นางโสภา  วงษาชัย พนักงานประกอบอาหาร 1อบ02655 ดีมาก4
31 นางสุกัญญา  โพธ์ิงาม พนักงานบริการ 1อบ02605 ดีมาก4
32 นายไพพนา  สีชนะ พนักงานบริการ 1อบ02652 ดีมาก4
33 น.ส.รินทร์ลภัส  วิมลจารุพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข ดีมาก4
34 นายพงศธร  บุญประสิทธ์ิ นักวิชาการสาธารณสุข 1อบ02541 ดีมาก4
35 นายพรทวี  พละศักด์ิ พนักงานบริการ 1อบ02578 ดีมาก4
36 นายพูนศักด์ิ  รักพงศ์ พนักงานบริการ 1อบ02651 ดีมาก4
37 นางธิดารัตน์  โพธ์ิงาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02617 ดีมาก5
38 น.ส.กุสุมา  ภาเรือง นักเทคนิคการแพทย์ 1อบ02494 ดีมาก5
39 นางสุบรรณ  ผลแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02643 ดีมาก5
40 นายอนุชา  ถนอมทรัพย์ นักกายภาพบ าบัด ดีมาก5
41 นางอุไรวรรณ  เสมอใจ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02648 ดีมาก5
42 นายนนทชัย  ค าใส พนักงานพิมพ์ 1อบ02570 ดีมาก5
43 น.ส.กมลทิพย์  พรหมศรี นักวิชาการสาธารณสุข ดีมาก5
44 ว่าท่ี รต.หญิง ภัทราพร  กาเผือก นักวิชาการสาธารณสุข ดีมาก5
45 นายปรีชา  ขลุ่ยแก้ว พนักงานบริการ 1อบ02576 ดีมาก5
46 นายมงคล  สมจันทร์ พนักงานบริการ 1อบ02579 ดีมาก5
47 นางเมตตา  ดุจดา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02626 ดีมาก5
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48 น.ส.ศิริพร  คงดี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02633 ดีมาก5
49 น.ส.ทิพย์สุดา  ปะระมะ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก5
50 น.ส.สิริลักษณ์  บุญเชิด พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดีมาก5
51 นายเชาวลิต  แสนโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1อบ02548 ดีมาก5
52 น.ส.ภิญญาพัชญ์  ข่ายมณี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02625 ดีมาก5
53 น.ส.ทิพวรรณ  ป้องภัย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02613 ดีมาก5
54 น.ส.จันทร์เพ็ญ  พรชู เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1อบ02536 ดีมาก5
55 นายกฤษณะ  สุทธิโยธา พนักงานบริการ 1อบ02556 ดีมาก5
56 นายบรรพต  มาพรม พนักงานบริการ 1อบ02573 ดีมาก5
57 นายคณิต  สุภาสาย พนักงานบริการ 1อบ02560 ดีมาก5
58 น.ส.ภิญญาพัชญ์  เดชค าภู เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1อบ02552 ดีมาก5
59 นายทวีศักด์ิ  หอมจันทร์ พนักงานบริการ 1อบ02565 ดีมาก5
60 น.ส.สว่าง  แสนทวีสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1อบ02640 ดีมาก5
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