
ล าดบัที่ ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง เลขที่ ระดบัผลการประเมนิ

ต าแหน่ง

1 นางเจนวรา พสิิฐศุภมติร เภสัชกร ช านาญการ  227 ดีเด่น

2 นางอรวรรณ เขือ่นเพชร พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  574 ดีเด่น

3 นางสาวดวงพร หนอ่ค า นกัสังคมสงเคราะห์ ช านาญการ  751 ดีมาก

4 นางสาววนัทนยี ์สมบรูณ์ชยั นกัสังคมสงเคราะห์ ปฏบิติัการ  771 ดีมาก

5 นางขวญัดาว สุดธนาพนัธ์ เภสัชกร ช านาญการ  1046 ดีมาก

6 นางกณัฑ์สิณี ชา่งสม นกัจติวทิยาคลินกิ ช านาญการ  2231 ดีมาก

7 นายภทัราวธุ กิว่แกว้ นกักจิกรรมบ าบดั ช านาญการ  2240 ดีเด่น

8 นางสาวศุภลักษณ์ ชยัยา นกัจดัการงานทัว่ไป ปฏบิติัการ  2436 ดีเด่น

9 นางเอกรินทร์ ภูม่าลี นกัจดัการงานทัว่ไป ช านาญการ  2437 ดีมาก

10 นางสาวรติรัตน ์สีโภค เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ปฏบิติังาน  2438 ดีมาก

11 นายชาตรี ก าลังเกง่ นายชา่งเทคนคิ ช านาญงาน  2439 ดีมาก

12 นางสาวพรีญา เจริญคุณ เจา้พนกังานเวชสถติิ ช านาญงาน  2441 ดีมาก

13 นางสาวธนัวา สารพนัธ์ โภชนากร ช านาญงาน  2442 ดีเด่น

14 นางสาวพรพริิยา อภพิรจรีภทัร์ นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย ช านาญการ  2443 ดีเด่น

15 นายรณสิงห ์รือเรือง นกัจติวทิยาคลินกิ ช านาญการพเิศษ  2444 ดีเด่น

16 นายฉตัรชยั แสงชวูงศ์ เจา้พนกังานโสตทศันศึกษา ช านาญงาน  2445 ดีมาก

17 นางสาวปญุญิศา เอีย่มอดุม นกัวชิาการศึกษาพเิศษ ปฏบิติัการ  2449 ดีเด่น

18 นางพลอยไพลิน ค าตุ้ย ทนัตแพทย์ ปฏบิติัการ  2450 ดีมาก

19 นางสายทพิย ์เปน็คุณ เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข ช านาญงาน  2451 ดีมาก

20 นางเกตกา ศิริปญัญา เจา้พนกังานทนัตสาธารณสุข ช านาญงาน  2452 ดีมาก

21 นางนจุรี ค าด้วง เภสัชกร ช านาญการ  2453 ดีมาก

22 นางขวญัใจ สันติกลุ นกัวชิาการศึกษาพเิศษ ช านาญการ  2455 ดีเด่น

23 นางสุภญิญา พรหมขติัแกว้ นกัรังสีการแพทย์ ช านาญการ  2456 ดีเด่น

24 นางสาวปรีชญา พรหมมนิทร์ นกัเทคนคิการแพทย์ ช านาญการ  2457 ดีมาก

25 นางสาวงามนติย ์ ฤทธิห์รัิญ เจา้พนักงานวทิยาศาสตร์การแพทย์ ช านาญงาน 2458 ดีมาก

26 นางสาวจฬุน ีภทินวรณ์ นกักจิกรรมบ าบดั ปฏบิติัการ  2459 ดีมาก

27 นางงามพนัธุ ์ชติมนิทร์ นกักายภาพบ าบดั ช านาญการ  2460 ดีมาก

28 นางพรทพิย ์ธรรมวงค์ พยาบาลวชิาชพี ช านาญการพเิศษ  2462 ดีมาก

29 นางจรุา ยาประสิทธิ์ พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2463 ดีมาก

30 นางสาวเกศรินทร์ ใจใส พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2464 ดีมาก

31 นางสาวจฬุาภรณ์ สมใจ พยาบาลวชิาชพี ช านาญการพเิศษ  2465 ดีมาก

32 นางสาวภานชิา วงศ์เขยีว พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2466 ดีเด่น

33 นางสุนทรี ศรีโกไสย พยาบาลวชิาชพี ช านาญการพเิศษ  2467 ดีเด่น

34 นางกาญจนณ์ภทัร ไทยธวชัรวงษ์ พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2468 ดีมาก

35 นางสาวอนงค์พร ต๊ะค า พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2469 ดีมาก

ประกาศผลการประเมนิผลการเลือ่นขัน้เงนิเดอืน/ค่าตอนแทนผู้ไดร้บัผลประเมนิระดบัดเีดน่/ดมีาก

ของขา้ราชการ ณ 1 ตลุาคม 2564   สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครนิทร์
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36 นางสาวณุภทัรณีย ์จริะพพิฒันากลุ พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  2471 ดีเด่น

37 นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา พยาบาลวชิาชพี ช านาญการพเิศษ  2472 ดีมาก

38 นางสาวกริณา จนัทรัตน์ พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  2473 ดีมาก

39 นางศิริพร หอมค าวะ พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  2474 ดีมาก

40 นางศุภคัพมิล ปาแปง พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  2475 ดีเด่น

41 นางลัดดาวลัย ์อรัญยกานนท์ พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  2476 ดีเด่น

42 นางชญานษิฐ์ อนนัตวรวงศ์ พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  2477 ดีมาก

43 นางสาวสิรินาถ บญุทวี พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2479 ดีมาก

44 นางสาวกติิยา กติิกศุล พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2482 ดีมาก

45 นางสาวพมิพไิล ใจตรง พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2483 ดีเด่น

46 นางชลีพร สมใจ พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  2484 ดีเด่น

47 นางกลุริศา  จ าปกีลาง พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2485 ดีเด่น

48 นางสาวกาญจนติ์มา ทพิยป์ญัญา พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2486 ดีมาก

49 นางวศิาลิน ีเวฬุดิตถ์ พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  2487 ดีมาก

50 นางสาวปรียว์รา ถิน่ประชา พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2488 ดีเด่น

51 นางอษุา จงึพฒันาวดี ทนัตแพทย์ ช านาญการ  2533 ดีเด่น

52 นางสาวชฎาพร ค าฟู พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2759 ดีเด่น

53 นางสาวณัฏฐ์พมิล วงศ์เมอืง พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2767 ดีมาก

54 นางสาววภิาวดี พากดวงใจ พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2781 ดีมาก

55 นางสาวภทัร์ฐิตา ชนินาค พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  2804 ดีเด่น

56 นางสาวอชริญา  ค าตุ้ย พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ 3013 ดีมาก

57 นางรชยา ปงิคลาศัย นายแพทย ์ ช านาญการพเิศษ  3557 ดีมาก

58 นางนพวรรณ บวัทอง พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  3559 ดีมาก

59 นางสาวอญัญรัตน ์แพงจนัทร์ ทนัตแพทย์ ช านาญการพเิศษ  3604 ดีเด่น

60 นางสาวอสันยีพ์ร กนุแจ นกัวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติัการ  3844 ดีเด่น

61 นางสาวกนัต์กนษิฐ์  เปยีงใจ นกัวชิาการสาธารณสุข ปฏบิติัการ 3845 ดีมาก

62 นางสาวศศิพมิพ ์ขตัติยะ พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  3846 ดีมาก

63 นางสาวไอลดา  เขม็ทอง พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  3847 ดีมาก

64 นางสาววภิาพร หมอ่มวงศ์ พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  3848 ดีมาก

65 นางสาวอไุรวรรณ วงศ์โปธิ พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  3849 ดีมาก

66 นางสาวศุทธสิน ีจแีดง พยาบาลวชิาชพี ปฏบิติัการ  3850 ดีมาก

67 นายบญุเยีย่ม ขดัผาบ นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ ปฏบิติัการ  4023 ดีเด่น

68 นายนฑัพงศ์ ค าแกว้ นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการ  4024 ดีมาก

69 นางสาวอมรพรรณ นนัทศรี นกัจติวทิยา ปฏบิติัการ  4025 ดีเด่น

70 นางสาวมลัลิกา ปญัญาผาบ นกัจติวทิยา ปฏบิติัการ  4026 ดีมาก
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71 นางสาวศุภญิญา สุทธเิชือ้ชาติ นกัจติวทิยาคลินกิ ปฏบิติัการ  4027 ดีมาก
72 นางสาวจตุตา ผกาผล นกัจติวทิยาคลินกิ ปฏบิติัการ  4028 ดีมาก

73 นางสาวรุ่งธดิา ผดุงศักด์ิวงศ์ นกัจติวทิยาคลินกิ ปฏบิติัการ  4029 ดีเด่น
74 นายภวนิท ์สุทธเิชือ้ชาติ นกัจติวทิยาคลินกิ ปฏบิติัการ  4030 ดีเด่น
75 นางสาวธญัญา ค าเปล่ียน นกักายภาพบ าบดั ปฏบิติัการ  4031 ดีมาก
76 นายจริะวฒัน ์ขนัติธรางกรู นกักายภาพบ าบดั ปฏบิติัการ  4032 ดีมาก

77 นางสาวพชีญานนัท ์อคันยิาน นกักายภาพบ าบดั ปฏบิติัการ  4034 ดีเด่น
78 นางสาวภทัรวรรณ  รังรงทอง นกักายภาพบ าบดั ปฏบิติัการ 4035 ดีมาก

79 นางอรพรรณ แอบไธสง พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ  383 ดีเด่น

80 นางสาวเสาวรส แกว้หรัิญ นกัจติวทิยาคลินกิ ช านาญการ  2119 ดีมาก

81 นายเกริกชยั พชิยั นกักจิกรรมบ าบดั ช านาญการ  683 ดีมาก

82 นางรัษฏาภรณ์ เอือ้อ านวย นกัจติวทิยาคลินกิ ช านาญการ  722 ดีเด่น

83 นางสาวแพรว ไตลังคะ นายแพทย ์ ช านาญการ  3106 ดีมาก

84 นางสาวพงึพศิ ศรีสืบ นกักจิกรรมบ าบดั ช านาญการพเิศษ  3159 ดีมาก

85 นางสาวนภสร จรูญศรีโชติก าจร นายแพทย ์ ช านาญการ  1023 ดีมาก

86 นางชติุนาถ ศักรินทร์กลุ นายแพทย ์ ช านาญการ  3527 ดีมาก

87 นางภทัราวดี  ดอนนอก พยาบาลวชิาชพี ช านาญการ 1689 ดีมาก


