
ล าดับทีช่ื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1 นายชาคริต  ด าชื่น นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น
2 นางอารมย์  ไหมหมาด เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น
3 นางวิไลย์  ดิษฐสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น
4 นางโสภาพร  เหล็มปาน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น
5 นางโสภิต  ไชยสุนทรกิตติ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น
6 นายปรีชารีฟ  ยีหรีม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น
7 นายจิระพันธ์  จันทร์เทพ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น
8 นางดาวใจ  สังมี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น
9 นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพจน์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น

10 นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงภักดี นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น
11 นางสาวสกุณา  ชูสีอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น
12 นางเญาฮาเราะฮ์  ยะดี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญการ ดีเด่น
13 นางทักษิณา  เสนาทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีเด่น
14 นางสาวสุริยา  เจ๊ะตุหมัน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีเด่น
15 นางดวงพร  ถวัลย์ชัยวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน ดีมาก
16 นางอาภรณ์  จันวนา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน ดีมาก
17 นางสาวพรภรัตน์ชา  หอยสกุล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีมาก
18 นางชลธิรา  ด าชื่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน ดีมาก
19 นายธนิต  มูสิกปาละ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส ดีมาก
20 นายกรณ์  รัตนนท์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีมาก
21 นางสาวไวษรี  ดารากุล นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญงาน ดีมาก
22 นางวรินทร์ทิพย์  คงพรม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน ดีมาก
23 นายวสันต์  ข านุรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีมาก

 ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ) 
บัดนี้ การประเมินผลได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินของข้าราชการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตามรายชื่อดังต่อไปนี
้

ประกาศรายชื่อข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา

ตามทีไ่ด้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจeปี ๒๕๖๔ ของข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุข
เร่ือง บัญชีรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ในระดับดีเด่นและดีมาก

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



24 นายประเทือง  อมรวิริยะชัย นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก
25 นายนฤทธิ ์   สมชัย จพ. ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีมาก
26 นางสมทรง  ยีหรีม นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก
27 นางสารภี  หรนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีมาก
28 นางสาวอาซีซะห์  สันหมาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน ดีมาก
29 นายธีรพจน์  พงศ์ดารา เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส ดีมาก
30 นางสุวรรณี  นวลเกล้ียง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก
31 นางวรรณา  เสตะพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีมาก
32 นางกฤชอร  บัวจันทร์ จพ. ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีมาก
33 นางจารุณี  หนูฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีมาก
34 นางสาวภาขวัญ  รอดเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก
35 นายปิยเรศ  คงพรม นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก
36 นางเรณู  สะแหละ นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก
37 นายคอง  พุมนวล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน ดีมาก
38 นางโสมสุมา  ทับพรหม พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีมาก
39 นางเยาวรัตน์  พงศ์ดารา นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก
40 นางสาวนงค์ลักษณ์  ยอดเกื้อ จพ. ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีมาก
41 นางสาวนาทยา  สะแหละ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ช านาญงาน ดีมาก
42 นางสาวไซฝะฮ์  โต๊ะราหนี พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ ดีมาก
43 นางฐิติยา  รักษาแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก
44 นางสุพัตรา  คะโมระวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ดีมาก
45 นายไสว  จันวนา นักวิชาการสาธารณสุข ช านาญการ ดีมาก

                                                    ประกาศ ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2564

(นายประจวบ  รามณีย)์
สาธาณณสุขอ าเภอกงหรา

2
ประกาศรายชื่อข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น



 ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ) 
บัดนี้ การประเมินผลได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินของข้าราชการ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตามรายชื่อดังต่อไปนี
้

ประกาศรายชื่อข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา

ตามทีไ่ด้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจeปี ๒๕๖๔ ของข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุข
เร่ือง บัญชีรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ในระดับดีเด่นและดีมาก

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ระดับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
1 นายกฤษฎัณฐ์  นนทแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข - ดีมาก
2 นางสาวอมลรดา  คงสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ - ดีมาก
3 นางพรรณี  อักษรเนียม  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข - ดีมาก
4 นางสาวลักขณา  บุญแสง นักวิชาการทันตสาธารณสุข - ดีมาก
5 นางวนิดา  พลนุ้ย พนักงานบริการ - ดีมาก
6 นางพนารัตน์  ค าทรา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีส่าธารณสุข - ดีมาก
7 นางบุญเอื้อ  แสงศักด์ิ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย - ดีมาก

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตามรายชื่อดังต่อไปนี
้
ประกาศรายชื่อข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น

                                                    ประกาศ ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2564

(นายประจวบ  รามณีย)์
สาธาณณสุขอ าเภอกงหรา

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา
เร่ือง บัญชีรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามทีไ่ด้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจeปี ๒๕๖๔ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ) 
บัดนี้ การประเมินผลได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินของข้าราชการ 



ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตามรายชื่อดังต่อไปนี
้
ประกาศรายชื่อข้าราชการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น

ประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา
เร่ือง บัญชีรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามทีไ่ด้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจeปี ๒๕๖๔ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกงหรา  รอบ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ( ๑ เมษายน ๒๕๖๔ –  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ) 
บัดนี้ การประเมินผลได้ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินของข้าราชการ 


