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ลําดับที่ หมายเหตุ

1 นายกิตติศักดิ์ พนมพงศ
2 นายทินเทวัญ พุทธลา
3 นายนิสิต บุญอะรัญ
4 นายประกาศ เจริญราษฎร
5 นายอัศราวุธ ใจหาญ
6 นางสาวรัชฎาพร สีลา
7 นายชาญชัย วันทอง
8 นายพิเชษฐ พันธุมา
9 นายจุลพันธ สุวรรณ
10 นายสุภาพ พิมพเวิน
11 นางรําพัน แสงมาลัย
12 นายชํานาญ จํารองเพ็ง
13 นายทวีศักดิ์ สายุทธ
14 นายปอกศักดิ์ เวียงนนท
15 นายสํารวม จําปาขันธ
16 นายกฤษฎี ชายสวัสด์ิ
17 นายคมกริช แสงสุรินทร
18 นายบุรี ทิพนัส
19 นายประเทือง ราษฎรศิริ
20 นายสงา สงครามภักดี
21 นายสมบัติ ไตรทิพย
22 นายสมพร โมครัตน
23 นายสุนัน ดังกอง
24 นายแสงมณี มงคลชู
25 นายอุดมศักดิ์ สงเสริม
26 นายบุญเลิศ พิมศักดิ์
27 นายพิทักษพงศ พายุหะ
28 นายสาธิต ใจงาม
29 วาที่พันตรีดิษณกร สิงหยะเมือง
30 นายประจวบ จําลองเพ็ง

บัญชีรายชื่อขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูระดับดีเดนและดีมาก
รอบการประเมินที่ 2   ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562   ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

แนบทายประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
ชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน31 นายมานิตย ทวีหันต

32 นางมาลา สรรพวุธ
33 นางสมบูรณ พิมศักดิ์
34 นางสุดาจันทร วัชรกิตติ
35 นางสุภาภรณ ทัศนพงศ
36 นางอาภรณ ประชุมวรรณ
37 นางสาวอารีย เพ็ญสุวรรณ
38 นายนิพนธ วงษตา
39 นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์
40 นายสุวิทย กิริยะ
41 นางสาวทองสุข โพนเงิน
42 นางพัชรา ชมภูวิเศษ
43 นางวิรงรอง สิงหยะบุศย
44 นางสาวสุภาภรณ มิตรภานนท
45 นางอัจฉรียา อภัยสูงเนิน
46 นางกัญจนพรรณ สุริยะกาญจน
47 นางสาวจุฑาทิพย ศรีบุณยมาลา
48 นางพิมลสิริ มณีฉาย
49 นางขนิษฐา นาสุข
50 นางสุณี จิววงษ
51 นายวีรพล ศรีทอง
52 นายอนุวัต หัวหนองหาร
53 นายโอภาส ศรีครไทย
54 นางบุษบา บัวผัน
55 นางสาวอณัญญา แสนภา
56 นายพงษสันต ฮามวงศ
57 นายอุทัย พันธอะนุ
58 นางชุลีลักษณ หนูเสน
59 นางนันทิยา ประดิษฐ
60 นางสาวภัทรานิษฐ จันทรคูเมือง
61 นายนรากร สุทธิประภา
62 นางปรารถนา จันทรสวาง
63 นายวุฒิพงศ ชื่นมณี
64 นางสาวขนิษฐา คชมิตร
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน65 นางสุจิตรา ปญญาดิลก

66 นางอินทิรา พรมโสภา
67 นายวิทยา โคตรทาน
68 นางคัทลียา พัฒนสระคู
69 นางชิตชนัญ โพธิ์ชัยหลา
70 นายจินตวัฒน บุญกาพิมพ
71 นายประดิษฐ ศิริสอน
72 นายสมรัฐ จุรีมาศ
73 นายสําราญ อนุเวช
74 นายเสฐียรพงษ ศิวินา
75 นางปริษา อุทัยวรรณ
76 นางปยกัณญา แกนวิชา
77 นางปยมณฑ พฤกษชาติ
78 นางศิริพันธ ใหมคามิ
79 นางสาวสาริณี สีทะโน
80 นางสุมนมาลย ชวลิตนิธิกุล
81 นางรติยา วิภักดิ์
82 นางสาวกุศลาสัย สุราอามาตย
83 นางสาวจุติมา ตั้งกุลบริบูรณ
84 นางบุษบง พืชสิงห
85 นางวิภาพร อุตมะ
86 นางสาวศิริกุล ศรีหนา
87 นางสาวอุมาพร คงสกุล
88 นายขวัญเทพ หลาโพนทัน
89 นายปณต ชไมบุปผา
90 นางสาวขวัญเรือน บุญเลิศ
91 นางจิตรลดา แจมวิจักษณ
92 นางสาวตติยา พวงใต
93 นางพิสมัย ศิริอมรพรรณ
94 นางยุพารัตน จุลรัตน
95 นางลัดดาวัลย พิมพเรือง
96 นางวรรณรี เปยวัฒน
97 นางสาวอมรรัตน คําขูรู
98 นายวิทวัส ทมโยธา
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน99 นางสาวทิพยอาภา ภิบาลศิลป

100 นางนฤมล ศีรษะภูมิ
101 นางสาวมริษฎา สุดสังข
102 นางรัชมณี ชาละมาลย
103 นางรําไพ ไพโรจน
104 นางศศิธร ตาลอําไพ
105 นางสาวนันทกาญจน ตปนียากร
106 นางสุวรรณา ขันทับ
107 นางสาวอัญชนก ภาระกานตง
108 นายธเนศ กุมภวา
109 นายนพพล จิววงษ
110 นางพรทิพย โรจนกร
111 นางรุงนภา มาศฉมาดล
112 นางสาวศศิธร อุณหวุฒิ
113 นางสาวสรวีย พรมชน
114 นางชุติภา ภิบาลศิลป
115 นางสายสุดา กิจมานะ
116 นางสาวกชวรรณ บุบผาวาสน
117 นางผกามาศ เย็นศิริ
118 นายศักดิ์ชัย เคหาบาล
119 นางเสาวนีย รัตนาเกียรติ์
120 นางภัทจิรา กิริยะ
121 นางณัฐฐินันท เหิมหาญ
122 นางบุญเรือง แซอึ้ง
123 นางสาวปุรินรัศม ปานเชียงวงค
124 นางสาวมิ่งกมล ประวรรณา
125 นางสาวอริชา เจะอาลี
126 นายธนวัฒน จันทโก
127 นายพรหมพิริยะ จตุเทน
128 นายอนุชิต ผองผุดผาด
129 นางสาวจตุพร ดีพลงาม
130 นางสาวรัตนาภรณ อุปชฌาย
131 นางอภิญญา ทองเหลือง
132 นางสาวนิรัฐฐา ยะราไสย
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน133 นางบังอร พลเยี่ยม

134 นางประมวล รัฐวร
135 นางสาวรุงนภาภรณ ประชาไนย
136 นายเอกชัย พลหนองคูณ
137 นางกองทิพย ปนะกาโน
138 นางสาวลักขณา อินธิแสง
139 นางสุภาวรรณ มูลมี
140 นายอารัญ วงศปอม
141 นายอรรถพล พันทอง
142 นายสุชาติ อีสา
143 นางสาวจงกล สุทธิโส
144 นางนิยม ประโกสันตัง
145 นายปริญญา ชารีวัน
146 นางสายสวาสด์ิ สุขพิพัฒน
147 นางสาวเกษร สังฆทิพย
148 นางทิวานันท นาเมือง
149 นางนันทิกานต นามไพรสันต
150 นางสาวปยฉัตร ชนิดกุล
151 นายทรงฤทธิ์ ภูศรี
152 นายประจักร มรกตอัมพรกุล
153 นายสังเวียน อวนกันยา
154 นางสาวกชพร กิริมิตร
155 นางสาวกนกวรรณ ยมนัตถ
156 นางชิดชนก ทาพารักษ
157 นางชุติมา ปตลา
158 นางสาวณิชมน อาวรณ
159 นางนงลักษณ ทองสกุล
160 นางสาวนฤพร ชูเสน
161 นางสาวนีรนุช เสียงเลิศ
162 นางสาวนุชรินทร นิลดํา
163 นางสาวปยะลักษณ ภักดีสมัย
164 นางพิศมัย โตไทยะ
165 นางเยาวลักษณ สิบหมู
166 นางลลิดา บุญทัน
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน167 นางสาวศิริกุล สิงหราช

168 นางสาวสําอาง สมภักดี
169 นางสุชัญญา พิรุณ
170 นางสาวสุปราณี กลีบจําป
171 นางสาวสุภัสราภรณ แสงกลา
172 นางอนุรี ตลาศาสตร
173 นางสาวอรฎาร จุฑาพฤฒิกร
174 นางอรวรรณ จันทรดํา
175 นางอรวรรณ โอฆะพนม
176 นางอิ่มใจ สุวนันทธนากร
177 นางอุไรวรรณ แกวกัญญา
178 นายภูเบศ พลเยี่ยม
179 นายอรรถวิทย ลีหลานอย
180 นางฉวีวรรณ ธรรมเนียม
181 นางสาวธนภรณ ตริสกุล
182 นางสาวภัครวี ฉ่ํามณี
183 นางสาว โยษิตา ยิ่งรักศรีศักดิ์
184 นางรุงสุริยา พรรณขาม
185 นางสําราญ ศรีกลาง
186 นายประภาส คลังบุญวาสน
187 นายสมยศ ภูมิเรศสุนทร
188 นางสาวกรกฎา จันทรสม
189 นางจันทรศิริ ยอดศรี
190 นางพรสุดา กาญจนลาภ
191 นางภัสนี สวนงาม
192 นางสาวศิรประภา สิทธิสาร
193 นางสมหญิง ใจดี
194 นางสุมาลี หงษาวงศ
195 นางสาวหทัยชนก คําออนสา
196 นางวัชรานันท เกษโข
197 นางสุภาพร พิมพัน
198 นายปญญา ไชยสุข
199 นายพิพัฒน ทองนอย
200 นายวิชาชน ทองแกมแกว
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน201 นางกมลชนก ลูกแกวไพสิฐสกุล

202 นางธันยชนก จันทรประทักษ
203 นางนิตยา บริสุทธิ์สุขศรี
204 นางประนมพร สนั่นเอื้อ
205 นางสาวพิสมัย หระดี
206 นางสาวภัทรนิษฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา
207 นางภัทราวรรณ ดารากานตรง
208 นางสาวภิงคพร ภูผาหลวง
209 นางรัญจวน เครือวรรณ
210 นางสาวราตรี พลเยี่ยม
211 นางสาวศิรดา จันทรโสม
212 นางสาวศิริขวัญ ชูศรีทอง
213 นางสาวศุภาฑินันท ศรีกําพละ
214 นางสาวหนึ่งฤทัย ยุบลชิต
215 นางอรุณ สิทธิประภาพร
216 นางอัญชลี ชีวะประเสริฐ
217 นางอุมาพร คะเณนา
218 นายวิสิทธ์ิ คะเณนา
219 นางกัลยาณี ทองรักษ
220 นายกิจจธนาภณ จิวนิติคุณานนท
221 นางสาวกุลยา มณีวงศ
222 นางสาวกุสุมาลย บรรเทา
223 นางสาวขวัญนภา ศิริรักษ
224 นางเจริญ สีคําแท
225 นางรัตนาวดี มณีโสม
226 นางราตรี พลเยี่ยม
227 นางสาวสุภาวดี สุริโย
228 นางสุภี ดวงศรี
229 นายจิราชัย เสนหวงศ
230 นายนิเทศก ทองเรือง
231 นางจิรภัทร กองมะลี
232 นางจีรนันท สินไธสง
233 นางชื่นชีวัน แกนจันทน
234 นางพรนิธิ มนตรี
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน235 นายณัฐดนัย พนมเขต

236 นายธีรัช เพชราภิรัชต
237 นายประสาน บุญเรือง
238 นายปรีชา ศรีโซง
239 นางดวงเดือน ศรีมาดี
240 นางทองมา แกนภักดี
241 นางทิพยวัลย ตรีทศ
242 นางละอองดาว วันทอง
243 นางสาวศิริลักษณ โสวะภาสน
244 นางสะอาด กองทุงมน
245 นางสาวสุรีวรรณ จันทะเลิศ
246 นายณัฐวุฒิ แหลงสนาม
247 นายประสิทธิ์ แสนสุด
248 นายสาคร วันทอง
249 นางเครือวัน โยธาชาง
250 นางนิภาพร ทองเรือง
251 นางเจนจิรา สุขรัตน
252 นางนิธิมา มงคลชู
253 นางศรีทอง อสุรพงค
254 นางสาวอรพรรณ จันทรเสถียร
255 นายวีรพล โคตรหานาม
256 นายวีระยุทธ ลือโสภา
257 นายสงาจิตร ศรีสวนจิก
258 นายสนธยา คณาศรี
259 นางกิตติยา ภูดรโพธิ์
260 นางจันทรศรี เหลือผล
261 นางนงลักษณ บุญชวย
262 นางพรรณี จันนะรา
263 นางสาวภาณี เปรมภูษิตานนท
264 นางรัญจวน สุดเสนห
265 นางสาวศิริลักษณ ศรีธัญรัตน
266 นางสุลัดดา คะดิษฐ
267 นางเอ็มอร โสภาศรี
268 นายนําพล นามไพร
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน269 นายชาคริต ชาปะวัง

270 นายนพดล สาสิทธ์ิ
271 นางชนิษฐนาฎ จุรีมาศ
272 นางปยนาถ แกวบัวพันธ
273 นางสาวมณเฑียร บุญพันธ
274 นางลัดดา ระกิติ
275 นางศรัณญา แกวคําลา
276 นางอารยา ธรณี
277 นายเวียงสมัย ประจัญศรี
278 นายสุรศักดิ์ โกมาลย
279 นางสาว จิรัชญา พัชรเวทิน
280 นางทักษพร ทับทิม
281 นางทัดจันทร มะเสนะ
282 นางรัชนีวรรณ พลเยี่ยม
283 นางสาวสุภัทรา ดานวิทยากร
284 นางนิธิชญา ฟองยอย
285 นายกานต จันทราเกตุรวิ
286 นายพรจิตติ เผาภูธร
287 นายสุทัศน พลคชา
288 นางสาวกฤตยา โทนหงษา
289 นางกาญจนวจี จตุเทน
290 นางเครือวัลย ดิษเจริญ
291 นางสาวรัชนีกร จันทรโสม
292 นางสาวลลิตภัทร ถิรธันยบูรณ
293 นางลําปาง กําหอม
294 นางวารี โฆสิต
295 นางสาววิลาวัณย ไชยพร
296 นางวิไล คําทัพ
297 นางสาวสุกัญญา ศรีแสนตอ
298 นางสาวสุริย ทอดภักดี
299 นางสาวชญาดา เที่ยงผดุง
300 นางสาวชญาดา นวลฉวี
301 นางวารุณี ศรีตะวัน
302 นางสาวสุพรรณี แนนอุดร
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน303 นายทวี แสนสนอง

304 นายศิวกร ชํานาญภูมิ
305 นางสาวกฤติยา โพธิจักร
306 นางสาวกาญจนา ไดยะศรี
307 นางชลลดา ทิพยจันทร
308 นางสาวทองยอย เบ็ญจรูญ
309 นางสาวนฤมล มะลาไสย
310 นางสาวเนาวรัตน ภูมิบุญชู
311 นางสาวประภัสสร แจมนภา
312 นางยวนจิตร ภักตะภา
313 นางสาวเยาวนิจ นาเมืองรักษ
314 นางสาวรวิจิต   ชวิตรานุรักษ
315 นางสาวศุภาพิชญ เมืองแวง
316 นายสุพะยนต ชมภูธวัช
317 นางดุษฎี สุจารี
318 นางพรรตรี ศรีหาตา
319 นางวิรังรอง ไชยจิตร
320 นางปญจา ชมภูธวัช
321 นางสาวพัชริยา โทนหงษา
322 นายสําราญ ธรรมสาร
323 นางนิตยา พิริยธาดา
324 นายวิทยา สองศรี
325 นายณัชพล จตุเทน
326 นายมงคล กันตพานิชการ
327 นายวรวุฒิ ลาสนาม
328 นายเวทย ศรีละคร
329 นางสาวณัฐชา รอบดูดี
330 นางนิตยา วงทาว
331 นางบุหงา แสนศิริ
332 นางสาวปยธิดา ลาดเสนา
333 นางสาวรัชนี ขันโมลี
334 นางสาววรรณพัฒน อาจหาญ
335 นางสาววัชรียา ศรีจันแดง
336 นางวิฑูร เสนานคร
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน337 นางสมหมาย โคตรสีเขียว

338 นางสาวอาริสา เกตุนาค
339 นางสาวกัลญา สุทธิธรรม
340 นายวิจิตร ศรีโต
341 นายสันติภาพ มีสวัสด์ิ
342 นางจิดาภา ปากชํานิ
343 นางนงคราญ สุระพินิจ
344 นางนิตยา สินธุภูมิ
345 นางปาริชาติ บุษดี
346 นางสาวรัชนีกร ไขหิน
347 นางศรัณรัตน ศิลปกษา
348 นางสมร โพธิสาขา
349 นางอรพิสุทธ์ิ มีสวัสด์ิ
350 นางสาวอินทิรา เจนสระคู
351 นายรัศมี สมทรัพย
352 นายวัฒนา แสนพิมล
353 นายทวีคูณ สุโพธิ์
354 นายอํานาจ แกวพิลา
355 นางจุไรรัตน แกวพิลา
356 นางสาวสุคนธรักษ พิมพหิน
357 นายประมวล วรรณสิงห
358 นางปยวดี ราชพลแสน
359 นางวราลักษณ ไสระพิษ
360 นางสุภาพ สรอยอุดม
361 นางเยาวภา ชิตทองกุล
362 นายกิตตเจริญ พิมกินรีย
363 นายธง นวนเทา
364 นายนราวิชญ ไชยบัวแดง
365 นายมนตรี สวนงาม
366 นางสาวนันทพร ดวงเจียน
367 นางประคอง สมทรัพย
368 นางสาวพัชรียาภรณ ออนอก
369 นางพิกุลแกว ทองบุ
370 นางมาลินี อุปวงษา
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน371 นางระเบียบ โนรีรัตน

372 นางศุจิรัตน สังกะสิงห
373 นางสุวิทย อินทรพันธ
374 นางหทัยรัตน โกฎิแสน
375 นางอุไรวรรณ พืชสิงห
376 นางจันทรเพ็ญ แกวสระคู
377 นางนงคราญ พลอินทร
378 นางเพิ่มใจ ลือลํ้า
379 นางสาวแพรทอง หมื่นขันธ
380 นายเจด็จ จิตรโก
381 นายสุภชัย แสงปราชญ
382 นายสุภศักดิ์ เมืองพรหม
383 นางดวงนภา ใจเมือง
384 นางพรรณี ศิริอมรพรรณ
385 นางสาวสายสุรีย วิทยา
386 นางสุพักต แกวพรม
387 นางอมลวรรณ ไชยสินธเจริญ
388 นางอรพรรณ จันทะดวง
389 นายภูดิศ ศรีแกนทราย
390 นางสาวกิตติญา ขัตฤกษ
391 นางชมพู พุทธลา
392 นางชไมพร เลิศฤทธิ์
393 นางสาวทัศนีย สัมพันธ
394 นางมุกรินทร หงสเอก
395 นางวรากร สารีพัว
396 นางสาวสุดารัตน พานอนันต
397 นางสาวสุภาพร อนันต
398 นางสาวอรวรา เวียงใต
399 นางสาวเอื้อจิตร วรรณโสภา
400 นายถาวร สีสมบา
401 นางสาวกานตจวรรณ วงคศักดิ์
402 นางการติมา ภาษี
403 นางชวลา สีสมบา
404 นางชัชชญา ศรีเที่ยง
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน405 นางสาวประกายวรรณ รอดวิหก

406 นางปญจรัศม นวนเทา
407 นางปทมาภรณ เนาวรัตน
408 นางพวงผกา นรชาญ
409 นางสาวภครพร ภูสนาม
410 นางสาววราวัลย วรวงศ
411 นางสาวศศิคุณ สมุทรศรี
412 นางสุนันทา ชมภู
413 นางสาวอนุธิดา พันธสวัสดิ์
414 นายนันตศักดิ์ เศษสุวรรณ
415 นายศิริพงษ ศิริอมรพรรณ
416 นายสุริยา ศิริเวช
417 นางสาวปารณีย ใจธรรม
418 นางลัดดาวัลย พรหมพักตร
419 นางสุปราณี ผือโย
420 นางสุมาลี สามารถ
421 นางอุไร สุทธิบาก
422 นายยุทธนา ผือโย
423 นายประชาญ เจริญถนอม
424 นางเยาวลักษณ เรียงอิศราง
425 นางชวนพิศ เคหาบาล
426 นายพีรวิชญ พาดี
427 นางวรวาส เลิศฤทธิ์
428 นางศศิธร พลพันธ
429 นายรังสรรค เลิศฤทธิ์
430 นางรุงลาวัลย ศรีบุญลือ
431 นายเชวง บุริวัฒน
432 วาที่รอยตรี พณวรรธน ภวภูตานนท ณ 
433 นางเครือมาส อนันตา
434 นางจารุวรรณ ประดิษฐพงษ
435 นางสาวรัตนาวลี ภักดีสมัย
436 นางสนิท ขันธิราช
437 นายอนันท เรืองบุญ
438 นางอรวรรณ ราชภักดี



- 14 -

ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน439 นายพยุงศักดิ์ พัฒนเทียรฆ

440 นายมีชัย เพชรโรจน
441 นางสาวกชวรรณ คอชากุล
442 นางนิลวรรณ สุริวาล
443 นายอุทัย ทุมะลา
444 นางสาวเปรมากร หยาดไธสง
445 นางสาววิลาสิณี ทองบุ
446 นางสาวกันตา คะเนวัน
447 นายวีระพันธ หันชะนา
448 นายสายฝน ใจคง
449 นายวิโรจน นรชาญ
450 นางจันทรเพ็ญ โกมาลย
451 นางจันทรเพ็ญ โสภาพล
452 นางจิราภรณ จตุเทน
453 นางจิราภรณ พรมมี
454 นางเฉลิมขวัญ มลิพันธ
455 นางธนียา สุมมาตย
456 นางนภสร ไกยสิทธ์ิ
457 นางปภาดา สุวรรณศรี
458 นางปราณี ชุมพล
459 นางพวงทอง สิทธิถวัลย
460 นางพันทิพา สีหานาม
461 นางมณฑิลา พิมกินรีย
462 นางวราภรณ เกตุคํา
463 นางศรัณยพร วาระสิทธิ์
464 นางศิรประภา ธิติเมธาวัฒน
465 นางสารภี ปานเพ็ชร
466 นางสาวสุดาทิพย ธรณี
467 นางธนาพร เปลือยหนองแข
468 นางนริศรา ปรีการ
469 นางนวลฉวี จําปาแถม
470 นางรัชนี นาวแสง
471 นางสมจิตร สุวรรณศรี
472 นางอรุณา อุนเจริญ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน473 นางสาวอักษร ไวยศรีแสง

474 นายพิชิตชัย วงศคําจันทร
475 นายวิฆเนศ แกวมณี
476 นายวิษณุพงษ จตุเทน
477 นายอาคม โสภาวนัส
478 นางชนิทย โยธคล
479 นางสาวภัทรจิตรา คันยุไล
480 นางยศยา เหลาจันดา
481 นางสาวสายสุดา เทพตาแสง
482 นางสุพรรณี วงศพิมล
483 นางสุพานิต กุมผัน
484 นางสุวคนธ กองสุข
485 นายเจษฎาภรณ ศรีบุญเรือง
486 นายวสันต ผดุงกิจ
487 นางกมนนัทธ สารกุล
488 นางกิติยา ยานู
489 นางชุติกร จันทราภรณ
490 นางปญยา ศรีชัย
491 นางพิกุลทอง หวานรอบรู
492 นางสาวมัลลิกา ประจันพล
493 นางวรรณา ลีแสน
494 นางสุจิตรา พิมรัตน
495 นางสาวอวยพร วินทะไชย
496 นายนองศิลป คูกระสังข
497 นายทวนทอง ออนอก
498 นายธีรยุทธ ศรีทะโร
499 นางลําใย เจริญเขต
500 นายพิชยดนย สาจันทร
501 นางผดุงรักษ คูกระสังข
502 นางสาวจารุวรรณ จันดาหัวดง
503 นางสุมาลี แทนประยุทธ
504 นางอัมพร บุญญาธิพิทักษ
505 นายทองเพชร ศรีธร
506 นายทศพล สังกะสิงห
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน507 นางกรรณิกา หลักคํา

508 นางสาวประสพสุข จุรุทา
509 นายวัฒนศักดิ์ สุกใส
510 นายวิชัย พลสะทอน
511 นางกาญจนา สุกใส
512 นางสาวเกศสิรินทร ณุวงษศรี
513 นางสุปราณี โคตรสุวรรณ
514 นางกิ่งเพชร แกวสิงห
515 นางสมหมาย หลาแหลง
516 นายจินดา ศรีสมบัติ
517 นางพิศมัย สุภะโส
518 นายสมพงษ ระดาศักดิ์
519 นายสุพรม ยะราไสย
520 นางยุรันทร ระดาศักดิ์
521 นางวิภาภรณ จงหาญ
522 นางสมพิศ เกณฑสาคู
523 นางสาวนิตติยา กอสาลี
524 นายณรงคฤทธิ์ ยศคําลือ
525 นางสาวนิตยา เมินหา
526 นายจะเด็ด ศรีนอย
527 นายสิรวิชญ ศรีคําภา
528 นายอํานาจ นาเมืองรักษ
529 นางพิมพวรรณ เจริญลอย
530 นางสาวยุพิน ละอองศรี
531 นางเลิศหญิง ศรีคําภา
532 นางวรรณภา คงสรรคเสถียร
533 นางสาวศิริวรรณ บอชล
534 นางสาวหนูพร พัณณิน
535 นางสาวอรอนงค แพงศรี
536 นายเทวฤทธิ์ โคตรพจน
537 นายบําเด็จ สุโนภักดิ์
538 นายไมตรี แสงภักดี
539 นายสมพงษ สุดขันธ
540 นางสาวทองนาค ออนเฉวียง
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน541 นายพรชัย อาจวงษา

542 นายกิจติชัย หลาก่ํา
543 นางมณีรัตน ชื่นชม
544 นายฉลองรัฐ มวงมนตรี
545 นายวัชระบพิตร บังพิมาย
546 นายวิรัตน ภูมิภาค
547 นายวุฒิพงษ อัคคะปะชะ
548 นายศราวุธ ศิริแสง
549 นายศุภกร สงวนรัตน
550 นางปยนันท โอบอวน
551 นางศุภาพิชญ มวงมนตรี
552 นางสุธิดาภรณ โพธิ์เตมิย
553 นายจักรพลชัยย จันทิตย
554 นายธนพงศพันธ พวงทวี
555 นางสาวกนกเนตร มะโนนึก
556 นางกฤษณา อัคคะปะชะ
557 นางฉันทิศา สาวิสิทธิ์
558 นายธวัชชัย ศรีปาน
559 นายธานี จันทรพิพัฒน
560 จาเอก สมบูรณ หมั่นนันท
561 นายอดิศักดิ์ รักเกียรติมาตุภูมิ
562 นายอิทธิพล พลเยี่ยม
563 นางสาวเกศินี อาจสด
564 นางจรัสศรี สังฆะคาม
565 นางสาวดรุณี เสาทอง
566 นางปราณี รองไชย
567 นางอมรพันธ เชื้อกิตติศักดิ์
568 นายปฏิวัติ สีสมบา
569 นายมานะ ภูมิพันธุ
570 นางวิไลวรรณ ลาหลาเลิศ
571 นายศิวัชญ ทองนาเมือง
572 นายขจร ไชยฮะนิจ
573 นายณรงค โพธิชิต
574 นายวีระ ศิริวรรณ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน575 นางธมลวรรณ ใจคง

576 นางบุรารัตน ไชยโย
577 นายเมธาสิทธ์ิ บุญบุงทอง
578 นางกฤษณา ศิริวรรณ
579 นางเสถียร ผลจันทร
580 นายอภิสิทธิ์ ขันทับ
581 นางสาวรมยนลิน พงศพานภักดี
582 นายวีระศักดิ์ จรบุรมย
583 นายอนุสรณ ไชยศรี
584 นายไพทูลย จันทคัต
585 นางสาวจุไรลักษณ แสนจันทร
586 นางพนิดา ประเสริฐสังข
587 นางพัชรี ทิพนัส
588 นายสถิตย โมกขรัตน
589 นายไชยรันต มูลมณี
590 นายชอบ จิตรไทย
591 นางเดือนฉาย อินทนพ
592 นางนิตยาพร พันโน
593 นายเฉลิมเกียรติ แสวงเจริญ
594 นายพิสิษฐ พัฒนเทียรฆ
595 นางสาวธิดาพร แสนพิมล
596 นางสาวพรสุดา บัวภา
597 นางลักษิกา รัตนพันธ
598 นางสุวคนธ พึ่งสันเทียะ
599 นางสาวดวงดาว สารัตน
600 นางสาวประภัทสร พิมพดี
601 นางเพ็ญศรี สุดชา
602 นางสาวศิวาพร จันทรขอนแกน
603 นายจิระเดช โคตรทาน
604 นายมิตร สารัตน
605 นายสําราญ ศรีประสาร
606 นางสาววีระนันท ธีรภัทรผลาฤทธิ์
607 นายเกษม ภักดีบุรุษ
608 นายสุริยา พรมสอน
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน609 นางประทับจิต ราษฎรศิริ

610 นางอรทัย ภักดีบุรุษ
611 นายทวิช กุลกิจ
612 นางพรรณทิพยภา พนมเขต
613 นางสาวดวงกมล ธิภาศรี
614 นางสาวพรทิพย โลแพทย
615 นางพัชราภรณ ภูถวิล
616 นางสมจิตร ศรีเหลือง
617 นางมารศรี พนัส
618 นางสาวปยนุช ไชยสิทธิ์
619 นางกรรณิกา เนตรถาวร
620 นางสาวแจมจันทร สุมมาตย
621 นางปทมา กิจเบญจะ
622 นางนภาพร นามเดช
623 นายวินัย เจริญนพกิจ
624 นางคําพอง อักษร
625 นางจงจิต ยอดบุดดี
626 นางจําเนียร มณีเรือง
627 นางมาลัย คํามณี
628 นางวัชราภรณ พองเสียง
629 นางศิริลักษณ บุดดาพันธ
630 นางสุพร คณะคาย
631 นางสุภาพร มาลาศิริ
632 นางอัมรา อิ่มทรัพย

1 นายสมบูรณ ปดปอภาร

2 นางสาวกาญจนา กงจักร

3 นางวิลาวัลย ปากวิเศษ

4 นางประภาศรี ทุมะลา

5 นายศิริรัตน พึ่งสันเทียะ

6 นางมลฤดี พรมเกตุ

7 นางสาวสุภาพร ยมหงษ

ระดับดีมาก
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน8 นายธีราวุฒิ มีชํานาญ

9 นายนุมัติ นนติวาลย

10 นายอภิวัชร มิตรอุดม

11 นางสาวณัฏฐนิภา ณ ศรีธะ

12 นางสาวดารณี ชิตทรงสวัสดิ์

13 นางธัญชนก วงษหาญ

14 นางสาวธัญญลักษณ สอนพงษ

15 นางปทุมทิพย สุมมาตย

16 นางสาวพัณณสญาศ คําสีแกวรัศ

17 นางสาวศนันทญา คําศักดา

18 นางสาวเสาวนีย แสนคาร

19 นายสุรชัย เศวตกุญชร

20 นางศศิภกาญจน สุวภาพ

21 นายรักษา อุนพิกุล

22 นายสายทอง วรรณสิงห

23 นางชุติมา สุทธิประภา

24 นางทองคํา ทะเรรัมย

25 นางปนิตา วารีรักษ

26 นางพวงผกา วรรณพันธ

27 นางพิไลพร วันพฤติ

28 นางภัทราภรณ สมศรีสุข

29 นางวราภรณ แหลงสนาม

30 นางสาวสุปราณี ปยะนารถ

31 นางสุระพินธ วงศผาบุตร

32 นางอุมากร จันทรมหา

33 นายวิรัตน ทิพโชติ

34 นายเสกสันติ จันทะมงคล

35 นางขวัญสุดา โกวิทางกูร
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน36 นางคัทลียา มะเสนา

37 นางสาวพิไลพร พลังนา

38 นางยุพดี ฉวีวงค

39 นางสาววรินทรธร ดิษฐาธนาธรสิริ

40 นางสาวอุบล สากํา

41 นางเดือนฉาย สิทธิหงษ

42 นางปใหม ประสมศรี

43 นางจุไรรัตน กลางคาร

44 นางเบญจมาศ บุญโทแสง

45 นางพิจิตรา อินอุนโชติ

46 นางมนัสชนก คาระมาตย

47 นางสาวรดา เรืองสนาม

48 นางรุจิรา จันทรหอม

49 นางสาววิภาพร ชมภูบุตร

50 นางวิลาวรรณ อุทก

51 นางอิทณาพร พันธภิบาล

52 นางจินดา จิตเพียร

53 นางสาวระพิตราภรณ พิพัฒนมงคล

54 นางลดาพร พลพาหะ

55 นางสัญญา ใจงาม

56 นายสมภพ สิงหวิสุทธิ์

57 นางสาวพรเพ็ญ ผานสําแดง

58 นางภัทรศยา เศษสรรพ

59 นางสาวศศิวิมล วิบูลชัย

60 นายโกวิทย หาญชนะ

61 นางจันทรโย ภูคํา

62 นางจุฑารัตน ใจสุข

63 นางสาวชไมภรณ ตะเวียงนาน
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน64 นางสาวทัศพร อุดมคํา

65 นางนฤมล อุลหัสสา

66 นางสาวนวลทิพย ตปนียากร

67 นางนวินดา หลักคําพันธ

68 นางบุญเพียร โพธิ์ภักดี

69 นางพรพิมล ชคทันตบดี

70 นางเพ็ญนี แสนคํา

71 นางเพ็ญประภา ปญโย

72 นางสาวเพรชรี สีน้ําออม

73 นางวราภรณ บํารุง

74 นางสาววรินธ์ิทร อนุเวช

75 นางศศิธร กุมผัน

76 นางสายทอง ราชรี

77 นางสาวอภิญญา ลุนนากัน

78 นางอภิศรณ ลีลัครานนท

79 นางสาวอาภรณ ถนัดคา

80 นางสาวอาภาพร แตนวกุล

81 นายชูเชิด ราชรี

82 นายเดชาธร เกริกชัย

83 นายธีระยุทธ มีมา

84 นายนิพล มหาอุตย

85 นายประคอง กองทุงมน

86 นายศักเรนทร ลาวงศ

87 นายอัฐพร ใจสุข

88 นางสาวจุฑามาศ บุญศร

89 นางสาวจุฑารัตน พลภักดี

90 นางทานตะวัน ยมรัตน

91 นางธนพร หนองพล
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน92 นางธนัชญา ลาตวงษ

93 นางธัญทิพ วงษจําปา

94 นางสาวนาถยา ภูวโรดม

95 นางสาวบุญรื่น ไชยชาญรมย

96 นางพันใย หลักคํา

97 นางเพียรศรี นามไพร

98 นางมุกดา ถวัลยเวช

99 นางราตรี ศรีหนา

100 นางสาวศิริพันธ อาจสุโพธิ์

101 นางสาวสุพัตรา หลาโพนทัน

102 นางอุไรวรรณ สิงหยะเมือง

103 นางสาวณัฐกานต สีหาวงศ

104 วาที่รอยโท โกวิท สัจจา

105 นายไกรสร วิเศษวิสัย

106 นายคเณศ โอชา

107 นายชานนท พิเนตร

108 นายนพนันท ภูคํา

109 นายศราภพ สุวรรณธาดา

110 นายสัณฐ สกุลพาณิชยพันธ

111 นายเสวต ศรีสวาง

112 นายอรรถพล วรรณคํา

113 นายอาทิตย ชูศรีเลิศ

114 นางสาวกนกวรรณ พันธสําโรง

115 นางสาวกนกวรรณ แสนยะบุตร

116 นางกษมา ศรีฮาด

117 นางกัญจนา ปราบหนองบั่ว

118 นางสาวกันตพิชชา นิลผาย

119 นางสาวเกศรินทร จําปาทิพย
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน120 นางเกษฎาภรณ วรรณสุทธิ์

121 นางสาวโกศล นามชนะ

122 นางจารุวรรณ บุญศล

123 นางจิตราภา วรกมล

124 นางสาวจิราพร พิมพบูลย

125 นางจุฑาทิพย บุญอะรัญ

126 นางสาวจุติพร เพชรภักดี

127 นางจุฬาภรณ สอนสุภาพ

128 นางสาวเฉลิมพร ขุมเงิน

129 นางแฉลม พรเสนา

130 นางสาวชาลินี ทวีสิงห

131 นางญวนใจ มุมกลาง

132 นางดวงจันทร พิเนตร

133 นางสาวเดนนภา เคนพันคอ

134 นางสาวทิวาพร ศรีเที่ยง

135 นางเทียบทอง นนทออน

136 นางสาวธัญลักษณ ดาษด่ืน

137 นางสาวธิราวรรณ วงศภูงา

138 นางนฤมล นันโท

139 นางนิดาภา วรรณสุทธิ์

140 นางนิภาดา ศรีภักดี

141 นางบัวเรียง ถนัดคา

142 นางเบญจมาภรณ ถนอมเขตต

143 นางสาวปณิดา ตปนียากร

144 นางสาวปนัดดา ชื่นวานร

145 นางสาวปรียาภรณ บุญภา

146 นางปาหนัน พลสามารถ

147 นางสาวปยะธิดา ศรีประเสริฐ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน148 นางปุณยนุช พงศฤทธิบาล

149 นางสาวพนารักษ คูณศิริปญญา

150 นางสาวพนิดา ไชยแสน

151 นางพรเรียง สุทธิประภา

152 นางสาวพัชราพรรณ พลสุโพธิ์

153 นางไพบูรณ ทวีวรรณกิจ

154 นางสาวภควรร มูลทรัพย

155 นางสาวภัทราภรณ เหลาเสพล

156 นางมยุรา ศรีศิลป

157 นางสาวมยุรา อุนอินทร

158 นางสาวมาริสา ปาละจูม

159 นางระพีภรณ ใจมั่น

160 นางสาวรัชนี วงษคํา

161 นางลําเนาว โพธิ์ขาว

162 นางลําไพ ออนวิจารย

163 นางสาววราพร หมึกสี

164 นางสาววราพร ออนอก

165 นางสาววะชุรี ประทุม

166 นางสาววันใหม เต็มธนะกิจไพศาล

167 นางสาววาสนา ศรีแกว

168 นางวิจิตรา วงคคํา

169 นางวิไลลักษณ แกนกิจวิบูลย

170 นางศิริพร พานิชย

171 นางสาวศิริพร ภูภักดี

172 นางสาวศุภลักษณ นามทะจันทร

173 นางสมร จําปาทิพย

174 นางสิริยากร ทองชวย

175 นางสุดาวรรณ ชูศรีเลิศ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน176 นางสุทธิกานต ราชสมบัติ

177 นางสุนิรัตน พรมโนพาศ

178 นางสาวสุนิสา สุนนทนาม

179 นางสุภาพร ประทุมสินธุ

180 นางสาวสุวัชณา ปนแคน

181 นางสาวโสภา ถวิล

182 นางสาวหนูกุล ไกยสวน

183 นางสาวอนุสรา มุกดา

184 นางอัญชลี สิทธิลา

185 นางอุนิษา ลานรอบ

186 นางอุมาพร ทาหาวงษ

187 นางอุไรลักษณ แสนพิมล

188 นายชาตรี มะณีย

189 นางจันทรา สุดประโคน

190 นางสาวดวงดาว ขจรอนันต

191 นางเดือนเพ็ญ พันธุพาณิชย

192 นางทองพูน ชาบุญมี

193 นางสาวธนาภรณ สัตยะมุข

194 นางสาวพรรณี โสธรวงค

195 นางสาวพัชชรี เกษแกว

196 นางสาวมนทกานติ์ ตั้งนพรัตนกุล

197 นางรุงรัศมี เหมวัฒน

198 นางสาวรุจิรา เจริญนิวาสสกุล

199 นางสาวลัดดาวัลย ภูโพนมวง

200 นางวัลภา คําชาย

201 นางวาสนา วันชา

202 นางวิภาพร แนบโนนสูง

203 นางสาวิตรี ทองปน
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน204 นางสาวสุภัทชา ปาคํามา

205 นางเสาวคนธ โพธิสาร

206 นางสาวอริญญา บุญอรัญ

207 นางสาวอักษรภัค บัวศรี

208 นางอัจฉราวดี แกวแสงใส

209 นายปรีชาพล วงศคําจันทร

210 นายพงษนรินทร ภาวงค

211 นายพัฒนคุณ แสงจันแดง

212 นายมงคล บุญเลิศ

213 นายวัชรินทร กิตตะโส

214 นางสาวกรรณิกา แสนเสนา

215 นางสาวเกษแกว นาเมืองรักษ

216 นางเข็มพร คําสนาม

217 นางจรุณี เศษสุวรรณ

218 นางจีรนันท จํารูญประดิษฐกุล

219 นางจุฑารัตน บัวเบิก

220 นางธีรารัตน จิตประเสริฐวงศ

221 นางนราภรณ โคตรโยธา

222 นางสาวนีรนุช วรรณสิงห

223 นางประดับ สังฆะมณี

224 นางพัชดาภรณ พลสมบัติ

225 นางสาวเฟองฤทัย ใสสะอาด

226 นางภณิชชา ไชยสุระ

227 นางสาวภัทราภรณ วรรณสิงห

228 นางสาวยุวดี วรรณทิพย

229 นางสาวรุงปญญา หงสวิลัย

230 นางสาววรรณภา ประพล

231 นางสาววราภรณ มีเทียน
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน232 นางวิไลภรณ แพนลา

233

รอยตํารวจเอกหญิงศศิ

กรานต

มูลพิมพ

234 นางสาวศุภวรรณ ศรีชัยเชิด

235 นางสาวสุดาวรรณ ถนัดคา

236 นางสาวอารยา มงคลมะไฟ

237 นางเอมอร จันทรทอง

238 นางสาวณัฏฐกา สุรเสน

239 นางจิตรเรขา เหมแดง

240 นางสาวจิรนันท จันทรขอนแกน

241 นางชินากร มะลาศรี

242 นางธารทิพย วิเศษชู

243 นางนฤมล ศรีสุข

244 นางสาวนิจคนึง วงศคําจันทร

245 นางปริฉัตร กิตตะโส

246 นางสาวพัชรี บุญลาด

247 นางศศธร จันทะคาม

248 นางอภิญญา ผิวเพ็ง

249 นางอัมพวรรณ วงศคําจันทร

250 นายสามารถ เหมแดง

251 นางธีราภรณ พุฒพิลา

252 นางสาวเบญจวรรณ สวัสดิผล

253 นางไพรุณ โคตรสีวงษ

254 นางรัชฎาภรณ วงคอามาตย

255 นายศุภชัย ชาละมาลย

256 นายอนุชา รัตนปกรณ

257 นางจารุณี สมมาตย

258 นางบานเย็น รัตนปกรณ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน259 นางบุษราวรรณ พันธะไชย

260 นางปภาดา สมบูรณวรา

261 นางละดาวัลย ขุราษี

262 นางพิกุลทอง พลนาคู

263 นางสมหวัง เผาศิริ

264 นางสายสุนีย บุตรศรีรักษ

265 นางกรัณฑยรัตน สุวรรณศรี

266 นางจีระพรรณ ศรีหามี

267 นางสาวพจมาลย บุญกลาง

268 นางสมพิศ ขจรมณี

269 นายฉัตริยา มาศฉมาดล

270 นางเพ็ญศรี กมลผาด

271 นางสาวพัชรี วิลาจันทร

272 นางวลัยพร ไกรเสน

273 นางสาวสุมณีย ธัญญะภู

274 นางพิพิธพร ธนสีลังกูร

275 นางสาวปภัสรินทร ปยะภัทรเศรษฐ

276 นางสาวสุรินทรยา จันทรภิรมย

277 นางสาวเบญญาวรรณ เอื้ออรัญโชติ

278 นางพอใจ พลพิมพ

279 นางวารีย นงนุช

280 นายชวิกานต ทับบุญ

281 นายวาสิทธิ์ นงนุช

282 นายหนึ่งบุรุษ เทียนศรี

283 นายอนวัช ขวัญศิริกุล

284 นางกรรณิกา นาควัน

285 นางสาวกิตติมา สรางโศก

286 นางเกตุแกว เพ็ชรรัศมี
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน287 นางคันธรส ขันเงิน

288 นางฉัตสุกาญจน คําภักดี

289 นางสาวณัฐธิญากร ปากหวาน

290 นางสาวนภาพร กตุดทอง

291 นางนริศรา พันธุศิลา

292 นางนิภา กะมะรี

293 นางพรธิดา ผลินยศ

294 นางลัดดาวัลย ปราบนอก

295 นางสาววนิดา กอกัน

296 นางสาววิสินีพร นาเมืองรักษ

297 นางสาวขนิษฐา ปราบหนองบั่ว

298 นางสาวศิริพร โฮมราช

299 นายนพพล ตั้งรมยวิลัย

300 นายพยุงศักดิ์ ภูนา

301 นางสาวกนกกาญจน คําพิทุม

302 นางจิราพร คงทอง

303 นางนลินรัตน เสนียวงศ ณ อยุธยา

304 นางสาวรัชนี พองเสียง

305 นางสาวศิริมา พนาดร

306 นางสาวสรัลนุช ศรีคํา

307 นางหนูจิตต เอกศิริ

308 นายบูชา บัวภา

309 นางสาวชิดชนก จําปเพชร

310 นางสาวนันทนา หวายโหล

311 นางปทุมทอง พงศศาสตร

312 นางสาวรัดดาภรณ บุญกิจ

313 นางสุภาวดี เปลงชัย

314 นางสาวอัมพร รมศรี
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน315 นายณัฐวุฒิ ผดุงไสย

316 นางสาวนาตยา บํารุงรัตน

317 นางสาวนีรนุช แหลงสนาม

318 นางสุวรรณา เวียงนนท

319 นางสาวอนุธิดา สีภักดี

320 นางสาวอัญชุรี ศิริมี

321 นางสาวอาศุอร ฝางเสน

322 นางกนิษฐา นิลผาย

323 นายจิตรพิสุทธ์ิ อินทะวงษ

324 นายธีรวัฒน รักเกียรติมาตุภูมิ

325 นายสุทธิพงษ มีชํานาญ

326 นายสุบรรณ สิงหชา

327 นางสาวกาญจนา บุตรชน

328 นางฉวีวรรณ ตรีชมวารี

329 นางสาวฐานิตา วรสุข

330 นางบงกชทิพย เหลาคันธาร

331 นางปาฬิญนค โพธิชัย

332 นางพรทิพย จุลโนนยาง

333 นางสาวยุพา รัตนเวฬุ

334 นางวรรณธิชาพร สุพรรณอวม

335 นางสาวแวววลี พลเยี่ยม

336 นางสุนันทา พรมปอง

337 นางอมร อินธิราช

338 นางอัญชลี ประทุมทิพย

339 นางฉวีวรรณ มงคลชู

340 นางทินารัตน วงศน้ําคํา

341 นางวิไลพร อะมะมูล

342 นางสาวสมบูรณ หนูธรรมพะเนา
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน343 นายไพฑูรย ภูผานี

344 นางสาวฐิตา เหลาคงธรรม

345 นางนิตยา จันทะชาลี

346 นางปยะนุช อนุศรี

347 นางสาวสิริกุล จุลวรรณา

348 นางเอมอร จาภา

349 นางละไม ชางถม

350 นางจรัสพิมพ ตูไทยสงค

351 นางมณีรัตน แข็งแรง

352 นางสุคน ปสสาคร

353 นายจักรพงษ สุทธิโส

354 นางนฤพร ไชยวงศ

355 นางสาวนารีรัตน กอใจ

356 นางนิตยา ทุมวัน

357 นางบานเย็น ภูแผนนา

358 นางประภัสสร ลือโสภา

359 นางรัชฎา บุญศรี

360 นางลําดวน สังฆะ

361 นางสาวสายฝน โคตรคํา

362 นางสาวสาวิตรี วงหนองแวง

363 นางสําราญ โอฆะพนม

364 นางสาวสุภาวิณี ธงงาม

365 นายโกทัศน โคตะขุน

366 จาเอก คมสัน สืบสิงห

367 นายถนอมศิลป ปตลา

368 นายพิสิทธิ์ จันทรสาม

369 นายภาสกร รัตนเดชสกุล

370 นายสรางสรรค นพปฎลมงคล
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน371 นายอิทธิพล ชาญชินนํา

372 นางสาวกัลศิณี โชติแสง

373 นางสาวกานตนิภัทร ภูมิเรศสุนทร

374 นางสาวกิตพร แผลงฤทธิ์

375 นางเกศทิพย เชยคําดี

376 นางแกนจันทร แตสกุล

377 นางจรูญลักษณ ถวิลไพร

378 นางสาวจุรีรัตน สุขประเสริฐ

379 นางสาวเจณิตา ทองศิริรัตน

380 นางฑิคัมพร เปไธสง

381 นางณัฏฐพัชร สิงหนันท

382 นางดวงใจ ทองกานเหลือง

383 นางเดือนเพ็ญ มิรัตนไพร

384 นางทิพรัตน อวนกันยา

385 นางนิทัศน ชินบุตร

386 นางสาวนิภาพร ศรีสุขเจริญรัตน

387 นางบังอร สิมสีแกว

388 นางเบญจพร ผลานันต

389 นางสาวเบญจพร เรืองบุญ

390 นางสาวปริญญธร สงเสริม

391 นางสาวปริญญา พรไตร

392 นางสาวปวิตรา บุญชรัสมิ์

393 นางพรนภา ทองรัตน

394 นางพรพิมล วิเศษวงษา

395 นางสาวพัสรี ศรีอุดร

396 นางพิมใจ โคตรสีหา

397 นางมณฑิรา สิงหกองกุล

398 นางสาวมะลิวรรณ วัชเรนวงศ



- 34 -

ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน399 นางสาวมัลลิกา สีดาคํา

400 นางสาวยุพาภรณ สุดชา

401 นางสาวรัชดา เนืองนิตย

402 นางสาวรัตนาภรณ สีหานาม

403 นางละเมียด สิงหธีร

404 นางลักขณา สุขประเสริฐ

405 นางลาวัลย ศรีทรัพย

406 นางวงเดือน โอฆะพนม

407 นางวรภา ปะหุสี

408 นางวรรษิดา ทัพสุริย

409 นางสาววริศรา กมลเลิศ

410 นางวัชราพร งามเลิศ

411 นางวาสนา ศรทรง

412 นางสาวศิรินภา ศิริวุฒิ

413 นางสาวศิริรัตน ผลาพรม

414 นางสาวสงกรานต เนตรวงษ

415 นางสวรรค รุจิชยากูร

416 นางสุกัญญา ชัยภูมิ

417 นางสาวสุทธดา มุทธเสน

418 นางสุปราณี โสดถานา

419 นางสาวสุปน มิรัตนไพร

420 นางสาวสุวนันท สินสงสุข

421 นางหนูนิ่ม ประชานันท

422 นางอภัยวรรณ กลาหาญ

423 นางอรนุช ถวิลไพร

424 นางสาวอัจฉริยาพร นวลเพ็ญ

425 นางอัญชลี แกวงาม

426 นายนฤนาท สหัสนา
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน427 นายวชิระ สาสิงห

428 นายสิทธปตถ พรรณขาม

429 นายสิโรจน ปญญะ

430 นายสุดใจ สีหานาม

431 นายสุทธา บุญสินชัย

432 นายองอาจ บุตรศาสตร

433 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ชัยหลา

434 นางสาวกนกอร ภูมิเย็น

435 นางสาวกรกานต เมาศรี

436 นางกรรณิกา มานะดี

437 นางคณิพร จันทเสน

438 นางจิราวรรณ ขามอาราม

439 นางชนิสรา ทิพยเจริญ

440 นางสาวทัศนีย ปกกะสีนัง

441 นางธนิยา กุสุมาลย

442 นางสาวธิดาวัลย ทาพรมมา

443 นางเธียรรัตน สิงหฉลาด

444 นางนัชรีวรรณ สีหานาม

445 นางนารินทร สวัสด์ินะที

446 นางนิธิมา ภูหงษทอง

447 นางสาวนุจริน รัตนแสง

448 นางบรรทอง ไชยจันทร

449 นางเบญจมาศ หาญศิริสกุล

450 นางปฐมาภรณ บุตรสมบัติ

451 นางสาวปรารถนา พันสีมา

452 นางปยะนุช เวชชะ

453 นางสาวพราวฟา หมายสุขกลาง

454 นางพัชรินทร พึ่งสุข
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน455 นางพิมพอัปสร โอษะคลัง

456 นางภัทรีพร ภูมิฐาน

457 นางมลิวรรณ ชูศรีทอง

458 นางสาวมุตา รัตนาแพง

459 นางสาวรจนี หมั่นตรวจ

460 นางสาวละมัย เมาศรี

461 นางวนิดา สายโรจน

462 นางวีนา ขามชวง

463 นางสาวสมพร ปยมาตย

464 นางสิริรักษ วรรณลา

465 นางสุรีภรณ จําปาหาร

466 นางสาวอรพรรณ โคนตาล

467 นายยุทธศักดิ์ ใจแกว

468 นางกาญจนสุดา ไกรยวงษ

469 นางสาวจารุวรรณ บุญจอง

470 นางจิตตาภัทร บางโท

471 นางสาวธัญธิดา แกนไชย

472 นางสาวปญจรัตน พันธเหนือ

473 นางสาววิจิตรา ดวงเสนา

474 นางสริญญา ไชยราช

475 นางสาวสายทอง มานะดี

476 นางอรณิชชา อินทวงศ

477 นางอิสรีย พันธเหนือ

478 นายสิทธิโชค ปราสาร

479 นายสุเมศ วิเศษภักดี

480 นายเสถียร บรรจมาตย บิลโภชน

481 นางสาวกฤษณา ซากลม

482 นางสาวจันทรเพ็ญ ชินคํา
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน483 นางสาวนภสร พรมวงศ

484 นางสาวนภาจรัส พรมรี

485 นางบังอรศิริ ปตกพงศดํารง

486 นางพรเพ็ญ โพดาพล

487 นางเยาวพา จันทรบุตร

488 นางสาวศุภนัชญา กางการ

489 นางสาวสุนิสา ยุคะลัง

490 นายเทพอินทร เสนียวงศ ณ อยุธยา

491 นายธนพล วิมลวรรณ

492 นายปรเมษฐ นามชู

493 นางสาวสุนันทินีย อัครปะชะ

494 นายเฉลิมรัฐ โพธิกุล

495 นางสุภาภรณ คูนาเอก

496 นายชอบธรรม ปองดี

497 นายทินภัทร บูรณปทมะ

498 นายบัณฑิต เกษตรสิงห

499 นายปจจยะ นพวิง

500 นายภูวนาท พลเยี่ยม

501 นางสาวกรุณา ศรีสุลัย

502 นางบรัศณีย อยูดี

503 นางสาวปยะรัตน สินธุประเสริฐ

504 นางสาวพินทนรา มโนกิจอุดม

505 นางสาววีรยา ทิพชัย

506 นางสาวศินีนาฎ ทิพสอน

507 นางสาวกมลชนก ขันตี

508 นางสาวธัญธร รัตนวัฒนาสิน

509 นางสาวพรธิชา สัตนาโค

510 นางพัทธวรรณ ศิริเจริญกิจ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน511 นางสาวเพ็ญพักตร หระดี

512 นางสาววันเพ็ญ พูลเพิ่ม

513 นางสาววิลาสินี บุญประจักษ

514 นางสาวสุภัสสร บุญสินชัย

515 นางสาวอริสา ชวยเกิด

516 นายณัฐวุธ มณีขาว

517 นายปรินทร สุทธิประภา

518 นายพิสิษฐ ชุมสินเรืองชัย

519 นางสาวกชพร นะราธร

520 นางสาวกุหลาบ พลเยี่ยม

521 นางสาวเกวลิน ทองสิน

522 นางสาวจริยา รัตนวงค

523 นางสาวชญานิษฐ เสนาะพิณ

524 นางสาวชลิดา สุริโย

525 นางสาวญาณิศา มหกิจเดชาชัย

526 นางสาวณัฐณิชา อัครภัทรวงศ

527 นางสาวธัญญาภรณ จิระโชติจารุภักดิ์

528 นางธิดารัตน ชูศรี

529 นางนิตยา มลาวาสน

530 นางนิภาพร มณีขาว

531 นางบุษบา นครเพชร

532 นางปยนันท เขตเจริญ

533 นางสาวปยนันท อนันตภักดิ์

534 นางพนิดา พองเสียง

535 นางสาวพรพิรุณ เกษมศิริ

536 นางภัททิยา เฮี้ยนฮะ

537 นางยุพิน นุชิต

538 นางรติยา หมซาย



- 39 -

ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน539 นางสาวรัญจวน แสนจันทร

540 นางวาริศรา พงคชยุดา

541 นางวารุณี ชูแกว

542 นางวาสนา ธรรมโร

543 นางศตนันทน ประมวล

544 นางศิรินภา กองสิงคูณ

545 นางสาคร มาตภาพ

546 นางสาวิตรี พินิจจันทร

547 นางสาวโสภาพรรณ จตุหงษ

548 นางอณุรี ตอพรหม

549 นายสัจจพจน ควงสมัย

550 นางสาวกรรณิกา ศรีษะเกษ

551 นางสาวจุฑามาศ จวนสาง

552 นางพรทิวา ไตรผักแวน

553 นางพุทธา วิเศษภักดี

554 นางสาวภรณเพชร พุทธาทอง

555 นางสาวมธุรดา โพธิ์อามาตร

556 นางสาวศิริวรรณ โคตุระพันธ

557 นางสาริณี สุวรรณธาดา

558 นางสาวสุรีรัตน กมลชู

559 นางเอมอัชนา ราชติกา

560 นายภานุพงศ เสมเหม็น

561 นางสาวขจีไพร ไชยฮะนิจ

562 นางจงจิต แวงวรรณ

563 นางจริยา ศรีแถลง

564 นางสาวณัฐญา ทนุวรรณ

565 นางสาวธนัชพร วรรณทิพย

566 นางนันทิยา วรรณชาติ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน567 นางบุญรัตน เกตุวร

568 นางเพ็ญจันทร แกวนาทม

569 นางมัทนา เวียงนนท

570 นางยุภาพร บุญประจักษ

571 นางยุวดี สมบูรณพันธ

572 นางรัตนา ภูมิกระจาง

573 นางสาววรรณวิการ ทวีนันท

574 นางสาววรสุดา ทองรักษ

575 นางวัชรี สุริยะ

576 นางสาวศิรินภา พลเยี่ยม

577 นางศุภรัสมิ์ โพดาพล

578 นางสาวสกลรัชต รัตนแสง

579 นางสาวสมปอง นามนาเมือง

580 นางอรทัย ไชยสุข

581 นางสาวนริศรา บุตรโชติ

582 นางประภาพร คําอุดม

583 นายไมตรี พุทธาทอง

584 นายอธิวัฒน อุนพิกุล

585 นางสาวขวัญปริญชญ แสงมุข

586 นางจริยา ประเสริฐสังข

587 นางสาวจิรวรรณ รัตนมณีรัศมี

588 นางสาวณัฐชา สิริปราชญา

589 นางดวงฤทัย วันทองสังข

590 นางสาวถนอมจิตร พรมเกตุ

591 นางนิภาภรณ ชลสาร

592 นางนิรมล ทองนาเมือง

593 นางสาวบังอร ชมเวียง

594 นางสาวบุญเรือง โคตรคํา
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน595 นางสาวปรียานุช เกษสกุล

596 นางพรสวรรค ฉลองกิตติศักดิ์

597 นางสาวภาชินี แดงชอบกิจ

598 นางรัชนีกร สรอยสิงห

599 นางศุภิศา บุญปก

600 นางสวัสดิ์ วุฒิยา

601 นางสายใจ สีหาบุญมาก

602 นางสายสุมนต บุญบุงทอง

603 นางสาวสุพิชฌาย ผลจันทร

604 นางสุพี ชางมวง

605 นางอรพิน ดวงมาลา

606 นางสาวออมจิต พลเยี่ยม

607 นางสาวอารียา สกุลศรี

608 นางสาวดุษฎี บุตรพรหม

609 นางวรินทร ศรีโททุม

610 นางสุภาพรรณ เวลุนารักษ

611 นางทองทิพย ไตรมณี

612 นางวงเดือน เอี่ยมกมล

613 นางสาวศิริรัตน แสงเฉวตร

614 นางสาวอรดี ปาโส

615 นายขวัญ คงสนาม

616 นางสาวกษวรรณ เทียมวงค

617 นางนวลฉวี จันทดวง

618 นางวรัษฐา ธิภาศรี

619 นางวิภาดา ปาลศรี

620 นายจุลานนท พิมแพนไชย

621 นางจารุพร แสนสุด

622 นางจารุวัฒน สิงจานุสงค
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน623 นางประไพพร จันทรศรีชา

624 นางสาวภัทราภรณ แกวจันทร

625 นางริพรภาดา กันหาจันทร

626 นางลักษณา พรมสอน

627 นางวาสนา คามวัลย

628 นางศิริรักษ โคตรทาน

629 นางสาวสุพัตรา คามบุศย

630 นางกลิ่นนภา วิมลวรรณ

631 นางสาวตรึงตรา โพธิ์อามาตร

632 นางปทุมรัตน แสงสังข

633 นางปยะนุช บุญวิเศษ

634 นางสาวพรสวรรค เหลาเมือง

635 นางพุทธา ชาญเฉลิม

636 นางมาลัย ใจวงษ

637 นางสาวศิริพร ศรชัย

638 นายชัยวัฒน กัญญาคํา

639 นางสาวปยะนุช ศรีปดถา

640 นายศรุตน หิรัญโชติ

641 นายสุวัฒน ชํานาญ

642 นางณัฐยา เจียมทอง

643 นางดวงจันทร เขตเจริญ

644 นางธัญพิมล เจริญนนท

645 นางปทมาวดี บุงทอง

646 นางสาวพิทยาภรณ ศรีคําภา

647 นางสาวพิมรัตนา สมหวัง

648 นางเยาวลักษณ พลเยี่ยม

649 นางละอองดาว ยอดศิริ

650 นางละเอียด ชํานาญ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน651 นางวราพร ประมังคะตา

652 นางวิภาพร จันทนาม

653 นางอภันตรี วงศจําปา

654 นางสาวอาภาพร พรมโนภาศ

655 นายนิวัฒน สุดชารี

656 นางสาวจุฑาภรณ กัญญาคํา

657 นางดวงดาว วงศอาจ

658 นางสาวนัฏฐพร พรหมบุตร

659 นางสาวบาจรีย เมืองสนาม

660 นางเบญจมาศ นามเพ็ง

661 นางปราณี เศษโถ

662 นางพีรนุตริ์ ศรชัยเลิศสกุล

663 นางภาศิริ วงษแข

664 นางสาววิชชุดา จําปามาศ

665 นางสาวสุภาวดี สมทรัพย

666 นางเจียมจิตต ธุระกิจ

667 นางศิริญา แสงเสน

668 นายพงศกร   ทันตวิวัฒนานนท

669 นางสาวณัฐณิชา  กิตติพิบูลย

670 นางสาวปุณภิลาส  ปริตรศานติก

671 นางยุพดี ยิ่งคําแหง

672 นางสาววราภรณ สืบชมภู

673 นางวิชนี พลคชา

674 นางสาววิภาดา แกวสะอาด

675 นางสาวศศิภา  ตัณฑวิรุฬห

676 นางศิริพร ศิริวงศ

677 นางสายนิน ชินบุตร

678 นางสาวสุภาวรรณ ศรีโยธี
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน679 นางสาวอัญชนา เสนหดี

680 นายชาญชัย พิมดี

681 นายทวีศักดิ์ ออนสี

682 นางสาวขจีพรรณ คําศรี

683 นางจิตรานุช ไพรจันดา

684 นางสาวฐัติมา คําสวนจิก

685 นางสาวนันทิยา นนทภา

686 นางสาวสุภัทรินทร พฤกษชาติ

687 นางแสงจันทร เตชะปรีชาพงษ

688 นางสาวหทัยรัตน ปจมนต

689 นางสาวอัชฌามณี ศรีหะวงค

690 นางสาวกรรวี เฮืองคําใส

691 นางชุติมา มาตผล

692 นางสาววัชรากรณ ธรรมขันธ

693 นางปริชาติ ออนพุทธา

694 นายฉันทพัฒน สิทธิศาสตร

695 นายธนวัฒน ศรีพลัง

696 นายปยเชษฐ จตุเทน

697 นายภมร กงภูเวศน

698 นางกรองจิต วลัยศรี

699 นางสาวกันตาภารัตน อวนศรีเมือง

700 นางขวัญฤดี ไชยลาภ

701 นางสาวขวัญฤทัย สนิท

702 นางสาวจิราภร ขันการไร

703 นางสาวจิราภรณ บูรณะพล

704 นางสาวชนานันทร มณีกัญย

705 นางณัฏฐิยา ประวันเนา พรสุวรรณ

706 นางสาวธิติพร ตรีกุล
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน707 นางสาวนริศรา หรสิทธ์ิ

708 นางสาวนัฏยา เห็มสัตย

709 นางสาวนันทนภัส ลภัสจิรทีปต

710 นางสาวนาฏนรี บุญปก

711 นางสาวนีรนุช บุญปก

712 นางปรีชญา ระกิติ

713 นางปยนันท เวชกามา

714 นางพรพิไล ทองเอนก

715 นางสาวพรรณิพา แกวต้ังขึ้น

716 นางพุฒิพร ศิลาวรรณ

717 นางมณี อูปแกว

718 นางสาวยุพา จันประทักษ

719 นางศิรินภา รักสัตย

720 นางสุมาลี ปตลา

721 นางสาวสุรีภรณ แกวขอนแกน

722 นางสาวอังคณา รุงสมทรัพย

723 นางสาวอังคณิต รุงสมทรัพย

724 นางอุบลรัตน กาญจนประดิษฐ

725 นายเอกรินทร สุวรรณกูฏ

726 นางกรกานต กระเดา

727 นางสาวนาถยา ภูมิประเสริฐ

728 นางประยูร สัมภวะผล

729 นางพิมพนิภา มิ่งบุญ

730 นางมนัสนรินทร ประเสริฐสังข

731 นางสาววลินดา หลักกําแพง

732 นางวิลาวรรณ ตริสกุล

733 นายเจตนสฤษฎิ์ เสนารัมย

734 นายนราธิป ดวงประทุม



- 46 -

ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน735 นายฤทธิชัย ศรีระยศ

736 นายวรวิทย คําทัพ

737 นายวีรศักดิ์ ฮะยงยุทธ

738 นายอภิวัฒน ปจมนต

739 นายอุไร พลเยี่ยม

740 นางฐิติรักษ อินทรโคตร

741 นางนาฏอนงค เจริญวัฒนาวาณิชย

742 นางนิธิกาญจน เพียสาร

743 นางสาวเปรมยุดา เศษจันทร

744 นางสาวพลอยไพลิน อินทรเหลาใหญ

745 นางมณฑิรา พลเยี่ยม

746 นางสาวศศิธร ศิลปศักดิ์

747 นางสาวสาริมา ไฝดง

748 นางอาภรณ นอมระวี

749 นายเกรียงไกร ศรีวิลัย

750 นางสาวชลเนตร ประเสริฐสังข

751 นางอิสรียรัช พลเยี่ยม

752 นายธราพงษ ชนะวงศ

753 นางรัชนี ระดา

754 นางละออง บุตรศาสตร

755 นางจิราพร กําหอม

756 นางธิดารัตน รองไชย

757 นายพงษศิริ เผาภูธร

758 นายวัฒกะ ชาวสวน

759 นางกุสุมาภรณ วิริโยคุณ

760 นางณัฐภาวิณี รัตนชัยฤทธิ์

761 นางสาวทิวากร ภูมิพันธ

762 นางสาวบุชรา ไชยแสง
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน763 นางบุษบา สมบัติศรี

764 นางปยนุช พลเยี่ยม

765 นางพัชรา ชาชิโย

766 นางสาวภัสรา สังฆมณี

767 นางสิรินี ปวงสุข

768 นางสาวสุธาทิพย ธานี

769 นางอาภัสรา ธรรมสาร

770 นางสาวธนมัย สุขสําโรง

771 นางสาวธิราวรรณ จันทรบุตร

772 นางสาวภควดี มีหนองหวา

773 นางสาวภัทรพร ภูมิชัยโชติ

774 นางสาวอรวรรณ จันทบ

775 นายอิสรานุกฤต เย็นวัฒนา

776 นางสาวกรรณิการ รัฐวร

777 นางสาวจรินทรพร ธนโชติสกุลวานิช

778 นางจันทนา ปุนนะรา

779 นางพิชญา พลเยี่ยม

780 นางสาวสุขุมา วงศคําจันทร

781 นางสุดา สุขสุวรรณ

782 นายเกรียงศักดิ์ ศรีกลาง

783 นางกัญญาณัท ศรีทอง

784 นางจตุพร กองปดชา

785 นางสาวซารียา บวมขุนทศ

786 นางสาวนุชกานต กุลกิจ

787 นางสาวอุมาพร ศรีชนะ

788 นายจักรกฤษ โสภาวนัส

789 นายสุปญญา ไชยยนต

790 นางกมลรัตน ไชยยนต
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน791 นางสาวกาญจนา ธานีวรรณ

792 นางสาวชลณรรฐ สืบศรี

793 นางบุรี จันทรฟาเลื่อม

794 นางสาวมลฤดี พรมชาติ

795 นางสาวลัดดาวัลย คําพันธ

796 นางวัลลาลักษณ พลซื่อ

797 นางสาวอนุสรา จันทะโยธา

798 นางชฎาภรณ เผาภูธร

799 นางสาวบุษราคัม สอนโพธ์ิ

800 นางสาวฝนทิพย กุลกิจ

801 นางสาววชิราภรณ ภูมิผักแวน

802 นางสาวหยาดพิรุณ ลมวิชัย

803 นางอังคณา โสโพธิ์

804 นายศุภสัณห สวัสดีนฤนาท

805 นางสาวณฐกานดา ตรีกุล

806 นางสาวผุสดี กุลสุวรรณ

807 นางสาวพัทธฤทัย ศรีดารา

808 นางสาวศิรดา ฉายศิริกุล

809 นางศิวพร ศรีหาตา

810 นางเสาวคนธ พุทไธสงค

811 นางสาวจุฑารัตน ภูนาคพันธ

812 นางสมหมาย คําชาลี

813 นายสิทธิพร สายชมภู

814 นายเชษฐา กุลสุวรรณ

815 นายพิสิษฐกร โพธิ์ศรี

816 นายวัชรพล ธนะขวาง

817 นายศักดินนท เวฬุวัน

818 นายอภิชาติ ผานไชย



- 49 -

ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน819 นางเจริญกิจ ไชยพิมพ

820 นางสาวชื่นนภา คมขํา

821 นางสาวธนกร มั่นตะคุ

822 นางสาวนริศรา ศรทรง

823 นางสาวลักษณา วงศทิพย

824 นางสาวอานนท วิชาคุณ

825 นายไพรสณฑ จิตตนิยมบุญ

826 นายศุภชาติ สมมาตย

827 นายสุนทร สาระภักดี

828 นายสุวัฒน กัญญาคํา

829 นายอภิชาต ประถมบุตร

830 นางขนิษฐา เจริญนพกิจ

831 นางสาวขวัญใจ ไชยพลงาม

832 นางสาวจันทรา จันทรหา

833 นางจิรายุ สุพรรณผิว

834 นางใจดาว ศรีสุราช

835 นางสาวทักษภร โปรงสูงเนิน

836 นางธัญชนก แฝงจันดา

837 นางสาวนภัสภรณ เชิงสะอาด

838 นางผกากาญจน ศุภรจิตตโศภิน

839 นางสาวพรรณี วุฒินันทชัย

840 นางละมุล วิเศษปสสา

841 นางสังวาลย พันมะวงศ

842 นางสาวสุนี โวหารกลา

843 นางสาวสุพักตร ศรรักษจรัส

844 นางสุภาพ เหลาสุโพธิ์

845 นางอภิรพร จันทรขอนแกน

846 นางสาวอังคณารัชต วงคคําตัน
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน847 นางมยุรี ถนัดคา

848 นายจรุวัฒน รัฐกิจ

849 นายเฉลิม หงษสุด

850 นายเฉลิมพล พันธุพาณิชย

851 นายทวีพงษ จรบุรมณ

852 นายประเทือง ธงศรี

853 นายพงษอนันต ตลอดพงษ

854 นายพละ พลวุฒิ

855 นายวุฒิไกร จุลวงษ

856 นายอนุวัฒน บุญลาด

857 นางกชพร ไกยสินธุ

858 นางสาวกัญญณัช อรจันทร

859 นางกุลิสรา พืชสิงห

860 นางจิราภรณ สืบเมืองซาย

861 นางสาวฐิตารีย คมสันต

862 นางนันทัชพร แกวจันทร

863 นางบุญตา นงนวล

864 นางบุษดี ภาระบาล

865 นางสาวปนัดดา ดงขันตี

866 นางปราจิต พันธุพานิชย

867 นางสาวปยะดา พนมเขต

868 นางเพ็ญนภา ปญยาง

869 นางแพรชมพู สุขณะล้ํา

870 นางภัทรา ผือโย

871 นางสาวภาวดี ทีตอ

872 นางสาวมะลิวัลย สุทธิประภา

873 นางสาวมัชฌิมา ชารีวรรณ

874 นางยุวดี คูกระสังข
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน875 นางสาวรัตติกาล ภูมิเขตร

876 นางสาววราภรณ สังวะลี

877 นางวริษา พรรณลา

878 นางสาววัชรินทร เชิงสะอาด

879 นางวารุณี หงสทองคํา

880 นางสําราญ สมัครวงศ

881 นางสุจิตร แพนศรี

882 นางสุจิตรา ปนะเต

883 นางสาวอรุณรัตน โทวรรณา

884 นายเฉลิมเกียรติ ยินดีมาก

885 นางสาวทิพยธนัณญา คําจันทร

886

นางเปรมฤดี ภวภูตานนท ณ 

มหาสารคาม

887 นางพิมพพิศา ทุมดี

888 นางศิริรัตน วงษาเวียง

889 นางอรพินท จันทคัต

890 นายศรากร โรจนกร

891 นายอดิศักดิ์ ขันธิราช

892 นางวรรณวิภา ลําพองชาติ

893 นางวรรณา กุลชาติ

894 นางวิสาขา ไชยหะนิจ

895 นางสรินยา สุวรรณ

896 นางสุปราณี ปะละโท

897 นายวิรัช ไชยประทุม

898 นางดรุณี พัฒนาศูร

899 นางนิตยา วรรณโชติ

900 นางสาวอิสรีย สุวรรณศรี

901 นายภานุพล บุตรวงศ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน902 นางพัฒนพร แสนหินบูรณ

903 นายธีระวุฒิ กิจมานะ

904 นายรณฤทธิ์ อุนพิกุล

905 นางสาวดารุณี โมฆรัตน

906 นายกิตติศักดิ์ สงวนแพง

907 นายวิชยา ชุมชื่น

908 นายอภิรัฐการ ชํานาญเอื้อ

909 นางเกศสุดา พัฒนเทียรฆ

910 นางสาวจันทรวาล ปราสาร

911 นางวิไลพร สมบูรณ

912 นางศิตานันท เพียส

913 นายพรชัย เนตรวงษ

914 นายสาธิต ชมภูวิเศษ

915 นายอุทัย ศิริโสภณภิวัฒน

916 นางจันทรจิรา กระอาจ

917 นางจารุณี บุญคงที่

918 นางสาวแจมจันทร แสงสุรินทร

919 นางนวลฉวี ณ รอยเอ็ด

920 นางนันทนา ไตรทิพย

921 นางยุพดี รวมรักษ

922 นางรุงทิวา นุศาสตรสังข

923 นางสาวอภิญญา จันทคัต

924 นายชัชวาลย นอยสุวรรณา

925 นายครรชิต นามไพรสันต

926 นางพิชชาอร พลาบรรณ

927 นางสาวรุงฤดี ศรีชัยวาน

928 นายธานี ศรีสองเมือง

929 นายสรัญกริช นามไพร
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน930 นางสาวนงคพงา นาสมตึก

931 นางสาวพวงผกา พิชัย

932 นางพัชรี แกวคําลา

933 นางอังศุภรณ ทองไพบูลย

934 นางจิติมา สรอยคํา

935 นางสาวนิภาลัย สายตรี

936 นางพนมพร นามไพร

937 นางสุมาลี วงศคําจันทร

938 นายเพิ่มพล ทองไพบูลย

939 นางจรัสศรี เตียงเฉียง

940 นางสาวนภาภรณ นอยผา

941 นางสมทรัพย ฤทธิขันธ

942 นางดัชนีกรณ แจมสุวรรณ

943 นางนงคเยาว วงษชาดี

944 นางกานตรวี สมดี

945 นางวิไลวรรณ ซอหนองบัว

946 นางสาวศรัญญา ศรีบุญเรือง

947 นางสาคร สงวนรัตน

948 นางอัจฉราภรณ ชํานาญจันทร

949 นายศักดิ์ชัย ทุมมาศ

950 นางจันทรเพ็ญ คํามะสอน

951 นางปราณี ยอดนารี

952 นางสาวพิมพพร ทอนมาตร

953 นางสาวอุมาพร โพธิสาร

954 นายทองเลื่อน บุญญาธิพิทักษ

955 นายธวัชชัย อินธิสาร

956 นางสาวจุฬาภรณ บุญโพธิ์

957 นางวิมลลักษณ พิษณุแสง
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน958 นางอําไพ ลาหลาเลิศ

959 นายสวัสดิ์ โคตะยันต

960 นายสัญญา แกวลาน

961 นายอรุณ ซอหนองบัว

962 นางจารุณี อสิธารานุสรณ

963 นางสาวพัชรินทร โพธิ์คลัง

964 นางวัชราพร ภักดี

965 นางเตือนใจ อรุณดี

966 นางลัดดาวัลย อามาตย

967 นางลาวัลย บาลศิริ

968 นางสาวสุชาดา สุคําภา

969 นายวุฒิพงษ รังไสย

970 วาที่รอยโท สุเทพ หมื่นแสน

971 นายจักรกฤษณ สูงรัง

972 นายสงกรานต ฤทธาพรม

973 นางจันทจร ศรีบูรพา

974 นางพณาพร แสนมหาไชย

975 นางยุพิน หมื่นแสน

976 นางสุเพ็ญณี สงเสริม

977 นางสาวนาตยา บัวศิริ

978 นางรําไพ ศรีพลัง

979 นางสาวเสาวภา สมอาษา

980 นายอภิชาติ สิมงาม

981 นางสาวกนกนุช โนภาศ

982 นางละมุล หันตุลา

983 นายเดช ผลไม

984 นายธีรธร มธุรัญญานนท

985 นางเกษร ศรีธรรมมา
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน986 นายทรงพล สุวรรณศรี

987 นางอมรรัตน อารีเอื้อ

988 นางสาวเกสรา ขามสนั่น

989 นายฉัตรชัย ใจกลา

990 นายธีรธวัช พิมพวงค

991 นางจุฬาลักษณ ใจกลา

992 นางประไพ ดานพงค

993 นางสาวมณีรัตน จันทโคตร

994 นางสุภาพร ประเสริฐสังข

995 นางอรพิน ใจแกว

996 นายวรวุฒิ เพชรไพร

997 นางจันทร บุตรพรม

998 นางถาวร ประชานันท

999 นางนันทนลิน บรรจโรจน

1000 นางอําพร สิงหาทิพย

1001 นายกนก เวียงสมุทร

1002 นายศิริชาญ ขามชู

1003 นายสัมฤทธิ์ ศรีประทุม

1004 นางสาวกุลธิดา สรางโศก

1005 นายจงรักษ ประสาร

1006 นายวิเชียร โพธิจักร

1007 นางเตือนใจ ศรีประทุม

1008 นางทิพพร ชูศรีทอง

1009 นางสาวธนาภรณ สรรพวุธ

1010 นางนวลจันทร ชมภูจันทร

1011 นางพันทิพย นีระพันธ

1012 นางมาลัยพร บุตรศาสตร

1013 นางสาวลภัสรดา คําภูเลิศ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1014 นางสาววชิราภรณ ลับภู

1015 นางกฤตยา จันทรดงยาง

1016 นางสาวพินิตา ปวงสุข

1017 นายณรงค แดนนาสาร

1018 นางศรัณยพัทธ วัชรโภคานนท

1019 นายชัยยง ฝากาบล

1020 นายบุญทัน จตุเทน

1021 นายสมคิด โภคสมบัติ

1022 นายสมชาติ เนินแสง

1023 นายสุริยา อรุณภาทิพย

1024 นายอลงกรณ พิสิษฐรัชชานนท

1025 นางสาวกมลทิพย หงษขาว

1026 นางจตุพร สารบรรณ

1027 นางจารุนันท มามั่งคั่ง

1028 นางจิราภรณ เอกโชติ

1029 นางชนกเนตร รัตนวงศ

1030 นางธิดาวรรณ หมั่นนันท

1031 นางนฏพร คําพรมมา

1032 นางประดิษฐ สิงหากัน

1033 นางประยงค ทิพมณี

1034 นางพรทิพา พะยอม

1035 นางสาวพัชรินทร วงษจันดา

1036 นางมณีวรรณ สายรัตน

1037 นางสาวรัชฎาภรณ อาจสารมนต

1038 นางศุภรัตน วิเทห

1039 นางสวรรคพร สงวนรัตน

1040 นางสายฝน อนันตภักดิ์

1041 นางอรุโณทัย พรมไชยา
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1042 นายชัยกฤต ตระกุลมงคล

1043 นางจุฑารัตน เข็มจริยา

1044 นางบุญวัน ศิริแสง

1045 นางเยาวมาลย รัตนเถรา

1046 นางสุนีระนุช พิสิษฐรัชชานนท

1047 นางสาวพัชรินทร โยชะออน

1048 นางสาวณัฐนันท ศรีคําแซง

1049 นางสาวดวงพร ธิโกษี

1050 นางสาวทองหลาง ประชาโชติ

1051 นางสาวธาราพร บวมขุนทศ

1052 นางบัวลม เนินแสง

1053 นางสาวเพียงเพ็ญ เทพโอภาส

1054 นางยุทธนา โยชนเมืองไพร

1055 นางวีรวรรณ จันทิตย

1056 นางสาวสุกัญญา โคตรวงค

1057 นางทับทิม เสาะใส

1058 นายศุภชัย ไชยรัตน

1059 นายวิชิต นามลักษณ

1060 นางสาวเจนจิรา อินธิแสง

1061 นางเบญจวรรณ วัฒวิเศษ

1062 นางกุสุมา จันทรวิภาค

1063 นางคําพรวน วิลาจันทร

1064 นางเพ็ญศรี ใจยาว

1065 นางมนันยา วโรรส

1066 นางศศิธร ไพรสณฑ

1067 นางสาวนุจนาถ ขวาไทย

1068 นางมยุรี สมอาษา

1069 นางปางเพชร ศรีพฤกษภูมิ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1070 นายวิระ คําแกว

1071 นางศุจิรัตน เปานาเรียง

1072 นางสมปอง ศิริพันธ

1073 นางสาวสุดารัตน ศรีทอง

1074 นายอินทนนท อินทนพ

1075 นางรจนา จันทรวารี

1076 นางอนึง อวนวงศ

1077 นางอัจฉราวดี บุญวิเศษ

1078 นายเอกทัต ประทุมชาติ

1079 นางเฉลิมศรี นามลักษณ

1080 นางศิรดา ศรีชะตา

1081 นางหนูเทียน ภักดีแกว

1082 นางสาวอาภิสรา ประทุมขันธ

1083 นายสมชาย บุญเหล่ียม

1084 นายมานะ ศิริเลี้ยง

1085 นางชออัจฉรา จตุรโพธิ์

1086 นางบุษบา แกวคําลา

1087 นางประกายวัลย มณีกัญญ

1088 นางประพาภรณ ศิริเลี้ยง

1089 นางภาราดา สีลาโส

1090 นายศิริ สุริโย

1091 นายเอนก นาโพนงาม

1092 นางกุลทรัพย ลุนนี

1093 นางสาวนิตยา บุญรักษ

1094 นางนิติพร หานนท

1095 นางไพลิน มั่งคั่ง

1096 นายพิทักษ โทนหงสา

1097 นายวิชัย พลเมือง
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1098 นางจิตติมา พลเมือง

1099 นางทองงาม สุดสน

1100 นางนภาพร กลางเอก

1101 นางสุภาวดี เจริญนนท

1102 นายกาลเวลา ดังกอง

1103 นายเกียรติพล คําภู

1104 นางสาวสุรัชฎา โยคะสัย

1105 นางอรุณี สุทธิบาก

1106 นายทวีศักดิ์ ลุนนี

1107 นายประมูล จันนะรา

1108 นายยุทธดนัย อักษรวิลัย

1109 นายวุฒิชัย สิงหบุตรา

1110 นางเยาวลักษณ คําโนนงิ้ว

1111 นางรวงทอง ดังกอง

1112 นางวิภาพร บริโปร

1113 นางสาวอัญชนา ตําแยโย

1114 นายกฤษณพงษ พิศวงปราการ

1115 นายคําพันธ บุตรพรม

1116 นายสุพัฒน วิเศษวงษา

1117 นางอมรพรรณ แกวคําไสย

1118 นางเอื้อมพร แสนอุบล

1119 นายไทยรัฐ ทองไพบูลย

1120 นายเนติ สายเชื้อ

1121 นายพิทักษศักดิ์ ปรินแคน

1122 นายสุรเดช อรุณปรีดิ์

1123 นายอดิศักดิ์ ระกิติ

1124 นางบัววรณ คงสวัสดิ์

1125 นางสุกัญญา สิงหทอง



- 60 -

ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1126 นางสาวสุรางคณา คงเสือ

1127 นางอนงค นาเมือง

1128 นางสาวอรนุช บุญสองช้ัน

1129 พันจาเอก กิตติศักดิ์ วงษแสน

1130 นายณัฐพงษ ศิลาเหลือง

1131 นายไตรภพ ภาวะพจน

1132 นายประจันทร ปุยพลทัน

1133 นายวิชิต มูลมิรัตน

1134 นายสุพงษ ทองวิเศษ

1135 นางจิราวรรณ ทุมแสน

1136 นางสาวดารัตนา วิถาทานัง

1137 นางถนอมขวัญ บุญเนตร

1138 นางทรงเพียร สิงเคา

1139 นางบุบผา พุกพิลา

1140 นางพาฝน ทาสระคู

1141 นางอมรรัตน คํามณี

1142 วาที่รอยตรี วรงค คําสวาสด์ิ

1143 นางรัตนากร อาจหาญ

1144 นายธีระนัย นาทสีทา

1145 นายประพันธ มังสระคู

1146 นายยุทธนา มณีแผลง

1147 นางสาวกิตติธัญณัฐ พรธณัฐวิชชากร

1148 นางสาวคณาพร อาจหาญ

1149 นางชรัญญา เขียวสระคู

1150 นางสาวณิชารัศม ดนัยโรจนนิธิ

1151 นางมะลิดา วิเศษวงษา

1152 นางยุพิน นุชนารถ

1153 นางลีลาวดี จวงพลงาม
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1154 นางศรีสุวรรณ ปุยพลทัน

1155 นางศุภวัลย แกวสวนจิก

1156 นางสดศรี เคนสุโพธิ์

1157 นางสาวสุนทรียพันธ ออนสีแดง

1158 นางสาวสุปราณี เหลาปญญา

1159 นางสุภาพร สัมฤทธิ์

1160 นางกนกวรรณ แสวงแกว

1161 นางรัตนาวดี นาทสีทา

1162 นางศิริเพ็ญ เพชรดี

1163 นายมานิต แกวพลงาม

1164 นายสมภพ โลเกตุ

1165 นางสาวณัฐติยาภรณ พูลภูงา

1166 นางธนิดา พิมพพานิช

1167 นางนุตประวีย ปรินแคน

1168 นางบุญเรือง มาลัย

1169 นางสาวพชระ มาตยสาลี

1170 นางสาวพิมลวรรณ สุดชารี

1171 นางสาววราวรรณ เสมา

1172 นางสุจิตรา หงษศรี

1173 นางสุวรี สายุทธ

1174 นายเอนกนันท ชื่นชม

1175 นางสาวชาครรยา สายเชื้อ

1176 นายสุคิด มาแสวง

1177 นางสาวกัญญาภรณ พะลัง

1178 นางแฉลม ทองไพบูลย

1179 นางพรรณทิพา พลภูงา

1180 นางยุพา ศรีสนาม

1181 นางรุงนภา คลายหนองสรวง
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1182 นางสาววัลยลิยา กันยารัตน

1183 นางวาสิฏฐี ขันเงิน

1184 นางสออน โลเกตุ

1185 นางอุบลรัตน มังสระคู

1186 นางวนิดา นนตะพันธ

1187 นายยุทธกร เนตรถาวร

1188 นายวิบูลย ทนงยิ่ง

1189 นางกาญจนา เกตุคํา

1190 นางจุรีรัตน โยทาวงษ

1191 นายเกียรติศักดิ์ ประเสริฐสังข

1192 นายเฉลิมชัย คําสุเรส

1193 นายเฉลิมพล พฤษกรรม

1194 นายณรงค คําโนนงิ้ว

1195 นายทวีศักดิ์ ลีแสน

1196 นายนิติพัฒน ทินบุตร

1197 นายพนมพร นิลผาย

1198 นายวรเมธ บุญสงค

1199 นายวิม เหมโส

1200 นายวิระพงษ ตาลทรัพย

1201 นายสนิษ สารพัฒน

1202 นายสมหวัง ดิษเจริญ

1203 นายสันติ ธรณี

1204 นายสุทัศน เกตุคํา

1205 นายสุรพงศ เพ็งมาลา

1206 นางไกรษร ชายสวัสด์ิ

1207 นางจิระภา โพธิ์แหบ

1208 นางเจนจิรา คําโนนงิ้ว

1209 นางนารี โพธิจักร
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1210 นางพิกุล บุญขันธ

1211 นางเพ็ญนภา ศิลาวรรณ

1212 นางวรรณี จําปาขันธ

1213 นางอรุณ ทิพประมวล

1214 นางจุลลดา เหมโส

1215 นางทัศนีย สีหานาม

1216 นางสาวนนทรัตน ฤทธิมนตรี

1217 นางสาวนฤมล นอยหลุบเลา

1218 นางนุชนาถ ตุลาโมกข

1219 นางเกษพร สุริโย

1220 นางสาวญาณิภัทร นันทชญาคุณ

1221 นางสาวอมรินทร ศักดิ์วงค

1222 นางสาวเอมวิกา ชิณมาตย

1223 นายพิทักษศิลป ศรีโซง

1224 นางสาวกันหา บุญปก

1225 นางเกษศิรินทร เพ็งมาลา

1226 นางจรัส พิชัย

1227 นางจุฑาทิพย ศิริอัฐ

1228 นางชวนพิศ มลาไสย

1229 นางทิพยไทย ประทุมภักดิ์

1230 นางสาวนวลจันทร อาทิตยตั้ง

1231 นางสาวนิภาพร อุดมโภชน

1232 นางเบญจวรรณ สาสิทธ์ิ

1233 นางประยงค พฤษกรรม

1234 นางพิศสมัย คําสุเรส

1235 นางสาวเพียงใจ บุญเวช

1236 นางภัสดาพร ไชยสิงห

1237 นางสาววราภรณ นันทวงศ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1238 นางสาวสุรางคนา แพงสาย

1239 นางสาวสุวิมล สอนศรี

1240 นายเฉลิมวุฒิ สุวรรณเวียง

1241 นายชินดนัย ระกิติ

1242 นายณัฐพงศ ทาไครกลาง

1243 นายพีรภัทร บุญชมภู

1244 นายยุทธชัย จิณฤทธิ์

1245 นายวัชรวรรณ เสนาดี

1246 นายสมจิต มณีฉาย

1247 นายอธิวุฒิ ทุมดี

1248 นางเกศินี โสภาไฮ

1249 นางสาวจันทพร ยาวะโนภาส

1250 นางเจตนา เวียนศรี

1251 นางสาวชลลดา อาทิตยตั้ง

1252 นางบรรจง สัตยรักษา

1253 นางสาวพรพิศ นิจกรรม

1254 นางสาวเพ็ญนภา กอเดช

1255 นางรัตนา ทินบุตร

1256 นางสาวสมร ศรีผาวงศ

1257 นายวิทยา เกื้อทาน

1258 นางนิติศาสตร สกุลพิทักษ

1259 นางละมัย วารินทร

1260 นางสาวแสงจันทร บุตรพรม

1261 นายจรัญู ทองเอนก

1262 นางกรรณิการ ชายพรม

1263 นางสาวเกษร เคหาบาล

1264 นางสาวพรรณทิวา โพธิ์สุข

1265 นางสาวสุรัตนา รัตนวงศ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1266 นางสาวกีรติกาญจน ดวงพระจันทร

1267 นางสาวเกศราวัลย โคตรสมบัติ

1268 นางจันทรฉาย เรืองบุญ

1269 นางบังอร อุทานัง

1270 นางรุงพิทยา หาญพละ

1271 นายจรูญ อุนทวง

1272 นายวัชรากร กุชโร

1273 นางธัญญรดา ศิวิแวน

1274 นางเนาวรัตน พัฒนะแสง

1275 นางสาวสุภาวรรณ ไกรแกว

1276 นายญาณกิตติ์ พิมพสิงห

1277 นายอลงกรณ โอฆะพนม

1278 นางนันทพร วิเศษวงษา

1279 นางรจนา หลวงสนาม

1280 นายณัชพล สีภูงา

1281 นายวัชรพงษ กมลเลิศ

1282 นายสมชาย สิทธิศรีจันทร

1283 นายสุเพียร สมนา

1284 นางสาวบัวบาน หลาหนูเมา

1285 นางสาวเบญจมาศ ธุระกิจ

1286 นางภิริสา ปานเนาว

1287 นางศิรินยา เดชะ

1288 นางสมปอง เชวงกูล

1289 นางอําไพ สิทธิศรีจันทร

1290 นางวันวิสา ไชยพารา

1291 นางสาวสุริญญา หลักคํา

1292 นายชานนท บําเพ็ญ

1293 นายปรีดี ขันโมลี
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1294 นายอนุลักษณ หลวงสนาม

1295 นางสาวจงจิตร มืดทัพไทย

1296 นางจุฑาทิพ พิกุลทิพยสาคร

1297 นางสาวณครดา พิหูสูตร

1298 นางสาววสุธิดา ศิริสาขา

1299 นายแกววิฑูรย กําหอม

1300 นายนริศ คมจิตร

1301 นายนิกร วิเศษปสสา

1302 นายปกรณเดช แพงดา

1303 นายมานิจ เขียวมะณี

1304 นายสมศักดิ์ บุดดาพันธ

1305 นางปยนันท คมจิตร

1306 นางรุงนภา ศรีโซง

1307 นางวนิดา เขียวมะณี

1308 นางสาวศจิภานันต พินยะพงค

1309 นางศิริวาท มุณีไชย

1310 นางสาวสุดารัตน ไชยสิทธิ์

1311 นายจิตกร ภูงาแกว

1312 นายชาญชัย อวนกันยา

1313 นายทองมี สมบูรณพันธ

1314 นายทินกร มะลิซอน

1315 นายเทอดพงษ โหมาศวิน

1316 นายธนวินท วลัยศรี

1317 นายนันทสมบัติ อักษร

1318 นายภูดิส มณีฉาย

1319 นายสมัย ชัยภูมิ

1320 นางสาวกฤติยาพร นิลนันท

1321 นางเกศ ชัยภูมิ
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ลําดับที่ หมายเหตุชื่อ  -  สกุล
ระดับดีเดน1322 นางจารุวรรณ สีหัวโทน

1323 นางสาวนิตยา มีจันทร

1324 นางนิลวรรณ อวนกันยา

1325 นางบัวพันธ หมอกมัว

1326 นางพิกุล นามไพร

1327 นางภัทรวรรณ วิสูตรรัตน

1328 นางรัตนาพร ศรีสารคาม

1329 นางสาววิชชุดา กิตติศรีวิชิตชัย

1330 นางศุทธินี เสาขุมเหล็ก

1331 นางสมยง พันมะวงศ

1332 นางสํารวย ตินนัง

1333 นางอนุรักษ หงษลอยลม

1334 นางสาวอภิญญา ทวยหาญ

1335 นางสาวเอมอร สิงหปอง

1336 นายกฤษณะ สุวรรณกูฏ

1337 นายยุทธพงษ บุญเจริญ

1338 นายอดุลย โคตบุตร

1339 นางกันทิมา ชาติธางกูร

1340 นางธนิตา อุบลบาน

1341 นางสาวปาริชาติ กองคา

1342 นางพัชริน เพิ่มผล

1343 นางสาวเพ็ญจิตร ลาดสีทา

1344 นางลําพูน แมนมาตย

1345 นางสไบแพร ทรัพยวิบูลยชัย


