


 
 
 

 (สำเนา) 
ประกาศจงัหวัดมหาสารคาม 

เรื่อง  ขาราชการผูมผีลการปฏิบัตริาชการอยูในระดบัดีเดนและดีมาก 
-------------------------------------- 

 เพื ่อใหเปนไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที ่ นร 1012/ว 20 ลงวันที ่ 3 กันยายน 2552 เรื ่อง 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรอืนสามัญ  กำหนดใหผูประเมินประกาศรายชือ่
ขาราชการผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมากในที่เปดเผยใหทราบโดยทั่วกัน เพื่อเปนการยกยอง
ชมเชยและสรางแรงจูงใจใหพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินตอไปใหดีย่ิงขึ้น  
  

 ดังนั้น  จังหวัดมหาสารคาม จึงขอประกาศรายช่ือขาราชการพลเรือนสามญั ผูมีผลการปฏิบัติราชการ
ในระดับดีเดนและดีมาก  ในรอบการประเมินที่ 1  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ดังรายละเอียดที่แนบทายประกาศน้ี  

ประกาศ  ณ  วันที่  9   สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 
                                                          (ลงชื่อ)     ภาคี  ทรัพยพิพัฒน 
                                                                    (นายภาคี  ทรัพยพิพัฒน) 
                                                          นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
         สำเนาถูกตอง 

  

       (นางสุธิดา   คณะมะ)   
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
       สสจ.มหาสารคาม 
      9  สิงหาคม 2564 
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ระดับดีเดน
ดีเดน 4

ลําดับ 1 นายวรชาติ พรรณะ
ลําดับ 2 นายปราโมทย หามาลา

ดีเดน 6
ลําดับ 1 นายทรงวิทย ศรีคํา
ลําดับ 2 น.ส.ปาริชาต ปกิรณะ

ดีเดน 9
ลําดับ 1 นายสนธยา บัวผาย

ดีเดน 11
ลําดับ 1 นางวิภาวี ธีระผจญ
ลําดับ 2 นายเสรีย ชะโน

ดีเดน 12
ลําดับ 1 นางเอมอร สุทธิสา

ดีเดน 14
ลําดับ 1 นางจิรัชญา ศรีพาบุญ
ลําดับ 2 นายสุขสรร ศิริสุริยะสุนทร

ดีเดน 15
ลําดับ 1 นางสุกัญญา สารฤทธิคาม
ลําดับ 2 นางลักษณี ยศราวาส

ดีเดน 16
ลําดับ 1 นายณัฐวุฒิ มาสาซาย
ลําดับ 2 นางสุธิดา คณะมะ
ลําดับ 3 นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ลําดับ 4 นายกฤษฏ โพธิ์ศรี
ลําดับ 5 นายประวัติ แปลงมาลย
ลําดับ 6 นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน
ลําดับ 7 นายบวร จอมพรรษา
ลําดับ 8 นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ

บัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
รอบการประเมินครั้งท่ี 1(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564)

แนบทายประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   ลงวันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2564
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ระดับดีเดน
ดีเดน 16

ลําดับ 9 นางแฉลม รัตนพันธุ
ลําดับ 10 น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
ลําดับ 11 น.ส.ศุภนาถ รัตนดาดาษ
ลําดับ 12 น.ส.ยศสยา ออนคํา
ลําดับ 13 นายยุทธพงษ เชาวสันเทียะ
ลําดับ 14 นายจักรพงษ บุหรัน
ลําดับ 15 นางสุดารัตน โคตรสีเขียว
ลําดับ 16 นายยงยุทธ คําอาจ

ดีเดน 17
ลําดับ 1 น.ส.เพราพนิต สอนสิทธิ์
ลําดับ 2 นายวุฒิพันธุ จันคามิ
ลําดับ 3 นางจิราพร อมรพันธุ
ลําดับ 4 นายสากล ธรรมทินโน
ลําดับ 5 น.ส.ชณิศา ทวีการณ
ลําดับ 6 นางนงคเยาว ทุมวัน
ลําดับ 7 นางนภษร ยศกาญจน
ลําดับ 8 นางจารุณี เนื่องพระแกว
ลําดับ 9 นางมยุรา นาสีเคน
ลําดับ 10 น.ส.เกษร ประศรีระเก

ดีเดน 18
ลําดับ 1 น.ส.ศิรประภา สุวรรณพัฒน
ลําดับ 2 น.ส.สุธาสินี เหลาวิศาลสุวรรณ
ลําดับ 3 นางไพรวัลย ยศกําธร
ลําดับ 4 นายพิสิฏฐ แสงโทโพธิ์
ลําดับ 5 นายอดิศักดิ์ โทแกว
ลําดับ 6 นายพงธ สิทธิสาร
ลําดับ 7 นางวิไลลักษม ดวงปาโคตร
ลําดับ 8 นางดรุณี ดวงเสนา
ลําดับ 9 นายอนุสรณ ศรีโยทะ
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ระดับดีเดน
ดีเดน 19

ลําดับ 1 นางอังคณา พรรณะ
ลําดับ 2 นางรุงเรือง แสนโกษา
ลําดับ 3 นางนุชนาฎ หาญสิทธิพร
ลําดับ 4 น.ส.วาสนา วิเศษกุล
ลําดับ 5 นายทิพากร ดีแดง
ลําดับ 6 นางธิวา พิมพบุตร
ลําดับ 7 นางปราณี ถีอาสนา
ลําดับ 8 นางทิพวรรณ โคตรสีเขียว
ลําดับ 9 นางรุงรัศมิ์ กองทอง
ลําดับ 10 น.ส.กัญญาภัคร อรุณโน
ลําดับ 11 น.ส.กลอยใจ สิงหสุวรรณ
ลําดับ 12 นางชลิดา ทองประสม

ดีเดน 20
ลําดับ 1 นางประคอง ยิ่งสิริสุข
ลําดับ 2 นางศรีประภา อาจเดช
ลําดับ 3 นางสุวิมล แสงเรือง
ลําดับ 4 นายอาคม รัฐวงษา
ลําดับ 5 นายสมศักดิ์ นามฤทธิ์
ลําดับ 6 น.ส.พรรณี ศรีพารา
ลําดับ 7 นางละอองกลิ่น กนกแสง
ลําดับ 8 นางอํานวย พิมพบุตร
ลําดับ 9 นางวนิดา สุจริต
ลําดับ 10 น.ส.สลิดา รันนันท
ลําดับ 11 นางนงนุช ปราณีสอน
ลําดับ 12 นางละมอม พลเกิ้น
ลําดับ 13 นางสุปราณี ออนสา
ลําดับ 14 นางหนูปาน ศรีสมฤทธ์ิ
ลําดับ 15 นางวงเดือน เพชรสังหาร
ลําดับ 16 นางเบญจวรรณ ไชยสอน
ลําดับ 17 นางศิวิไล โพธีร
ลําดับ 18 นางกรรณิการ โงนสุข
ลําดับ 19 นางรัญจวน พรรคพวก
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ระดับดีเดน
ดีเดน 20

ลําดับ 20 นายสุเทพ แกวสีขาว
ลําดับ 21 นายสุพัฒน ไชยวงศา
ลําดับ 22 นายไพโรจน อุทรส
ลําดับ 23 นายณัฐพงษ บุญมั่ง
ลําดับ 24 นายทินกร ทองรัตน
ลําดับ 25 นายธนกร จันทาคึมบง
ลําดับ 26 นายเสกสรรค เศรษฐกิจ
ลําดับ 27 น.ส.ชลธิชา หลาอุดม
ลําดับ 28 นางอุบล มุลศรีสุข
ลําดับ 29 นายคมสันต ทุมโนนอย
ลําดับ 30 นางภารดี ลดาวัลย
ลําดับ 31 นางประวีณา คงสัตย
ลําดับ 32 นายคุณากร ปาปะขา
ลําดับ 33 นายรังสรรค แสงโทโพ
ลําดับ 34 นายอรรถวุฒิ โคตรสีเขียว

ดีเดน 21
ลําดับ 1 นายภาคภูมิ อินทรมวง
ลําดับ 2 นายบัณฑิต พิทักษ
ลําดับ 3 นายกัมพล เอื่ยมเกื้อกูล
ลําดับ 4 นายประเสริฐ ไหลหาโคตร
ลําดับ 5 นายวิทวัส ละอองทอง
ลําดับ 6 นายฤทธิรงค เรืองฤทธิ์
ลําดับ 7 นางสุมาลี ใหมคามิ
ลําดับ 8 น.ส.บัวขาว กะฐินใหม
ลําดับ 9 นายสวาง วงผักเบี้ย
ลําดับ 10 น.ส.กมลชนก ใจยาว
ลําดับ 11 นางสุภาภรณ ละอองทอง
ลําดับ 12 น.ส.ภัคนันท เรืองชอ
ลําดับ 13 นางพิสมัย ศรีทํานา
ลําดับ 14 นางสราญจิต อินศร
ลําดับ 15 วาที่รอยตรีหญิง ศิริรัตน จากุญชร
ลําดับ 16 นางเกษศิรินทร ไชยลาภ



5

บัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
รอบการประเมินครั้งท่ี 1(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564)
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ระดับดีเดน
ดีเดน 21

ลําดับ 17 น.ส.สายพิน ทองคํา
ลําดับ 18 น.ส.กาญจนา ไชยประดิษฐ
ลําดับ 19 น.ส.นวลปรางค ดวงสวาง
ลําดับ 20 นางภัทราภรณ ภูมิโยธา
ลําดับ 21 น.ส.ธณัฐญา รุดโถ
ลําดับ 22 น.ส.วิภาดา คงทรง
ลําดับ 23 น.ส.รัตนพร เสนาลาด
ลําดับ 24 น.ส.อาริยา แดงวงษา
ลําดับ 25 น.ส.ศุภณิดา วงษาสืบ
ลําดับ 26 นางระจิตร คําโฮงค
ลําดับ 27 นายปพนธ ปตตาเคนัง
ลําดับ 28 นางเพ็ญศิริ กุลมงคลสวัสดิ์
ลําดับ 29 น.ส.ทิพวรรณ นุศรีอัน
ลําดับ 30 น.ส.สรัญญา แสงสุริโย
ลําดับ 31 นางพีรดา ปะติเส
ลําดับ 32 นางนันทธิยาภรณ มะละศิลป
ลําดับ 33 นายผจญ สีทะนารัตน
ลําดับ 34 น.ส.ทับทิม ตะวัน
ลําดับ 35 นางฉวีวรรณ จันทรักษ
ลําดับ 36 นางชลลดา มิตตัสสา
ลําดับ 37 นางอุมาพร ล้ําเลิศ
ลําดับ 38 นายเพชรสุพรรณ ธรรมเที่ยง
ลําดับ 39 นางสุกัญญา วัฒนประไพจิตร
ลําดับ 40 นางอมราวดี อุทัยนิล
ลําดับ 41 นายสมพงษ โสระเสริฐ
ลําดับ 42 นายไพฑูรย จําวงศ
ลําดับ 43 นางจตุพร โพธิ์ศรีมาตย
ลําดับ 44 น.ส.อัจฉรา นาเลาห
ลําดับ 45 นางกาญจนา โมในยกุล
ลําดับ 46 นายสมบัติ มูลหนองแวง
ลําดับ 47 น.ส.สุภาวดี รัตรองใต
ลําดับ 48 นางกาญจนา วงศคําจันทร
ลําดับ 49 น.ส.สุขุมาภรณ ปุณณะบุตร
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ระดับดีเดน
ดีเดน 21

ลําดับ 50 นางจรรยา อรรคเศรษฐัง
ลําดับ 51 นางนงลักษณ โคกสีอํานวย
ลําดับ 52 นายจักรพร เทียบแสน
ลําดับ 53 นายประมวน อวนเลิง
ลําดับ 54 นางอาทิตย ดวงคําภา
ลําดับ 55 นางทิพยาภา ดาหาร

ดีเดน 22
ลําดับ 1 นางนวลนิตย บุตรดีสุวรรณ
ลําดับ 2 นางโศภิตา จิตรวิกรานต
ลําดับ 3 นางยุพาภรณ นุตะไวย
ลําดับ 4 นางศิริมา วิริยะ
ลําดับ 5 นางวิลาวัณย สุวรรณธีระกิจ
ลําดับ 6 นางนุชลี หลามะโฮง
ลําดับ 7 นางรุงตะวัน ฮีท
ลําดับ 8 นางพนมพรณ อรามพงษพันธ
ลําดับ 9 น.ส.อตินุช สุรวงษสิน
ลําดับ 10 นางแคทริยา แกวบุดดา
ลําดับ 11 นายปยพงษ ชินสุทธิ์
ลําดับ 12 น.ส.สุดารัตน รัตนพินิจ
ลําดับ 13 นายสมจิตร ไชยพรม
ลําดับ 14 วาที่รอยตรี ปริญญา สัญพึ่ง
ลําดับ 15 นางภัทรี จันโทสุทธิ์
ลําดับ 16 น.ส.สุพัตรา โลหวันทา
ลําดับ 17 น.ส.จริยา ปะวะเข
ลําดับ 18 น.ส.ปนัดดา อาษา
ลําดับ 19 นางกมลวรรณ กมลศิลป
ลําดับ 20 นางพลยา คุณบัวลา
ลําดับ 21 นางสุภาพร ศรีหาเลิศ
ลําดับ 22 นายสุรศักดิ์ ทําดี
ลําดับ 23 น.ส.สุธัญพิชชา แกวหานาม
ลําดับ 24 น.ส.นิติญา พลเสนา
ลําดับ 25 น.ส.ชอชฎา กิตติธนโชคชัย
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ลําดับ 26 นางทองสวัสดิ์ โพธิ์งาม
ลําดับ 27 นายเพชรศักดิ์ อุทัยนิล
ลําดับ 28 นายวีรชาติ ศรีคํา
ลําดับ 29 นายลภณ ดวงกงแสน
ลําดับ 30 นายบุญเรือน มาตเลิง
ลําดับ 31 นายอุเทน จิณโรจน
ลําดับ 32 นางกัลยาณี อุนใจชน
ลําดับ 33 น.ส.พัชรินทร คชขันท
ลําดับ 34 น.ส.พัชราพรรณ วงศอามาตย
ลําดับ 35 นายจิตรกร วิระกา
ลําดับ 36 นายณภัทร เกตุบุญสม
ลําดับ 37 นายธนกฤต ลดาวัลย
ลําดับ 38 นายพงษตะวัน แสนคํา
ลําดับ 39 น.ส.จอมมณี ไหมหรือ
ลําดับ 40 นางมะลิวัน พิมพวิชัย
ลําดับ 41 นางสัมฤทธิ์ ปาปะขํา
ลําดับ 42 น.ส.รัตนาภรณ เฉลิมศรี
ลําดับ 43 นางวรางคณา ศรีภูวงษ
ลําดับ 44 นายสําราญ ทาพา
ลําดับ 45 นางภัทรา พรมมงคล
ลําดับ 46 นายอุดมศักดิ์ ทวดอาจ
ลําดับ 47 นางเกศินี หัตถพนม
ลําดับ 48 นางสุภาพ สมจร
ลําดับ 49 น.ส.บุญมี จันทริมา
ลําดับ 50 น.ส.สุรียพร พลชุมแสง

ดีเดน 23
ลําดับ 1 นายวิโรจน ขวัญมา
ลําดับ 2 นางอรัญญา มุงคุณคําชาว
ลําดับ 3 นางสุพรรณี โสมาภา
ลําดับ 4 นางสรินดา ศรีปน
ลําดับ 5 นางธัญญธร วัจนามัย
ลําดับ 6 นางมาฆนุช ภูมิสายดร
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ลําดับ 7 น.ส.อรกัญญา สิงหคํา
ลําดับ 8 นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีทุมขันธ
ลําดับ 9 นายสุวัจชัย ศรีละครดี
ลําดับ 10 นางกมลธรัศจณ หรูประเสริฐดล
ลําดับ 11 นางนิตยา เทียนใส
ลําดับ 12 น.ส.ทัศนีย สีหาบุญนาค
ลําดับ 13 น.ส.จันทนา แสนบุดดา
ลําดับ 14 น.ส.เลิศลักษณ ปุณยะสาร
ลําดับ 15 น.ส.บงกชกร ญาณประสงค
ลําดับ 16 นายณัฐพล ยศพล
ลําดับ 17 น.ส.จีรวรรณ กลางชนีย
ลําดับ 18 น.ส.ธัญญสร เหมสัน
ลําดับ 19 นางบุษยา แกวสีขาว
ลําดับ 20 นางปุญลักษณ ลีหลานอย
ลําดับ 21 นางวชิราภรณ อาทิตยตั้ง
ลําดับ 22 นางอภิรักษ คํามี
ลําดับ 23 นางอรอนงค ดีแดง
ลําดับ 24 นางดวงดาว อรัญวาสน
ลําดับ 25 นายวาทิน อ่ิมสําอางค
ลําดับ 26 นางอัจราพร เฮลมสไตรด
ลําดับ 27 นายบวร ไชยวงษา
ลําดับ 28 น.ส.สุนิสา เทียมมวง
ลําดับ 29 น.ส.หทัยรัตน เหลาประทุม
ลําดับ 30 น.ส.ภัทราพร พระศรี
ลําดับ 31 น.ส.เรือนขวัญ ชูศรีทอง
ลําดับ 32 นางอารีภรณ โพธิบัติ
ลําดับ 33 น.ส.จิตรากร โฮมชัยวงศ
ลําดับ 34 นางละอองดาว แสงไกร
ลําดับ 35 นางสําอาง พลสงคราม
ลําดับ 36 นางอลิสา รัฐวงษา
ลําดับ 37 นายณฐนันท แพนพา
ลําดับ 38 นางสุพัตรา เถื่อนนาดี
ลําดับ 39 นางอําไพ วรบุตร
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ลําดับ 40 นางภัทรภร ศรีฮอแกว
ลําดับ 41 นางปวันรัตน เรืองแสน
ลําดับ 42 น.ส.นิภาภัคร คูเจริญ
ลําดับ 43 นางมาลีพร เอี่ยมวิจารณ
ลําดับ 44 นางวีรวรรณ คําแหงพล
ลําดับ 45 น.ส.ฐิติวัฒนา รัชธานี
ลําดับ 46 นางจันทรเพ็ญ โยประทุม
ลําดับ 47 นายโยทิน พลมาตร
ลําดับ 48 นางแคทรียาพร คําพิชิต
ลําดับ 49 น.ส.นฤทัย คิดอาน
ลําดับ 50 น.ส.ศิริพร แสนบูราณ
ลําดับ 51 นางเพชรสุดา อุทรส
ลําดับ 52 นายสมทิพย บุญละคร
ลําดับ 53 นางผุสดี วงศหมั่น
ลําดับ 54 นางจิรารัตน จักวาโชติ
ลําดับ 55 นางภณิตา อรามรุงอรุณ
ลําดับ 56 นางลัดดาวัลย จันทสุนีย
ลําดับ 57 น.ส.จารุวรรณ สายสวัสดิ์
ลําดับ 58 นางนพรัตน ภูแสวง
ลําดับ 59 น.ส.รุงระวี อัครวรรณ
ลําดับ 60 นางปาริชาต ศุภภูตานนท
ลําดับ 61 นางเยาวรัตน บูรภักดิ์
ลําดับ 62 นางวิวัฒนา เรืองฤทธ์ิ
ลําดับ 63 นายยศศักดิ์ หาญชาญเลิศ
ลําดับ 64 นางสุกานดา ชาวงษ
ลําดับ 65 นางอนงค ปดชา
ลําดับ 66 นายธนเศรษฐ จําปางาม
ลําดับ 67 น.ส.อุมาพร แสงชา
ลําดับ 68 นางผองพักตร ปะวะโน
ลําดับ 69 นางธันยาพร เสงี่ยมศักดิ์
ลําดับ 70 นางอัญภัชชา สาครขันธ
ลําดับ 71 นายวรวัฒน แสนจันทร
ลําดับ 72 น.ส.กมลวรรณ คําทรัพย
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ลําดับ 73 นางมลิออน บุรีมาตร
ลําดับ 74 นางสุภาพร แสนจันศรี
ลําดับ 75 นางอรุณ บัณฑจิต
ลําดับ 76 น.ส.นิสาชล ทัพสุริย
ลําดับ 77 นางจรรยา สุนทรปกาสิต
ลําดับ 78 นางสงบ บุญทองโท
ลําดับ 79 นางวนิดา อองจุย
ลําดับ 80 นายรณชัย ศรีคราม
ลําดับ 81 น.ส.วันดี ประสีระเก
ลําดับ 82 น.ส.สุภาวดี สาที
ลําดับ 83 น.ส.ธัญญกาญจน ปะรินสารัมย
ลําดับ 84 น.ส.อรวรรณ ประเมทะโก
ลําดับ 85 น.ส.ศิริญชรัศม สุจจชารี
ลําดับ 86 นางเมยรีรักษ แสนเสนา
ลําดับ 87 นางไกรษร ไพสีขาว
ลําดับ 88 นางพิสสมร ไกรราษดี
ลําดับ 89 นางระวิวรรณ กลับประโคน
ลําดับ 90 นางกัญจิรา ฝอยทอง
ลําดับ 91 นางสุณียรัตน มะธุเสน
ลําดับ 92 น.ส.วิภาพร พลศรี
ลําดับ 93 น.ส.ณัชชา อิฐรัตน
ลําดับ 94 น.ส.ภคพร สุนทรปกาสิต
ลําดับ 95 น.ส.อรนันท เสรีสงแสง
ลําดับ 96 นางสมปอง มุกดา
ลําดับ 97 น.ส.รุจิรา ศรีไตรเฮือง
ลําดับ 98 นางปริญาภรณ เพ็งทอง
ลําดับ 99 น.ส.ขวัญเรือน เหล็กเทพ
ลําดับ 100 นางเพื่อน พลวิเศษ
ลําดับ 101 นางเตือนใจ ภวภูตานนท
ลําดับ 102 นางสุมาลัย คําอาจ
ลําดับ 103 นางอรสา ลาวัลย
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ลําดับ 1 นายเถวียน ปาปะขี
ลําดับ 2 นายยุทธศาสตร แกววิเศษ
ลําดับ 3 นายบุญกวาง ประดับคํา
ลําดับ 4 นายจํานง ศรีทรัพย
ลําดับ 5 นายสรายุทธ ญาติปราโมทย
ลําดับ 6 นายชาติธนา ปตตาลาโพธิ์
ลําดับ 7 นายประมวล ไชยโวหาร
ลําดับ 8 นายมนตรี เทเวลา
ลําดับ 9 นายสมหมาย คําพิชิต
ลําดับ 10 นายอุดม บุบผาทาเต
ลําดับ 11 นายปรีชา ศรีนอยขาว
ลําดับ 12 นางฐิติพร แสนคํา
ลําดับ 13 น.ส.ลาวัลย อันสุริย
ลําดับ 14 นางอัมพร นาคสมบูรณ
ลําดับ 15 นางสุวิมล โทแกว
ลําดับ 16 นางเพชรรัตน บุตะกะ
ลําดับ 17 น.ส.สกาวเดือน วรรณศิลป
ลําดับ 18 น.ส.ชญาดา สรอยชมภู
ลําดับ 19 นายวีระวุฒิ ศรีอํานวย
ลําดับ 20 นางอัชราภรณ มิทราวงศ
ลําดับ 21 น.ส.นภาพร บูรณศักดิ์
ลําดับ 22 น.ส.คุณัญญา นิลสูงเนิน
ลําดับ 23 นางผองพรรณ สาคํานะ
ลําดับ 24 นางอมรพรรณ ศรีมงคล
ลําดับ 25 น.ส.ศิลปลักษณ พงษทองเจริญ
ลําดับ 26 นายชาคริต ลืออุติกุลวงศ
ลําดับ 27 นายหฤษฎ สุภักดี
ลําดับ 28 นายวรพงษ สุชาติสุนทร
ลําดับ 29 น.ส.แพรเพชรว เปาอินทร
ลําดับ 30 นางสิริ สวรรยาพานิช
ลําดับ 31 นางนิติยา ไพฑูรย
ลําดับ 32 นายสุรศักดิ์ กุณโฮง
ลําดับ 33 นายประมวล พลชํานิ
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ลําดับ 34 นางกัลญา จอมสูงเนิน
ลําดับ 35 น.ส.ยลธิดา หีบแกว
ลําดับ 36 นางจารุณี ทิพศรีราช
ลําดับ 37 นายมนตรี ศรีสิม
ลําดับ 38 น.ส.ศิริรัตน หรัญรัตน
ลําดับ 39 นางบุญยงคนุช โยวะผุย
ลําดับ 40 นางศิรัลวรา คําเสนาะ
ลําดับ 41 น.ส.โชติกา บํารุง
ลําดับ 42 นางยุพิน กอศรี
ลําดับ 43 นางสุภาภรณ พยัคฆชัยวรกุล
ลําดับ 44 นางภาราดา เทียบหนู
ลําดับ 45 นายจักรพงษ ดาวุธ
ลําดับ 46 น.ส.ศรีสกุล บุญโรจน
ลําดับ 47 นางนภาพร แสงสวาง
ลําดับ 48 นางสุภารัตน เหลาอรรคะ
ลําดับ 49 น.ส.อนงคลักษณ เคนสุโพธิ์
ลําดับ 50 นายแสงสุรีย กรไธสง
ลําดับ 51 นายประจักษ ขอบเพ็ชร
ลําดับ 52 น.ส.จินตหรา จันทรศรี
ลําดับ 53 นายศุภพงศ ศิริวงศ
ลําดับ 54 น.ส.ศรัญญา ปตาระโพธิ์
ลําดับ 55 นายสมัย บัวชา
ลําดับ 56 นางระดา พันธุเชื้อ
ลําดับ 57 นางณัฐจารวี กุระดี
ลําดับ 58 น.ส.สุพัตรา มาทอ
ลําดับ 59 นายสิทธิสันต พุทธบาล
ลําดับ 60 นางปทมา ถนอมสิทธิ์
ลําดับ 61 น.ส.อารยา ฉัตรธนะพานิช
ลําดับ 62 นางวาสนา อาจศึก
ลําดับ 63 นางจันทิรา เพียรอดวงษ
ลําดับ 64 นางจิราภรณ สีดาพล
ลําดับ 65 นายสมพร อุดมตะคุ
ลําดับ 66 น.ส.อรสุดา ทองแท
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ลําดับ 67 นายสมบูรณ แกวศรีจันทร
ลําดับ 68 น.ส.ณัฐณิชา โพธิยา
ลําดับ 69 นางนีรนุช พลมาตร
ลําดับ 70 นางสุชาดา ดาทุมมา
ลําดับ 71 น.ส.ทิพวัลย พรมมร
ลําดับ 72 นางศิริลักษณ ยะสูงเนิน
ลําดับ 73 น.ส.อภิญญา แสนยันต
ลําดับ 74 นางแจมสุดา มีหาฤทธิ์
ลําดับ 75 นางยุพิน หิรัญพต
ลําดับ 76 นายคมสันต ศรัทธาคลัง
ลําดับ 77 นางนันทกา คําวิสิทธิ์
ลําดับ 78 นางนุชศรา จันทรแกว
ลําดับ 79 นายประมูล แกวอารีย
ลําดับ 80 น.ส.รัติยา ถิ่นโสภา
ลําดับ 81 น.ส.นฤมล เพชรชารี
ลําดับ 82 น.ส.แจมนภา นิตยคําหาญ
ลําดับ 83 นายชูชาติ อรรคเศรษฐัง
ลําดับ 84 น.ส.สุชิตา ปกสังคเน

ดีเดน 25
ลําดับ 1 นายเดชาชิต แกวมวง
ลําดับ 2 นางสุภาณี นันทะแสน
ลําดับ 3 นายวันชนะ สิริสม
ลําดับ 4 น.ส.ศิริพร สุจจะชารี
ลําดับ 5 นายอภิศักดิ์ ลากุล
ลําดับ 6 นางเสาวณีย บุญเสริม
ลําดับ 7 น.ส.วิไลวรรณ เทศพรม
ลําดับ 8 น.ส.ยุภาวดี สุนทโรดม
ลําดับ 9 นายชัยยุทธ ลามะให
ลําดับ 10 นายพิณพาทย ดาทุมมา
ลําดับ 11 นางกุญฤดี โงวศิริ
ลําดับ 12 นายพศิษฏ เสริมสาย
ลําดับ 13 นายศุภกฤษณ เวฬุวนารักษ
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ลําดับ 14 นางประภาวดี แกวลาด
ลําดับ 15 นางสุจิตรา เสนา
ลําดับ 16 นางมลวิภา โลอธิกุล
ลําดับ 17 น.ส.ชนิดา บุญยะเพ็ญ
ลําดับ 18 น.ส.หนึ่งฤทัย พิสัย
ลําดับ 19 น.ส.วิไลภรณ วิระกา
ลําดับ 20 นางสุกัญญา กรงทิพย
ลําดับ 21 น.ส.ธิดารัตน เนื่องอุดม
ลําดับ 22 น.ส.ดารุณี ทบวงศรี
ลําดับ 23 นายพงคเพชร พลลา
ลําดับ 24 นางภภัสสร จิตรนันท
ลําดับ 25 นางธนาภรณ ชินวงศ
ลําดับ 26 นางอนุสรา วายุแสง
ลําดับ 27 น.ส.สุธัญญา สีตาแสน
ลําดับ 28 นางกัลยาณี นุชกลาง
ลําดับ 29 นายศราวิน ภูริธรรมโชติ
ลําดับ 30 นางทัศนีย เทียงแกว
ลําดับ 31 นายชัชวาล โสดาภักดิ์
ลําดับ 32 นางชลธิดา จินดากุล
ลําดับ 33 นางจริยา ฐิตะฐาน
ลําดับ 34 นางอารญา โพธิ์พยัคฆ
ลําดับ 35 นางปยะพร แพนลิ้นฟา
ลําดับ 36 นางลําไย โคตงาม
ลําดับ 37 นางกรรณิการ เลิศแกว
ลําดับ 38 น.ส.ญาดา สมานชัย
ลําดับ 39 น.ส.สุพิชชา ทุมดี
ลําดับ 40 นางปทมาพร ชนะมาร
ลําดับ 41 น.ส.อภิญญา อินทรวิเศษ
ลําดับ 42 น.ส.อัจฉรา มีดวง
ลําดับ 43 นายสุทธินนท เสนารินทร
ลําดับ 44 นางรุงทิวา ขันธมูล
ลําดับ 45 นางอรัญญา ซองศิริ
ลําดับ 46 นางสุภาวดี ลาวงศ
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ดีเดน 25

ลําดับ 47 นางอรอนงค นาคแสง
ลําดับ 48 นางอุไรวรรณ ศรีวังพล
ลําดับ 49 นายรังสฤษดิ์ ฉายมงคล
ลําดับ 50 นางอัมพร โสมโสก
ลําดับ 51 นายวิสันติ์ ถมภิรมย
ลําดับ 52 นายวีระ ดีพูน
ลําดับ 53 นายอุทาน เพ็งทอง
ลําดับ 54 น.ส.พัชราภรณ นาชัยเพิ่ม
ลําดับ 55 น.ส.อัจฉรา วันชูพริ้ง
ลําดับ 56 นายปราโมทย ออนสวาท
ลําดับ 57 น.ส.เยาวลักษณ กมลวิบูลย
ลําดับ 58 น.ส.วงวาส เกณฑการ
ลําดับ 59 นายปรัชญา ปาปะตัง
ลําดับ 60 น.ส.อรนุช อาทิตยวงษ
ลําดับ 61 น.ส.วริยา เสนาฮาด
ลําดับ 62 นายจตุรงค ทับวิธร
ลําดับ 63 นางศิราณี เหมวิพัฒน
ลําดับ 64 นายกรกฎ ภูมิศรี
ลําดับ 65 น.ส.ปานรวี สุขวัฒก
ลําดับ 66 นางสมภาร ศิริมูล
ลําดับ 67 นางนุชวนา สิมมา
ลําดับ 68 นางนพิศพรรณ ทีบุตร
ลําดับ 69 น.ส.สุดารัตน เผือกพันธ
ลําดับ 70 นางอรอนงค รันนันท
ลําดับ 71 นางวรินทรทิพย สิงหสมบัติเตชะ
ลําดับ 72 นางสุภาพร สุโพธิ์
ลําดับ 73 นายชนินทร ประกายสิทธ์ิ
ลําดับ 74 นางพันธิพา จันทรศรี
ลําดับ 75 นางเพ็ญศรี นิลขํา
ลําดับ 76 นางรัตนา ดวงพรม
ลําดับ 77 นางนิภา ไชยดํารงค
ลําดับ 78 น.ส.สมพิศ เพียงเกษ
ลําดับ 79 นางอิศรา อนุฤทธิ์
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ดีเดน 25

ลําดับ 80 นายสุมิตร ชินภักดี
ลําดับ 81 นางทวิกานต รักสวนจิก
ลําดับ 82 นางประครองศรี ชินภักดี
ลําดับ 83 นางนวรัตน บุญนาน
ลําดับ 84 นางวิสาขวดี อินทรสงเคราะห
ลําดับ 85 น.ส.อรอุมา พินิจกุล
ลําดับ 86 น.ส.ฉันทนา ภูขาว
ลําดับ 87 นางพาพร เหลาสีนาท
ลําดับ 88 น.ส.พรพรรณ ขันโยธา
ลําดับ 89 นางยุภาวดี วันสาสืบ
ลําดับ 90 น.ส.กัญยภรณ โพธิ์ขี
ลําดับ 91 นางยุพาภรณ บุญเจริญ
ลําดับ 92 น.ส.ปยนุช สุขวิชัย
ลําดับ 93 น.ส.พวงมาลัย เกษมราษฎร
ลําดับ 94 นางสิริวิภา โรจนรัตนางกูร
ลําดับ 95 นางวรลักษณ ยศพล
ลําดับ 96 นางวนิดา ภิบาลจอมมี
ลําดับ 97 นางจันทรเพ็ญ คุณโน
ลําดับ 98 นางฉัตราพร สีบาล
ลําดับ 99 นางสงกรานต จุติรักษ
ลําดับ 100 นายวิชญวัชญ ศรีบุญจันทร
ลําดับ 101 นางชลธิชา สนทนาวงษ
ลําดับ 102 นางเรวดี รัชอินทร
ลําดับ 103 นายรัชชานนท คําหลาแกว
ลําดับ 104 น.ส.ชณัชชา จันทรเทพ
ลําดับ 105 นางวิไลพร หาญชัย
ลําดับ 106 น.ส.จรัญญา อุทาทิพย
ลําดับ 107 น.ส.จันทรเพ็ญ พลคํา
ลําดับ 108 นายรัฐวิทย ผางโคกสูง
ลําดับ 109 น.ส.พจนกร อินทรปญญา
ลําดับ 110 นางเพชรรัตน เรียนพิศ
ลําดับ 111 นางกันทิมา โคตรดก
ลําดับ 112 นางรจนา ฉิมพลี
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ลําดับ 113 นางปราณีต ดีกา
ลําดับ 114 น.ส.สมควร แกวสุวรรณ
ลําดับ 115 นางศิริเพ็ญ ศรีเกษตร
ลําดับ 116 น.ส.ไวชญาณีย ยวงโปงแกว
ลําดับ 117 นางรุงนภา ทองชํานิ
ลําดับ 118 นางคําปอง ปะวะเสนัง
ลําดับ 119 นางวันเพ็ญ ปะธิเก
ลําดับ 120 นางสุพรรณี อุดม
ลําดับ 121 นางทองทิพย คุณเวียน
ลําดับ 122 นางธิติลักษณ พัฒเพ็ง
ลําดับ 123 น.ส.รัชนีย ถุงอินลา
ลําดับ 124 นางรัตนา วีระกิตตินันทน
ลําดับ 125 นายชาญยุทธ ศรีภูวงษ
ลําดับ 126 นางจารุดา สุขแสน
ลําดับ 127 นางเพลินจิต ชางถม
ลําดับ 128 น.ส.จินตนา บุญศรี
ลําดับ 129 นายสมคิด กาละนิโย
ลําดับ 130 นางวนิดา บมสระนอย
ลําดับ 131 นายชวลิต จันคลัง
ลําดับ 132 นางกาญจนา ศรีเชียงหา
ลําดับ 133 น.ส.อัญญารัตน โชควิริยะจิตต
ลําดับ 134 น.ส.ศศิธร แสงเนตร
ลําดับ 135 นางปยานี ราชจันทร
ลําดับ 136 นางวราพร พันธิทักษ
ลําดับ 137 น.ส.พัชราภรณ บุญเรือง
ลําดับ 138 น.ส.ตองตา ตนจารย
ลําดับ 139 นางยุภารัตต อนุพันธ
ลําดับ 140 นางวิมลมาลย บุญมาศ
ลําดับ 141 น.ส.ศรินญา วิถาทานัง
ลําดับ 142 น.ส.ศิวพร สุทธิเภท
ลําดับ 143 นางสุจิตรา สีเสน
ลําดับ 144 นางสุขสันต กึกกอง
ลําดับ 145 นางสุดาลักษณ กันหา
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ลําดับ 146 นางจุฑารัตน ผาติวุฒินันท
ลําดับ 147 นางวิมลรัตน ทัพสุริย
ลําดับ 148 น.ส.ศรีสุดา รักสมบัติ
ลําดับ 149 นางปราณี คําบุญเรือง
ลําดับ 150 น.ส.อรอนงค แสงลี
ลําดับ 151 นายลีณวัฒน คุณเวียน
ลําดับ 152 นายณัฐภพ ประจักกะตา
ลําดับ 153 น.ส.จริญญา มิทราวงศ
ลําดับ 154 นางอรุณี วิบูลยคํา
ลําดับ 155 นายเมธี โยธาทูล

ดีเดน 26
ลําดับ 1 นายมาริษฎา พิทักษธรรม
ลําดับ 2 น.ส.ปารมี จันทรเพ็ง
ลําดับ 3 น.ส.ระพีพร คําเจริญ
ลําดับ 4 นางนิชดา เทศาพรหม
ลําดับ 5 นางชุดา สิงบุดดี
ลําดับ 6 นางอาภรณ ภูมี
ลําดับ 7 นางโสภิต วีระนาคินทร
ลําดับ 8 น.ส.อังคณา เหลาสะพาน
ลําดับ 9 น.ส.พรกนก สุโพธิ์
ลําดับ 10 นายอภิรัฐ ศรีสถิตย
ลําดับ 11 น.ส.บุหลัน บุญแกว
ลําดับ 12 น.ส.ภาวิดา เสนามาตย
ลําดับ 13 นางวรรณกานต ไชยงาม
ลําดับ 14 น.ส.นราภรณ ทอนโพธิ์
ลําดับ 15 น.ส.ณัฐพร สายแสงจันทร
ลําดับ 16 น.ส.บุหลัน อาสาสี
ลําดับ 17 น.ส.เสาวลักษณ พูลศิริ
ลําดับ 18 นางวราภรณ อนันตะบุตร
ลําดับ 19 นายจิณณพัชร ดวงปากเพ็ง
ลําดับ 20 นางพรสวรรค สังขทอง
ลําดับ 21 นางลดาวัลย ทวดอาจ
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ลําดับ 22 นางวรายุภัสร กลางประพันธ
ลําดับ 23 น.ส.เพ็ญวิสา ศาลารักษ
ลําดับ 24 น.ส.รัตติยา สัตถาวะโห
ลําดับ 25 น.ส.วัชรี ราษีทัศน
ลําดับ 26 น.ส.สาวิตรี แสงศรี
ลําดับ 27 น.ส.ชุตินันท ยวนใจ
ลําดับ 28 น.ส.กรรณิกา ชอรักษ
ลําดับ 29 นางอุไร โชควรกุล
ลําดับ 30 นางสุมาลี แกวอารีย
ลําดับ 31 นางพิชญารัตน บัวทอง
ลําดับ 32 น.ส.จณิสตา สิงหสุพรรณ
ลําดับ 33 น.ส.อรุณลักษณ ผาไธสง
ลําดับ 34 นายศักดิภัณฑ ไชยบัวแดง
ลําดับ 35 นางวิภาพร ทุมโนนอย
ลําดับ 36 น.ส.สุภาพร วาระโก
ลําดับ 37 นางพรรณี ปะกินําหัง
ลําดับ 38 นายพีร วัชรวงษไพบูลย
ลําดับ 39 นางจันทรเพ็ญ ขัติยะวงศ
ลําดับ 40 นางณัฏฐกฤฏกาล เทียบดอกไม
ลําดับ 41 นางนีรนุช ศรีสารคาม
ลําดับ 42 นางสุพนิตา คําพระวงศ
ลําดับ 43 นางยศวดี จํานงนิตย
ลําดับ 44 น.ส.อรนุช ศรีสารคาม
ลําดับ 45 นายเลอสรวง ลอมโฮม
ลําดับ 46 นางจารุณี อันโยธา
ลําดับ 47 นางสุนทริยา ชูรัตน
ลําดับ 48 นางธรรวรา ตันติกุลวัฒนกิจ
ลําดับ 49 นายสมชาย ชาวบานใน
ลําดับ 50 นายกิตติศักดิ์ สุตะโท
ลําดับ 51 น.ส.ทิพวรรณ มงคุณคําชาว
ลําดับ 52 น.ส.สุกัญญา นิลรัตนคํา
ลําดับ 53 นางมลฤดี ศรีสิม
ลําดับ 54 สิบเอก ปยณัฐ ศรีรังษ
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ลําดับ 55 น.ส.นันทณา ไปบน
ลําดับ 56 นางอภิรดา ถาบุญแกว
ลําดับ 57 นายกฤษณะ พลคํา
ลําดับ 58 น.ส.กัลยาณี ทันขวา
ลําดับ 59 น.ส.ศิริลักษ บํารุง
ลําดับ 60 นางธิดารัตน ทองประดับเพ็ชร
ลําดับ 61 นางสุภาวดี ใจเปย
ลําดับ 62 น.ส.เบญจวรรณ ลิงลม
ลําดับ 63 นางนัสรวี นครเรียบ
ลําดับ 64 น.ส.ตรีสุคนธ อาจนนลา
ลําดับ 65 นางสมนึก เสระพล
ลําดับ 66 น.ส.พรรณทิภา หาคําจารย
ลําดับ 67 นางเกษร สุขวัฒก
ลําดับ 68 น.ส.เพลินพิศ หีบแกว
ลําดับ 69 น.ส.สุภาวรรณ ไชยแสนทาว
ลําดับ 70 นางศิริรัตน จันทรพล
ลําดับ 71 น.ส.กรรณิการ อันสา
ลําดับ 72 น.ส.ชนกนันท ลําเหลือ
ลําดับ 73 น.ส.ศศิวิมล สุขสงค
ลําดับ 74 น.ส.อรอุมา พรแสนสี
ลําดับ 75 น.ส.รัฐติยา สิมหาบุตร
ลําดับ 76 นางรัตนสิรินพร นาสุริวงค
ลําดับ 77 นางวรรณา ตรุณจันทร
ลําดับ 78 น.ส.จิรพรรณ ชอประพันธ
ลําดับ 79 น.ส.ปารณีย ศรีวิเศษ
ลําดับ 80 น.ส.สุจิตรา เพียกุนา
ลําดับ 81 นางจิราพร พลศรี
ลําดับ 82 นางอุบล มาตยงามเมือง
ลําดับ 83 น.ส.ลําจวน จิณาบุญ
ลําดับ 84 น.ส.จูรี่ แสนมาตร
ลําดับ 85 นางสุภาพร ถามุลตรี
ลําดับ 86 นายสถาพร ทิพรักษ
ลําดับ 87 น.ส.รุงฤดี สาผม
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ลําดับ 88 น.ส.ศรัญญา พรหมพิทยายุทธ
ลําดับ 89 นายศุภัทรวิชญ    เหมะธุรินทร
ลําดับ 90 นางบุญเรียง บัวละคุณ
ลําดับ 91 น.ส.กิติญาภรณ พรมรอด
ลําดับ 92 นางเนตรนภา คันธี
ลําดับ 93 นางนันทนภัส บุตรศรี
ลําดับ 94 น.ส.นฤมล เทพดู
ลําดับ 95 นางเบญจา บุญละคร
ลําดับ 96 นางละมัย ศรีมุงคุณ
ลําดับ 97 นายเทวา แสนภักดี
ลําดับ 98 นางรุจิรา บัวผาย
ลําดับ 99 นายเจษฎาลักษณ ศรีวังพล
ลําดับ 100 น.ส.ธนพร จิตชื่น
ลําดับ 101 นางปทมาวดี ภวภูตานนท
ลําดับ 102 นางสุจินดา ศรีอุทา
ลําดับ 103 นางมะลิวรรณ มาวัน
ลําดับ 104 น.ส.อรทัย รวมรั้ว
ลําดับ 105 น.ส.วันทนา ดวงคําจันทร
ลําดับ 106 นางนิชาภา พับไธสง
ลําดับ 107 นางเพ็ญศรี ศรัทธาคลัง
ลําดับ 108 น.ส.พัชรี ดรออนเบา
ลําดับ 109 นางเพลินพิศ วงศใหญ
ลําดับ 110 นางสมพร สมสา
ลําดับ 111 นางศิริพร วิชาฮาต
ลําดับ 112 นางพรทิพย เที่ยงภักดิ์
ลําดับ 113 น.ส.สุรีพร ภูลายยาว
ลําดับ 114 น.ส.สุพรรณี หาญชัย
ลําดับ 115 น.ส.ชมพู ดวงแสงฤทธิ์
ลําดับ 116 น.ส.ตุลยา เปลวเฟอง
ลําดับ 117 น.ส.ธนพร บวรเศรษฐากุล
ลําดับ 118 น.ส.พรชนก    อินทวงษศรี
ลําดับ 119 น.ส.พิชญาภา ดวงมณี
ลําดับ 120 นางจิราพร อินทรมวง
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ลําดับ 121 นางภิญญามณฑ สุมะหา
ลําดับ 122 นางระเบียบ วัฒนตรีภพ
ลําดับ 123 น.ส.สุธิกาญจน อิทธิศักดิ์โภคิน
ลําดับ 124 นางบังอร ลอมไธสง
ลําดับ 125 นางสุดใจ บุบผาทาเต
ลําดับ 126 นางอภิญญา ชาญศิริ
ลําดับ 127 นางสมควร ธนาพิบูลยผล
ลําดับ 128 นางสังวาลย วงศสมศักดิ์
ลําดับ 129 นางอภิญญา พลอาษา
ลําดับ 130 นางชญาภา เยยโพธิ์
ลําดับ 131 นางพัฒนาภรณ หาญคําภา
ลําดับ 132 นางอัษฎาพร มรรคณา
ลําดับ 133 นางนาฏศิลป บุญรุง
ลําดับ 134 นายพิทักษ สาแกว
ลําดับ 135 นางกองเหรียญ โชติพงศภูวดล
ลําดับ 136 น.ส.สุภาวดี สังขรัตน
ลําดับ 137 นางวิมลมาศ ระวิหังโส
ลําดับ 138 นางจงกร ปาสาเนย
ลําดับ 139 นางจุฑารัตน เตียวคับ
ลําดับ 140 นางโยทกา ไหมหรือ
ลําดับ 141 นางสุวรรณา สุรวาทกุล
ลําดับ 142 นางสหัศถญา สุขจํานงค
ลําดับ 143 น.ส.สุวคนธ เหลาราช
ลําดับ 144 นางเดือนเพ็ญ ปะติกานัง
ลําดับ 145 นายวิศรุต ศรีสวาง
ลําดับ 146 น.ส.ยุพิน โยอาศรี
ลําดับ 147 น.ส.สุวคนธ อุทัยคํา
ลําดับ 148 นางปริศนา บุญมาศ
ลําดับ 149 น.ส.ฐิติมา ไปวันเสาร
ลําดับ 150 นางมะลิ สีถากาล
ลําดับ 151 นายอิทธิภาพ ภิรมย
ลําดับ 152 นางจงกลรัตน เหลาน้ําใส
ลําดับ 153 น.ส.อารยา สีคุณแสน
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ลําดับ 154 นายภูธร สารสวัสดิ์
ลําดับ 155 น.ส.รัตติยากร ภูผาทอง
ลําดับ 156 น.ส.วรารักษ บุญคะเณ
ลําดับ 157 น.ส.สุพัสตรา ศรีวรรณะ
ลําดับ 158 นางนฤมล อิ่มจําลอง
ลําดับ 159 นางละมัย ทองนุช
ลําดับ 160 น.ส.ณัฏฐณิชา โกมลพันธ
ลําดับ 161 นางอมรรัตน วงศวิเศษ
ลําดับ 162 นางกอบแกว หนันดี
ลําดับ 163 น.ส.ประภัสรา เพียดจันทร
ลําดับ 164 นางปทมาภรณ เหลาทอง
ลําดับ 165 น.ส.รุงทิวา ศรีเดช
ลําดับ 166 น.ส.ละมัย เสนาฤทธิ์
ลําดับ 167 นางอรทัย ญาติปราโมทย
ลําดับ 168 นางลัดดาวัลย นามภักดิ์
ลําดับ 169 นายฐานวัฒน จูมแพงจารุพงศ
ลําดับ 170 น.ส.วชิราภรณ ประจุดทะเนย
ลําดับ 171 นายจุฑาวัชร สวางไธสง
ลําดับ 172 น.ส.สายฝน โทนหงสสา
ลําดับ 173 นางพิกุล ทับวิธร
ลําดับ 174 นายยศวัศ แกวกอย
ลําดับ 175 นายชนะชัย ศรีชัยปญหา

ดีเดน 27
ลําดับ 1 น.ส.สิริมาพร นาศพัฒน
ลําดับ 2 นายบัญชา อุดมวิเศษ
ลําดับ 3 นางเยาวลักษณ บูระวัฒน
ลําดับ 4 นายเกษียร นวนนวม
ลําดับ 5 นายเชษฐา จงกนกพล
ลําดับ 6 นางอาภากร เขจรรักษ
ลําดับ 7 น.ส.วรรษมน สัจจพงษ
ลําดับ 8 นางศิรดา ท้ิงโคตร
ลําดับ 9 นางรัฐวดี โคตรนรินทร
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ลําดับ 10 นายสุริยา ขันทชาติ
ลําดับ 11 นางอรอุมา เพ็งอุดม
ลําดับ 12 น.ส.มุทิตา จันทเดช
ลําดับ 13 น.ส.กฤติกา รัตนแสง
ลําดับ 14 นางจิราพร วาทโยธา
ลําดับ 15 นางกัลยาภรณ วันตาแสง
ลําดับ 16 นายอาทิตย เรียงริลา
ลําดับ 17 นายภิสรินธันญ สะโมรินทร
ลําดับ 18 น.ส.รุจิรา เตยสอย
ลําดับ 19 นายฐาปนันท์ิ ดีอันกอง
ลําดับ 20 น.ส.พัชรินทร ดวงสรแสง
ลําดับ 21 น.ส.วรรณิศา วิชาผง
ลําดับ 22 น.ส.เอริสา เสงี่ยมศักดิ์
ลําดับ 23 นางชัชฎา สมนึกธนโชติ
ลําดับ 24 นางอําพร ชัยเลื่องลือ
ลําดับ 25 นายกรวรรส เลิศรัตนกรธาดา
ลําดับ 26 นายสุชาติ ทองแปน
ลําดับ 27 นางอารี พรมดอนยาง
ลําดับ 28 นายธีรชาติ ศุภสระ
ลําดับ 29 นายนรินทร ทับแสง
ลําดับ 30 นางจิตรา สุวรรณพันธ
ลําดับ 31 นางทิพวรรณ วงคําไชย
ลําดับ 32 น.ส.วรรณภา บุญประถัมภ
ลําดับ 33 น.ส.สุภาพร รัตนธรรม
ลําดับ 34 นางสุนทรีย พรรษา
ลําดับ 35 นางรุจนจิรา รอยศรี
ลําดับ 36 น.ส.ขวัญชนก ไชยสงคราม
ลําดับ 37 น.ส.ษรสวรรค บุตรโคตร
ลําดับ 38 น.ส.จิตราพร มีมา
ลําดับ 39 นายสุรสิทธิ์ คุมสุวรรณ
ลําดับ 40 น.ส.ธัญญานันท อัครพรชัยฤทธ์ิ
ลําดับ 41 น.ส.สหรักษ จันทรักษ
ลําดับ 42 นางเพ็ญพักตร ดวงจันทรโชติ
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ลําดับ 43 นางเฉลิมศรี ออนมี
ลําดับ 44 น.ส.สุวิมล วรรณปะเก
ลําดับ 45 นางอรวรรณ แพงคํา
ลําดับ 46 น.ส.ดวงจันทร กงจันดา
ลําดับ 47 น.ส.เบญจวรรณ ประกอบแสง
ลําดับ 48 นางดวงจันทร บัวรัตน
ลําดับ 49 น.ส.ศศิพัชร พลเยี่ยม
ลําดับ 50 น.ส.นันทภัค ถวิลรักษ
ลําดับ 51 น.ส.จุรีพร บุญจิ่ม
ลําดับ 52 น.ส.โยทกา แสนสุข
ลําดับ 53 น.ส.รัตนภรณ ลุนละวงศ
ลําดับ 54 น.ส.มยุรี แสงสังข
ลําดับ 55 นางสุรภา ภูจอมจิตร
ลําดับ 56 นางพิมพพิลัย ไชยพรม
ลําดับ 57 น.ส.ศุณาลักษณ สุรภักดิ์
ลําดับ 58 นายทวีวุฒิ ประธานราษฎร
ลําดับ 59 นางปาณิสรา วงศามณีรัตนา
ลําดับ 60 นางศศิธร กลางสุโพธิ์
ลําดับ 61 นางอารีวรรณ ไชยคําภา
ลําดับ 62 นายอนันธ มาตพรมราช
ลําดับ 63 นางเรณู อินตะพันธุ
ลําดับ 64 น.ส.สุวีณา เดชศิริ
ลําดับ 65 นางชุดารัตน มากพูล
ลําดับ 66 นายปญญา สิงหทอง
ลําดับ 67 นางวนิดา สองจันทร
ลําดับ 68 นางยุพารัตน ภูวนกลกรรม
ลําดับ 69 น.ส.ศิรินภา ทองชา
ลําดับ 70 น.ส.ผุสดี คลองแคลว
ลําดับ 71 นางนิลวรรณ ทองพูล
ลําดับ 72 นายประเทือง แสงแกว
ลําดับ 73 น.ส.นิภาภรณ จันทรแปน
ลําดับ 74 นางพัชรี ดรพล
ลําดับ 75 น.ส.ฤดีมาศ บุสดี
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ลําดับ 76 น.ส.รัตนา แกวนารี
ลําดับ 77 นางกัลยาณี ปจจัยมงคล
ลําดับ 78 นางจริยา สีกงพลี
ลําดับ 79 นางวราภรณ กรโสภา
ลําดับ 80 นายสมัย ทองพูล
ลําดับ 81 นายสํารวย ทิพศรีราช
ลําดับ 82 นายธีระพล ไชยตะมาศ
ลําดับ 83 นางภัสมร ดีมาก
ลําดับ 84 น.ส.กชพรรณ กระตายทอง
ลําดับ 85 น.ส.วราภรณ ริมไธสง
ลําดับ 86 นางเนาวรัตน ไชยมนตรี
ลําดับ 87 นางสุปยา ชัยพิสุทธิ์สกุล
ลําดับ 88 นางกัลยารัตน ระถี
ลําดับ 89 นางอําไพ เทียงดาห
ลําดับ 90 น.ส.สุธาสิณี สีพาชา
ลําดับ 91 นางยุวดี ดรบุญลน
ลําดับ 92 นายอุฤทธิ์ โทแกว
ลําดับ 93 นางจิราภรณ สินนา
ลําดับ 94 นางปยะนันท ศิริยะ
ลําดับ 95 นางเปรมฤดี ประนามะเส
ลําดับ 96 นายจักรกฤษณ ตุยสิมมา
ลําดับ 97 นางศิริวรรณ ศรีนอยขาว
ลําดับ 98 นางจิตติมา กาสีแพง
ลําดับ 99 นางมณี ชัยทัพ
ลําดับ 100 น.ส.รุงนภา โพนเมืองหลา
ลําดับ 101 นางอาวีนา จันทะกล
ลําดับ 102 นางฐิติยา ธงศิลา
ลําดับ 103 น.ส.พิชญพร อักกะมานัง
ลําดับ 104 น.ส.สุกัญญา สรอยชมภู
ลําดับ 105 น.ส.หนึ่งฤทัย เศษรักษา
ลําดับ 106 นางวราพร อนนท
ลําดับ 107 นางสมานใจ หมื่นชัย
ลําดับ 108 นายสุชาติ ผันสวาง



27

บัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
รอบการประเมินครั้งท่ี 1(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564)

แนบทายประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   ลงวันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2564

ระดับดีเดน
ดีเดน 27

ลําดับ 109 น.ส.นิติยา ปดตาทะเน
ลําดับ 110 นางพิศมัย พันธุขันธ
ลําดับ 111 นางรัชนีวรรณ อรรคฮาตสี
ลําดับ 112 นางพิศมัย ฉายมงคล
ลําดับ 113 นางรัชนี พรรคมาตย
ลําดับ 114 นายชาติมงคล ศิริมูล
ลําดับ 115 นางสุภารัตน เรืองสมบัติ
ลําดับ 116 น.ส.จิรัชญา พันธะไชย
ลําดับ 117 น.ส.พนิดา สีดาชวย
ลําดับ 118 น.ส.มณีวรรณ ดาวาท
ลําดับ 119 น.ส.มหัครพร พลเยี่ยม
ลําดับ 120 น.ส.รําพรรณ ชาญวิรัตน
ลําดับ 121 น.ส.สุพัฒนา ทองมนต
ลําดับ 122 นางกาญดา จันทนะ
ลําดับ 123 นางทัศนี รวงผึ้ง
ลําดับ 124 นางพรทิพย เสตารุณ
ลําดับ 125 นางสุจิตรา ยะวร
ลําดับ 126 นางสุธัญญณัฐ นาจเมืองจันทร
ลําดับ 127 นางอัจฉรา วรรณชารี
ลําดับ 128 นายปยะ พลไกรษร
ลําดับ 129 น.ส.ขวัญระวี ทิพยพิลา
ลําดับ 130 นางดวงพร ลาภจิตร
ลําดับ 131 นางปวีณกานต จวนสาง
ลําดับ 132 น.ส.ทัศนีย สายหลักคํา
ลําดับ 133 นายเตชะวิทย สิทธิบุน
ลําดับ 134 นางจิรภา ปะการะสังข
ลําดับ 135 นายภูมิพันธ ภูนา
ลําดับ 136 นายวงษกลาง กุดวงษา
ลําดับ 137 นายภาณุมาศ อัครบาล
ลําดับ 138 น.ส.เพลินตา ประสีระเก
ลําดับ 139 น.ส.ยุพา ทบสน
ลําดับ 140 นายกิตติศักดิ์ นกพรหมพะเนา
ลําดับ 141 น.ส.วัชราภรณ ทองมี
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ลําดับ 142 น.ส.สุนิสา ออนประชา
ลําดับ 143 น.ส.สุภาภรณ ปะโมทะโก
ลําดับ 144 นางธัญญาลักษณ พรรคไธสง
ลําดับ 145 นายเจริญพงษ ประสีระเก
ลําดับ 146 นายสมรินทร กรไธสง
ลําดับ 147 น.ส.จินตนา วงษอุดทา
ลําดับ 148 นายดนัย บุญมี
ลําดับ 149 น.ส.สุพรรณ จันทรลาด
ลําดับ 150 นางชนิดาภา เรืองประโคน
ลําดับ 151 นายธีรพล เชี่ยวชูศักดิ์
ลําดับ 152 น.ส.ลัดดาวัลย โยเหลา
ลําดับ 153 น.ส.ลภัสรดา ศรีหวัง
ลําดับ 154 น.ส.พรนภัส จารุรัตน
ลําดับ 155 น.ส.สมสกุล ดวงชาญ
ลําดับ 156 น.ส.สุทธิรัศมิ์ พรรณพราว
ลําดับ 157 น.ส.อภิญญา ไชยแสง
ลําดับ 158 นางกัญจนนรี จิตตธนานันท
ลําดับ 159 นางเดือนเพ็ญ ลาหา
ลําดับ 160 นางน้ําฝน ประมังคะตา
ลําดับ 161 นางวาสนา เคาแคน
ลําดับ 162 นางเสาวลักษณ คําหลอม
ลําดับ 163 นายภาคิน ธนการเวคิน
ลําดับ 164 นายวิศนุกร พุทธบาล
ลําดับ 165 นางสมจิตต โชคสวัสดิ์
ลําดับ 166 นางบัวบาน ปกการะโต
ลําดับ 167 น.ส.สายชล ศรีภูโรจน
ลําดับ 168 นายไสว มงคลพิศ
ลําดับ 169 น.ส.ฉวีวรรณ ประภาศรี
ลําดับ 170 น.ส.สุธาดา สุขสําราญ
ลําดับ 171 น.ส.ชวัลนุช  อะปะมาเถ
ลําดับ 172 น.ส.ปณิตา ติดวงษา
ลําดับ 173 นางกันยา แยมพยุง
ลําดับ 174 นางเกศริน แสงโทโพ
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ลําดับ 175 นางเพ็ญพร พินโย
ลําดับ 176 นางวีรภา เขมะภูษิต
ลําดับ 177 นางสรอยมณี แปลงมาลย
ลําดับ 178 นางอําไพ ปญจะแกว
ลําดับ 179 น.ส.นุชจรี ชารีโย
ลําดับ 180 จาเอก กฤษณะ ศรีสุนนทพันธ
ลําดับ 181 น.ส.เปรมฤทัย ประวันเนา
ลําดับ 182 นางสุพิศ แสนภักดี
ลําดับ 183 นางณินฑิรารักษ ไรวิบูลย
ลําดับ 184 น.ส.พรพรรณ อัตตะลัง
ลําดับ 185 นางสุปรานี สีโมคา
ลําดับ 186 น.ส.สุกัญญา รอยลา
ลําดับ 187 นายศิริชัย เทียงดาห
ลําดับ 188 นายสุรไกร เดชศิริ
ลําดับ 189 นางกนกอร โคแสงรักษา
ลําดับ 190 นางลุนณี เทียงดาห
ลําดับ 191 นางลิหลา ศรีพวงเพิด
ลําดับ 192 น.ส.วัชราภรณ อินทรา
ลําดับ 193 นางสุพิชญา สถาผลเดชา
ลําดับ 194 นางวารุณี ไชยเดช
ลําดับ 195 นายสุรเกียรติ สีสาร
ลําดับ 196 นางคําใหม สุขุนา
ลําดับ 197 นางนารีลักษณ จันทะบูลย
ลําดับ 198 น.ส.ราตรี อันปญญา
ลําดับ 199 นางวนัชพร สุขศิริยศสกุล
ลําดับ 200 นางพิสมัย เนื่องละมุล
ลําดับ 201 นางจารุณี วงศพันธุ
ลําดับ 202 น.ส.ปานจันทร จีระออน
ลําดับ 203 นายวันชัย อรรถโยโค
ลําดับ 204 น.ส.นิติยา สุนารัตน
ลําดับ 205 นางชวัลพัชร แกววัน
ลําดับ 206 นางวราลักษณ ผลรักษ
ลําดับ 207 น.ส.เข็มมาลา ไชยสงคราม
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ลําดับ 208 นางกนกวรรณ นันทะริด
ลําดับ 209 นางไพรินทร เจือจันทร
ลําดับ 210 นางมิ่งขวัญ ถนัดคา
ลําดับ 211 นายภานุพงค จวงสมุทร
ลําดับ 212 น.ส.จินตหรา กมลมุณีรัตน
ลําดับ 213 น.ส.พรทิพย พลไสย
ลําดับ 214 น.ส.สุนิษา มะลา
ลําดับ 215 นายอุดม เกียรติมานะโรจน
ลําดับ 216 น.ส.ณัชชา อุนศรีเพ็ง
ลําดับ 217 นางชุลีภรณ ปกกาเวสา
ลําดับ 218 น.ส.เยาวพาณี คําดวง
ลําดับ 219 นางญาณนาวี เพชรฤาชา

ดีเดน 28
ลําดับ 1 นายกิตติศักดิ์ อุปริสัจจา
ลําดับ 2 นายบุญฤทธ์ิ นอยหวา
ลําดับ 3 นางอรสุชา จูดาส
ลําดับ 4 นางอังคณา ภูมิมา
ลําดับ 5 นายอภิสิทธิ์ วรเสริม
ลําดับ 6 น.ส.วรางคณา เสมเหลา
ลําดับ 7 นางปรมาภรณ บุญศรี
ลําดับ 8 นางศิริอร กนกฉันท
ลําดับ 9 นางจุฑามาศ มุสิกสูตร
ลําดับ 10 น.ส.อัญชลี ดวงแสนโว
ลําดับ 11 น.ส.ผองพักตร จันทรศิริ
ลําดับ 12 น.ส.รติพร จันทะเหลา
ลําดับ 13 น.ส.นิธิพร เหลืองวิริยะสิริ
ลําดับ 14 น.ส.ถิรพร ดวงคําภา
ลําดับ 15 น.ส.ภัสรา วรรณสิทธ์ิ
ลําดับ 16 น.ส.วิภาวรรณ พรมเรศสุนทร
ลําดับ 17 นางกาญจนา ทะไกรเนตร
ลําดับ 18 น.ส.รัชนีภรณ เทียนอุดม
ลําดับ 19 น.ส.เฌนิศา ใจภักดี
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ลําดับ 20 น.ส.ชุตินันท พลศิริ
ลําดับ 21 น.ส.ณฐชา เหลาโผน
ลําดับ 22 น.ส.เพ็ญนีติ์ แสงล้ํา
ลําดับ 23 น.ส.อรชพร กุณาศล
ลําดับ 24 นางจิราภรณ ภูปรื้ม
ลําดับ 25 นางชญาณิศา ถนอม
ลําดับ 26 นางทิพานันท แดนสีแกว
ลําดับ 27 นางธัญญาลักษณ โนนทอง
ลําดับ 28 นางยุพาพนา พันธแกว
ลําดับ 29 นางวนิดา วงคละคร
ลําดับ 30 พันจาโท วัฒนพงษ อุทรส
ลําดับ 31 น.ส.วิไลวรรณ รอดกอง
ลําดับ 32 นายพนมสินธุ ศรีชาดา
ลําดับ 33 น.ส.นิศารัตน สุระมาศ
ลําดับ 34 น.ส.สุภัจฉรา สีเสน
ลําดับ 35 น.ส.ดาวรุง พลรัตน
ลําดับ 36 นางสุภา ปรีนคร
ลําดับ 37 นางกุลวดี สุขแสงรัตน
ลําดับ 38 น.ส.จารุณี บุญหลาย
ลําดับ 39 น.ส.จุฑามาศ จันทรักษ
ลําดับ 40 นางพันธิภา สิงหโตทอง
ลําดับ 41 นางสุทาพร ซองศิริ
ลําดับ 42 นายธนรัชต แปลงมาลย
ลําดับ 43 นายศราวุฒิ เฮียงเหี่ย
ลําดับ 44 นางสุพรรษา วิชาคุณ
ลําดับ 45 น.ส.ศิรดา สุจจชารี
ลําดับ 46 น.ส.อังสุมาลินทร บุญธวัฒน
ลําดับ 47 น.ส.มะณีรัตน โทรเลข
ลําดับ 48 น.ส.มาลินี ปฏิทันโต
ลําดับ 49 น.ส.สกุลรัตน อินทรผดุง
ลําดับ 50 น.ส.นัฎฐา โพธิจักร
ลําดับ 51 นางชวัลลักษณ รัตนสิงหา
ลําดับ 52 นางอรุณรัตน แกวพะเนาว
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ลําดับ 53 น.ส.อุบล เชื้อนิตย
ลําดับ 54 น.ส.สุจิตรา แกวหลอน
ลําดับ 55 นายพีรณัฐ  รัตนเกื้อ
ลําดับ 56 นางประภาพร ปะเพโส
ลําดับ 57 นายประกาศิต หาญยิ่ง
ลําดับ 58 น.ส.จิราภรณ คําจุลลา
ลําดับ 59 น.ส.จุฬาลักษณ พลทํา
ลําดับ 60 นางฐิติรัตน สมยอ
ลําดับ 61 นางมยุรี ปะวันนา
ลําดับ 62 นางมัทติกา ปาโส
ลําดับ 63 นางวาสนา พงษเผา
ลําดับ 64 นายณัฐวุฒิ เภาพาน
ลําดับ 65 นายวิเชียร เนื่องมัจฉา
ลําดับ 66 น.ส.สุดาพร ลือนาม
ลําดับ 67 น.ส.นิติยา เค็งชัยภูมิ
ลําดับ 68 น.ส.ดวงใจ สอนเสนา
ลําดับ 69 นายคณาวิทย วังหนองเสียว
ลําดับ 70 น.ส.ศรัญญา ดําริห
ลําดับ 71 พันจาโท เรืองศักดิ์ อันชํานาญ
ลําดับ 72 น.ส.กุลมณี แกวสังข
ลําดับ 73 น.ส.จุฑามาศ บุตรเรียง
ลําดับ 74 น.ส.ปรียานันท อวนมะโฮง
ลําดับ 75 น.ส.สุภาวิณี ลาดหนองขุน
ลําดับ 76 นายสันต ศิริเลี้ยง
ลําดับ 77 นางอัจฉรา ภูคําศักดิ์
ลําดับ 78 นางขวัญฤดี ปดตาเนย
ลําดับ 79 นางคัมภีรพรรณ อัตธิปะ
ลําดับ 80 น.ส.กฤษณา ปะติปง
ลําดับ 81 นางณพัชชา พุทธจันทร
ลําดับ 82 นายสุรัส พานิชย
ลําดับ 83 นายวิรัตน พิศรี
ลําดับ 84 นางชมภู รัตนทิพย
ลําดับ 85 นายชยพล ยะวร
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ลําดับ 86 นายสุขสรรค ศรีกงพลี
ลําดับ 87 น.ส.ปยานุช งานหมั่น
ลําดับ 88 นางชลาลัย ดวงเกตุ
ลําดับ 89 นางศิริพร วงศศิริคุณากร
ลําดับ 90 น.ส.อัจฉราวรรณ วันลา
ลําดับ 91 น.ส.ฤทัยรัตน พิริยการนนท
ลําดับ 92 น.ส.ภาณุมาศ ดวงจันทรโชติ
ลําดับ 93 น.ส.วิชญกานต จิรพัธนนท
ลําดับ 94 นายวสันต คิดไร
ลําดับ 95 นายศราวุธ ลาโยธี
ลําดับ 96 น.ส.นิตยา ชินพร
ลําดับ 97 น.ส.สุปราณี ซายขวา
ลําดับ 98 น.ส.เจทสริยา ดวงราช
ลําดับ 99 นางพยอม คําเสนา
ลําดับ 100 น.ส.นริศรา พิมโยทา
ลําดับ 101 น.ส.สุรีพร พละอาจ
ลําดับ 102 นางพัชรา จอมพรรษา
ลําดับ 103 นางสุปราณี สาพิมาน
ลําดับ 104 วาที่รอยตรี สิปปภาส พานศรี
ลําดับ 105 น.ส.ภัสพิชญชา ภูผิวผาคุมวงษ
ลําดับ 106 นางวิจิตรา กรวยทอง
ลําดับ 107 นายภูธณดล สิมหาบุตร
ลําดับ 108 น.ส.สายทอง แสนองอาจ
ลําดับ 109 น.ส.สกุลรัตน ศิริจันทร
ลําดับ 110 นางอรดี สัตยพันธพงศ
ลําดับ 111 นายวรเชษฐ ชิ้วนฤภัย
ลําดับ 112 นายอวยชัย สิทธิหาโคตร
ลําดับ 113 นางสุรินทร ดวงคํานอย
ลําดับ 114 นางปาริชาต บุระคํา
ลําดับ 115 น.ส.สุภาภรณ บุญฤทธิ์
ลําดับ 116 น.ส.ตุลาพร เนื่องแกว
ลําดับ 117 น.ส.นีรนาท   ดีอันกอง
ลําดับ 118 น.ส.พรรณวดี อาจศรี
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ลําดับ 119 น.ส.ศรัณยา ลาจันทึก
ลําดับ 120 นางลุนนี พลคํามาก
ลําดับ 121 นางหญิง สิงหขรเขต
ลําดับ 122 น.ส.สิริวรรณ วรวิวัฒนวงศ
ลําดับ 123 นางณัฐถากรณ เหงี่ยมสมบัติ
ลําดับ 124 นางธันยนรีภัทธิ์ ศรีพรรณ
ลําดับ 125 นางปยนิดา วงษาสืบ
ลําดับ 126 น.ส.ธิดารัตน รัตนรักษ
ลําดับ 127 นางเสาวณีย จันทะมะณี
ลําดับ 128 น.ส.วริศรา ปะนามะเก
ลําดับ 129 น.ส.จิรชยา คําจันทร
ลําดับ 130 น.ส.อรุณรัตน บานแบง
ลําดับ 131 น.ส.อมร ไชยะโอชะ
ลําดับ 132 นางชลารัตน จรรยารุงทวี
ลําดับ 133 น.ส.อักษราพรรณ ภรณสุขสมบูรณ
ลําดับ 134 นางพรเพ็ญ เศษคึมบง
ลําดับ 135 นางปทุมเกสร หรั่งยี่โถ
ลําดับ 136 นายบัญชา ดวงทิพยจันทร
ลําดับ 137 น.ส.เกตนภา เทียกมา
ลําดับ 138 น.ส.เดือนเพ็ญ นาสมทรง
ลําดับ 139 นายอดิศักดิ์ หีบแกว
ลําดับ 140 นางนิภาภรณ สีหาอินทร
ลําดับ 141 นางเพลินพิศ ขวัญโพน
ลําดับ 142 น.ส.ธนิตา ทองนิล
ลําดับ 143 นางขวัญเรือน จันทรเปลง
ลําดับ 144 นายศราวุธ แกวมาตย
ลําดับ 145 นางจันดา สิงหทอง
ลําดับ 146 พันจาโท คุณากร เจียมใจ
ลําดับ 147 พันจาเอก อลงกต โพธิ์แสงดา
ลําดับ 148 น.ส.พจนา นาคดี
ลําดับ 149 นายสมจิตร มุลศรีสุข
ลําดับ 150 นายสุทธิพงษ ภารพันธ
ลําดับ 151 น.ส.นริศรา เสนาฤทธิ์
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ลําดับ 152 น.ส.จันทรเพ็ญ นาหนองขาม
ลําดับ 153 น.ส.เบญญาดา หงษพันธ
ลําดับ 154 น.ส.ศิริพร นามล้ํา
ลําดับ 155 น.ส.สาวินี ศรีสุธรรม
ลําดับ 156 นางทองบน เนาวแกว
ลําดับ 157 นางทิพวรรณ อินทะรักษ
ลําดับ 158 นางธัญญลักษณ แสนบุดดา
ลําดับ 159 นางสุกานณดา แสนบุญศิริ
ลําดับ 160 นายจตุพร ดีผาย
ลําดับ 161 นายธวัชชัย เนตรัตน
ลําดับ 162 นายยุทธพิชัย ปาปะเถ
ลําดับ 163 นายสุระพร อุดคํา
ลําดับ 164 น.ส.ปรีดาพร พ่ึงเจริญ
ลําดับ 165 นายกําทร ดานา
ลําดับ 166 น.ส.กรภัทร สุวรรณสม
ลําดับ 167 น.ส.อดิษา สังขะทิพย
ลําดับ 168 นางกีรติเกลา วรรณกิจ
ลําดับ 169 น.ส.ทัศนีย แกวมะไฟ
ลําดับ 170 น.ส.อังคณา บุตะกะ
ลําดับ 171 น.ส.เกษร พลบํารุง
ลําดับ 172 น.ส.ญาดา จันทหาญ
ลําดับ 173 น.ส.ถิรดา ศิริเทพ
ลําดับ 174 น.ส.นพดารา แสนวัง
ลําดับ 175 น.ส.รพีพรรณ ดวงลิวงศ
ลําดับ 176 น.ส.วันวิสา ชิตบุตร
ลําดับ 177 นางโชติมณี เรืองกลิ่น
ลําดับ 178 น.ส.กรกนก คลังแสง
ลําดับ 179 น.ส.รุจิรา สิ้วอินทร
ลําดับ 180 นายสมเดช ดวงกางเงาะ
ลําดับ 181 นางมณีพรรณ มีทา
ลําดับ 182 นายนรินทร ดานวังขวา
ลําดับ 183 นางอรวรรณ มูลมณี
ลําดับ 184 นางอรุณลักษณ นาทองบอ
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ลําดับ 185 น.ส.พัชยา ดวงแสนโว
ลําดับ 186 นางพรทิพย เสริมสาย
ลําดับ 187 นางปนัดดา บุระคํา
ลําดับ 188 นางอาทิตยา เสระพล
ลําดับ 189 นางวิมลพรรณ ประทุมแบน
ลําดับ 190 น.ส.พรรณี ประเสริฐแกว
ลําดับ 191 นางปยะวรรณ วงษผักเบี้ย
ลําดับ 192 นางอนงค จันทศิลป
ลําดับ 193 นางพัชราภร จันทะนันท
ลําดับ 194 น.ส.กัลยกร สุทธิสาร
ลําดับ 195 น.ส.ลลิตา กมลวิบูลย
ลําดับ 196 นางวรรณิสา มะธิมาปาเข
ลําดับ 197 นางวิภาวรรณ สุทธิสาร
ลําดับ 198 นางจุฑาทิพย โพธิสนธ
ลําดับ 199 นายอนุชา ชัยลิ้นฟา
ลําดับ 200 นางพรทิวา สุริยะ
ลําดับ 201 นางรัตนา ศรีชาดา
ลําดับ 202 น.ส.ชุรดา พันมนตรี
ลําดับ 203 นางพรชิตา ศิรินวเสถียร
ลําดับ 204 น.ส.ปวีณา เทพภูเขียว
ลําดับ 205 น.ส.ขวัญเรือน แสงทอง
ลําดับ 206 นางชินภา สุบัติคํา
ลําดับ 207 นางทิพยสุดา วิชัย
ลําดับ 208 นางประกาย มาตแกว
ลําดับ 209 นายทวีศักดิ์ อินกอง
ลําดับ 210 นายบุญธรรม ยศกาญจน
ลําดับ 211 นายปรีดี ยศดา
ลําดับ 212 นายอํานาจ มะปะเต

ดีเดน 29
ลําดับ 1 น.ส.ลัดดาวัลย สุทธิประภา
ลําดับ 2 น.ส.พิมขวัญ แพงถิ่น
ลําดับ 3 น.ส.สาวิตรี เนื่องคํา
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ลําดับ 4 น.ส.ลัดดาพร ดาแร
ลําดับ 5 นายธนพล เรืองชัยทวีสุข
ลําดับ 6 น.ส.กนกวรรณ วิเศษดี
ลําดับ 7 น.ส.อมรรัตน พันหลอมโส
ลําดับ 8 นางจินตหรา ปญโยวัฒน
ลําดับ 9 นางนิดนิรัญ ลาโม
ลําดับ 10 นางพิชญณัฐฏ ไชยรัตน
ลําดับ 11 นางวลีรัตน ปุเลทะตัง
ลําดับ 12 น.ส.จันทรแกว แกวลือ
ลําดับ 13 นางจิตติมา กองสุข
ลําดับ 14 นางสุพรรษา ศรีสมบัติ
ลําดับ 15 น.ส.อรุณี ศิวบวรวัฒนา
ลําดับ 16 นายวุฒิไกร พาโคกทม
ลําดับ 17 น.ส.อรวรรณ แพงพันตอง
ลําดับ 18 น.ส.มยุรี มะธิปไข
ลําดับ 19 นายอรรถวุฒิ พรมรัตน
ลําดับ 20 นางกรรณพร บัวลีวัน
ลําดับ 21 นายจักรพันธ เนตคํา
ลําดับ 22 น.ส.ธีรยา ภูมิภักดิ์
ลําดับ 23 นายวีระศักดิ์ คํามูลละคร
ลําดับ 24 นางดวงใจ นนทะภา
ลําดับ 25 น.ส.ชฎาพร   อาจชมภู
ลําดับ 26 นายชานน ประชานันท
ลําดับ 27 น.ส.แสงระวี บุตรโคตร
ลําดับ 28 น.ส.เพ็ญนภา คะมะเสาร
ลําดับ 29 นางอัจฉรา กลาณรงค
ลําดับ 30 น.ส.ปรียาดา ผิวพันธมิตร
ลําดับ 31 น.ส.ศุภิศา ดวงกอม
ลําดับ 32 นางวิชุรา ชัยชนะ
ลําดับ 33 นางรัติญา ประสาระเอ
ลําดับ 34 นางเกษร บุญโกมุด
ลําดับ 35 นายสังคม บุญหลา
ลําดับ 36 นายสิทธิพงษ วงษปญญา
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ลําดับ 37 นางศุภนิดา อินภิรมย
ลําดับ 38 นางสุกัญญา ชวนจิต
ลําดับ 39 นางวราภรณ ศานติโสภา
ลําดับ 40 น.ส.สุรางคนา ชางการนอก
ลําดับ 41 นายยุทธิชัย วรรณกิจ
ลําดับ 42 น.ส.หยกฟา ศิลปศิริวานิชย
ลําดับ 43 นางรุงทิพย ปะกิคา
ลําดับ 44 น.ส.สุดา กํามะหาวงษ
ลําดับ 45 นางเกศกนก สมบัติตรา
ลําดับ 46 นางมัตติกา พิมพชารี
ลําดับ 47 นางรัญชนา คําสุราช
ลําดับ 48 นายอานนท ถุงแกวหงษ
ลําดับ 49 จาเอก เสถียร มะธิปะโน
ลําดับ 50 นางพิศมัย ศิริพรรณ
ลําดับ 51 น.ส.ณัฎยา ชลมณี
ลําดับ 52 นางประกาย เฉยไสย
ลําดับ 53 น.ส.กนิษฐา ตานิโก
ลําดับ 54 น.ส.ณัฐธิดา ดนตรี
ลําดับ 55 นางจินตนา ชินสุทธิประภา
ลําดับ 56 นายวีระพงษ ศรีมุงคุณ
ลําดับ 57 นางรุงลาวัลย วิสาทาโส
ลําดับ 58 น.ส.วราภรณ ดวงจันทร
ลําดับ 59 นางสุดารัตน ปญญาวรรณ
ลําดับ 60 น.ส.รัตติยาภรณ ทองดวง
ลําดับ 61 นางอัญชุลี ทองภูบาล
ลําดับ 62 นายมาวิน ทับแสง
ลําดับ 63 นางปยะดา มุทาวัน
ลําดับ 64 น.ส.นิภาพร โพธิกะ
ลําดับ 65 น.ส.ณัชชา    ประเสริฐเจริญสุข
ลําดับ 66 นางนวลจันทร อันทรง
ลําดับ 67 นางสมหมาย สรอยชมภู
ลําดับ 68 น.ส.ภาวินี หอมทอง
ลําดับ 69 นางกัลยา สีหาทัพ
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ลําดับ 70 นางวิภาวดี หอมทอง
ลําดับ 71 น.ส.สรินทร หารเสนา
ลําดับ 72 นางนิธิพร คงถ่ิน
ลําดับ 73 นางกุลลดา ภิบาลจอมมี
ลําดับ 74 นางสุมณี ดวงพรม
ลําดับ 75 น.ส.ฐาปยา นีละพรหม
ลําดับ 76 นางเพ็ญพักตร ทับลคร
ลําดับ 77 นายปณิธาน แกวจันทรา
ลําดับ 78 น.ส.วรารัตน ไชยโอชะ
ลําดับ 79 นางปนณัฏฐฌา กุทองศิริสกุล
ลําดับ 80 นางชนาพร รัตนแสง
ลําดับ 81 น.ส.ธนัท ปุริทาสังข
ลําดับ 82 น.ส.อาภาภรณ อุทัยคํา
ลําดับ 83 น.ส.ชฎาพร ใจศิริ
ลําดับ 84 น.ส.ประไพรพักต พันชมภู
ลําดับ 85 นายสุรศักดิ์ จันทะรส
ลําดับ 86 นายธิติพงษ สาระวะ
ลําดับ 87 น.ส.ศิรินภา นอยสุวรรณา
ลําดับ 88 น.ส.อนุรัชนี อนุสสรราชกิจ
ลําดับ 89 น.ส.ระพีพร   คะสุวรรณ
ลําดับ 90 นางนุศรา   ดาวไธสง
ลําดับ 91 นายอนุรักษ อุนโสมย
ลําดับ 92 นางรัชนีย จันทํา
ลําดับ 93 นายนิกุล แคนยา
ลําดับ 94 น.ส.เบญญาภา เขียวสลุง
ลําดับ 95 น.ส.นิทธินุช แยมโกสุม
ลําดับ 96 น.ส.วัลภา ทิพโยธา
ลําดับ 97 นางวนิดา ศิริเมืองจันทร
ลําดับ 98 นายโรมรัน บรรเทา
ลําดับ 99 น.ส.สุรีวัลย ไชยบุดดี
ลําดับ 100 น.ส.บัณฑิต เสาวรส
ลําดับ 101 น.ส.พิชญสิณี ศรีเตชะ
ลําดับ 102 นางจิราภรณ ณ นคร
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ลําดับ 103 น.ส.พราวพิมล อุดม
ลําดับ 104 นางสกุลตลา มงคลกิจโรจน
ลําดับ 105 นายยุทธชัย สมโสก
ลําดับ 106 นายธนวัฒน มงคลกิจโรจน
ลําดับ 107 น.ส.สุภาพร ลครพล
ลําดับ 108 นางตวงพร ศรีจํานง
ลําดับ 109 นายประยงค คุณปอง
ลําดับ 110 นางบุญตรี คุมตะบุตร
ลําดับ 111 นางสุราณี คงประกอบ
ลําดับ 112 นายบุญชวน ดอนอิศวร
ลําดับ 113 น.ส.นรรฏฐมล กุลมงคลสวัสดิ์
ลําดับ 114 นางอนุภา ปานภูมิ
ลําดับ 115 นายกําพลศักดิ์ อัคนิจ
ลําดับ 116 น.ส.วนิดา นาทันลิ
ลําดับ 117 น.ส.วิยะดา สาวิกัน
ลําดับ 118 นางณัฐชยา อินเอี่ยม
ลําดับ 119 นางวัลยรญา สรอยบุดดา
ลําดับ 120 นางมยุรี สําราญดี
ลําดับ 121 นางจิราพร สาระวะ
ลําดับ 122 นางอรทัย โสระเสริฐ
ลําดับ 123 น.ส.เรวดี อนุฤทธิ์
ลําดับ 124 นางเรณู โลหะ
ลําดับ 125 น.ส.ณัฐิยา รูปเหมาะ
ลําดับ 126 นางวรรศิกา ภูจอมใจ
ลําดับ 127 น.ส.พจนา ดวงชาทม
ลําดับ 128 นางสุรีพร ตะนะสอน
ลําดับ 129 น.ส.สุมาลัย จุลโนนยาง
ลําดับ 130 น.ส.นุนนิภา เจริญชัย
ลําดับ 131 น.ส.สมถวิล สัจจพงษ
ลําดับ 132 นางเนตรณภัทร แสนองอาจ
ลําดับ 133 น.ส.กรรณิกา ดรอินทร
ลําดับ 134 นางรุงนภา แสนผาลา
ลําดับ 135 นายณัฐพณ บุตตะโยธี
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ลําดับ 136 นายนที สีทองเกตุ
ลําดับ 137 น.ส.กมลวรรณ ปญญามงคล
ลําดับ 138 น.ส.สุจีราภัทร กลางหิน
ลําดับ 139 นายขจรศักดิ์ แซเต็ง
ลําดับ 140 น.ส.นิศารัตน ลืออุติกุลวงศ
ลําดับ 141 น.ส.อลิสา ยูงทอง
ลําดับ 142 น.ส.สุภิญญา สงวนกลิ่น
ลําดับ 143 นางกนกวรรณ มุงคําภา
ลําดับ 144 นายเจนวิทย จรูญรักษ
ลําดับ 145 น.ส.วาทิณี รัตนเมธี
ลําดับ 146 น.ส.บุษบา บุญเรืองเศษ
ลําดับ 147 น.ส.ปวีณา เยาวขันธ
ลําดับ 148 น.ส.ปนเพ็ชร ติชะรา
ลําดับ 149 นายจิรกร ศรีสะอาด
ลําดับ 150 น.ส.พรรณชนก เหมียดนอก
ลําดับ 151 น.ส.ฉัตรธาดา เบญจวงศ
ลําดับ 152 น.ส.พรรณราย นาคเทียน
ลําดับ 153 น.ส.จารุพร ลิ้มตระกูล
ลําดับ 154 น.ส.ทัศนีย เลิศไธสง
ลําดับ 155 น.ส.ปรียานุช ดวงศรี
ลําดับ 156 น.ส.ปตินุช นาคเกี้ยว
ลําดับ 157 น.ส.เปรมฤดี ภารสําอางค
ลําดับ 158 น.ส.พัสตราภรณ แสนคํา
ลําดับ 159 น.ส.ไพรฑูรย แกวไส
ลําดับ 160 น.ส.ภัทรสุดา ฤทธิยา
ลําดับ 161 น.ส.ศรัญญา สีหาบุญมาก
ลําดับ 162 น.ส.สุกัญญา หอมกลิ่น
ลําดับ 163 น.ส.สุดารัตน ทองดี
ลําดับ 164 น.ส.อุไรวรรณ สอนเสนา
ลําดับ 165 น.ส.เอมอร ล้ําเลิศ
ลําดับ 166 นางจันจิรา ประทุมมา
ลําดับ 167 นางจุฑามาศ ไปดง
ลําดับ 168 นางนฤมล จําปาบุญ
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ลําดับ 169 นางพรทิพย ภูศิลาแทน
ลําดับ 170 นางรสรินทร เชาวรัตน
ลําดับ 171 นางศิริรัตน โพธิ์หลา
ลําดับ 172 นางสายทอง ภูลนแกว
ลําดับ 173 นางหนูศรี ลีพงษ
ลําดับ 174 นางอรอุมา รัตนบุรมย
ลําดับ 175 นายนรภัทร ศรีชุม
ลําดับ 176 นางเพ็ญรักษ ศิริงาม
ลําดับ 177 น.ส.ดวงตะวัน ฝายสิงห
ลําดับ 178 น.ส.ธนวรรณ ตุยสิมมา
ลําดับ 179 น.ส.พนัญญา จอมพรรษา
ลําดับ 180 น.ส.มัลลิกา รุงเกียรติ์สกุล
ลําดับ 181 น.ส.ลลิดา สมสา
ลําดับ 182 น.ส.อุทุมพร เมืองพรม
ลําดับ 183 นางไกรศร สุขุนา
ลําดับ 184 นางลดาวัลย จันทรงกุล
ลําดับ 185 นายวิเชียร จันทะนันท
ลําดับ 186 นางนันติธิยา อามาตยเสนา
ลําดับ 187 นางระพีพร สุจิตรกุล
ลําดับ 188 น.ส.จรินทรพร เรเรือง
ลําดับ 189 นางวงเดือน พัดทะอําพันธุ
ลําดับ 190 นางทองสุข ใหญสมพงษ
ลําดับ 191 นางฉวีวรรณ ทองฟุก
ลําดับ 192 นางนงลักษณ วิริยะ
ลําดับ 193 นางรัติกาล พลอามาตย
ลําดับ 194 น.ส.นุจรีย กํามุขโช
ลําดับ 195 น.ส.พนิดา พรคําเดช
ลําดับ 196 น.ส.อิสราภรณ บุปผา
ลําดับ 197 นายวีระพงษ เอสตี
ลําดับ 198 นายศักดิ์สิทธ์ิ สีขาวออน
ลําดับ 199 นายเฉลิมชัย บุญกอง
ลําดับ 200 น.ส.วิภามาศ แดงกุลา
ลําดับ 201 นายนพรัตน สัตถาวะโห
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ลําดับ 202 น.ส.สุกมล สมสา
ลําดับ 203 น.ส.สุนิสา อรุณเจริญรัตน
ลําดับ 204 น.ส.กาญจนา ปริพล
ลําดับ 205 น.ส.ศศิธร แสงนอก
ลําดับ 206 น.ส.เกศมณี ลาโภ
ลําดับ 207 น.ส.กุสุมาลย ศรีภูวงษ
ลําดับ 208 น.ส.รุงทิวา คงแสนคํา
ลําดับ 209 น.ส.รัชวิภา ศิริคะเณรัตน
ลําดับ 210 น.ส.อารดา ภัทรพงศานติ์
ลําดับ 211 นายรณภูมิ    เขจรนันทน
ลําดับ 212 น.ส.ณัฐฐา    วรรณปะกา
ลําดับ 213 น.ส.อทิตยา บุนวรรณา
ลําดับ 214 น.ส.ฉัตรสุมณี โสรัจจะกุล
ลําดับ 215 นางบุษยา ประวันเตา
ลําดับ 216 นางหอมหวล ภูวะพันธุ
ลําดับ 217 นางมัณทนา มิตะนุ
ลําดับ 218 น.ส.รัตติกาล ภูคงผา
ลําดับ 219 นางอัจฉรีย ภูวศิษฎเบญจภา
ลําดับ 220 นางสาริณี ปทุมพร
ลําดับ 221 น.ส.พัชรีย สังขเภท
ลําดับ 222 นางอินธิรา อุปทา
ลําดับ 223 นางศิโรรัตน ชูสกุล
ลําดับ 224 น.ส.พิชญาวรรณ ศรีมงคล
ลําดับ 225 นางปทมาภรณ อยูศรี
ลําดับ 226 นายปริญญา เทียกลาด
ลําดับ 227 น.ส.อรทัย สกุณี
ลําดับ 228 น.ส.จิตติมา ปาปะกี
ลําดับ 229 น.ส.ละอองดาว ชินชาด
ลําดับ 230 น.ส.สิวภรณ ทองพา
ลําดับ 231 น.ส.ชนกพร เช้ือตาเคน
ลําดับ 232 นางถนอมสิน เสนารัตน
ลําดับ 233 น.ส.ขณัฏฐา เพียงแกว
ลําดับ 234 น.ส.เบญญทิพย พรรณศิลป



44

บัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
รอบการประเมินครั้งท่ี 1(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564)

แนบทายประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   ลงวันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2564

ระดับดีเดน
ดีเดน 29

ลําดับ 235 นายสวัสดิ์ ติชะรา
ลําดับ 236 น.ส.ณภัชกมล โทผาวงษ
ลําดับ 237 น.ส.สมใจ โทอุดทา
ลําดับ 238 นายกีรติ เหลืองชัยศรี
ลําดับ 239 น.ส.เกมฤดี กิ่งใหญ
ลําดับ 240 น.ส.พัชริดา ปรเมษฐเนติกุล
ลําดับ 241 นายดุสิต โชคสวัสดิ์
ลําดับ 242 นายรัศมี ประวัติ
ลําดับ 243 นางอังคณา เกียรติมานะโรจน
ลําดับ 244 นางแกวตา ศรีสังข
ลําดับ 245 นางปณิตา จันจํานงค
ลําดับ 246 น.ส.แพรวไพลิน พลศรี
ลําดับ 247 น.ส.หอมจันทร จันโทสุทธ์ิ
ลําดับ 248 นางสุทธิ์สินี ภูมาศ
ลําดับ 249 นางจันทรศิริ ขูรีรัง
ลําดับ 250 นางศุภัคฌา เทเวลา
ลําดับ 251 นางนวพร วานิชชัง
ลําดับ 252 นางรัดฤทัย ช่ืนสุคนธ
ลําดับ 253 นางเกษมศรี ปกกะสีนัง
ลําดับ 254 นางพัชรินทร จันลคร
ลําดับ 255 นางพัชรีภรณ แยงคํา
ลําดับ 256 น.ส.อรวรรณ ไชยเยศ
ลําดับ 257 นางถนิมภรณ สังขเภท
ลําดับ 258 นางนลินรัตน อารยสมโพธิ์
ลําดับ 259 นางพนารัตน มัชปะโม
ลําดับ 260 นางพัฒนีย ปกเขตานัง
ลําดับ 261 นางจินตนา เสตเตมิย
ลําดับ 262 นางวรมน แสนเสนา
ลําดับ 263 น.ส.นิภารัตน ศรีธรณ
ลําดับ 264 น.ส.ธมนวรรณ คํารินทร
ลําดับ 265 น.ส.วลัยพร ประพฤตินอก
ลําดับ 266 นางเกศราพร แกวลาย
ลําดับ 267 นางสิริกาญจน ดีปราสัย
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ลําดับ 268 นางนิตยา รัชโพธิ์
ลําดับ 269 นางอมรรัตน เวชไพศาลศิลป
ลําดับ 270 นางลาณี อามาตยพล
ลําดับ 271 นางองุน บุตรบานเขวา
ลําดับ 272 น.ส.สุพรรณ โหลี
ลําดับ 273 น.ส.สมปอง บูราณศรี
ลําดับ 274 น.ส.เยาวลักษณ สาติ
ลําดับ 275 น.ส.มลละดี นอยศรี
ลําดับ 276 น.ส.ลักขณา ประภาวะนัง
ลําดับ 277 น.ส.ศิริลักษณ โคตรนายูง
ลําดับ 278 น.ส.ศิวกานต สาระลัย
ลําดับ 279 น.ส.เอมมิกา อุดร
ลําดับ 280 น.ส.ศุภาพิชญ มาตยคํามี
ลําดับ 281 นางละออง เดิมทํารัมย
ลําดับ 282 นายอนุชิต สิ้วอินทร
ลําดับ 283 น.ส.สายสกุล สิงหหาญ
ลําดับ 284 น.ส.ทิพวรรณ ภิรมยรักษ
ลําดับ 285 น.ส.เพ็ญประภา ภูเดช
ลําดับ 286 นางกาญจนา จันทะนุย
ลําดับ 287 น.ส.สุภาพร ปญญาวงษ
ลําดับ 288 นางพรรณี ยอดญาติไทย
ลําดับ 289 นางนิจพร สวางไธสง
ลําดับ 290 นางกัลยาณี ประทุมทอง
ลําดับ 291 นางศุภลักษณ ทองจันทร
ลําดับ 292 นางวนิดา กองเมืองปก
ลําดับ 293 นางอรณี เรียงภักดี
ลําดับ 294 น.ส.สุดารัตน กมลอิงค
ลําดับ 295 น.ส.กัลยา นามโส
ลําดับ 296 นายภาณุชิต ไชยพรม
ลําดับ 297 น.ส.ปณฑชนิต   พันแสง
ลําดับ 298 นายยอดพร โพธิดอกไม
ลําดับ 299 นางสุพัชรา สายันต
ลําดับ 300 น.ส.ปาริชาติ อินทรนอก
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ลําดับ 301 น.ส.มยุรี ศรีเมือง
ลําดับ 302 น.ส.สาวิตรี วิเศษดี
ลําดับ 303 น.ส.สิริรัตน จันทรสด
ลําดับ 304 น.ส.อนุพร สุขพะมาตย
ลําดับ 305 นางกฤติยา แสนคําภา
ลําดับ 306 นางดอกไม เกตุดี
ลําดับ 307 นางใยใหม จันทิพย
ลําดับ 308 นางรุงสมัย ชางเหลา
ลําดับ 309 นางสายฝน แกวคําใส
ลําดับ 310 นางสุกัลยา ศรีตระกูล
ลําดับ 311 นางสุมาลี กิจพฤกษ
ลําดับ 312 นางอรนันท โพชารี
ลําดับ 313 นายสุรศักดิ์ เขตคาม
ลําดับ 314 นางปริศนา ใจหวัง
ลําดับ 315 น.ส.กอบกุล อาปะมะกา
ลําดับ 316 นางธนาพร สุขจํานงค
ลําดับ 317 นางพนอ ลือทองจักร
ลําดับ 318 นางศรัญญา มูลตรีประถม
ลําดับ 319 น.ส.ศันสนีย มูลคร
ลําดับ 320 นางขนิษฐา ปาปะตัง
ลําดับ 321 น.ส.กุลธิดา บัวเสนา
ลําดับ 322 น.ส.ศศิลภัส ตันตะวาโย
ลําดับ 323 น.ส.ศุภนันต เรืองศรี
ลําดับ 324 นางสุณิสา ศิริสุริยะสุนทร
ลําดับ 325 น.ส.บัวทอง จําปาหอม
ลําดับ 326 น.ส.ดาวิกา โพธ์ิคานิช
ลําดับ 327 น.ส.พิมพนารา พุทไธสงค
ลําดับ 328 น.ส.รพีพรรณ แพนกาง
ลําดับ 329 น.ส.สุมามาลย ประภาวะเก
ลําดับ 330 น.ส.กรกนก ปะวันนา
ลําดับ 331 น.ส.กาญจนา พัฒอําพันธ
ลําดับ 332 น.ส.เยาวลักษณ ศรีโงะ
ลําดับ 333 น.ส.อุทุมพร ศุภศร
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ลําดับ 334 นางจุไรภรณ พิมพตรา
ลําดับ 335 นางเจียรนัย โคชวย
ลําดับ 336 นางมัลลิกา พรไชยสงค
ลําดับ 337 นางลภัสรดา จอยนุแสง
ลําดับ 338 นายชยุตม ปกเคระเต
ลําดับ 339 นายบัญชัย ปทุมพร
ลําดับ 340 นางนงนาฎ เทียมทัน
ลําดับ 341 นางเบญจมาศ พินิจกิจ
ลําดับ 342 นายนวกานต พิลาโสภา
ลําดับ 343 นายปรีชา ยะถา
ลําดับ 344 นายดนัย ยอดญาติไทย
ลําดับ 345 นายวิทยา หนองแบก
ลําดับ 346 นางภิรญา พินิจกลาง
ลําดับ 347 นางธันยนันท ศิริจินดาวุฒิ์
ลําดับ 348 นายนพภรณ งีบสอม
ลําดับ 349 นางธวัลรัตน สอนบุญชู
ลําดับ 350 น.ส.จิราพร ปดตานัง
ลําดับ 351 น.ส.ศุภลักษณ จันทเขต
ลําดับ 352 นางอรัญญา ภูโอบ
ลําดับ 353 น.ส.ธิดาลักษณ สีทาหงษ
ลําดับ 354 น.ส.กรณิกา โพชารี
ลําดับ 355 น.ส.สุภัตรา มาแกว
ลําดับ 356 น.ส.ลภัสรดา เจียระวัธนสกุล
ลําดับ 357 น.ส.วิไลวรรณ จุติรักษ
ลําดับ 358 นางพิมพชนก โสภา
ลําดับ 359 นายอนุชัย ศิริเกต
ลําดับ 360 นายราชัน ไชยบัง

ดีเดน 30
ลําดับ 1 น.ส.ฉัตริกรณ หานะพันธ
ลําดับ 2 นางสุลักษณา พลราช
ลําดับ 3 น.ส.สมใจ คําภูนา
ลําดับ 4 นายศิริวัฒน สารฤทธิ์
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ลําดับ 1 น.ส.สุพัตรา พลอยกันหา
ลําดับ 2 นายสุธิพงษ สีสมสอน
ลําดับ 3 น.ส.อังสุฎา แถมโฮง
ลําดับ 4 น.ส.วันทนีย สีลาโคตร
ลําดับ 5 นางเฉิดฉวี ไกรจันทร
ลําดับ 6 น.ส.จินตหรา ทับทิมไสย
ลําดับ 7 น.ส.ทิพวรรณ ทับผา
ลําดับ 8 น.ส.ภัชชนก เดชชวพงษ
ลําดับ 9 น.ส.วราภรณ จันออน
ลําดับ 10 น.ส.วาสนา ราชเจริญ
ลําดับ 11 น.ส.ศุภธิดา วรรณประภา
ลําดับ 12 นางเกี่ยวดาว ธุระทํา
ลําดับ 13 นางจิตรา เขตคาม
ลําดับ 14 นางสุดาวรรณ ทะสูง
ลําดับ 15 นายธวัชชัย สิงหโท
ลําดับ 16 นายวีระศักดิ์ เบ็ญจศิล
ลําดับ 17 นางอภิญญา ปุนบุดดา
ลําดับ 18 น.ส.จริยา วงษสีษา
ลําดับ 19 น.ส.พิชญอร ปดตามานัง
ลําดับ 20 น.ส.ยุธิดา โยธาภักดี
ลําดับ 21 น.ส.สุมารินทร ชนะไพร
ลําดับ 22 นางศิริวิมล สุระพล
ลําดับ 23 นางดรุณี แสงสวาง
ลําดับ 24 น.ส.สุนิสา ทศไกร
ลําดับ 25 น.ส.ภารดี แสนบุรี
ลําดับ 26 น.ส.พัชรี ชะราประทีป
ลําดับ 27 น.ส.ปทมิกา สวางไธสง
ลําดับ 28 นางศิรประภา ทาธิ
ลําดับ 29 นางเปรี่ยมจิต ทองภูธรณ
ลําดับ 30 นางขวัญประเทือง แสนเหลา
ลําดับ 31 นายพนาสันต ดวงพรม
ลําดับ 32 น.ส.ขนิษฐา ปาปะเถ
ลําดับ 33 น.ส.รัตนาภรณ มุลศรีสุข
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ลําดับ 34 นางรัตนาวรี ทําธุง
ลําดับ 35 น.ส.ชนาภา เหงางา
ลําดับ 36 น.ส.ทัศนีย ทองมีคา
ลําดับ 37 น.ส.พิจิตรา ประเสริฐโส
ลําดับ 38 น.ส.ภัลลณี ปกกาเวสังข
ลําดับ 39 น.ส.รัศมี พรดอนกอ
ลําดับ 40 น.ส.สุรินทรดา ถานันท
ลําดับ 41 น.ส.อภิญญา บัณฑิตเวชกร
ลําดับ 42 น.ส.เอมอร วรรณวิจิตร
ลําดับ 43 นางคําพลอย ภาระโข
ลําดับ 44 นางจงรักษ ปตตาระโพธิ์
ลําดับ 45 นางจุฬาลัย ทับผา
ลําดับ 46 น.ส.ขวัญใจ   สืบสุนทร
ลําดับ 47 น.ส.ชัญญา เปลงแสงศรี
ลําดับ 48 น.ส.เบญจมาศ พรมดอนกลอย
ลําดับ 49 นางบังอร วรหิน
ลําดับ 50 นางทิพวรรณ ศรีสวัสดิ์
ลําดับ 51 นางบุบผาพร ฝนใจเมือง
ลําดับ 52 นางปาจรีย คุณเวียน
ลําดับ 53 นางมณีจูญ พิลาโสภา
ลําดับ 54 นางศศิธร ประทุมทอง
ลําดับ 55 นายบุญชู คงทน
ลําดับ 56 นายสุรีย ลอมโฮม
ลําดับ 57 นายทรงยศ แกวหานาม
ลําดับ 58 นายปกรณ ปตาโส
ลําดับ 59 นางดวงกมล บานแบง
ลําดับ 60 น.ส.มัญตานี อวนมาโฮง
ลําดับ 61 น.ส.นิพพานี อุดมสุข
ลําดับ 62 นางปราณี ดวงพรม
ลําดับ 63 นางศิริพร ทวะชารี
ลําดับ 64 น.ส.ศิริมา รินทะราช
ลําดับ 65 น.ส.ปรมาภรณ ดานา
ลําดับ 66 นางอรุณวดี กลาหาญ
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ลําดับ 67 น.ส.สาวิตรี พรมกุล
ลําดับ 68 น.ส.พรนิภา ปกไธสง
ลําดับ 69 น.ส.มณีรัตน สุบุญมี
ลําดับ 70 นางทัศนดาว มะลิรัมย
ลําดับ 71 นางสุภาพร ทวยมาตร
ลําดับ 72 น.ส.ณิชชา ศรีลคร
ลําดับ 73 นางรดา ไชยชิน
ลําดับ 74 นางประนอม คําชาย
ลําดับ 75 นายเสถียร สีบาล
ลําดับ 76 นางพิชญณภัทร ดีพูน
ลําดับ 77 นางพัทธธีรา ประสพศิลป
ลําดับ 78 นายประเทือง ดวงสาพล
ลําดับ 79 นายนันทวัฒน วิไลงาม
ลําดับ 80 นางเกษศิรินทร ศรีกงพลี
ลําดับ 81 นางนีรนุช เทียงทํา
ลําดับ 82 นายณเรศ เขาคาย
ลําดับ 83 นายวีระศักดิ์ ไชยเวช
ลําดับ 84 นางเกวรินทร พิศรี
ลําดับ 85 น.ส.พัทธนันท ขาลวงศ
ลําดับ 86 นางกัลยกร แสงจันทร
ลําดับ 87 นางจารุภา อยูเมือง
ลําดับ 88 จาเอกหญิง มยุรี ดวงแสนโว
ลําดับ 89 น.ส.กรวรรณ ศรีตะวัน
ลําดับ 90 น.ส.กุสุมา อันทรินทร
ลําดับ 91 น.ส.ณิชา คูคงวิริยพันธุ
ลําดับ 92 น.ส.เทียนทิพย บุญไชย
ลําดับ 93 น.ส.นงลักษณ พุทธิเสน
ลําดับ 94 น.ส.ภัสราภรณ จวบบุญ
ลําดับ 95 น.ส.ยุวลักษณ คํานวณ
ลําดับ 96 น.ส.รัตติยา ทองดี
ลําดับ 97 น.ส.รัตนากร เทศนิติกุล
ลําดับ 98 น.ส.รินดา ปลั่งกลาง
ลําดับ 99 น.ส.ลักขณา รัตนพลแสน
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ลําดับ 100 น.ส.สลิลเกตน เอกกาญจนชนะกุล
ลําดับ 101 น.ส.อารยา เถื่อนมูลละ
ลําดับ 102 น.ส.อุไรลักษณ วงษาวัตร
ลําดับ 103 น.ส.สุนิษา    ธุระพันธ
ลําดับ 104 นางเกษศิรินทร ประทุมเศษ
ลําดับ 105 นางจารุวรรณ วรสาร
ลําดับ 106 นางจุฑาทิพย ลาภสนอง
ลําดับ 107 นางสุรินทรา ชวยศรี
ลําดับ 108 นายวัฒนศักดิ์ ไกรจันทร
ลําดับ 109 นายสุกระวี วงศพัฒน
ลําดับ 110 นายเอกราช แกวทอง
ลําดับ 111 น.ส.พิมพิลาพรรณ ศรีษะโคตร
ลําดับ 112 นางสาคร ปตตาเคนัง
ลําดับ 113 น.ส.วราภรณ สายสุนันทรารมย
ลําดับ 114 น.ส.แววนภา ปุปาจันโท
ลําดับ 115 น.ส.สุธัญญา โสภา
ลําดับ 116 นางพวงพันธ ศรัทธาคลัง
ลําดับ 117 นางมุจรี พันวอ
ลําดับ 118 นางรจนา มูลแวง
ลําดับ 119 น.ส.พัฒนสรณ บุราณรักษ
ลําดับ 120 นายเอกวัฒน แซลิ้ม
ลําดับ 121 น.ส.วันทนีย ทองนาค
ลําดับ 122 นายทศพร อัครแสง
ลําดับ 123 น.ส.นริศรา มาลี
ลําดับ 124 น.ส.กฤติยาพร พรมวิชา
ลําดับ 125 นางเตือนใจ นาไชย
ลําดับ 126 น.ส.สุขวจี หาได
ลําดับ 127 นางสุรัสสา ศรีโคตร
ลําดับ 128 นางอุมาพร คาสมบัติ
ลําดับ 129 นายนิติกร ถนัดคา
ลําดับ 130 นางสุปญญา แซเลา
ลําดับ 131 นางนิภาพร จันทะเสน
ลําดับ 132 นางวาสนา ยอดยรรยง
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ลําดับ 133 นายฐิติวิชช ศิริพันธ
ลําดับ 134 นายเดน อันทะลัย
ลําดับ 135 น.ส.อารยา รัตนโชติ
ลําดับ 136 น.ส.ธณิชา ปองชารี
ลําดับ 137 น.ส.จันทรจิรา เฟอยงาราช
ลําดับ 138 น.ส.เรืองรวี มาบิดา
ลําดับ 139 วาที่รอยตรี ชิษณุพงศ บุบผาทาเต
ลําดับ 140 นายศรายุทธ เทศรพีเมธาวีนําชัย
ลําดับ 141 นายฤทธิพงษ วงคพิมนต
ลําดับ 142 นางยุวธิดา จงปลื้มปติ
ลําดับ 143 น.ส.รติรัตน จิวเดช
ลําดับ 144 น.ส.รักษสิน วงศจิรสกุล
ลําดับ 145 นางภัทรวิจิตรา เจริญสุข
ลําดับ 146 น.ส.ลลิตา ปะนามะกา
ลําดับ 147 นางลัดดา ปาสารักษ
ลําดับ 148 น.ส.ภัฏฏการก เถาวกลาง
ลําดับ 149 น.ส.วัชราภรณ ทุมดี
ลําดับ 150 นางสุพรรณี คําพวง
ลําดับ 151 นางชุดาภา ชิณหา
ลําดับ 152 นางฐญา ธนบดีวิวัฒ
ลําดับ 153 น.ส.ละลัดดา สุขปะโค
ลําดับ 154 นางมยุรฉัตร อุทปา
ลําดับ 155 น.ส.จิราวรรณ โยธะมาตย
ลําดับ 156 นางอะนุตย ปุริสังข
ลําดับ 157 นางสุภารดี บุงทอง
ลําดับ 158 น.ส.ทิพาพร ยอดญาติไทย
ลําดับ 159 น.ส.ณัชชานันท จันบุดสี
ลําดับ 160 นางเยาวพัชร รัฐหนองขี
ลําดับ 161 นางประครอง ประกิระนะ
ลําดับ 162 นายอดิศักดิ์ ศรีชัยแสง
ลําดับ 163 นางพิศสมัย ไลออน
ลําดับ 164 นางนิภาวรรณ อินทรสิงห
ลําดับ 165 น.ส.ธัญญามาศ ทีงาม
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ลําดับ 166 น.ส.ปฏิมาวดี มูลวงศ
ลําดับ 167 นางจันทรเพ็ญ สวางไธสง
ลําดับ 168 น.ส.พัชรมาศ คุณวงศ
ลําดับ 169 นายสามารถ หลงสอน
ลําดับ 170 นายธีระวัฒน ไลออน
ลําดับ 171 นางวิมลพรรณ เทเวลา
ลําดับ 172 นางคําตัน ปนะโต
ลําดับ 173 น.ส.นงเยาว พละชัย
ลําดับ 174 นางชญาณิศา ปนะถา
ลําดับ 175 นางเสาวลักษณ บุตรบานเขวา
ลําดับ 176 น.ส.กวินทรา นิจกรรม
ลําดับ 177 น.ส.วรกาญจน จีรภัทรดิษฐกร
ลําดับ 178 นางพลอยไพลิน จันภูงา
ลําดับ 179 นายกฤษฎา สายทองยนต
ลําดับ 180 นายธัชชาติ หุนตระกูล
ลําดับ 181 นางกชรัตน แสนราช
ลําดับ 182 นายทิวาพงษ อุทัยดา
ลําดับ 183 น.ส.วันดี สาทถาพร
ลําดับ 184 นางนิกร อาจทุมมา
ลําดับ 185 นางพีรญา มะธิโตปะนํา
ลําดับ 186 นางรักษรินท ทานไธสง
ลําดับ 187 นางแววตา คําอุด
ลําดับ 188 นางเสาวนีย สมสา
ลําดับ 189 นายโชติวิทย พิเมย
ลําดับ 190 นายวัชรินทร เขียวสาคู
ลําดับ 191 นายสุพิศ ลอมโฮม
ลําดับ 192 น.ส.นุชจรินทร เทกอง
ลําดับ 193 น.ส.อรพรรณ จําปาลาด
ลําดับ 194 น.ส.พรธีรา ปญโยวัฒน
ลําดับ 195 น.ส.สุดาทิพย ดวงพลพรม
ลําดับ 196 นางแพงศรี แกวมาตย
ลําดับ 197 นางศิริเพ็ญ อะโน
ลําดับ 198 นางนิรมล โคตรดี
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ลําดับ 199 นางสุธาทิพย ศรีสวาง
ลําดับ 200 นายทรงศักดิ์ นันทะแสน
ลําดับ 201 นางมินญดา อินทรทอง
ลําดับ 202 น.ส.สิริลักษณ แฝงสมศรี
ลําดับ 203 น.ส.ดวงใจ จันทรา
ลําดับ 204 นายบุญสินธ สิงหไชย
ลําดับ 205 นายสมเจตต ปตตานี

ระดับดีมาก
ดีมาก 1

ลําดับ 1 นางวิกิตตา อิ่มสําอางค
ลําดับ 2 น.ส.พรรณธิภา จันบัวลา
ลําดับ 3 นางณัฐกานต ปตตะนี
ลําดับ 4 นางวรวลัญช ดรบัณฑิตย
ลําดับ 5 นายปยะพงษ จินดา
ลําดับ 6 นางชนกพร สรอยจิตร
ลําดับ 7 นางพรลัดดา วงคไชยสิทธ์ิ
ลําดับ 8 นายกฤษณรักษ รังสรอย
ลําดับ 9 น.ส.กุลภาภร พรมลี
ลําดับ 10 นางนัยนา พันธุวิเศษ
ลําดับ 11 น.ส.สุพัตรา พลทองเติม
ลําดับ 12 น.ส.จุฑามาศ ทาบทา
ลําดับ 13 น.ส.สุชัญญา ชัยทัพ
ลําดับ 14 น.ส.วิชญาพร ชาวพงษ
ลําดับ 15 นางภริดา ภาโนมัย
ลําดับ 16 นายสัญชัย ปลื้มสุด
ลําดับ 17 นางจุติมา สุจิตตกุล
ลําดับ 18 น.ส.ภัชราลักษณ ธิโกสุม
ลําดับ 19 นางกานตนิธี ดวงแกว
ลําดับ 20 นายนวพรรษ พิมวิเศษ
ลําดับ 21 นายธีรชิต ทิพยรมย
ลําดับ 22 น.ส.จิราพรรณ กองคํา
ลําดับ 23 น.ส.นรินธร วงสีสา
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ลําดับ 24 น.ส.วิภาดา ศรีสมศักดิ์
ลําดับ 25 นางยุวดี อุทาภักดี
ลําดับ 26 น.ส.ประวินา ปะตา
ลําดับ 27 น.ส.นารีญา ระบุดดา
ลําดับ 28 นายยุทธิชัย จันทรทองทิพย
ลําดับ 29 นางจริยา ศิริมนตรี
ลําดับ 30 นางนิยากร อินทะขัน
ลําดับ 31 นางวรัญญา ภูราศรี
ลําดับ 32 นายจันดี ภูกองนาค
ลําดับ 33 น.ส.อภิญญา คันดุไล
ลําดับ 34 นายวิเชียร ศรีสุทธา
ลําดับ 35 น.ส.ภัทริน กานุมาร
ลําดับ 36 นางสิริกร สุทธิมั่น
ลําดับ 37 น.ส.วัชราภรณ อะสุรินทร
ลําดับ 38 น.ส.วิจิตรา คูณเศษ
ลําดับ 39 นางกิตติวรรณ สีดวง
ลําดับ 40 น.ส.จารุณี ไชยสงค
ลําดับ 41 นายวิทวัส ไชยชิน
ลําดับ 42 น.ส.ภาวิณี เกตุแกว
ลําดับ 43 น.ส.สุปราณี โพธิ์ทอง
ลําดับ 44 น.ส.เบญจลักษณ ภูแชมโชติ
ลําดับ 45 น.ส.ปวีณา อาจมูลลา
ลําดับ 46 น.ส.พนารัตน พุมพฤกษา
ลําดับ 47 นางทัศนีย ชินกร
ลําดับ 48 นายพุฒิพงษ พุฒเขียว
ลําดับ 49 น.ส.รุจิรัตน สีสม
ลําดับ 50 น.ส.ขวัญชนก สินเธาว
ลําดับ 51 น.ส.เปรมฤดี ออนสวาท
ลําดับ 52 น.ส.กิ่งกมล ศรีกะกุล
ลําดับ 53 นายเพลิง พิมพสวรรค
ลําดับ 54 น.ส.มาฆะสิริ นามบุญลา
ลําดับ 55 น.ส.อินทราพร ประวันนา
ลําดับ 56 น.ส.นีรชา ไชยชิน
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ระดับดีมาก
ดีมาก 1

ลําดับ 57 น.ส.จุฑาทิพย จีระออน
ลําดับ 58 น.ส.ณภัชชา ประทุมทอง
ลําดับ 59 นางนภาพร ตุยสิมมา
ลําดับ 60 นางสุนิษา บุญตาแสง
ลําดับ 61 นายวัลลภ เหนือศรี
ลําดับ 62 นางวารุณี วงษกลาง
ลําดับ 63 น.ส.ณัชชนม มหาสุวรรณชัย
ลําดับ 64 น.ส.จิตตราภรณ จาเคน
ลําดับ 65 นางยุภาภรณ ดรหมั่น
ลําดับ 66 น.ส.วิราพร ทองมีคา
ลําดับ 67 นางสุภาพร วิลัยสุทธ์ิ
ลําดับ 68 นางอมรวัลย ประกอบนอง
ลําดับ 69 นางอุราวรรณ เทพชวย
ลําดับ 70 นายสุระศักดิ์ วงษกลาง
ลําดับ 71 นายณัฐวัฒน ธนาเกียรติเมธิน
ลําดับ 72 น.ส.เอื้อมพร ไมตรีแพน
ลําดับ 73 นางเกสรา เข็มพิลา
ลําดับ 74 น.ส.ตรีรัตน วิชญชีวินทร
ลําดับ 75 นายสุริยพงศ สีเทา
ลําดับ 76 นายสรฤทธิ์ อังวราวงศ
ลําดับ 77 นางพัชดาภา ประจักกะตา
ลําดับ 78 น.ส.อุไร ขวาซุย
ลําดับ 79 น.ส.พิชญา โตมณีนิลรัตน
ลําดับ 80 น.ส.จรีพร รัตนวงษา
ลําดับ 81 นางพัณนิดา ทิพรักษ
ลําดับ 82 น.ส.เบญจมาภรณ สีพิมพ
ลําดับ 83 น.ส.นัครส แดงวงษา
ลําดับ 84 น.ส.ชุติมา ดวงผุยทอง
ลําดับ 85 นายอานนท อัครปทุม
ลําดับ 86 น.ส.เบญจวรรณ ผาจันทร
ลําดับ 87 น.ส.กรรณิการ ทรัพยมูล
ลําดับ 88 น.ส.ดาวเรือง จัตุชัย
ลําดับ 89 น.ส.รัชนก แพนศรี
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ระดับดีมาก
ดีมาก 1

ลําดับ 90 น.ส.เจนจิรา สีเห็มทอง
ลําดับ 91 นายพิชุตม ดรรักษา
ลําดับ 92 น.ส.สุรีวรรณ ดีสกุลวงษ
ลําดับ 93 นายเกียรติอนันต สุขสมเพียร
ลําดับ 94 น.ส.วงเดือน เชยจันทา
ลําดับ 95 น.ส.อนุสรา วิชาทา
ลําดับ 96 นางนุสรา ธนเหมะธุลิน
ลําดับ 97 น.ส.ปยวรรณ อุปนันท
ลําดับ 98 น.ส.ครองขวัญ สืบสุนทร
ลําดับ 99 น.ส.จิดาภา สมนึกธนโชติ
ลําดับ 100 น.ส.ฐาปริมนต วงศรัตนจิรากุล
ลําดับ 101 น.ส.ฐิติพร มาลา
ลําดับ 102 น.ส.ธีรยา ปนะทาใน
ลําดับ 103 น.ส.นฤมล วรรณประภา
ลําดับ 104 น.ส.ประภัสสร อินทรักษ
ลําดับ 105 น.ส.ปริญรัตน โพชารี
ลําดับ 106 น.ส.พรรษชล ศรีสุชน
ลําดับ 107 น.ส.ภคกุล ศรีวรรณะ
ลําดับ 108 น.ส.เรืองแข ศัพทพันธุ
ลําดับ 109 น.ส.วัชราภรณ เฉลิมมิตร
ลําดับ 110 น.ส.วิภาพร อะโน
ลําดับ 111 น.ส.ศุภพิชญ มูลธิยะ
ลําดับ 112 น.ส.สุชาณัฐกวี บุญเสริม
ลําดับ 113 น.ส.สุภาพร ศิริขันธแสง
ลําดับ 114 น.ส.หทัยรัตน  มีจิตร
ลําดับ 115 น.ส.อุไรลักษณ แกวกันยา
ลําดับ 116 นางจินตนา แดงจันทึก
ลําดับ 117 นางฐิรนันท บุญทัน
ลําดับ 118 นายชวรัตน ศรีปน
ลําดับ 119 นายโชตินรินท วัฒนศิริธรรม
ลําดับ 120 นายธนชัย รินไธสง
ลําดับ 121 นายอภิวัตร บุตะกะ
ลําดับ 122 นายเอกราษฎร ชางถม
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ระดับดีมาก
ดีมาก 1

ลําดับ 123 น.ส.ชลธิชา สามารถ
ลําดับ 124 น.ส.ศิริรัตน เขียวนิล
ลําดับ 125 นายบัณฑิต หวังสันติวงศา
ลําดับ 126 นายรัฐ ศิริคะเณรัตน
ลําดับ 127 น.ส.ธัญลักษณ สวางบุญ
ลําดับ 128 นายถาวร นาแกว
ลําดับ 129 น.ส.ศุภัสสร ไชยราษฎร
ลําดับ 130 นายพุทธพร สุรฉัตร
ลําดับ 131 นายสรสิช แสงทามาตย
ลําดับ 132 นายธัญวิชญ เรืองรัตน
ลําดับ 133 นายวีระพงษ สิงหหาญ
ลําดับ 134 นางสุภัทรา โพธิดี
ลําดับ 135 นางสุภาวดี แกวตา
ลําดับ 136 นางกาญจนา ปุกหมื่นไวย
ลําดับ 137 น.ส.ทองเลี่ยม เหลาเกิ้มหุง
ลําดับ 138 นายหัตถพล แกวตา
ลําดับ 139 น.ส.อรพรรณ ผิวนวล
ลําดับ 140 น.ส.เยาวลักษณ สุธรรมพร
ลําดับ 141 น.ส.มุทธาทินี ทูลธรรม
ลําดับ 142 นายพรพิพัฒน หินไชยศรี
ลําดับ 143 นางสุพัตรา ปรีฉันท
ลําดับ 144 น.ส.ธนิฏฐา จันนา
ลําดับ 145 น.ส.ปวีณา กางโสภา
ลําดับ 146 น.ส.ภีรดา จารุพรรธน
ลําดับ 147 น.ส.ยลนภา เพลียสันเทียะ
ลําดับ 148 น.ส.ชุดาณัฏฐ อัครชินวณิชย
ลําดับ 149 น.ส.วิชุดา สนทาหงส
ลําดับ 150 นางดวงหทัย พลเสน
ลําดับ 151 น.ส.สุชาดา จิตรสิงห
ลําดับ 152 นายพิพัฒน เอกรักษา
ลําดับ 153 น.ส.พรทิพย ชารีชื่น
ลําดับ 154 นางกมลวรรณ ประมายะยัง
ลําดับ 155 นางจิตตรา ประทุมขํา
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ระดับดีมาก
ดีมาก 1

ลําดับ 156 นายอภิชาติ พยังเค
ลําดับ 157 น.ส.ศิริพร ปนะถา
ลําดับ 158 นางอชิรญา จันทรศิริ
ลําดับ 159 น.ส.หนึ่งฤดี ภูมิกอง
ลําดับ 160 นายยุทธนา เพ็ชรนาค
ลําดับ 161 นางปานชีวา บัวพันธ
ลําดับ 162 นางวิภาวดี กุลธินี
ลําดับ 163 นายเชิดศักดิ์ สุทธิสา
ลําดับ 164 น.ส.สุชนา ชิณหา
ลําดับ 165 นายปญญา ผองศรีงาม
ลําดับ 166 น.ส.จารุวรรณ เหลาสนิท
ลําดับ 167 น.ส.ณภัชนันท วิสิทธิ์เจริญ
ลําดับ 168 น.ส.ชนัญญา ธนูชาญ
ลําดับ 169 นายสาคร ภูมิพันธ
ลําดับ 170 นายวิโชติ ช่ืนพิบูลย
ลําดับ 171 น.ส.ละมุล เยี่ยงไธสง
ลําดับ 172 น.ส.บังอร เหลาศรี
ลําดับ 173 นางพิมลพรรณ ตีเวียง
ลําดับ 174 น.ส.สรัญญา คุมไพฑูรย
ลําดับ 175 น.ส.ปราณี โพธิ์ศรี
ลําดับ 176 น.ส.วันสิริ สีดามาตย
ลําดับ 177 นายจิรยุทธ พรหมณี
ลําดับ 178 นายปยวัฒน ผิวเรืองนนท
ลําดับ 179 นางณัฐภัสสร โชคธนดร
ลําดับ 180 น.ส.ธิฐิมา ยาวไธสง
ลําดับ 181 น.ส.นฤมล สายัณน
ลําดับ 182 นางจินรัตน ภารพันธ
ลําดับ 183 นางอุไรวรรณ ภูมิสถาน
ลําดับ 184 นางบานเย็น ชาวดอน
ลําดับ 185 นายกิตติธัช วัชรานุสรณ
ลําดับ 186 นางดวงสุรีย  ปทานนท
ลําดับ 187 นายสุพรม ประมาคะเต
ลําดับ 188 น.ส.อรวรรณ  ศิริพรทุม
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ระดับดีมาก
ดีมาก 1

ลําดับ 189 นายเกษม นาพิมแสง
ลําดับ 190 นายวิเชียร โทอินทร

ดีมาก 2
ลําดับ 1 นางปธิณี อัคนิจ
ลําดับ 2 นางรัตนาการ สบายวงษ
ลําดับ 3 นางวฎิลลดา บุระคํา
ลําดับ 4 นางศิริญญา วัฒนศักดิ์
ลําดับ 5 นายทศพล จันทนามสี
ลําดับ 6 นายศุภวิชญ นนตรี
ลําดับ 7 น.ส.อรทัย บุตรโคตร
ลําดับ 8 นายนราธร สารสังข
ลําดับ 9 น.ส.เรณุกาล เทศฉาย
ลําดับ 10 นางเสาวภา สุพรรณฝาย
ลําดับ 11 น.ส.พุธมาศ สิงหคํา
ลําดับ 12 น.ส.อนงคนารถ อาจใจ
ลําดับ 13 นางอรอรุณ พรมา
ลําดับ 14 นายฉัตรณรงค แสนวันดี
ลําดับ 15 นางเพ็ญผกา ปะวะเท
ลําดับ 16 น.ส.กนกวรรณ เชื้อนิจ
ลําดับ 17 นางธารทิพย ดาวันนา
ลําดับ 18 น.ส.นรรธพร มีมา
ลําดับ 19 นางอรนุช ไชยสันต
ลําดับ 20 น.ส.นัฏฐญามล แสงคํา
ลําดับ 21 นางสายชล นันดี
ลําดับ 22 น.ส.เนตรนภา สาแรก
ลําดับ 23 นายเกียรติพล พลศิริ
ลําดับ 24 น.ส.ศศิประภา หงษศรีหมน
ลําดับ 25 นางขนิษฐา เพียพยัคฆ
ลําดับ 26 น.ส.นริฐา อัตไชย
ลําดับ 27 นายพงศกร สีทิศ
ลําดับ 28 น.ส.ชณัฐฎา ปกกาเวสา
ลําดับ 29 น.ส.มินตรา แกวมะ
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ระดับดีมาก
ดีมาก 2

ลําดับ 30 น.ส.เลิศจรรยา ประทานัง
ลําดับ 31 น.ส.ภาณุมาศ อินทะมน
ลําดับ 32 น.ส.ภคมน ชาญดํารงคกุล
ลําดับ 33 น.ส.อัญชลี แกวไชย
ลําดับ 34 นางสกุลรัตน ทองจันทร
ลําดับ 35 นางสายฝน ไชยวุธ
ลําดับ 36 นางนงคสุดา โพธิ์สอาด
ลําดับ 37 นางพิชญพิมล พันธุยุรา
ลําดับ 38 นายชวนากร จรรยารุงทวี
ลําดับ 39 นายบุญชื่น สีทิศ
ลําดับ 40 น.ส.ปจิรณา ผองลุนหิต
ลําดับ 41 นางกาญจนา วิวัฒนพันธุ
ลําดับ 42 นางชญาดา อุดคํา
ลําดับ 43 น.ส.ตะวัน ศรีหามายา
ลําดับ 44 นางสุภาภรณ สฤษฎีชัยกุล
ลําดับ 45 น.ส.ทิพวรรณ เฉิดวาสนา
ลําดับ 46 น.ส.นุชจิรา เรืองสมบัติ
ลําดับ 47 น.ส.นุชศรารัตน จันนนท
ลําดับ 48 น.ส.พิกุล วงไว
ลําดับ 49 น.ส.สุภาวดี ชางยา
ลําดับ 50 น.ส.สุรดา ตัณฑธนานุกูล
ลําดับ 51 น.ส.อุมาพร แกวกอย
ลําดับ 52 นางกนกวรรณ รุงศรี
ลําดับ 53 นางฐิติรัตน ทศแกว
ลําดับ 54 นางธัญญารัตน พันธฤทธิ์
ลําดับ 55 นางนุชสิญาภัส ฟูลเน็กกี้
ลําดับ 56 นางลลิตา จันทะสอน
ลําดับ 57 นายคมเคียว จันทรราช
ลําดับ 58 นายวุฒิชัย ทรภีสิงห
ลําดับ 59 นายอมรชัย อาสาทํา
ลําดับ 60 นายอรรถพล แสนสุข
ลําดับ 61 น.ส.วณิฏฐา ไชยสุวรรณ
ลําดับ 62 น.ส.ศศิรินทร นนสีลาด
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ระดับดีมาก
ดีมาก 2

ลําดับ 63 น.ส.แสงทอง ชมภูนอย
ลําดับ 64 น.ส.กัญญาณัฐ คงเกิด
ลําดับ 65 นางสุไพรินทร ศรีรัตน
ลําดับ 66 นายสัญญา สารกาล
ลําดับ 67 น.ส.กชวรรณ ศิริคะเณรัตน
ลําดับ 68 นางภัครวิภา พลจารย
ลําดับ 69 นายธนนัฐ ภูมินา
ลําดับ 70 นายวิจิต สุขศรี
ลําดับ 71 นายปฏิภาณ  คุณสีขาว
ลําดับ 72 นายไตรภูมิ ศรีแกว
ลําดับ 73 นายปรเมศวร ศิริเสาร
ลําดับ 74 น.ส.ณัฐกานต ศรีมวง
ลําดับ 75 นายอนิวรรตน ประวัติ
ลําดับ 76 น.ส.ศุภลักษณ ขุราษี
ลําดับ 77 น.ส.อิสยาภรณ ปาปะโข
ลําดับ 78 น.ส.ลัดดาวัลย กอเกิดธนทรัพย
ลําดับ 79 น.ส.หัสยา สุระมาศ
ลําดับ 80 น.ส.พรสุดา ปะระทัง
ลําดับ 81 น.ส.ปวีณา ปดตาลาโพธิ์
ลําดับ 82 น.ส.ประไพศรี บุพตา
ลําดับ 83 น.ส.น้ําทิพย มะโรงมืด
ลําดับ 84 นางอรวรรณ เสี่ยงบุญ
ลําดับ 85 น.ส.สุดาลักษณ จันทรเจริญ
ลําดับ 86 นายสิรวิชญ สนโศก
ลําดับ 87 นายธีรสิทธ์ิ หินไชยศรี
ลําดับ 88 นางวรางคณา หงษสีทอง
ลําดับ 89 นางวิยดา ดุลยเกียรติ
ลําดับ 90 นายศราวุธ กลางเดช
ลําดับ 91 น.ส.วัชรี จันเต
ลําดับ 92 น.ส.กรนิกาน จันทะพาด
ลําดับ 93 น.ส.ศิริพร กุระโท
ลําดับ 94 นางสายรุง ช่ืนพิบูลย
ลําดับ 95 น.ส.ฉัตราภรณ มัดจุปะ



63

บัญชีรายชื่อขาราชการพลเรือนสามัญผูมีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเดนและดีมาก 
รอบการประเมินครั้งท่ี 1(ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564)

แนบทายประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   ลงวันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2564

ระดับดีมาก
ดีมาก 2

ลําดับ 96 น.ส.วราภรณ สีหามาตร
ลําดับ 97 นายเสฐียรพงศ กุญชะโร
ลําดับ 98 นางธัญพร ศรีเทพย
ลําดับ 99 นายฉัตรชัย สุปตคํา
ลําดับ 100 นายชูวิทย แกวมุลตรี
ลําดับ 101 นายนเรศร รัตนคุณศาสน
ลําดับ 102 น.ส.จีรนันท ทองปญญา
ลําดับ 103 น.ส.สุบรรณ พูนศิริ
ลําดับ 104 น.ส.สุภารัตน ศุภรรัตน
ลําดับ 105 นางกาญจนา ภูมินา
ลําดับ 106 นางปณรินทร กัณโสภา
ลําดับ 107 นางพยอม ชมภูวงศ
ลําดับ 108 นางวัชรี แกวมุกดา
ลําดับ 109 นายเกียรติศักดิ์ บุรีมาตร
ลําดับ 110 นายเอกปกรณ นามคุณ
ลําดับ 111 นางสายพิน ทับสีรัก
ลําดับ 112 น.ส.กรรณิกา ทานะขันธ
ลําดับ 113 น.ส.กรรณิการ สิงหเทศ
ลําดับ 114 น.ส.ชมพูนุช อุดมบุญ
ลําดับ 115 น.ส.ยุพยง ฤาโสภา
ลําดับ 116 นางวณิชชา พลพวก
ลําดับ 117 นายพีรพัฒน ผลชู
ลําดับ 118 น.ส.สรอยสุรินทร ยิ่งแมนวาด
ลําดับ 119 นางแพรวนภา ภูประทํา
ลําดับ 120 นายกิตติศักดิ์ ปกขาตัง
ลําดับ 121 น.ส.ฐิติชญา บุรีรัตน
ลําดับ 122 นายจรรยา ชาวดอน

ดีมาก 3
ลําดับ 1 นายขวัญชัย นุชกลาง
ลําดับ 2 นายภูวดล ฦาชา
ลําดับ 3 นายยุทธพร สุขวิชัย
ลําดับ 4 นางณัฐกมล ศรีสมัคร
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ระดับดีมาก
ดีมาก 3

ลําดับ 5 น.ส.ฉัตรฏิยากร ศรีวิคํา
ลําดับ 6 น.ส.ศิรินาถ ศิลาศรีคุณ
ลําดับ 7 น.ส.ธารารัตน แพนศรี
ลําดับ 8 น.ส.อริศรา ดวงโชติ
ลําดับ 9 นางศิรินภา สําลี
ลําดับ 10 น.ส.ชัญญานุช ภูเฮืองแกว
ลําดับ 11 น.ส.นรรณปภรรต เทียงปา
ลําดับ 12 น.ส.สุดารัตน หัตถกอง
ลําดับ 13 น.ส.มัลลิกา ภิรมยบุญ
ลําดับ 14 นายปวริศ บุญทาว
ลําดับ 15 นางยุวธิดา มะโนรัตน
ลําดับ 16 น.ส.ปฐมาวดี สุทธิคีรีสุข
ลําดับ 17 น.ส.ศุภนิดา ทองดวง
ลําดับ 18 นางลินดา ผดุงวิทย
ลําดับ 19 นายธีระพงษ เที่ยงทํา
ลําดับ 20 นายทศวรรษ ทองเจริญ
ลําดับ 21 น.ส.สุนิศา ธ.น.ดี
ลําดับ 22 น.ส.ณัชชา ธรรมรักษา
ลําดับ 23 น.ส.สุภาวดี ศรีชัย
ลําดับ 24 นางสุมาลี เจริญบุญ
ลําดับ 25 น.ส.สุจินตนา ไชยศิริวัฒน
ลําดับ 26 น.ส.อารีรัตน กะตะศิลา
ลําดับ 27 นางสโรชา สังเจิด
ลําดับ 28 น.ส.สมพร ศิริสุนทร
ลําดับ 29 น.ส.อมรรัตน ศรีหวัง
ลําดับ 30 นางวิมลเฑียร ภูนาสูง
ลําดับ 31 นายชาติชาย วันพิลา
ลําดับ 32 นางวชิราภรณ ศรีสะอาด
ลําดับ 33 น.ส.กนกวรรณ ผาดเรือง
ลําดับ 34 น.ส.แพรวพรรณ ศรีไตรเฮือง
ลําดับ 35 น.ส.ศิรประภา จุลศรี
ลําดับ 36 น.ส.คัทรียา ดวงประวัติ
ลําดับ 37 น.ส.กิ่งแกว พลตรี
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ระดับดีมาก
ดีมาก 3

ลําดับ 38 น.ส.กนกลักษณ สมภา
ลําดับ 39 น.ส.กฤษฎาภรณ เศษบุบผา
ลําดับ 40 น.ส.จิราภรณ บุญคะเณ
ลําดับ 41 น.ส.จิราภรณ สายสีสด
ลําดับ 42 น.ส.จุรีวรรณ ศรีกะกุล
ลําดับ 43 น.ส.นันทิดา ปาสาบุตร
ลําดับ 44 น.ส.นารีนาถ จิรดาวิรุฬ
ลําดับ 45 น.ส.ปาริฉัตร ปะโมนะตา
ลําดับ 46 น.ส.พรสวรรค เอกสะพัง
ลําดับ 47 น.ส.พัชราภรณ กะสันต
ลําดับ 48 น.ส.อนุตรธิดา ศรีศักดิ์นอก
ลําดับ 49 น.ส.อัญชุลี โตสุพันธ
ลําดับ 50 น.ส.อุมาพร แสนแกว
ลําดับ 51 นางกนกรดา สีสมใส
ลําดับ 52 นางนิภาพร ราชเมืองศรี
ลําดับ 53 นางปยรัตน ยาประดิษฐ
ลําดับ 54 นางวรารัตน กาสาทอง
ลําดับ 55 นางอภิญญา สารภักดิ์
ลําดับ 56 นายจักรพงษ ปูเวสา
ลําดับ 57 นายชัยวิชิตต ศรีหามาตร
ลําดับ 58 นายนิวัฒน นัดสถาพร
ลําดับ 59 นายปริวัตร พิมพบุตร
ลําดับ 60 นายปรีชา ศรีบุญเรือง
ลําดับ 61 นายวีรภัทร ชื่นสุคนธ
ลําดับ 62 นายสุขุม ศรีจํานงค
ลําดับ 63 น.ส.ทิพวรรณ จันทรคา
ลําดับ 64 น.ส.พรพิมล ภวภูตานนท
ลําดับ 65 น.ส.จันจิรา แสงมาศ
ลําดับ 66 น.ส.มธุรดา วิสัย
ลําดับ 67 นางนิตยา ชัยวัฒนาอารี
ลําดับ 68 น.ส.สุภาพรรณ จุรัมย
ลําดับ 69 นางชวมัย พรมโชติ
ลําดับ 70 น.ส.อมรา วงลคร
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ดีมาก 3

ลําดับ 71 นางพรทิวา ไชยสงคราม
ลําดับ 72 นายศุภชัย แพงคําไหล
ลําดับ 73 น.ส.ลภณพร วงษอินตา
ลําดับ 74 น.ส.กรองแกว ภูหลาบ
ลําดับ 75 นางนิโลบล ทิพยฤาตรี
ลําดับ 76 น.ส.ประไพรพรรณ พันธภักดี
ลําดับ 77 นายอภิชาติ สีหาจอง
ลําดับ 78 นายดอกดิน นอยตรีมูล
ลําดับ 79 จาเอก สุนทร เดิมทํารัมย
ลําดับ 80 น.ส.ขวัญศิริน บุญหลง
ลําดับ 81 นางระเบียบ ประพาศพงษ
ลําดับ 82 นายเฉลิมชัย จันทรจํานง
ลําดับ 83 นายปริญญา นามวิเศษ

ดีมาก 4
ลําดับ 1 นางพรรณี  นันทะแสง
ลําดับ 2 น.ส.วันวิสาข แกวสังข
ลําดับ 3 นางจันทรจิรา ภูนาโคก
ลําดับ 4 น.ส.ปนัสยา ปะนัดสุจา
ลําดับ 5 น.ส.ณริศรา ฤทธิราช
ลําดับ 6 นางปวีณา บุญเพ็ชร
ลําดับ 7 นายชนะชัย ประทุมมัง
ลําดับ 8 น.ส.เกษณีย โพธิ์ขาว
ลําดับ 9 น.ส.จันทรจิรา ปตาระโพธิ์
ลําดับ 10 น.ส.จิราพร จําปามูล
ลําดับ 11 น.ส.จิราพร มูลราช
ลําดับ 12 น.ส.จุฬาพร นอยสิงห
ลําดับ 13 น.ส.ฐิติรักษ เหลืองวิริยะสิริ
ลําดับ 14 น.ส.ณธนาฏ โยตําแย
ลําดับ 15 น.ส.พิมพประไพ เทียกทุม
ลําดับ 16 น.ส.ยุพิน สาดแลน
ลําดับ 17 น.ส.สุทธิวรร เขตคาม
ลําดับ 18 น.ส.เอื้อมพร เดียวตระกูล
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ระดับดีมาก
ดีมาก 4

ลําดับ 19 นายจุลพงศ เคนจันทา
ลําดับ 20 น.ส.พรทิพย รัชกิจ
ลําดับ 21 นายฆนาการ แพงคําไหล
ลําดับ 22 นางวิจารณ ศรีมนตรี
ลําดับ 23 นางทองพูล สีหาโบราณ
ลําดับ 24 นายบัญชา ยุงทอง
ลําดับ 25 นางสุบงกช ลอมโฮม
ลําดับ 26 น.ส.วิสณี สุขยา
ลําดับ 27 นายอนุวัตร โมฆรัตน
ลําดับ 28 น.ส.ธิดารัตน กึกกอง
ลําดับ 29 นางทิพวัลย พิศรี
ลําดับ 30 นายจตุพร เหมวิพัฒน
ลําดับ 31 นายชัยชนะ พลเหลา
ลําดับ 32 นายเตชทัต แผนพงษ
ลําดับ 33 น.ส.ทิพากร เขียวสลุง
ลําดับ 34 นางวาสนา ลุนพิลา
ลําดับ 35 นางสุทธิกานต คํามั่นทูล
ลําดับ 36 นายรัฐบัณฑิต ไมตรีแพน

ดีมาก 5
ลําดับ 1 นางเพ็ญสุดา โพธิ์สนาม
ลําดับ 2 นายพิชญพงษ พลเยี่ยม
ลําดับ 3 น.ส.สุธารัตน ชมชัยรัตน
ลําดับ 4 น.ส.เสาวลักษณ ดวงพรอม
ลําดับ 5 นางพูนศิริ ไกรคุณากร
ลําดับ 6 นางศิริพร มาตเลิง
ลําดับ 7 น.ส.ดลหทัย บุญโพธิ์
ลําดับ 8 น.ส.ธนัญญา ศรีคลัง
ลําดับ 9 น.ส.พัชรินทร พิมพจอง
ลําดับ 10 น.ส.สาวิตรี พันวงษ
ลําดับ 11 น.ส.อมรรัตน แสนแกว
ลําดับ 12 นางสุดารัตน หาญยิ่ง
ลําดับ 13 น.ส.ศิริญากร กุยะวาป
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แนบทายประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   ลงวันที่  9  สิงหาคม พ.ศ. 2564

ระดับดีมาก
ดีมาก 5

ลําดับ 14 นายจีระวัฒน ถนัดคา
ลําดับ 15 นางเพชรดา ฉ่ํามณี
ลําดับ 16 น.ส.รัตติยา ภูมิสันติ
ลําดับ 17 น.ส.ชุดาภา บุญหลา
ลําดับ 18 น.ส.ปยะนุช วันทายุทธ
ลําดับ 19 นางวลัยลักษณ แกวพล
ลําดับ 20 น.ส.ปรินทร เทียมทะนงค
ลําดับ 21 นายวีระพงษ สมดง
ลําดับ 22 น.ส.วรรณนิภา พูลศิลป

ดีมาก 6
ลําดับ 1 น.ส.ศิริลักษณ ณ กาฬสินธุ
ลําดับ 2 นางเนืองนิตย คําพิศาล
ลําดับ 3 นายพิศาล ประทุมคํา
ลําดับ 4 นายปรีชา ชาดง

ดีมาก 7
ลําดับ 1 น.ส.ธัญวรัตน โคจํานงค
ลําดับ 2 น.ส.พจนีย เทศสาย
ลําดับ 3 น.ส.เวณิกา กองโส
ลําดับ 4 นางพรสุดา   ในอินทร
ลําดับ 5 นางสุวรรณี ทาเพ็ง
ลําดับ 6 น.ส.ฐิตินันท จันแทน

ดีมาก 8
ลําดับ 1 นายโกเมศ หาญยิ่ง

ดีมาก 9
ลําดับ 1 น.ส.สุธาทิพย มาหนองหวา
ลําดับ 2 นายยุทธชัย สาพิมาน

       -------------------------------------------------



 

ติดประกาศฯ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 


