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บัญชรีายชื่อขา้ราชการผู้มผีลการปฏิบัตริาชการีอยู่ในรอบระดบัดเีดน่

รอบการประเมนิที ่๑ ตั้งแตว่ันที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. นางวิษณีพร จันทสิงห์

๒. นางสาวพัชราภรณ์ เชื้อจันอัด

๓. นางศิวาพร นาทประยุทธ(์ขูรีรัง)

๔. นางสาวจันทร์จิรา พร้อมพร่ัง

๕. นางสาวดลยา ถมโพธิ์

๖. นางสาวศศิธร หล่อพัฒนเกษม

๗. นางชีวานันท์ บุญอยู่

๘. นางสาวกรรณิการ์ อู๋สูงเนิน

๙. นางสาวจริยาวดี ช ากรม

๑๐. นางสาววิภา มุ่งปัน่กลาง

๑๑. นายสุภชัย พงศ์วิไลรัตน์

๑๒. นายไกรสร อุธาดร

๑๓. นางปัญจนีย์ ทองโปร่ง

๑๔. นางสาวสุจิตรา จันทสิงห์

๑๕. นางฉลวย ขุนเพ็ชร์

๑๖. นายส าเนียง พรมมานอก

๑๗. นายชาติชาย หุตะวัฒนะ

๑๘. นางสาวสายฝน ประจง

๑๙. นายอธิวัฒน์ ประภา

๒๐. นางสาวรุจิรดา ธีระบุญชัยกุล

๒๑. นายมนตรี นาทประยุทธ์

๒๒. นางสาวธิติยาภรณ์ ศรีเจริญ

๒๓. นางอมรรัตน์ วงศ์สุทธิรัตน์

๒๔. นางสาวเยาวมาลย์ แย้มสูงเนิน

๒๕. นางรัตติมา พรีเพ็ง

๒๖. นายกาญจน์ โตประศรี

๒๗. นางจันทิรา บุญฮวด

๒๘. นายเสมอ จ าปามูล
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บัญชรีายชื่อขา้ราชการผู้มผีลการปฏิบัตริาชการีอยู่ในรอบระดบัดมีาก

รอบการประเมนิที ่๑ ตั้งแตว่ันที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที ่๓๑ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. นางฉวีวรรณ์ ต้ังทรงเรือง

๒. นางยุภา ชัยวงค์

๓. นางสาวนริศรา บัวทองหลาง

๔. นางบังอร แป้นปล้ืม

๕. นางสุภาพร ทาไธสง

๖. นางสาวเกสร แดนไธสง

๗. นางจินตนา สายมาหา

๘. นางสุดารัตน์ บุตรศรีภูมิ

๙. นางสาวสุวรรณี ประจิตร์

๑๐. นางสุปิยา เขตคาม

๑๑. นางลัดมะณี ศรีชา

๑๒. นางอนุสรณ์ สอดโคกสูง

๑๓. นางสมประสงค์ หุตะวัฒนะ

๑๔. นางสาวปริญญาพร ศรีพรหม

๑๕. นางสาวกัญญา พรอมตตระกูล

๑๖. นางสาวประภัสรา ประภาสอน

๑๗. นายธนารักษ์ ฉายประดับ

๑๘. นางสาวลลิตพรรณ ทะแดง

๑๙. นางสุนันทา แสงกล้า

๒๐. นางสาวดาวประกาย แก้วนอก

๒๑. นางนฤมล เกิดศรีทอง

๒๒. นางสุเนตร ทินสี

๒๓. นางสาวนันทภัค ช้างแก้ว

๒๔. นางพัทยา จินารักษ์

๒๕. นางปุณยาภรณ์ วิสุทธิญาณภิรมย์

๒๖. นางจรัญญา หงษ์ค า

๒๗. นางธันยพร วงศ์สุทธิรัตน์

๒๘. นางสาวยุพาวดี รานอก
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๒๙. นางณาตยา ไพโรจน์

๓๐. นางสาวปฏิญญา ปุยะติ

๓๑. นางรุ่งฤดี นาราษฏร์

๓๒. นางจิราพร เกี้ยวสันเทียะ

๓๓. นางกาญจนา สุวรรณพิทักษ์

๓๔. นางประนอม ตองกิ่งแดง

๓๕. นางสิริรัตน์ อุดมญาติ

๓๖. นางธวัลรัตน์ จรสระน้อย

๓๗. นางนิชาภา ปักโคทานัง

๓๘. นางสาวกัลยาณีย์ สินธพ

๓๙. นายสมโภชน์ สังสีแก้ว

๔๐. นางสาวปทุมพร พันธ์ดี

๔๑. นายฉัตรชัย เนาวรัตน์

๔๒. นางปารณีย์ สีน้ าอ้อม

๔๓. นางสาวดวงนภา บุตรเรืองศักด์ิ

๔๔. นายพีรยุทธ เครือบุญ

๔๕. นางสาวกิติยา ศรีวะรมย์ (ธูปขุนทด)

๔๖. นางสาวอัญชลี บ าเพ็ญรัตน์

๔๗. นางนาฎตยา ศรีสวัสด์ิ

๔๘. นางสาวเพชรัตน์ บัวขาว

๔๙. นางสาวมธุรส ศรีโคตร

๕๐. นางรดามณี พรมกอง

๕๑. นางสาวนิภาภรณ์ กล้าหาญ

๕๒. นางสาวจุฑารัตน์ ชุมสนาม

๕๓. นางสาววิลาวัลย์ บุญวิจิตร

๕๔. นางสาวสุชาดา เล่ียนเล็ก

๕๕. นางสาวมินตรา พัฒบุรี

๕๖. นางสาววิภาศณี ค าบุญมา

๕๗. นายสิริชัย ไชยพิทักษ์

๕๘. นางสาวสุขุมาลย์ แสนยศ
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๕๙. นางสาวพรพิมล ด่านกลาง

๖๐. นางสาวฐิตินันท์ บุญค้ า

๖๑. นางวัชรี พันธุโ์อภาส

๖๒. นางจันทร์สุดา พรมจันทร์

๖๓. นางสุภาภรณ์ บุญทัน

๖๔. นางสาวภิรมย์ญา จีนร้าย

๖๕. นางสาวอรสา หนันติ

๖๖. นางสาวนิรา ทองจันทร์

๖๗. นางญาณินี ขุนหมื่น

๖๘. นางเพชรรัตน์ ประสมศรี

๖๙. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ เลงไธสง

๗๐. นางสาวสุริยา สวรรณด า

๗๑. นางสาวบุษยารัตน์ บุญผิว

๗๒. นางสาวสมฤทัย ศรีเพ็ชร( ดีไร่)

๗๓. นางกิ่งกาญจน์ ไตรศิลานันท(์ ปะวันนา)

๗๔. นางสาวภัทราภรณ์ บรรหาญ

๗๕. นางสาวกัลญารัตน์ ฉน ากลาง

๗๖. นางสาวธัญวรินทร์ วีระชาติยานุกูล

๗๗. นางสาวสุนิษา จันทร์โพธิ์

๗๘. นางสาววิลาวรรณ กรวยสวัสด์ิ

๗๙. นายชญานิน ขจรโกวิทย์

๘๐. นางชนิดาพร กันสิงห์

๘๑. นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสูงเนิน

๘๒. นางสาวกนกวรรณ จ าปาแดง

๘๓. นางสาวประภาวี วงศ์จอม

๘๔. นางสาวนันทนา กาพังเทียม(ไพรเขียว)

๘๕. นางสาวพิมลพรรณ พิบูลย์

๘๖. นางสาวสกุลรัตน์ พูนประโคน

๘๗. นายก้องเกียรติ จุฬพุฒิพงษ์

๘๘. นายสรณัฐ ศรีวรกร
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๘๙. นางสาวสุภัสสรา เหลืองจารุ

๙๐. นางสาวอธีนา รุจิราภา

๙๑. นางสาวพัชรมัย ทาไธสง

๙๒. นางสาวปฐวีพร แจบไธสง

๙๓. นางสาวพัทธมน กาญจนประพิณ

๙๔. นางสาววริศรา สมโภชน์

๙๕. นางสาวกาญจนา พิทักษ์วาณิชย์

๙๖. นางสาวอนุสรา แก้วจันทะมา

๙๗. นางสาวปิติพรรณ แสงลา (บุญตา)

๙๘. นางสาวปิยะมาศ สวาสด์ินา

๙๙. นางสาวอัญชลีพร ฉวยกระโทก

๑๐๐. นางสาวเบญจพร แอบบัว

๑๐๑. นายวรรณรักษ์ วงศ์จิรสกุล

๑๐๒. นายพงษ์ภิพัฒน์ คงสุข

๑๐๓. นางสุวณีย์ โรจนานนท์

๑๐๔. นางสุพันธ์ สารนอก

๑๐๕. นางสองสุดา สีใส

๑๐๖. นางสาวประพัสสร แย้มโกสุม

๑๐๗. นางสาววิกานดา ชิดสูงเนิน (หนชัย)

๑๐๘. นางสาวมยุรี ทวยไธสง

๑๐๙. นางประพิชญ์ กรวยสวัสด์ิ

๑๑๐. นางสาวปณิตา แสนพันธ์ล า

๑๑๑. นางสาวลัดดา สนั่นนอก

๑๑๒. นางกัลยาณี สาสันเทียะ

๑๑๓. นางสาวพัทธนันท์ เลิกนอก

๑๑๔. นางสาวรุ่งทิวา โพยนอก

๑๑๕. นางสาวจารุวรรณ คลังสอน

๑๑๖. นางอนุสรา ผลไธสง

๑๑๗. นางสาวบังอร สุขสร้อย

๑๑๘. นางรพีพรรณ พานิชเลิศ
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๑๑๙. นางสาวธนิศรา พินไธสง

๑๒๐. นางสาวเบญญา อินทวี

๑๒๑. นางเนตรนภา จ าปามูล

๑๒๒. นางสาวทองเติม ชาวสวน


