
ลําดับ หน่วยงาน
1 นายหฎพงษ์ ถาวรวงศ์ สพข.1

2 นางสาวฉลวย ดวงดาว สพข.1

3 นายวัลลพ พงษ์ราศรี สพข.1

4 นายอุดม สันธินาค สพข.1

5 นางสาวศิริวรรณ แดงภักดี สพข.1

6 นางสาวขวัญหทัย ปั้นศรี สพข.1

7 นางสาวมานิดา กาศวิเศษ สพข.2

8 นายมนตรี ภูมิไสล สพข.2

9 นางสาวอภิวรรณ จุลนิมิ สพข.2

10 นางสุวรรณภารัตน์ มาลัย สพข.2

11 นางจรรยา เชียงปั๋น สพข.2

12 นางสาวชุนวิภา รุ่งกําจัด สพข.2

13 นางสาวธัญญรัตน์ เอกอัศดร สพข.3

14 นางสาวสุกัญญา หันน้ําเท่ียง สพข.3

15 นางสาวขวัญจิตร กะหมัง สพข.3

16 นางสาวจุรีพร ดวงกลาง สพข.3

17 นางสาวมะลิวัลย์ เครือคํา สพข.3

18 นางสาวนิตยา ดิลกชาติ สพข.3

19 นางสาวกุลธิดา โสพัฒน์ สพข.4

20 นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ สพข.4

21 นางสาวสยาม ไชยทิพย์ สพข.4

22 นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี สพข.4

23 นางสาวภัคจิรา หนูมโน สพข.4

24 นายสุรศักด์ิ ขุนตาแสง สพข.4

25 นางสาวดารณี โตบัว สพข.5

26 นายวีระ โรพันดุง สพข.5

27 นางสํารวย แลหน้า สพข.5

วันท่ี 28 มีนาคม 2554  เวลา 13.30 - 16.00 น.
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ช่ือ - สกุล
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28 นายฉลาด คงมี สพข.5

29 นางสาวฤดี โคตรชาลี สพข.5

30 นางสาวสุปราณี ศรีทําบุญ สพข.5

31 นายวีรวัฒน์ เตจ๊ะ สพข.6

32 นางสาวทิวา ปาตีคํา สพข.6

33 นางสาวจันทนา สงวนสิทธิ์ สพข.6

34 นายสิทธิ สิงห์คราม สพข.6

35 นางวรางคณา สงวนพงศ์ สพข.6

36 นางกาญจนา ชื่นพิชัย สพข.6

37 นางปิยะดา สุทธหลวง สพข.7

38 นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ สพข.7

39 นางสาวมยุรี ปละอุด สพข.7

40 นางสาววันรัก ฤทธิเกษร สพข.7

41 นางสาวเกียรติกัญญา จันทรกําธร สพข.7

42 นางสาวมลวิกา ผู้แสงทอง สพข.7

43 นายสุนทร รัชฎาวงษ์ สพข.8

44 นายเมธิน ศิริวงศ์ สพข.8

45 นายมนตรี ฟ่ันเพ็ง สพข.8

46 นายชัยสิทธิ์ วัฒนาวังจงสุข สพข.8

47 นางรุจินันท์ พุทธา สพข.8

48 นางวราภัสร์ คงมณี สพข.9

49 นายดานิเอล มูลอย สพข.9

50 นางสาวขนิษฎา พันธุ์เมือง สพข.9

51 นายพีรพงศ์ บัวพันธ์ สพข.9

52 นางสาวปิยวรรณ คลังชํานาญ สพข.9

53 นางมาลัยรัช น้อยแสง สพข.9

54 นางสาวศิริพร บุญเพ็ญ สพข.10

55 นางสาวนงนุช ห่อทอง สพข.10

56 นางสาววรางคณา สว่างอารมณ์ สพข.10

57 นางสาวศิรินภา มีแก้ว สพข.10

58 นางสาวนฤมล ป้อมสา สพข.10

59 นายอุกฤษฏ์ ศิริปโชติ สพข.10
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60 นายพีรพงษ์ พรหมทอง สพข.11

61 นายณัฐวุฒิ จุลสงค์ สพข.11

62 นายสุทัศน์ นันตสินธุ์ สพข.11

63 นายสุรเชษฐ เรืองศรี สพข.11

64 นางสาวจินดาภรณ์ เพ็ชรศิริ สพข.11

65 นายประดิษฐ์ วรยศกุลไชย สพข.11

66 นางอัจฉรา ยกถาวร สพข.12

67 นายเศกสิน ศรีใส สพข.12

68 นายสุรินทร์ ไวยเจริญ สพข.12

69 นายกิตติศักด์ิ นิคะ สพข.12

70 นายวิโรจน์ ปิ่นพรม สพข.12

71 นายพรหรหม พรหมเดชะ สพข.12


