
1 สธช.19350 นางสาว กันยารัตน์ เครือชัย EG522870838TH

2 สธช.19351 นางสาว วรวรรณ ไชยหม่ัน EG522870841TH

3 สธช.19352 นางสาว กุสุมา บัวเผือก EG522870855TH

4 สธช.19353 นางสาว อัฉรา มังกรทอง EG522870869TH

5 สธช.19354 นางสาว ยศวดี วงศ์ศิริ EG522870872TH

6 สธช.19355 นางสาว อภิชญา ศรีกล่ินดี EG522870886TH

7 สธช.19356 นางสาว นนทิญา ทานา EG522870890TH

8 สธช.19357 นางสาว พรวรา เติบจันทึก EG522872670TH

9 สธช.19358 นางสาว จันทภา จวนกระจ่าง EG522870909TH

10 สธช.19359 นาย กันตภณ ไชยจํา EG522870912TH

11 สธช.19360 นาย จิรายุทธ นิเลปิยัง EG522870926TH

12 สธช.19361 นาย มั่นหมาย นิมิตลํ้า EG522870930TH

13 สธช.19362 นางสาว จิราภรณ์ สมภพ EG522870943TH

14 สธช.19363 นาย ดิษพงค์ วัฒนกําธรกุล EG522870957TH

15 สธช.19364 นาง อรุณธร ลาสุด EG522870965TH

16 สธช.19365 นางสาว ตระกูลไทย ฉายแม้น EG522870974TH

17 สธช.19366 นางสาว ศิรินทรา อินโกสุม EG522870988TH

18 สธช.19367 นางสาว พิมลพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา EG522870991TH

19 สธช.19368 นาย อภิสิทธิ์ นิตย์ภักดี EG522871008TH

20 สธช.19369 นางสาว นิภารัตน์ มะลิทอง EG522871011TH

21 สธช.19370 นาง ณัฐรดา ปัตลา EG522871025TH

22 สธช.19371 นาย กฤษฎิ์ ธนสุทธิชญา EG522871039TH

23 สธช.19372 นาย จําปาทอง ทิพม้อม EG522872635TH

จัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน
อนุมัติข้ึนทะเบียนวันที่ 05/08/2563

ลําดับ เลขขึ้นทะเบียน นามผู้รับ เลขที่ Barcode



ลําดับ เลขขึ้นทะเบียน นามผู้รับ เลขที่ Barcode

24 สธช.19373 นางสาว เฉลิมศรี เหมาะหมาย EG522871042TH

25 สธช.19374 นางสาว จุฑาทิพย์ ซุ่นส้ัน EG522871056TH

26 สธช.19375 นาง วลัย ล่ิมโอภาสมณี EG522872649TH

27 สธช.19376 นางสาว โชติกา อินต๊ะ EG522871060TH

28 สธช.19377 นาง สมศรี หาญสาริกิจ EG522871073TH

29 สธช.19378 นาย นันทวัฒน์ แอบแฝง EG522871087TH

30 สธช.19379 นาย สิริพงษ์ ล่ิมโอภาสมณี EG522872652TH

31 สธช.19380 นาย ประยงค์ ชุมวรฐายี EG522872666TH

32 สธช.19381 นาย ณรงค์ ขุนพิทักษ์ EG522871095TH

33 สธช.19382 นางสาว หัสชญาภรณ์ ชาติพุทธิพงศ์ EG522871100TH

34 สธช.19383 นาย ปิยราช วงค์จันทร์ท้าว EG522871113TH

35 สธช.19384 นางสาว ชญานิศ บูรณ์เจริญ EG522871127TH

36 สธช.19385 นาย อนุชา ยาวิไชย EG522871135TH

37 สธช.19386 นาง ภรณ์ทิพย์ สานานะอะ EG522871144TH

38 สธช.19387 นาย สํานึก ช่วยประสม EG522871158TH

39 สธช.19388 นาง มาลินี อุปวงษา EG522871161TH

40 สธช.19389 นางสาว ปาณิสรา จันทร์แซ EG522871175TH

41 สธช.19390 นาง ปิยนุช รอดนวน EG522871189TH

42 สธช.19391 นางสาว ทัศนพร ตาดํา EG522871192TH

43 สธช.19392 นางสาว รุจิรา มาสุข EG522871201TH

44 สธช.19393 นาง ปวีนา หนูเล่ือน EG522871215TH

45 สธช.19394 นาง บรรเทิง พลสวัสดิ์ EG522871229TH

46 สธช.19395 นางสาว รัชนีกร ทองกรณ์ EG522871232TH

47 สธช.19396 นาง อิสราพร ฉัตรไธสง EG522871246TH

48 สธช.19397 นางสาว วรรณฤดี ควรพินิจ EG522871250TH
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49 สธช.19398 นาย ศิริวัฒน์ พรหมวุฒิ EG522871263TH

50 สธช.19399 นางสาว สุณิสา เงินใย EG522871277TH

51 สธช.19400 นางสาว สุกัญญา ศรีพาโชค EG522871285TH

52 สธช.19401 นาย ณัฐพล ปิยะพันธ์ EG522872621TH

53 สธช.19402 นางสาว ปรารถนา กิตติสุนทโรภาศ EG522871294TH

54 สธช.19403 นาย ทนงเพชร ปราบเสียง EG522871303TH

55 สธช.19404 นางสาว สุไรฮัน ดอเล๊าะ EG522871317TH

56 สธช.19405 นาง วารุณี เทพมณีรัตน์ EG522871325TH

57 สธช.19406 นางสาว จารุภัฒน์ รุ่งเรือง EG522871334TH

58 สธช.19407 นางสาว สาวิตรี สามสี EG522871348TH

59 สธช.19408 นาง สกลวรรณ ม่วงสี EG522871351TH

60 สธช.19409 นาง อรุณี คารว์ EG522871365TH

61 สธช.19410 นางสาว มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ EG522871379TH

62 สธช.19411 นาง ประนอม สังขวรรณ EG522871382TH

63 สธช.19412 นาย ยุทธนา สังขวรรณ EG522871396TH

64 สธช.19413 นาย สุทธิพงษ์ แก้วดวงดี EG522871405TH

65 สธช.19414 นางสาว รมย์นลิน พงศ์พานภักดี EG522871419TH

66 สธช.19415 นางสาว เมวีญา สระทองพร EG522871422TH

67 สธช.19416 นาง สังวาลย์ ชมภู EG522871436TH

68 สธช.19417 นาง เมธากานต์ ไชยหอม EG522871440TH

69 สธช.19418 นางสาว วิลาวัณย์ จรจังหรีด EG522871453TH

70 สธช.19419 นางสาว เพ็ญศรี ใสจันทึก EG522871467TH

71 สธช.19420 นาง นิลเนตร สุขขัง EG522871475TH

72 สธช.19421 นาย เทอดศักดิ์ แจ้งไพร EG522871484TH

73 สธช.19422 นางสาว ณพิชญา จิตอารี EG522871498TH
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74 สธช.19423 นาง กัลยารัตน์ แก้ววันดี EG522871507TH

75 สธช.19424 นาย บัญญัติ อรรคศรีวร EG522871515TH

76 สธช.19425 นางสาว นารีนา คงเส็น EG522871524TH

77 สธช.19426 นาย อํานาจ อกอุ่น EG522871538TH

78 สธช.19427 นางสาว จารุวรรณ แสงทองดี EG522871541TH

79 สธช.19428 นางสาว จันจิรา คําแก้ว EG522871555TH

80 สธช.19429 นางสาว สมหญิง แหลงแก้ว EG522871569TH

81 สธช.19430 นาย เกรียงศักดิ์ สารกอง EG522871572TH

82 สธช.19431 นาง ชมพู สารกอง EG522871586TH

83 สธช.19432 นาง สมคิด หน่อคํา EG522871590TH

84 สธช.19433 นางสาว พัชราพรรณ สุดชารี EG522871609TH

85 สธช.19434 นางสาว ปภาณิน บุตรภู EG522871612TH

86 สธช.19435 นาย ปรัช บุญกวี EG522871626TH

87 สธช.19436 นาย พัฒพงษ์ ภู่พงษ์ EG522871630TH

88 สธช.19437 นางสาว ปวีณา ทรัพย์อภิสิทธิ์ EG522871643TH

89 สธช.19438 นาย อับดุลอาซิ อับดุลรอมัน EG522871657TH

90 สธช.19439 นาง อัมพร ฟุ้งวิทยา EG522871665TH

91 สธช.19440 นางสาว เบญจรัตน์ เสริฐสูงเนิน EG522871674TH

92 สธช.19441 นาง จันทร์จิรา บุญธรรม EG522871688TH

93 สธช.19442 นางสาว นํ้าทิพย์ ธุมาชิน EG522871691TH

94 สธช.19443 นาง รําไพ ศรีพลัง EG522871705TH

95 สธช.19444 นาย วัชรพงษ์ เรือนคํา EG522871714TH


