
1 สธช.19446 นาง ปราณี ไชยช่อฟ้า EG522871728TH

2 สธช.19447 นางสาว กนกวรรณ จรดรัมย์ EG522871731TH

3 สธช.19448 นางสาว อรวรรณ ศิริพรทุม EG522871745TH

4 สธช.19449 นางสาว วันวิศาข์ แก้ววิเศษ EG522871759TH

5 สธช.19450 นาง ภาวรัตน์ ผาสุกสถาพร EG522871762TH

6 สธช.19451 นาง อาภรณ์ จันวนา EG522871776TH

7 สธช.19452 นางสาว สุภาพร อนันต์ EG522871780TH

8 สธช.19453 นางสาว ปริมประภา ตายัน EG522871793TH

9 สธช.19454 นาง ดวงพร ถวัลย์ชัยวัฒน์ EG522871802TH

10 สธช.19455 นาย ธนกร แสนบ้าน EG522871816TH

11 สธช.19457 นางสาว จุฑาทิพย์ เจริญผิว EG522871820TH

12 สธช.19458 นางสาว วราภรณ์ พรมวงค์ EG522871833TH

13 สธช.19459 นางสาว ชนาลัย ชัยชนะพีระกุล EG522871847TH

14 สธช.19460 นางสาว รัตนาภรณ์ บัวผัน EG522871855TH

15 สธช.19461 นาย กฤษณ์ ปานเพชร EG522871864TH

16 สธช.19462 นาย มนตรี สวนกูล EG522871878TH

17 สธช.19463 นาย ทิวากรณ์ พานิช EG522871881TH

18 สธช.19464 นางสาว ประกายเดือน นาคประกอบ EG522871895TH

19 สธช.19465 นางสาว พิมพกานต์ แก้ววงษ์ EG522871904TH

20 สธช.19466 นางสาว รุ่งศิริ ยาวิไชย EG522871918TH

21 สธช.19467 นาง นันทนา เพ็ชรัตน์ EG522871921TH

22 สธช.19468 นาง สุกฤตา มณีรัตน์ EG522871935TH

23 สธช.19469 นาง สุมาลี นิลพัฒน์ EG522871949TH
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24 สธช.19470 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จันทนงค์ EG522871952TH

25 สธช.19471 นางสาว จุฑารัตน์ บุญนา EG522872723TH

26 สธช.19472 นางสาว แจ่มนภา ใขคํา EG522871966TH

27 สธช.19473 นาย ปฏิภาณ ธานี EG522871970TH

28 สธช.19474 นาง ประภัสสร จันทรบุตร EG522871983TH

29 สธช.19475 นางสาว รสสุคนธ์ เขื่อนทา EG522871997TH

30 สธช.19476 นางสาว ลลิตา รันทกิจ EG522872003TH

31 สธช.19477 นางสาว กานดา พิบูลย์ EG522872017TH

32 สธช.19478 นางสาว ประพิมพรรณ ประวัง EG522872683TH

33 สธช.19479 นาย สุธี ศรีประสงค์ EG522872025TH

34 สธช.19480 นางสาว จันทิมา นิลจินดา EG522872034TH

35 สธช.19481 นาง อัฮลาม มะดีเย๊าะ EG522872048TH

36 สธช.19482 นาย ชูชีพ ประสาทไทย EG522872051TH

37 สธช.19483 นาง สุดา ชัยวิชิต EG522872697TH

38 สธช.19484 นางสาว ซัยนะ ดีแม EG522872065TH

39 สธช.19485 นาย สุรเสกข์ จรรยาศิริ EG522872079TH

40 สธช.19486 นางสาว ฟาซีฮะ วอหะ EG522872082TH

41 สธช.19487 นางสาว ลลิตา ละหล้า EG522872096TH

42 สธช.19488 นางสาว นูรยานา เจ๊ะเลาะ EG522872105TH

43 สธช.19489 นาย ฐรณิศร์ พลานิวัติ EG522872706TH

44 สธช.19490 นางสาว ระพีพรรณ แพงทอง EG522872119TH

45 สธช.19491 นางสาว ณิชชาพัชญ์ วงศ์ปัดสา EG522872122TH

46 สธช.19492 นาง ขวัญธิดา ใจศิริ EG522872136TH

47 สธช.19493 นางสาว ทิพย์อนงค์ ภูมิโคกรกัษ์ EG522872140TH

48 สธช.19494 นางสาว ธนิฏฐา ทองนาค EG522872153TH



ลําดับ เลขขึ้นทะเบียน นามผู้รับ เลขที่ Barcode

49 สธช.19495 นางสาว เกศสุดา เหมทานนท์ EG522872167TH

50 สธช.19496 นาย ประกาศิต ทอนช่วย EG522872175TH

51 สธช.19497 นาย ธัญญา หนูเริก EG522872184TH

52 สธช.19498 นาง ปรัชพร สมธง EG522872198TH

53 สธช.19499 นาย พิภพ ดวงมา EG522872207TH

54 สธช.19500 นาง วรดา กมลรัตน์ EG522872215TH

55 สธช.19501 นาย ภูพิพัตน์ ถิ่นนุช EG522872224TH

56 สธช.19502 นาง วิไลพร โทนกล้า EG522872238TH

57 สธช.19503 นางสาว อุษณี อุณหเมทนีดล EG522872241TH

58 สธช.19504 นาย มะหมูด หล้าหล่ัน EG522872255TH

59 สธช.19505 นางสาว อรทัย พรมศาสตร์ EG522872269TH

60 สธช.19506 นางสาว ธาราทิพย์ สุขศรีแดง EG522872272TH

61 สธช.19507 นางสาว นํ้าอ้อย ดวงจันทร์ EG522872286TH

62 สธช.19508 นาง สุกัญญา วัลลภาทิตย์ EG522872290TH

63 สธช.19509 นาย พิชิต ลายนํ้าเงิน EG522872309TH

64 สธช.19510 นางสาว จิราพร พวงมาลัย EG522872312TH

65 สธช.19511 นางสาว มนฤดี บางเมือง EG522872326TH

66 สธช.19512 นางสาว ศิริวรรณ ซิวเชียง EG522872330TH

67 สธช.19513 นางสาว มณีนุช จอหอนอก EG522872343TH

68 สธช.19514 นาง คารีน่า หลีเจริญ EG522872357TH

69 สธช.19515 นาง นิตยา สิงขร EG522872365TH

70 สธช.19516 นาง พัชราภรณ์ รอดทุกข์ EG522872374TH

71 สธช.19517 นาง ธิรารัตน์ ญี่นาง EG522872388TH

72 สธช.19518 นางสาว ฮาซามี นาแซ EG522872391TH

73 สธช.19519 นางสาว พิชชาพร สังข์มาลา EG522872405TH
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74 สธช.19520 นาง วราภรณ์ พุทธวงศ์วัน EG522872414TH

75 สธช.19521 นางสาว สร้อยวิสา วงค์อินตา EG522872428TH

76 สธช.19522 นางสาว ปิยวรรณ เล็กขํา EG522872431TH

77 สธช.19523 นางสาว วรางคณา พับโพธิ์ EG522872445TH

78 สธช.19524 นางสาว จินันท์ญา ยิ้มปรั่ง EG522872459TH

79 สธช.19525 นางสาว ปณัฐฐชญาณัณธ์ วงศ์ปิง EG522872462TH

80 สธช.19526 นางสาว วรรัฐ ชอบธรรม EG522872476TH

81 สธช.19527 นาง สุพัตรา ดีมั่น EG522872480TH

82 สธช.19528 นาง สังเวียน เจริญชัย EG522872493TH

83 สธช.19529 นางสาว วรางคนา เขียวภักดี EG522872502TH

84 สธช.19530 นาง เพ็ญศิริ โคตรพัฒน์ EG522872516TH

85 สธช.19531 นาง นันชณา อูกุซโซนี EG522872520TH

86 สธช.19532 นางสาว อุปสรา รักบํารุง EG522872533TH

87 สธช.19533 นาย สิริพรชัย ไกรศรีสุนทร EG522872547TH

88 สธช.19534 นางสาว วรางคณา ขานวล EG522872555TH

89 สธช.19535 นาย ชาญยุทธ เสนาจันทร์ EG522872564TH

90 สธช.19536 นางสาว นลิน ผลจันทร์ EG522872578TH

91 สธช.19537 นางสาว มยุรา อินต๊ะจันทร์ EG522872581TH

92 สธช.19538 นาย อําพล เศลารักษ์ EG522872595TH

93 สธช.19539 นางสาว สุทธิวรรณ ยาจาติ EG522872604TH

94 สธช.19540 นาย เกรียงไกร บํารุงตา EG522872710TH

95 สธช.19541 นางสาว นํ้าอ้อย มั่นศักดิ์ EG522872618TH


