
1 สธช.25461 นาง ศิริรัตน์ ศิริวงษ์ EK088054195TH

2 สธช.25462 นาย อนุสรณ์ อุ่นจังหาร EK088050874TH

3 สธช.25463 นางสาว ธิดารัตน์ ดีแดง EK088050888TH

4 สธช.25464 นางสาว จินตนา กีเกียง EK088050891TH

5 สธช.25465 นางสาว อัญชิสา พูตา EK088050905TH

6 สธช.25466 นางสาว รัตติกาล สินพิทักษ์ EK088050914TH

7 สธช.25467 นางสาว นูรปาตีฮะห์ วาเต๊ะ EK088050928TH

8 สธช.25468 นาง ฟารีดา สนิ EK088050931TH

9 สธช.25469 นางสาว อรจิรา มานัง EK088050945TH

10 สธช.25470 นางสาว ธัญลักษณ์ มาตยะขันธ์ EK088050959TH

11 สธช.25471 นางสาว ชนาภา เหง่าง่า EK088050962TH

12 สธช.25472 นางสาว ศิริพร ปรางจันทร์ EK088050976TH

13 สธช.25474 นาง อารีรัตน์ เจียมศักด์ิ EK088050980TH

14 สธช.25475 นาง สวรรยา สงวนสิน EK088050993TH

15 สธช.25476 นาง อาทิตยา วังวนสินธ์ุ EK088051000TH

16 สธช.25477 นางสาว สุทธิดาภรณ์ หอมอ่อน EK088051013TH

17 สธช.25478 นางสาว สุพรรณี ศรีสงคราม EK088053495TH

18 สธช.25479 นางสาว พัชรีวรรณ สุกันโท EK088053500TH

19 สธช.25480 นางสาว ธัญญลักษณ์ บริบูรณ์ EK088054200TH

20 สธช.25481 นางสาว ธวัลรัตน์ หิรัญรักษ์ EK088051027TH

21 สธช.25482 นางสาว ริสา ทูลริสา EK088051035TH

22 สธช.25483 นางสาว เมทินี แสงเมือง EK088051044TH

23 สธช.25484 นางสาว สุวรรณา แซ่อุ้ย EK088051058TH

24 สธช.25485 นางสาว พัชรินทร์ จุลภักด์ิ EK088053513TH

จัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน
อนุมัติข้ึนทะเบียนวันท่ี 22 สิงหาคม 2565
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25 สธช.25486 พ.อ.อ.หญิง ไพลิน คูเมือง EK088051061TH

26 สธช.25487 นาย กฤษฎา อ่ินค า EK088053527TH

27 สธช.25489 นาย นาวี กูลศิริ EK088051075TH

28 สธช.25490 นางสาว ภาวดี แก้วอ่อน EK088051089TH

29 สธช.25491 นางสาว สมปอง สวัสดี EK088051092TH

30 สธช.25492 นางสาว ธัญวรัตม์ น้อยม่วง EK088053535TH

31 สธช.25493 นางสาว ธันยพร ทองดีย่ิง EK088053544TH

32 สธช.25494 นางสาว ศุภธวดี บุญเกิดแก้ว EK088051101TH

33 สธช.25495 นางสาว จันทนา ชูเดช EK088051115TH

34 สธช.25496 นางสาว กานต์สินี ชุ่มเรืองศรี EK088051129TH

35 สธช.25497 นาย จิรวุฒิ กุจะพันธ์ EK088051132TH

36 สธช.25498 นาย ณัฐพล ประสาตเขตกร EK088051146TH

37 สธช.25499 นาย ธนา วิวัฒน์วานิช EK088051150TH

38 สธช.25500 นางสาว อักษราภัค นันตา EK088051163TH

39 สธช.25501 นางสาว อรชา ยืนยงค์ EK088051177TH

40 สธช.25502 นาย สหรัฐ คุณสมบัติ EK088053558TH

41 สธช.25503 นางสาว ศิริวรรณ สิงห์พรม EK088051185TH

42 สธช.25504 นางสาว สุทธิดา รบศึก EK088051194TH

43 สธช.25505 นางสาว ศุภมาส ลาโลด EK088051203TH

44 สธช.25506 นางสาว นุชฎาภรณ์ ค ายอด EK088051217TH

45 สธช.25507 นางสาว อรุณรัตน์ ด ามา EK088053561TH

46 สธช.25508 นาย ปรัญชัย ค ายอด EK088051225TH

47 สธช.25509 นาย ปัญญา สิงห์ทอง EK088051234TH

48 สธช.25510 นาย เจษฎากร แก้วมา EK088051248TH

49 สธช.25511 นางสาว บงกช ศรีสวัสด์ิ EK088051251TH

50 สธช.25512 นางสาว ณัฏยาพร พรมดวง EK088051265TH

51 สธช.25513 นางสาว นฤมล คีรีธีรกุล EK088051279TH
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52 สธช.25514 นาย วสันต์ ปัญญาศรี EK088051282TH

53 สธช.25515 นางสาว ฐิติชญา ตันยา EK088053575TH

54 สธช.25516 นางสาว สุภาภรณ์ เอ่ียมโอ EK088051296TH

55 สธช.25517 นางสาว เพชรามณี จ าปาศักด์ิ EK088051305TH

56 สธช.25518 นาย ดิสรณ์ พิมพ์ทอง EK088051319TH

57 สธช.25519 นางสาว สุดารัตน์ งอนรถ EK088051322TH

58 สธช.25520 นาย สุทธิพงษ์ วงวิริยะ EK088051340TH

59 สธช.25521 นางสาว ปัทมากร ช่อทับทิม EK088054071TH

60 สธช.25522 นางสาว ศศิพร อุ่นแก้ว EK088051353TH

61 สธช.25523 นางสาว จินต์จุฑา ฟ่ันคุ้ม EK088051367TH

62 สธช.25524 นาย นที ใจเปรมปรีดี EK088051375TH

63 สธช.25525 นาย ณรงค์ศักด์ิ ธรรมสาร EK088051384TH

64 สธช.25526 นางสาว กัลญาณี สีขาว EK088051398TH

65 สธช.25527 นางสาว ทรงลักษณ์ ขุนพิบูลย์ EK088051407TH

66 สธช.25528 นางสาว ฐิติญา บุญมี EK088053589TH

67 สธช.25529 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วรัก EK088051415TH

68 สธช.25530 นางสาว ณัฐนันท์ แพเนียม EK088051424TH

69 สธช.25531 นางสาว อัจฉรา เอ่ียมสุข EK088051438TH

70 สธช.25532 นาย ยงยุทธ ศรีบุญครอง EK088051441TH

71 สธช.25533 นางสาว ประภัสสร แสนละมุน EK088051455TH

72 สธช.25534 นางสาว วนิดา อ่อนดี EK088051512TH

73 สธช.25535 นาย อธิคุณ ประสพสุข EK088053592TH

74 สธช.25536 นางสาว อ าไพ โสรส EK088051469TH

75 สธช.25537 นาย ณคเนศวร์ บุญอาจ EK088051509TH

76 สธช.25538 นางสาว ปิยพร จันทร์ทอง EK088051472TH

77 สธช.25539 นาย บวรภัค กัณหาโยธี EK088053601TH

78 สธช.25540 นางสาว พักตร์เพ็ญ โรจนทนงค์ EK088051486TH
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79 สธช.25541 นางสาว นิสากร เถาว์สอน EK088051490TH

80 สธช.25542 นางสาว ชนัญดา มนิสสา EK088051526TH

81 สธช.25543 นางสาว พรรณนภา เผ่าสีหา EK088051530TH

82 สธช.25544 นางสาว เกวลิน ค าแก้ว EK088053615TH

83 สธช.25545 นางสาว สุนทรี ดาวเรือง EK088051543TH

84 สธช.25546 นางสาว วรรณนิภา เก๋ียงแก้ว EK088051557TH

85 สธช.25547 นางสาว ฟาริณดา มะแอเคียน EK088051565TH

86 สธช.25548 นางสาว วิชุดา พูนทองเสน EK088054213TH

87 สธช.25549 นาย ปรียวัฒน์ คงนิล EK088051574TH

88 สธช.25550 นางสาว มาซีลา แซ่จ่ัน EK088053629TH

89 สธช.25551 นางสาว อันติกา แหละหีม EK088051588TH

90 สธช.25553 นางสาว อารยา อุ่นแปง EK088053632TH

91 สธช.25555 นาง ดวงเดือน ไพรภาฤทธ์ิ EK088051591TH

92 สธช.25556 นางสาว พนัดดา พลทรัพย์ EK088053646TH

93 สธช.25557 นางสาว ญาณารณพ สิริสราญ EK088051605TH

94 สธช.25558 นางสาว พัชราภรณ์ บุญวงษ์ EK088051614TH

95 สธช.25559 นางสาว ภัทรวดี วงค์ย่ังพิทักษ์ EK088051628TH

96 สธช.25560 นางสาว วริศรา ก าไร EK088053650TH

97 สธช.25561 นาย ธีระชัย พบหิรัญ EK088051631TH

98 สธช.25562 นาย จิตติพงษ์ สุจิตต์ EK088051645TH

99 สธช.25563 นาย ธนัตถ์ภัทร์ ภู่โพธ์ิ EK088051659TH

100 สธช.25564 นาย ปรัชญา ปาปะตัง EK088051662TH

101 สธช.25565 นางสาว จรรยาพร แขพุดซา EK088051676TH

102 สธช.25567 นาย พงษ์พัฒน์ จ ารัส EK088051680TH

103 สธช.25568 นางสาว นภาจรัส พรมรี EK088051693TH

104 สธช.25569 นางสาว ปรียารัตน์ เมืองฉาย EK088051702TH

105 สธช.25570 นางสาว รุ่งนภา แสงแดง EK088051336TH
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106 สธช.25571 นางสาว สิรภัทรา ทองสว่าง EK088051716TH

107 สธช.25572 นาง อรุณี คงมี EK088051720TH

108 สธช.25573 นางสาว เพ็ญนภา ศรีกุลศศิธร EK088051733TH

109 สธช.25574 นาย สุพัฒน์ จุมปากลาง EK088051747TH

110 สธช.25575 นางสาว สริดา อับดุลกะเดช EK088051755TH

111 สธช.25576 นางสาว จุฑาทิพย์ เสวกวังค์ EK088051764TH

112 สธช.25577 นางสาว กัญญา กลายสุข EK088051778TH

113 สธช.25578 นาย ประพันธ์ เช้ือเมืองพาน EK088051804TH

114 สธช.25579 นาย ประเสริฐ ประสมรักษ์ EK088051818TH

115 สธช.25580 นางสาว วราภรณ์ แสงจันทร์อ าไพ EK088051781TH

116 สธช.25581 นางสาว พรรณทิพย์ มุ่งเอ้ือมกลาง EK088051795TH

117 สธช.25582 นาง ประภัสสร งานรุ่งเรือง EK088051821TH

118 สธช.25583 นางสาว เกศินี ศรีเทพ EK088053663TH

119 สธช.25584 นาง วรพนิต ฟักบัว EK088051835TH

120 สธช.25585 นางสาว ภคมน เจริญรอย EK088051849TH

121 สธช.25586 นางสาว แพรทิพย์ เกษมสานต์ EK088053677TH

122 สธช.25587 นางสาว ปภาวดี จโนภาส EK088051852TH

123 สธช.25588 นางสาว จิรัฐติกาล สระเสียงดี EK088051866TH

124 สธช.25589 นางสาว นิตยา รูปขันธ์ EK088051870TH

125 สธช.25590 นางสาว อมรวสี แซ่วะ EK088053685TH

126 สธช.25591 นางสาว อามีนะห์ เจะปอ EK088053694TH

127 สธช.25592 นางสาว ธนภรณ์ พงษ์ทอง EK088051883TH

128 สธช.25593 นาย ณัฐพงศ์ การด าริห์ EK088051897TH

129 สธช.25594 นางสาว ณัฐสุดา ยอดอ้อย EK088053782TH

130 สธช.25595 นางสาว โสภา คงเนียม EK088051906TH

131 สธช.25596 นางสาว เก็จมณี ขุนประดา EK088051910TH

132 สธช.25597 นาย จตุรงค์ ประกายสกุล EK088051923TH
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133 สธช.25598 นางสาว กัญญารัตน์ จันทร์เช้ือ EK088051937TH

134 สธช.25599 นาย ธนินทร์ภัทร์ กันทา EK088051945TH

135 สธช.25600 นางสาว อภิญญา พวงแก้ว EK088053796TH

136 สธช.25601 นางสาว ธนัดดา โพธ์ิเงิน EK088053805TH

137 สธช.25602 นาย รุสลี บาเหะ EK088051954TH

138 สธช.25603 นาย ถิระวรรษ บุตรโพธ์ิศรี EK088051968TH

139 สธช.25605 นางสาว พัฒน์ณิชา ปาละ EK088051971TH

140 สธช.25606 นาย ฐาปนพงค์ พุฒหม่ืน EK088051985TH

141 สธช.25608 นางสาว เขมจิรา สาระตา EK088051999TH

142 สธช.25609 นางสาว อภัสนันท์ เสาร์เทพ EK088052005TH

143 สธช.25610 นางสาว วิลาวัลย์ อินทสุวรรณ EK088053819TH

144 สธช.25611 นาย ธนาธิป ประสมบุญ EK088052019TH

145 สธช.25612 นางสาว ภัชลดา ตัณฑปนัตถากร EK088053822TH

146 สธช.25613 นางสาว อานีซา จิ EK088052022TH

147 สธช.25615 นางสาว ดวงกมล ใจพันธ์ EK088052036TH

148 สธช.25616 นางสาว ชลธิชา ธูปขุนทด EK088052040TH

149 สธช.25617 นาย จรณชัย ต้นไฮ EK088052053TH

150 สธช.25618 นางสาว มัยซาตูอักมา แม EK088052067TH

151 สธช.25619 นางสาว ณัฎธิดา ทองไทย EK088053703TH

152 สธช.25620 นาย มนัส ช่ืนเจริญ EK088053717TH

153 สธช.25621 นาย อริยวัจน์ อาจหาญ EK088053725TH

154 สธช.25622 นางสาว อนุชิดา สีปาน EK088052075TH

155 สธช.25623 นางสาว วรวรรณ พรมค า EK088052084TH

156 สธช.25624 นางสาว กัญญพร ลอยจ้ิว EK088052098TH

157 สธช.25625 นางสาว เทวิกา ยุงทอง EK088052107TH

158 สธช.25626 นางสาว ศุภธิดา เหมือนหนู EK088052115TH

159 สธช.25627 นางสาว เนตรชนก ก าลังมาก EK088052124TH
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160 สธช.25628 นาย อภิรักษ์ จันปันขว้าง EK088052138TH

161 สธช.25629 นางสาว สายสมร อานนท์ EK088053748TH

162 สธช.25630 นางสาว ชารีฟ๊ะ นารีเปน EK088052141TH

163 สธช.25631 นางสาว ชลีกร ขันแก้ว EK088053751TH

164 สธช.25632 นางสาว ศิริรัตน์ จวนสาง EK088052155TH

165 สธช.25633 นางสาว ศิริรัฐ บุญเพ็ง EK088052169TH

166 สธช.25634 นางสาว ไซนะ กาซอ EK088053765TH

167 สธช.25635 นางสาว ณัฐกานต์ จันปันเมือง EK088052172TH

168 สธช.25636 นางสาว มลฤดี หวานดี EK088052186TH

169 สธช.25637 นางสาว ฉันทนา ศรีปัญญา EK088052190TH

170 สธช.25638 นางสาว ฮามีดะห์ กามิง EK088052209TH

171 สธช.25639 นางสาว สุทธิดา บุญล้อม EK088052212TH

172 สธช.25640 นางสาว เสาวลักษณ์ หยกสินพูนทวี EK088052226TH

173 สธช.25641 นางสาว อาตีกะห์ จิสา EK088052314TH

174 สธช.25642 นาย ณรงค์ ชนชีวารัตน์ EK088052328TH

175 สธช.25643 นางสาว พุทธพร ซ่งสกุลชัย EK088052331TH

176 สธช.25644 นางสาว จีราภา ชัยม่ัน EK088052230TH

177 สธช.25645 นางสาว ศุภกาญจน์ น่ังโต๊ะทอง EK088052243TH

178 สธช.25646 นางสาว รัชดาภรณ์ เสรเทพ EK088052257TH

179 สธช.25647 นางสาว กนกพร จัดละ EK088052265TH

180 สธช.25648 นาย ภาสกร สถาปิตานนท์ EK088052274TH

181 สธช.25649 นาย วรพงษ์ ทาเขียววงศ์ EK088052288TH

182 สธช.25650 นางสาว สุปรียา อติชาติ EK088052291TH

183 สธช.25651 นางสาว อินทุอร ขาวสะอาด EK088052305TH

184 สธช.25652 นางสาว วนิดา บูชาปกรณ์กุศล EK088052345TH

185 สธช.25653 นาย ชนากานต์ ปานทอง EK088054068TH

186 สธช.25654 นางสาว สิตานัน ค าโพธ์ิ EK088052359TH
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187 สธช.25655 นางสาว จุรีรัตน์ ชูแดง EK088052362TH

188 สธช.25656 นางสาว กิริยาพร ชาวกล้า EK088052376TH

189 สธช.25657 นางสาว ภัทรพร สียา EK088052380TH

190 สธช.25658 นางสาว รุ่งทิพย์ แสงทอง EK088053779TH

191 สธช.25659 นางสาว มาริษา นิลวรรณา EK088052393TH

192 สธช.25660 นางสาว กมลชนก จ๊ะน้อย EK088053734TH

193 สธช.25661 นางสาว พิมรินทร์ ทองเหล็ก EK088052402TH

194 สธช.25662 นางสาว ไพลิน สุขแสน EK088052416TH

195 สธช.25663 ว่าท่ีร้อยตรี บัญชา จันไฝ EK088052420TH

196 สธช.25664 นางสาว จุรีรัตน์ เพ็งน้อย EK088054054TH

197 สธช.25665 นาย จิตต์กวี ประสานพจน์ EK088052478TH

198 สธช.25666 นางสาว รุจิรดา เฉลิม EK088052433TH

199 สธช.25667 นางสาว วณัชฐญา ศรีบุญ EK088052447TH

200 สธช.25668 นาง ธวัลรัตน์ โลนันท์ EK088052455TH

201 สธช.25669 นางสาว วิภาดา การะวิโก EK088052464TH

202 สธช.25670 นางสาว ชลกร ไชยสุระ EK088052481TH

203 สธช.25671 นางสาว วนิดา กูลกิจ EK088052495TH

204 สธช.25672 นางสาว ขนิษฐา ราชรักษ์ EK088052504TH

205 สธช.25673 นางสาว ประภากร หนุ่มนุ EK088052521TH

206 สธช.25674 นางสาว ธัชพรรณ ตันติเสาวภาคย์ EK088053955TH

207 สธช.25675 นางสาว อุมารินทร์ มณีฉาย EK088052535TH

208 สธช.25676 นางสาว จริยา ศรีนิล EK088052549TH

209 สธช.25677 นางสาว นูรูลฮีดายะห์ จรัลศาส์น EK088052518TH

210 สธช.25678 นางสาว สุมิตตรา โพธ์ิทา EK088052552TH

211 สธช.25679 นางสาว มุศิรา สอเหลบ EK088052566TH

212 สธช.25680 นางสาว อธิชา มุลตรีบุตร EK088052570TH

213 สธช.25681 นางสาว ขวัญฤดี น้อยสุพรรณ EK088052583TH
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214 สธช.25682 นางสาว ดาราวดี ดอนเมืองพรม EK088052597TH

215 สธช.25683 นาง สุกียะฮ์ พุ่มเก้ือ EK088052606TH

216 สธช.25684 นางสาว นวภัสร์ บุญดี EK088053969TH

217 สธช.25685 นางสาว ชณาทิพย์ ถนอมมิตร EK088052610TH

218 สธช.25686 นางสาว ฐิติรัตน์ แซ่ย้าง EK088052623TH

219 สธช.25687 นางสาว วิจิตรา คงฉิม EK088053972TH

220 สธช.25688 นางสาว อรทัย ต้อนรับ EK088052637TH

221 สธช.25689 นางสาว ธนภรณ์ พันธ์ปกครอง EK088053915TH

222 สธช.25690 นางสาว พรพิมล วัณโท EK088052645TH

223 สธช.25691 นางสาว กนกพร ศรีเจริญ EK088052654TH

224 สธช.25692 นางสาว ภานุชนาถ อ่อนไกล EK088052668TH

225 สธช.25693 นางสาว อรวรรณ พรหมทา EK088052671TH

226 สธช.25694 นางสาว ณฤมิต ค่อมเสือ EK088053924TH

227 สธช.25695 นาย สมเกียรติ บุญนายืน EK088052685TH

228 สธช.25696 นางสาว อุริสา สุขสุวรรณ์ EK088052699TH

229 สธช.25697 นางสาว ณัฐริกา ซาวยา EK088053938TH

230 สธช.25698 นางสาว วรางคนา นิยมวงศ์ EK088052708TH

231 สธช.25699 นาย รวิกานต์ รอดการทุกข์ EK088052711TH

232 สธช.25700 นางสาว เสาวลักษณ์ ศรลอย EK088052725TH

233 สธช.25701 นางสาว เกตุสิรินทร์ ทาทองพระ EK088053941TH

234 สธช.25702 นาย พิชัย เฉลิมร่ืนรมย์ EK088052739TH

235 สธช.25703 นางสาว ป่ินอนงค์ ก้อมมะณี EK088052742TH

236 สธช.25704 นางสาว ภาฤณี ห้วยทราย EK088053875TH

237 สธช.25705 นางสาว ภัทรสุฎา อินทะวงษ์ EK088053884TH

238 สธช.25706 นาง จิราพร พันธ์โบ EK088053898TH

239 สธช.25707 นางสาว สุภาวดี สุวรรณโณ EK088052756TH

240 สธช.25708 นางสาว ต่วนอารูนี ลองสือรี EK088052760TH
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241 สธช.25709 นางสาว เจนจิรา พวกแสน EK088052773TH

242 สธช.25710 นางสาว วิภาวี แสนโคตร EK088052787TH

243 สธช.25711 นาง วิภาจรีย์ ธรากุลปวีร์ EK088052795TH

244 สธช.25712 นางสาว วัชราภรณ์ อ าโพธ์ิศรี EK088052800TH

245 สธช.25713 นาย เฉลิมเกียรติ แสวงเจริญ EK088052813TH

246 สธช.25714 นางสาว นพวรรณ ศรีสุข EK088052827TH

247 สธช.25715 นางสาว กัณณิกา ก้องกาวัง EK088052835TH

248 สธช.25716 นางสาว ปิยรัตน์ อ้นปรางค์ EK088052844TH

249 สธช.25717 นางสาว ฐณมณ กล่ินดอกแก้ว EK088052858TH

250 สธช.25718 นางสาว ดาวเรือง อินปัญญา EK088052861TH

251 สธช.25719 นางสาว จุฑามาศ รุ่งเรือง EK088052875TH

252 สธช.25720 นางสาว ปริชญา ม่ิงเมือง EK088052889TH

253 สธช.25721 นางสาว ประกายกานต์ คุ้มไพทูลย์ EK088052892TH

254 สธช.25722 นางสาว พรรณธิดา พงษ์พิทักษ์ EK088052901TH

255 สธช.25723 นางสาว กาญจนา กรานพิกุล EK088052915TH

256 สธช.25724 นางสาว วรพิน นันภิวงค์ EK088052929TH

257 สธช.25725 นาย สมปอง กรุณา EK088052932TH

258 สธช.25726 นางสาว สิรินรา สุภาผล EK088052946TH

259 สธช.25727 นางสาว นภาพร เอ่ียมแตง EK088052950TH

260 สธช.25728 นางสาว เนตรชนก แสนพรหม EK088052963TH

261 สธช.25729 นางสาว ธิดานันท์ ด้วงทอง EK088052977TH

262 สธช.25730 นางสาว กัญญารัตน์ เย็นลับ EK088052985TH

263 สธช.25731 นางสาว ปาลิกา เทียกมา EK088053907TH

264 สธช.25732 นาย วชิรวิชญ์ นิช านาญ EK088052994TH

265 สธช.25733 นางสาว นภาพรรณ ลูกปัด EK088053005TH

266 สธช.25734 นางสาว วาสินี สุริโย EK088053014TH

267 สธช.25735 นาย กิตติชัย เกิดพันธ์ EK088054023TH
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268 สธช.25736 นางสาว วริศรา กิตติบุญญาทิวากร EK088053028TH

269 สธช.25737 นางสาว กษมา ภูสีสด EK088053031TH

270 สธช.25738 นางสาว จตุพร หลงสาม๊ะ EK088053045TH

271 สธช.25739 นางสาว จุฬาวัลย์ ชนะสุข EK088053059TH

272 สธช.25740 นางสาว ดวงทิพย์ พงศ์พันธ์ EK088053062TH

273 สธช.25741 นาย กฤตย์พัฒน์ จันราศรี EK088053836TH

274 สธช.25742 นาย เกรียงศักด์ิ ชูนาวา EK088053076TH

275 สธช.25743 นางสาว สุภรณ์พรรณ เทพพิทักษ์ EK088053080TH

276 สธช.25744 นางสาว อมรรัตน์ เอ่งฉ้วน EK088053093TH

277 สธช.25745 นางสาว พรพรรณ สุขอ้วน EK088053840TH

278 สธช.25746 นางสาว จิรัติกาล ทองประสาร EK088053867TH

279 สธช.25747 นาย ฐิติพันธ์ ไตรยขันธ์ EK088053102TH

280 สธช.25748 นาง ก่ิงกาญจน์ ศรีกลาง EK088053116TH

281 สธช.25749 นางสาว สายใจ แย้มเจริญ EK088053120TH

282 สธช.25750 นางสาว พชรภัทร์ ธรรมคุณ EK088053133TH

283 สธช.25751 นางสาว พัชรินทร์ ลิลา EK088053853TH

284 สธช.25752 นางสาว ปนัดดา ฤาชากุล EK088053147TH

285 สธช.25753 นางสาว ปัณฑารีย์ พูลสวัสด์ิ EK088053155TH

286 สธช.25754 นางสาว พัชราภรณ์ กล่ินหอม EK088053164TH

287 สธช.25755 นางสาว อามานี กาซา EK088053178TH

288 สธช.25756 นางสาว สาธิยา สิงห์ค า EK088053181TH

289 สธช.25757 นางสาว ฟิรดาวส์ มะเกะ EK088053195TH

290 สธช.25758 นางสาว วลี ค ามี EK088053204TH

291 สธช.25759 นางสาว วิภาพร บุญพยุง EK088053218TH

292 สธช.25760 นางสาว ดวงพร ชาญเดช EK088054037TH

293 สธช.25761 นางสาว นุชรินทร์ พันธ์วงศา EK088053221TH

294 สธช.25762 นางสาว ภรดานันทน์ จันทะกาว EK088053235TH
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295 สธช.25763 นางสาว แพรวพรรณ ชาวบ้านบึง EK088053249TH

296 สธช.25764 นางสาว อรอนงค์ คงทอง EK088053252TH

297 สธช.25765 นางสาว แจ่มจันทร์ กันทะวงค์ EK088054227TH

298 สธช.25766 นางสาว ศุภกานต์ ประดับ EK088053266TH

299 สธช.25767 นางสาว สุดารัตน์ ลิศนันท์ EK088053270TH

300 สธช.25768 นางสาว ชุติมา ดวงผุยทอง EK088053283TH

301 สธช.25769 นางสาว ศศินา บุตรนคร EK088053297TH

302 สธช.25770 นาย พีรยุทธ ศรีมาชัย EK088053306TH

303 สธช.25771 นางสาว ภัทรศยา สุทธะแก้ว EK088054045TH

304 สธช.25772 นางสาว ธนพร อุทิศานนท์ EK088053310TH

305 สธช.25773 นางสาว ปัทมาวดี ชุมรัตน์ EK088053323TH

306 สธช.25774 นางสาว กุลธิดา นาคสุต EK088053986TH

307 สธช.25775 นาง ชนิดา ครอบบัวบาน EK088053337TH

308 สธช.25776 นางสาว ปภัสสร โลหะสาร EK088053345TH

309 สธช.25777 นางสาว กันยา มหาหงษ์ EK088053354TH

310 สธช.25778 นาย มนตรี บุตรหวัง EK088053368TH

311 สธช.25779 นางสาว มัลลิกา ไชยบุญ EK088053371TH

312 สธช.25780 นาย สิทธินันท์ ภักดี EK088053385TH

313 สธช.25781 นางสาว สุดารัตน์ พุทธเสน EK088053399TH

314 สธช.25782 นางสาว รจนา คงม่ันกวีสุข EK088053408TH

315 สธช.25783 นาย เอกชัย น้อยไสย EK088053411TH

316 สธช.25784 นางสาว มารียานี ดือรามะ EK088053425TH

317 สธช.25785 นาย ปรัชญา มาวงค์วัน EK088053439TH

318 สธช.25786 นางสาว อุทุมพร พรมยารี EK088053990TH

319 สธช.25787 นางสาว สุพรรณวดี กิติ EK088053442TH

320 สธช.25788 นางสาว นิโลบล นาคบ ารุง EK088054006TH

321 สธช.25790 นางสาว ปาริฉัตร แหลมคม EK088053456TH
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322 สธช.25791 นางสาว สุทธิรัตน์ นาคมูล EK088054010TH

323 สธช.25792 นางสาว จินทภา เบญจมาศ EK088053460TH

324 สธช.25793 นางสาว ปัญญาพร ทองสงฆ์ EK088054099TH

325 สธช.25794 นาย กิติพัทธ์ แก้วกันยา EK088053473TH

326 สธช.25795 นาย กรกวรรษ ดารุนิกร EK088053487TH


