
1 สธช.25796 นางสาว มุจลินทร์ เสือสิงห์ EG522916150TH

2 สธช.25797 นาย สมจิตร มุลศรีสุข EG522916163TH

3 สธช.25798 นางสาว พัชรนันท์ การะเกษ EG522912762TH

4 สธช.25799 นางสาว นิภาพร ปูนอน EG522916177TH

5 สธช.25800 นาย จักรพร เทียบแสน EG522916203TH

6 สธช.25801 นาย สุรศักด์ิ ภาคภูมิ EG522916217TH

7 สธช.25802 นางสาว สุพิชชา บุญญาวงษ์ EG522915976TH

8 สธช.25803 นางสาว ศิรินทรา แซ่ต้ัง EG522915980TH

9 สธช.25804 นางสาว เจนจิรา ช้ันสกุล EG522915812TH

10 สธช.25805 นาง จารุวรรณ บัวทุม EG522915826TH

11 สธช.25806 นางสาว กฤษณา วุฒิไชยา EG522915830TH

12 สธช.25807 นางสาว ภัทราพร พันธุเมฆ EG522912776TH

13 สธช.25808 นาย จ ารูญ สามใจ EG522912780TH

14 สธช.25809 นางสาว การีมะ เอามิง EG522912802TH

15 สธช.25810 นาง นิตยา แสงทอง EG522912816TH

16 สธช.25811 นางสาว เบญจวรรณ บุญประเวศ EG522915843TH

17 สธช.25812 นางสาว สุณิสา รามัญอุดม EG522915857TH

18 สธช.25813 นางสาว กันตนา ไชยนนท์ EG522912793TH

19 สธช.25814 นางสาว เพียงพิไล ชัยฤทธ์ิ EG522912820TH

20 สธช.25815 นางสาว ณัฐญา ฉวนฉิน EG522912833TH

21 สธช.25816 นางสาว พรพรรณ อัมพวา EG522912847TH

22 สธช.25817 นางสาว ประภาศรี นวลสระ EG522912855TH

23 สธช.25818 นางสาว เมวิกา วิเศษสิงห์ EG522912864TH

24 สธช.25819 นาย อวิรุทธ์ิ มีก าปัง EG522912878TH

จัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน
อนุมัติข้ึนทะเบียนวันท่ี 16 กันยายน 2565

ล าดับ เลขข้ึนทะเบียน นามผู้รับ เลขท่ี Barcode



ล าดับ เลขข้ึนทะเบียน นามผู้รับ เลขท่ี Barcode

25 สธช.25820 นางสาว นุรอามานี ปันยี EG522915865TH

26 สธช.25821 นางสาว ยุวดี ผิวตาลดี EG522912881TH

27 สธช.25822 นางสาว สุวนันต์ เสรีส าราญ EG522915874TH

28 สธช.25823 นางสาว จริยา นิสังกาศ EG522912895TH

29 สธช.25824 นางสาว สุรีรัตน์ บุตรค า EG522912904TH

30 สธช.25825 นางสาว เพ็ญงาม ก าเนิดสิงห์ EG522912918TH

31 สธช.25826 นาง กัลยา สีหาทัพ EG522912921TH

32 สธช.25827 นาง วิภาวรรณ เกาะกลาง EG522912935TH

33 สธช.25828 นางสาว ยุพเยาว์ เงิดกระโทก EG522912949TH

34 สธช.25829 นางสาว เกษมศรี สุภาพันธ์ EG522912952TH

35 สธช.25830 นางสาว นภัสพรรณ จีนมะเริง EG522915888TH

36 สธช.25831 นางสาว สุภัทรา จันทร์พุฒ EG522912966TH

37 สธช.25832 นางสาว ภัทราพร ด่านปาน EG522912970TH

38 สธช.25833 นางสาว ศิริวรรณ อ่อนนวน EG522912983TH

39 สธช.25834 นาย นครินทร์ บุญภา EG522912997TH

40 สธช.25835 นางสาว คุณาภรณ์ ค าทองทิพย์ EG522915891TH

41 สธช.25836 นางสาว นูรีมาน เจะแว EG522913003TH

42 สธช.25837 นางสาว ปนัดดา พรมยศ EG522913017TH

43 สธช.25838 นางสาว ปภัสสร แก่นค า EG522913025TH

44 สธช.25839 นาง เอมอร พันธ์ุสมบัติ EG522913034TH

45 สธช.25840 นางสาว วรนุช หาญทะเล EG522913048TH

46 สธช.25841 นางสาว ปภาวี จิสวัสด์ิ EG522913051TH

47 สธช.25842 นาย อกนิษฐ์ จันทร์ขาว EG522915905TH

48 สธช.25843 นางสาว พัทริญา อุทาธรณ์ EG522913065TH

49 สธช.25844 นางสาว พิมลรัตน์ วงค์สีดา EG522913079TH

50 สธช.25845 นางสาว ศรีสุดา รักสมบัติ EG522915914TH

51 สธช.25846 นางสาว อ าพร กอแป๊ะ EG522913082TH
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52 สธช.25847 นางสาว เพชรรัตน์ นาคอ่อน EG522913096TH

53 สธช.25848 นางสาว กชกร เชาวเลิศ EG522913105TH

54 สธช.25849 นางสาว เบญจมาภรณ์ จองเดิน EG522913119TH

55 สธช.25850 นางสาว อลิษา หาญขุนทด EG522916035TH

56 สธช.25851 นาง มลทิยา เช้ือแก้ว EG522913122TH

57 สธช.25852 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวัศยา บัวม่ิง EG522913136TH

58 สธช.25853 นางสาว ซูรีณา ไมบู EG522913140TH

59 สธช.25854 นางสาว อภิชญา ศรีอินทิวรเนตร EG522915928TH

60 สธช.25855 นาย ขจรศักด์ิ พันธ์ชัย EG522915931TH

61 สธช.25856 นาง กมลลักษณ์ สุยะค า EG522913153TH

62 สธช.25857 นาย ปณิธาน บุญสถิตย์ EG522913167TH

63 สธช.25858 นาง พักตร์วิภา นันทะชาด EG522913175TH

64 สธช.25859 นางสาว ศุภรัตน์ รักชาติ EG522913184TH

65 สธช.25861 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ค าวุฒิ EG522913198TH

66 สธช.25862 นางสาว มนัญชยา หวังสวัสด์ิ EG522913207TH

67 สธช.25863 นางสาว วิกันดา บุญกูล EG522913215TH

68 สธช.25864 นาย นิทาน ปางท้องทุ่ง EG522913224TH

69 สธช.25865 นางสาว วรัญญา ธิใจ EG522913238TH

70 สธช.25866 นางสาว อาสีย๊ะ สาเมาะ EG522915945TH

71 สธช.25867 นางสาว นาดียะห์ เจ๊ะซอ EG522913241TH

72 สธช.25868 นางสาว สุภักตรา สุตตะมา EG522916185TH

73 สธช.25869 นางสาว อาทิตยา สีเขียว EG522915724TH

74 สธช.25870 นางสาว สุปรียา ก้อนแก้ว EG522913255TH

75 สธช.25871 นาย หัฎฐะพงศ์ อินทร์งาม EG522913269TH

76 สธช.25872 นางสาว จิดาภา ส าเภาทอง EG522916044TH

77 สธช.25873 นางสาว จุฑารัตน์ สีเฮ้า EG522913272TH

78 สธช.25874 นางสาว เบญจวรรณ ไชยกันทา EG522913286TH
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79 สธช.25875 นางสาว รุจิรา ศูนย์กลาง EG522913290TH

80 สธช.25876 นางสาว สุภาวดี ขจรเกียรติสกุล EG522913309TH

81 สธช.25877 นางสาว นูรีซัน สาเม๊าะ EG522915959TH

82 สธช.25878 ว่าท่ีร้อยตรี ปรินทร ปรมปณต EG522916027TH

83 สธช.25879 นางสาว อรอนงค์ ยันตะพันธ์ EG522916101TH

84 สธช.25880 นางสาว วนิดา ฉิมบุญ EG522916115TH

85 สธช.25881 นาย รัฐวุฒิ คิดได้ EG522916129TH

86 สธช.25882 นางสาว โสรญา แก้ววันทา EG522916132TH

87 สธช.25883 นางสาว มลฤทัย ทองพิละ EG522916146TH

88 สธช.25884 นางสาว ณัฐกานต์ นิลอ่อน EG522916061TH

89 สธช.25885 นางสาว รัชนก แข็งแรง EG522916075TH

90 สธช.25886 นางสาว สุดารัตน์ โคหนองบัว EG522916089TH

91 สธช.25887 นาย ทินกร ทิพย์สูตร์ EG522916092TH

92 สธช.25888 นางสาว กนิษฐ์นาถ ไชยศักด์ิ EG522916058TH

93 สธช.25889 นางสาว อัสมะ มะรือสะ EG522913312TH

94 สธช.25890 นางสาว กัญญาพัชร ศิริญญาภรณ์ EG522913326TH

95 สธช.25891 นางสาว รอมล๊ะห์ ปาเนาะ EG522915738TH

96 สธช.25892 นาง อมรรัตน์ การส าเนียง EG522913330TH

97 สธช.25893 นางสาว วิไลภรณ์ ศรชัย EG522913343TH

98 สธช.25894 นาย เปรมศักด์ิ มิตรป่าเว EG522913357TH

99 สธช.25895 นาง กาญจนา มิตรป่าเว EG522913365TH

100 สธช.25896 นางสาว กมลวรรณ แดงสุวรรณ์ EG522913374TH

101 สธช.25897 นางสาว พิมพ์พร บัวงาม EG522913388TH

102 สธช.25898 นางสาว ภัทรวดี พรรณศักด์ิ EG522913391TH

103 สธช.25899 นางสาว ภัทรนันท์ เชิดวงศ์สูง EG522913405TH

104 สธช.25900 นางสาว รัชนีกร จันสน EG522915741TH

105 สธช.25901 นางสาว อมรรัตน์ พิบูลย์ EG522913414TH
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106 สธช.25902 นาย สมบัติ ไพรนิมิตกุล EG522913428TH

107 สธช.25903 นาง ฟาอีซ๊ะ ล่อเต๊ะ EG522913431TH

108 สธช.25904 นางสาว อมรรัตน์ สุวรรณลาภ EG522913445TH

109 สธช.25905 นางสาว วรกัญญา ทาจวง EG522916194TH

110 สธช.25906 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิตตรา หนองช้าง EG522915755TH

111 สธช.25907 นางสาว จันทิมา อยู่ถมสังข์ EG522913459TH

112 สธช.25908 นางสาว ซัลมา เหร็มเหมาะ EG522913462TH

113 สธช.25909 นาง หน่ึงหทัย บุญลือ EG522913476TH

114 สธช.25910 นางสาว เพ็ญประภา พุฒแซม EG522915769TH

115 สธช.25911 นางสาว นุชจรีย์ ทรัพย์สอน EG522913480TH

116 สธช.25912 นาง ปิยกานต์ แป้นกลัด EG522913493TH

117 สธช.25913 นางสาว ชุติกาญจน์ ช่วยเมือง EG522913502TH

118 สธช.25914 นางสาว ณัฏฐา อ่อนหอม EG522915772TH

119 สธช.25916 นางสาว อาภรณ์ ปานสุนทร EG522915786TH

120 สธช.25917 นางสาว อัญชลี มุมกระโทก EG522913516TH

121 สธช.25918 นางสาว พิมพ์ณัฐชยา นุชสิริ EG522913520TH

122 สธช.25919 นางสาว อรอนงค์ สุขประสงค์ EG522913533TH

123 สธช.25920 นางสาว บุญญรัตน์ จ านงค์ถ้อย EG522913547TH

124 สธช.25921 นาย สุรศักด์ิ คูณขุนทด EG522913555TH

125 สธช.25922 นางสาว สุทธาทิพย์ อุดขาว EG522913564TH

126 สธช.25923 นาย กิตติศักด์ิ สายพันธ์ุ EG522913578TH

127 สธช.25924 นางสาว กิติยา อุทะพันธ์ EG522915790TH

128 สธช.25925 นาย วสวัตต์ิ ภักดีนอก EG522913581TH

129 สธช.25926 นางสาว พิมพกานต์ อนุพงศ์ EG522913595TH

130 สธช.25927 นางสาว พัชรพร วงค์โท EG522913604TH

131 สธช.25928 นางสาว รวิพร ภูกงลี EG522915809TH

132 สธช.25929 นาย ภคพงศ์ หนองเสนา EG522913618TH
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133 สธช.25930 นางสาว พิชชา ชงกุล EG522913621TH

134 สธช.25931 นางสาว ณิชนันทน์ ศุขโกเมศ EG522913635TH

135 สธช.25932 นางสาว สุดาพร ไพรทวีร่มเย็น EG522913649TH

136 สธช.25933 นาย นันทวัฒน์ กิจผสมทรัพย์ EG522913652TH

137 สธช.25934 นางสาว นัจญมา หมันการ EG522913666TH

138 สธช.25935 นางสาว ขนมเทียน สายบัว EG522913670TH

139 สธช.25936 นางสาว กมลวรรณ จิตรแก้ว EG522913683TH

140 สธช.25937 นาย ธนากร เนตรวงศ์ EG522913697TH

141 สธช.25938 นาย เจษฎากร ศิริมงคล EG522915534TH

142 สธช.25939 นางสาว สุวิมล สิงห์ค ากุล EG522913706TH

143 สธช.25940 นางสาว สาวิตรี ทองรักษ์ EG522913710TH

144 สธช.25941 นาย อรรถวุฒิ ฤกษ์วิรี EG522913723TH

145 สธช.25942 นางสาว นันทวรรณ สุนทร EG522915548TH

146 สธช.25943 นางสาว อภิญญา นะชน EG522913737TH

147 สธช.25944 นางสาว วิจิตรา ค าหม่ืน EG522913745TH

148 สธช.25945 นางสาว นิชนิร ลินพล EG522913754TH

149 สธช.25946 นางสาว จิณัฏฐิตา แขดสันเท๊ียะ EG522915551TH

150 สธช.25947 นางสาว บุษยมาส ขันทอง EG522913768TH

151 สธช.25948 นางสาว ตรีกนก มีเดช EG522913771TH

152 สธช.25949 นางสาว ณัฏฐ์พลิน ใจบุญตัน EG522915565TH

153 สธช.25950 นางสาว ภาณุภรณ์ สิทธิผล EG522913785TH

154 สธช.25951 นางสาว ปฐมาภรณ์ พงศ์ทลุง EG522913799TH

155 สธช.25952 นางสาว ลักขณา บุญแสง EG522915579TH

156 สธช.25953 นางสาว ดุษฎี เต็งรัง EG522913808TH

157 สธช.25954 นางสาว พรนภา เพ็งสว่าง EG522915582TH

158 สธช.25955 นางสาว ณิชาภัทร เครือวัลย์ EG522913811TH

159 สธช.25956 นางสาว จิราพร พลโยธา EG522915596TH
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160 สธช.25957 นางสาว อภินันท์ ต้องทรัพย์อนันต์ EG522913825TH

161 สธช.25958 นางสาว พรพิมล ค านึง EG522913839TH

162 สธช.25959 นางสาว พนิดา รสหอม EG522913842TH

163 สธช.25960 นางสาว วิสุดา โยลัย EG522913856TH

164 สธช.25961 นางสาว ปวีณรัตน์ ม่ังมูล EG522913860TH

165 สธช.25962 นางสาว ขนิษฐา ศรีสุข EG522913873TH

166 สธช.25963 นางสาว ลดามาศ เบ็ญชา EG522913887TH

167 สธช.25964 นางสาว เปรมฤดี หีมซา EG522913895TH

168 สธช.25965 นาย อัมราน สารี EG522913900TH

169 สธช.25966 นางสาว ณัฐธีรา สมจินดา EG522913913TH

170 สธช.25967 นาง ฉัตราพร สีบาล EG522913927TH

171 สธช.25968 นางสาว สุดารัตน์ แก้วจันทร์ EG522915605TH

172 สธช.25969 นางสาว กัญญาณัฐ ล าไธสง EG522915619TH

173 สธช.25970 นางสาว ฉัตรชนก สันเถ่ือนแก้ว EG522913935TH

174 สธช.25971 นางสาว นภาพร ซอนทรัพย์ EG522913944TH

175 สธช.25972 นาย ปฐวีกานต์ เกิดสวัสด์ิ EG522913958TH

176 สธช.25973 นาง บวรลักษณ์ ทรัพย์เจริญ EG522913961TH

177 สธช.25974 นาย สิทธิพร เข็มราษฎร EG522913975TH

178 สธช.25975 นางสาว รุสนานีย์ บือแน EG522915993TH

179 สธช.25976 นาย ทัศน์พล ฉินเจริญ EG522913989TH

180 สธช.25977 นางสาว กนิษฐชา ค าเทียม EG522913992TH

181 สธช.25978 นางสาว กัญจนพร กางกรณ์ EG522914009TH

182 สธช.25979 นางสาว กัลชรส จงรักษ์ EG522914012TH

183 สธช.25980 นางสาว ประภัสสร เก่งกล้า EG522915622TH

184 สธช.25981 นางสาว อรทัย ผิวขาว EG522915636TH

185 สธช.25982 นางสาว เกว รินทร์ อินทา EG522915640TH

186 สธช.25983 นางสาว อรัญญา พิมวิเศษ EG522914026TH
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187 สธช.25984 นางสาว คณิตตา ยุตวัน EG522914030TH

188 สธช.25985 นางสาว ศิริลดา แสงเรืองฤทธ์ิ EG522914043TH

189 สธช.25986 นางสาว สุทธิดา พิมพาเรือ EG522914057TH

190 สธช.25987 นาย อ านาจ จงรักษ์ EG522914065TH

191 สธช.25988 นางสาว ณัฐาวดี แสนทวีสุข EG522914074TH

192 สธช.25989 ว่าท่ี รต. โชตินันท์ จันทโชติ EG522914088TH

193 สธช.25990 นางสาว เสาวลักษณ์ ชูเอน EG522914091TH

194 สธช.25991 นาย อนุภาษ พุ่มเขียว EG522914105TH

195 สธช.25992 นางสาว สุจิตรา ปรวนงูเหลือม EG522914114TH

196 สธช.25993 นาง เพชรา มานุบุตร EG522914128TH

197 สธช.25994 นางสาว นัฐธิยา ทองบุญส่ง EG522914131TH

198 สธช.25995 นางสาว จินตปาตี สุขโสม EG522915653TH

199 สธช.25996 นางสาว ศศิธร แก้วตา EG522914145TH

200 สธช.25997 นาย ธัณรินทร์ รุธิรวัฒน์ EG522916000TH

201 สธช.25998 นางสาว ปวันรัตน์ ประเสริฐหิน EG522914159TH

202 สธช.25999 นางสาว มาเรีย เจะม๊ิ EG522914162TH

203 สธช.26000 นางสาว ทิติยา มูลจันทร์ EG522915667TH

204 สธช.26001 นางสาว ปิยะนุช พลสังข์ EG522914176TH

205 สธช.26002 นาง อัมพวรรณ ชูแสง EG522915675TH

206 สธช.26003 นางสาว ศิรินาถ สุริยันต์ EG522914180TH

207 สธช.26004 นางสาว ปราณีต แผลงสูงเนิน EG522914193TH

208 สธช.26005 นางสาว นัตวรรณ ก าแพงเพชร EG522914202TH

209 สธช.26006 นางสาว กรรณิการ์ ศรีเลย EG522914216TH

210 สธช.26007 นาง จุฑามาศ ถ่ินนุช EG522914220TH

211 สธช.26008 นางสาว พนิดา สุนทรเพราะ EG522914233TH

212 สธช.26009 นางสาว อรุณวิลัย ศรีวิชัย EG522914247TH

213 สธช.26010 นางสาว ฟัตตู เจะเฮ็ง EG522914255TH
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214 สธช.26011 นางสาว ฟารีซาห์ ลาเต๊ะ EG522914264TH

215 สธช.26012 นางสาว นูรฮูดา หะมิงมะ EG522915684TH

216 สธช.26013 นาย ภูวนัตถ์ กอมณี EG522914278TH

217 สธช.26014 นางสาว นิตยา โพกลาง EG522914281TH

218 สธช.26015 นางสาว ศานัทธิณี สายต้ัง EG522915698TH

219 สธช.26016 นาง จารุวรรณ ไพรทอง EG522915707TH

220 สธช.26017 นางสาว วราภรณ์ คิดส าราญ EG522914295TH

221 สธช.26018 นางสาว จุฑามาศ ฟูบุญมา EG522914304TH

222 สธช.26019 นางสาว ขวัญชนก สุขสะอาด EG522914318TH

223 สธช.26020 นาย ภานุมาศ ไกรแผลง EG522914321TH

224 สธช.26021 นางสาว กิฏิกา เจือจาน EG522914335TH

225 สธช.26022 นางสาว อนุสรา ผันผ่อน EG522914349TH

226 สธช.26023 นางสาว เสาวภาคย์ ยอดชิด EG522914352TH

227 สธช.26024 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอรพรรณ ส าเภาพันธ์ EG522914366TH

228 สธช.26025 นางสาว ชุติมณฑน์ รุ่งเรือง EG522914370TH

229 สธช.26026 นางสาว รัชนีกรณ์ แสงสุวรรณ EG522914383TH

230 สธช.26027 นางสาว ธัญญาลักษณ์ คันธจันทร์ EG522915715TH

231 สธช.26028 นาง นันทิยา ถนอมน่ิม EG522914397TH

232 สธช.26029 นางสาว ผกามาศ เค้าโนนกอก EG522914406TH

233 สธช.26030 นาย ถนอม นามวงศ์ EG522914410TH

234 สธช.26031 นางสาว ปิยะวรรณ เชิงผาวารีสงบ EG522915344TH

235 สธช.26032 นางสาว กันติยา ยาหอม EG522914423TH

236 สธช.26033 นาย วันชัย รุ้งศรีวงศ์ EG522914437TH

237 สธช.26034 นางสาว ชลธิชา จอยแปลง EG522914445TH

238 สธช.26035 นางสาว จิตเจียระไน สุชัยรัตน์ EG522914454TH

239 สธช.26036 นางสาว ธิดารัตน์ หม่ืนค าลือ EG522914468TH

240 สธช.26037 นางสาว สุกัญญา พิมพาเรือ EG522914471TH
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241 สธช.26038 นางสาว สุชานันท์ คีรีราษฎร์ตระกูล EG522915358TH

242 สธช.26039 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสายธาร ช่วยคีรี EG522915361TH

243 สธช.26040 นาย ชินนิกร ธรรมลี EG522915375TH

244 สธช.26041 นาย กิตติศักด์ิ ช่วยยา EG522914485TH

245 สธช.26042 นางสาว อัญชลี หนูทอง EG522914499TH

246 สธช.26043 นางสาว ศิรินทิพย์ บุญเซ่ียง EG522914508TH

247 สธช.26044 นางสาว เย็นจิตร มงคลน า EG522914511TH

248 สธช.26045 นางสาว มาริสา เสิมกล่ิน EG522914525TH

249 สธช.26046 นาย เจตุพล กลางมณี EG522915389TH

250 สธช.26047 นาย บรรณวิชญ์ ทองย้อย EG522914539TH

251 สธช.26048 นางสาว มาซีฮัน มะปีเย๊าะ EG522914542TH

252 สธช.26049 นางสาว กนกวรรณ ทับแก้ว EG522914556TH

253 สธช.26050 นางสาว ลาวัลย์ นิพันโท EG522914560TH

254 สธช.26051 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ปทุมมาศ สังสนา EG522914573TH

255 สธช.26052 นางสาว จินดาภา โคตรปัญญา EG522915392TH

256 สธช.26053 นางสาว ศุภษร วิเศษชาติ EG522914587TH

257 สธช.26054 นางสาว ประพิน อินทน้อย EG522914595TH

258 สธช.26055 นาย ณรงค์เดช พิมพรรณ EG522914600TH

259 สธช.26056 นาย เจษฎากร วงค์คม EG522914613TH

260 สธช.26057 นางสาว นฤมล เจริญศรี EG522914627TH

261 สธช.26058 นางสาว จิราวรรณ อุ่นภิรมย์ EG522915401TH

262 สธช.26059 นางสาว หทัยชนก จันตระกูล EG522914635TH

263 สธช.26060 ว่าท่ี ร.ต.หญิง กนกพร เผือดนอก EG522914644TH

264 สธช.26061 นางสาว วีรยา โคตรพัฒน์ EG522914658TH

265 สธช.26062 นางสาว ศิริประภา ตุ่นอ้น EG522914661TH

266 สธช.26063 นางสาว จันทิมา ยินดี EG522915415TH

267 สธช.26064 นางสาว ฐิติมา ยาสมุทร EG522915429TH
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268 สธช.26065 นาย ปรียะมิตต์ บุญคง EG522914675TH

269 สธช.26066 นางสาว สาวิตรี เวียงเงิน EG522915432TH

270 สธช.26067 นางสาว ภาวิดา ศรีจันทร์ EG522915446TH

271 สธช.26068 นางสาว ศศินภา การะเกดกนก EG522914689TH

272 สธช.26069 นางสาว วรรณศิญา พรหมบุญ EG522914692TH

273 สธช.26070 นางสาว ธนิตา ซ่ือตรง EG522915450TH

274 สธช.26071 นางสาว นิชาภา ตันติวิวัฒน์วงศ์ EG522915463TH

275 สธช.26072 นางสาว ภัสสรา ประดน EG522914701TH

276 สธช.26073 นางสาว พัชรี ศรีอินทร์ EG522914715TH

277 สธช.26074 นางสาว เกศรา สุกิน EG522914729TH

278 สธช.26075 นาย สกุลทิพย์ พิมพกรรณ์ EG522915477TH

279 สธช.26076 นางสาว ทัศวรรณ ติดมา EG522914732TH

280 สธช.26077 นาย ทองอินทร์ พืชผล EG522914746TH

281 สธช.26078 นางสาว ธมลวรรณ อรุณแจ่มจรัส EG522914750TH

282 สธช.26079 นาง นิตยา หม่องเขียว EG522914763TH

283 สธช.26080 นางสาว ณัฐวรรณ ฟังเย็น EG522914777TH

284 สธช.26081 นางสาว สุธาทิพย์ แสนทวีสุข EG522914785TH

285 สธช.26082 นางสาว สมฤทัย สีค าวัน EG522914794TH

286 สธช.26083 นางสาว พัชรีพร ทองแสน EG522914803TH

287 สธช.26084 นางสาว ศรัญยา ช่วยชู EG522914817TH

288 สธช.26085 นาง อ้อมขวัญ ศรีทะ EG522914825TH

289 สธช.26086 นางสาว ปิยะธิดา ติระนนท์ EG522914834TH

290 สธช.26087 นางสาว สุดารัตน์ ชูพันธ์ EG522914848TH

291 สธช.26088 นางสาว กัลยาณี พละทรัพย์ EG522914851TH

292 สธช.26089 นางสาว ฮูดา โยธา EG522915485TH

293 สธช.26090 นาง อนงค์ หาญสกุล EG522914865TH

294 สธช.26091 นางสาว ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์ EG522914879TH
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295 สธช.26092 นางสาว หยกมณี เพ็งชัย EG522914882TH

296 สธช.26093 นางสาว วัชชรี แก้วทอง EG522914896TH

297 สธช.26094 นางสาว นูรี ต ารามัน EG522915494TH

298 สธช.26095 นางสาว มาริสา เพชรกระ EG522914905TH

299 สธช.26096 นาง ณัญชลี ตระกูลดี EG522914919TH

300 สธช.26097 นางสาว ภัทราพร กุลธนาสิริ EG522914922TH

301 สธช.26098 นางสาว ณัฐชนน นุยงค์ภักด์ิ EG522914936TH

302 สธช.26099 นางสาว เมธิณี อุปจักร EG522914940TH

303 สธช.26100 นางสาว ชนกสุดา เช้ือชวด EG522914953TH

304 สธช.26101 นางสาว ณัฐมล เช้ือพงษ์ EG522914967TH

305 สธช.26102 นางสาว จตุพร ดีถี EG522914975TH

306 สธช.26103 นางสาว อัมมันดา ไชยกาญจน์ EG522914984TH

307 สธช.26104 นางสาว กัลยา จวนสาง EG522914998TH

308 สธช.26105 นาย ณัฐพล สาลี EG522915503TH

309 สธช.26106 นาย บุญธง พิมพ์โคตร EG522915004TH

310 สธช.26107 นางสาว ปพิชญา ดีโพธ์ิ EG522915018TH

311 สธช.26108 นางสาว ศศิธร มะนิลทิพย์ EG522915021TH

312 สธช.26109 นาย วิรุต กระจาย EG522915517TH

313 สธช.26110 นาย วัชราวุฒิ โอราชา EG522915035TH

314 สธช.26111 นางสาว กัญญาภัทร ติดหล้า EG522915049TH

315 สธช.26112 นาย ศรายุทธ น้อยจันทร์ EG522915052TH

316 สธช.26113 นางสาว กษิมล มหัทธนเมธากุล EG522915066TH

317 สธช.26114 นางสาว ฐิตยาภรณ์ คงตุก EG522916013TH

318 สธช.26115 นางสาว สวลี หาญอยู่คุ้ม EG522915070TH

319 สธช.26117 นางสาว ทิฆัมพร ซ่งสกุลชัย EG522915083TH

320 สธช.26118 นางสาว อภิมัณฑ์ สุวรรณราช EG522915097TH

321 สธช.26119 นางสาว นาบีละห์ หล าเอียด EG522915106TH
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322 สธช.26120 นาย วิทยา ศรีทองค า EG522915110TH

323 สธช.26121 นางสาว ชลธิชา วันธิ EG522915123TH

324 สธช.26122 นาย โกสินทร์ ยอดแสน EG522915137TH

325 สธช.26123 นาย คมกฤช พลหล้า EG522915145TH

326 สธช.26124 นางสาว เสาวภา เพ่ิมพูล EG522915154TH

327 สธช.26125 นางสาว จิดาภา สมจริงจงรัก EG522915168TH

328 สธช.26126 นางสาว เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ EG522915962TH

329 สธช.26127 นาง นูฮารยาตี มะแซ EG522915171TH

330 สธช.26128 นางสาว ชไมพร โชติแสงศรี EG522915185TH

331 สธช.26129 นางสาว รูกัยเย๊าะห์ แวนิ EG522915199TH

332 สธช.26130 นางสาว ฟิตรียา ดือราแม EG522915208TH

333 สธช.26131 นาง ศตญา เนียมมณี EG522915211TH

334 สธช.26132 นางสาว สิรินยา สืบศรี EG522915225TH

335 สธช.26133 นางสาว รัชฎาพร ทองมะหา EG522915239TH

336 สธช.26134 นางสาว จารุนันท์ สงวนหงษ์ EG522915242TH

337 สธช.26135 นาย อูน ตะสิงห์ EG522915256TH

338 สธช.26136 นางสาว วิชาดา คงเจริญ EG522915260TH

339 สธช.26137 นางสาว พัชราภรณ์ แก้วปัญญา EG522915273TH

340 สธช.26138 นางสาว ฉันชนก อินนุพัฒน์ EG522915287TH

341 สธช.26139 นางสาว รุจิรา ฝ่ายบุญ EG522915525TH

342 สธช.26140 นางสาว จุฑามาศ ชูจันทร์ EG522915295TH

343 สธช.26141 นางสาว สุพัตรา สมใจ EG522915300TH

344 สธช.26142 นางสาว วธัญญา ธรรมคันที EG522915313TH

345 สธช.26143 นางสาว ซามีลา ดอลอ EG522915327TH

346 สธช.26144 นางสาว อรยา ดาดวง EG522915335TH


