
1 สธช.26283 นาง ภัทรวรรณ วิสูตรรัตน์ EG522920786TH

2 สธช.26284 นางสาว ธิฐิมา ยาวไธสง EG522920790TH

3 สธช.26285 นาง มยุรี อนุชาติ EG522917623TH

4 สธช.26286 นางสาว รัตนาวดี พรมประดิษฐ์ EG522917552TH

5 สธช.26287 นางสาว วรรณิศา ผินสันเทียะ EG522917549TH

6 สธช.26288 นางสาว วราพร หมึกสี EG522917535TH

7 สธช.26289 นางสาว ผดาพร ผาหัด EG522917597TH

8 สธช.26290 นาย เรวัฒน์ หอมทอง EG522920809TH

9 สธช.26291 นางสาว ปัทมาภรณ์ แซะจอหอ EG522920675TH

10 สธช.26292 นางสาว กัญญา แก้วสีไว EG522920667TH

11 สธช.26293 นาง อภิญญา บุญถูก EG522920812TH

12 สธช.26294 นาง จิราภรณ์ เอกโชติ EG522917606TH

13 สธช.26295 นางสาว กรรณิการ์ สิงห์เทศ EG522917610TH

14 สธช.26296 นางสาว ดวงกมล บุญรอด EG522917566TH

15 สธช.26297 นางสาว วิจิตรา พิลา EG522917570TH

16 สธช.26298 นางสาว วัลยา กุหนะ EG522917583TH

17 สธช.26299 นางสาว อัญชลี เพียงพาน EG522920653TH

18 สธช.26300 นางสาว ธณาวดี อินต๊ะขัติย์ EG522917637TH

19 สธช.26301 นาย วีระศักด์ิ กวีสานต์ EG522917645TH

20 สธช.26302 นางสาว ศอบารียะฮ์ มะแตหะ EG522920640TH

21 สธช.26303 นาง วิไล โสภา EG522917654TH

22 สธช.26304 นางสาว คูไซมะห์ หะยีดือเระ EG522917668TH

23 สธช.26305 นางสาว ปณัฐดา ต๊ะพันธ์ EG522920636TH

24 สธช.26306 นาง ปณัฏฐ์สร โพธ์ิทอง EG522917671TH

จัดส่งใบประกอบวิชาชีพสภาการสาธารณสุขชุมชน
อนุมัติข้ึนทะเบียนวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565
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25 สธช.26307 นางสาว สมฤดี กมุติรา EG522917685TH

26 สธช.26308 นาย ภุมรินทร์ จางวางสิทธ์ิ EG522917699TH

27 สธช.26309 นาง กานต์กีรติ แก่นบุดดี EG522917708TH

28 สธช.26310 นางสาว ศรัญญา ปิตาระโพธ์ิ EG522917711TH

29 สธช.26311 นาย ชรินทร์ พละมาตร EG522917725TH

30 สธช.26312 นางสาว สิริลักษณ์ พรมดี EG522917739TH

31 สธช.26313 นาย เอกพันธ์ ขันติ EG522920715TH

32 สธช.26314 นางสาว รัศมี แคว้นคอนฉิม EG522917742TH

33 สธช.26315 นาง บัญฑิตา ค ามุงคุณ EG522917756TH

34 สธช.26316 นางสาว สรินยา จันทรเสนา EG522917760TH

35 สธช.26317 นางสาว นิตยา เยาวพันธ์ุ EG522917773TH

36 สธช.26318 นางสาว พรทิวา ยาบุญทา EG522917787TH

37 สธช.26319 นาย ธีระพงษ์ รักสีนิล EG522917795TH

38 สธช.26320 นางสาว จุฑามาศ บุญยอดย่ิง EG522920622TH

39 สธช.26321 นางสาว เบ็ญจมาศ ค าใบ EG522917800TH

40 สธช.26322 นางสาว สุชาดา ราษฎรดี EG522917813TH

41 สธช.26323 นางสาว เดือนเพ็ญ นครธรรม EG522917827TH

42 สธช.26324 นางสาว พรรณนารา ปรางศร EG522917835TH

43 สธช.26325 นางสาว สุนันทา ขันค า EG522917844TH

44 สธช.26326 นาย บัญพจน์ ศรีแก้ว EG522917858TH

45 สธช.26327 นางสาว วารุณี อ าคาหล้า EG522917861TH

46 สธช.26328 นาง นิภาพร วงษ์ตาวัน EG522917875TH

47 สธช.26329 นางสาว ลลิตา บุตรกันหา EG522920619TH

48 สธช.26330 นางสาว ทาริกา คุ้มค า EG522917889TH

49 สธช.26331 นาย ณัฐพงศ์ ครองรัตน์ EG522917892TH

50 สธช.26332 นางสาว สุรีลักษณ์ เปลรินทร์ EG522917901TH

51 สธช.26333 นางสาว อรวรรณ อัตถะบูรณ์ EG522920605TH
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52 สธช.26334 นาย ชาตรี มะณีย์ EG522917915TH

53 สธช.26335 นาง วาสนา สุดางาม EG522917929TH

54 สธช.26336 นางสาว อมรรัตน์ รัตนการ EG522917932TH

55 สธช.26337 นาย สิทธิกร สิมมะลี EG522917946TH

56 สธช.26338 นาย ชาญฤทธ์ิ อัยกูล EG522917950TH

57 สธช.26339 นางสาว วนิดา วิชิต EG522917963TH

58 สธช.26340 นางสาว ปรียานันท์ อ้วนมะโฮง EG522917977TH

59 สธช.26341 นางสาว วาสนา ขันแก้ว EG522917985TH

60 สธช.26342 นางสาว แคทริยา ดวงโพธ์ิพิมพ์ EG522920596TH

61 สธช.26343 นางสาว ชลดา แผนสมบูรณ์ EG522917994TH

62 สธช.26344 นางสาว ขนิษฐา ใจช่ืน EG522918005TH

63 สธช.26345 นาย สิริศักด์ิ ศรีแจ้ EG522918014TH

64 สธช.26346 นางสาว ขวัญฤทัย นวมเอม EG522918028TH

65 สธช.26347 นาย พุฒิพงษ์ ลือเดช EG522920582TH

66 สธช.26348 นาย จิรเดช มูลรัตน์ EG522918031TH

67 สธช.26349 นาย พิเชษฐ อุดมพันธ์ EG522920579TH

68 สธช.26350 นางสาว จุฑาทิพย์ นิกุมเพชร EG522918045TH

69 สธช.26351 นางสาว ฐิติมา อินแดง EG522920565TH

70 สธช.26352 นางสาว ณัฐวรรณ ปานด า EG522918059TH

71 สธช.26353 นางสาว ณันฐิญา สุขเกษม EG522918062TH

72 สธช.26354 นาง ณัฐรุจา มีฤทธ์ิ EG522918076TH

73 สธช.26355 นางสาว ภัทรภร กิวัฒนา EG522918080TH

74 สธช.26356 นาย นรรัชญ์ หนูพันธ์ EG522920551TH

75 สธช.26357 นางสาว พรรณิภา หอทอง EG522918093TH

76 สธช.26358 นางสาว ปาริชาติ แย้มสี EG522918102TH

77 สธช.26359 นางสาว ไพรินทร์ เซ๊ียกสาด EG522918116TH

78 สธช.26360 นาง พุทธะชาติ ตันพงษ์ EG522918120TH
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79 สธช.26361 นาย ชินวัตร พลศักด์ิขวา EG522918133TH

80 สธช.26362 นางสาว ผกาวัลย์ พรมกูล EG522920548TH

81 สธช.26363 นางสาว เกษมณี ขยันงาน EG522918147TH

82 สธช.26364 นางสาว ธัญญา แรงจบ EG522918155TH

83 สธช.26365 นางสาว พัชราภรณ์ รอดอยู่ยืน EG522920534TH

84 สธช.26366 นาง รุสยานี ดอสะ EG522918164TH

85 สธช.26367 นางสาว ฟัฎฮียะห์ ยูโซ๊ะ EG522918178TH

86 สธช.26368 นางสาว เกศแก้ว เอาสูงเนิน EG522918181TH

87 สธช.26369 นางสาว สิริลดา เสียมไหม EG522918195TH

88 สธช.26370 นาย ประจักษ์ จันทร์รอด EG522918204TH

89 สธช.26371 นางสาว วิชญาพร กะการดี EG522918218TH

90 สธช.26372 นางสาว นพรัตน์ เครือวงศ์ EG522918221TH

91 สธช.26373 นางสาว สุจิรา มาเอ่ียม EG522918235TH

92 สธช.26374 นางสาว ชนนิกานต์ สมพงษ์ EG522918249TH

93 สธช.26375 นาย หาญ ยุมังกูร EG522918252TH

94 สธช.26376 นางสาว ดาราวดี แสงค า EG522918266TH

95 สธช.26377 นาย โชคดี รัดทะนี EG522918270TH

96 สธช.26378 นางสาว ประภัสสร ม่วงแก้ว EG522918283TH

97 สธช.26380 นางสาว อภิญญา อินสาร EG522920525TH

98 สธช.26381 นาง ภรภัสสรณ์ วิเชียรนิธิโชติ EG522918297TH

99 สธช.26382 นางสาว มัชนาพร ถนอมนวล EG522918306TH

100 สธช.26383 นาย กฤษดา จีนดร EG522918310TH

101 สธช.26384 นางสาว สริตา เทพริน EG522918323TH

102 สธช.26385 นางสาว ปิยะธิดา อินทร์ประสงค์ EG522918337TH

103 สธช.26386 นางสาว นิรชา สมบูรณ์ EG522918345TH

104 สธช.26387 นาย วินัย พรหมดีราช EG522920707TH

105 สธช.26388 นางสาว สุปราณีย์ เกษตรนพกุล EG522918354TH
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106 สธช.26389 นางสาว สุชานุช ดวงจันทร์โชติ EG522918368TH

107 สธช.26390 นาย อดิศร วงศ์คงเดช EG522918371TH

108 สธช.26391 นางสาว สุกัญญา แช่มช่ืน EG522918385TH

109 สธช.26392 นาง บุปผาวัลย์ จันดามุก EG522918399TH

110 สธช.26393 นางสาว จีรวรรณ ศรีมาลา EG522918408TH

111 สธช.26394 นางสาว ยุพารัตน์ วงค์ไชยสิทธ์ิ EG522918411TH

112 สธช.26395 ว่าท่ีร้อยตรี ศักด์ิสิทธ์ิชัย ปิติศักด์ิ EG522918425TH

113 สธช.26396 นางสาว ภัทรวดี ทองทวี EG522918439TH

114 สธช.26397 นางสาว นันทพร ก่ าสี EG522918442TH

115 สธช.26398 นางสาว ชนิภรณ์ กองถวิล EG522918456TH

116 สธช.26399 นางสาว ภาวดี พูลจุ้ย EG522918460TH

117 สธช.26400 นาง ทิพย์พร วงษ์สมศรี EG522918473TH

118 สธช.26401 นางสาว ยลดา คณาชอบ EG522918487TH

119 สธช.26402 นางสาว นิรัชพร สมฤษคูณ EG522918495TH

120 สธช.26403 นางสาว กัลยาณิน ปันอินทร์ EG522920517TH

121 สธช.26404 นางสาว ดวงใจ บุญพัฒน์ EG522920826TH

122 สธช.26405 นางสาว วาธิณี ชีงามวัฒนะกุล EG522920830TH

123 สธช.26406 นางสาว สุทินา เผือกเถ้าปัญญา EG522920843TH

124 สธช.26407 นางสาว กนกลักษณ์ แจ่มดวง EG522918500TH

125 สธช.26408 นางสาว นิตติยา แท่นทอง EG522918513TH

126 สธช.26409 นางสาว ปรียาภรณ์ ชายกุล EG522918527TH

127 สธช.26410 นาง ชุติมา พัฒนชุติกุล EG522918535TH

128 สธช.26411 นางสาว วิมลรัตน์ ไชยมงคล EG522918544TH

129 สธช.26412 นางสาว กัญญารัตน์ ยมหา EG522918558TH

130 สธช.26413 นางสาว อาริสา พันธุสะ EG522918561TH

131 สธช.26414 นางสาว เบญจวรรณ กองกุล EG522918575TH

132 สธช.26415 นางสาว ชาลิสา กอบก า EG522918589TH
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133 สธช.26416 นางสาว ปวัญญา นวลศรี EG522918592TH

134 สธช.26417 นางสาว ณัตตินา ชาวดร EG522918601TH

135 สธช.26418 นางสาว ทรรศนีย์ บุตะเขียว EG522918615TH

136 สธช.26419 นาย สมเกียรติ โค้วไล้ EG522918629TH

137 สธช.26420 นางสาว ภัทรวรินทร์ จันทะวัน EG522918632TH

138 สธช.26421 นางสาว จุฑามาศ บุตรศรีภูมิ EG522918646TH

139 สธช.26422 นาย มานิตย์ ไชยพะยวน EG522918650TH

140 สธช.26423 นางสาว ศตายุ ผลแก้ว EG522918663TH

141 สธช.26424 นางสาว สุพัฒตา สวัสด์ิศรี EG522918677TH

142 สธช.26425 นางสาว ศริญญา อินต๊ะ EG522918685TH

143 สธช.26426 นางสาว อริสรา ทองนาค EG522920503TH

144 สธช.26427 นางสาว เนาวรัตน์ แก้วเมือง EG522918694TH

145 สธช.26428 นางสาว เจมจิรา จิตบุญ EG522920494TH

146 สธช.26429 นางสาว รุจิรา เตยสอย EG522920485TH

147 สธช.26430 นาย กิตติพงค์ ถวาย EG522918703TH

148 สธช.26431 นางสาว นิภาพร ค าพิลา EG522918717TH

149 สธช.26432 นางสาว จินตนา จันทิปะ EG522918725TH

150 สธช.26433 นางสาว บุศฎา ศรีมุกดา EG522918734TH

151 สธช.26434 นางสาว จินดาณัฐ เกิดแก้ว EG522918748TH

152 สธช.26435 นาย สันติภาพ โพธิมา EG522918751TH

153 สธช.26436 นางสาว ปริยาภรณ์ กุลวงษ์ EG522918765TH

154 สธช.26437 นางสาว รัตนากร ดาเกล้ียง EG522918779TH

155 สธช.26438 นางสาว ปติญญา อิศรางกูร ณ อยุธยา EG522918782TH

156 สธช.26439 นาย จิตตนนต์ วงษ์อนันต์ EG522918796TH

157 สธช.26440 นางสาว ศวิตา ศรีสวัสด์ิ EG522918805TH

158 สธช.26441 นางสาว กวิสรา แก้วบัวขาว EG522918819TH

159 สธช.26442 นางสาว สุดาพร ลาดหนองขุ่น EG522918822TH
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160 สธช.26443 นาย นพชัย ขบวนแก้ว EG522918836TH

161 สธช.26444 นาย เกรียงไกร เดชเดชา EG522918840TH

162 สธช.26445 นางสาว สุภามาศ ถานะ EG522918853TH

163 สธช.26446 นางสาว ศิริวรางค์ วิชเศษณ์แก้ว EG522918867TH

164 สธช.26447 นาย กวีวัฒน์ ดวงโสภา EG522918875TH

165 สธช.26448 นางสาว สุธินี สุยา EG522918884TH

166 สธช.26449 นางสาว ชัชชุอร ดนัยดุริยะ EG522918898TH

167 สธช.26450 นางสาว พัชรินทร์ ตินเขียว EG522918907TH

168 สธช.26452 นาย สุเชาว์ ช่ าชอง EG522918915TH

169 สธช.26453 นางสาว ปวีณา พรมกุล EG522918924TH

170 สธช.26454 นาย ธนโชติ แช่มช้อย EG522918938TH

171 สธช.26455 นาย ทรงยศ กล่ินเรือง EG522918941TH

172 สธช.26456 นางสาว บุษบา มัยคามิ EG522918955TH

173 สธช.26457 นางสาว ค าพลอย มาจากนอก EG522918969TH

174 สธช.26458 นางสาว พิมอนงค์ แพรต่วน EG522918972TH

175 สธช.26459 นางสาว จิตรวี เชยชม EG522918986TH

176 สธช.26460 นางสาว จุฑามาศ การะภักดี EG522920477TH

177 สธช.26461 นางสาว อาศิรา สินแก้ว EG522918990TH

178 สธช.26462 นางสาว จุฑารัตน์ ลอยแก้ว EG522919006TH

179 สธช.26463 นางสาว อรวรรณ ปัททุม EG522919010TH

180 สธช.26464 นางสาว กนกวรรณ ช่วยหวัง EG522919023TH

181 สธช.26465 นางสาว เพ็ญนภา พาวขุนทด EG522919037TH

182 สธช.26467 นางสาว จันทร์จิรา อยู่เกียรติกุล EG522919045TH

183 สธช.26468 นางสาว กันตา งามแสง EG522919054TH

184 สธช.26469 นางสาว อภิชญา อยู่มีสุข EG522919068TH

185 สธช.26470 นางสาว นภาพร นครธรรม EG522919071TH

186 สธช.26471 นางสาว ปริญญาพร ราชคม EG522919085TH
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187 สธช.26472 นางสาว ชลลดา กระต่ายขาว EG522919099TH

188 สธช.26473 นางสาว อารยา ตะวงษา EG522919108TH

189 สธช.26474 นางสาว นลินี สุขสมาน EG522919111TH

190 สธช.26475 นางสาว ปดิวรัฎดา เจริญฤทธ์ิ EG522920463TH

191 สธช.26476 นางสาว อารีญา เช่ียวชาญคีรี EG522919125TH

192 สธช.26477 นางสาว รักษ์พร พนาสถิตวิกาล EG522919139TH

193 สธช.26478 นางสาว วัชรี พนาเกตุเพชร EG522920450TH

194 สธช.26479 นางสาว พุทธปราณี เกษโร EG522919142TH

195 สธช.26480 นางสาว ปิยะวรรณ ขิกข า EG522919156TH

196 สธช.26481 นางสาว สมฤทัย บุญรอด EG522919160TH

197 สธช.26482 นางสาว สุมิตตานันท์ วัชรมูสิก EG522919173TH

198 สธช.26483 นางสาว รุจิกร สมาธิ EG522919187TH

199 สธช.26484 นางสาว จตุพร นามนาย EG522919195TH

200 สธช.26485 นาย พันธกานต์ ภูมิทรัพย์ EG522919200TH

201 สธช.26486 นางสาว ณปภัช ผินสู่ EG522919213TH

202 สธช.26487 นางสาว ศิริพร แห่งสันเทียะ EG522919227TH

203 สธช.26488 นางสาว สุชัญญา ทิมณี EG522919235TH

204 สธช.26489 นางสาว สุจิตรา เมฆอินทร์ EG522919244TH

205 สธช.26490 นางสาว นฤมล กุศลชู EG522919258TH

206 สธช.26491 นางสาว เกษรา ทองวิจิตต์ EG522919261TH

207 สธช.26492 นางสาว พรประวี พรมภักดี EG522920446TH

208 สธช.26493 นางสาว อารียา แซ่ล้ิม EG522919275TH

209 สธช.26494 นางสาว ณัฐธิดา ดาวชัย EG522919289TH

210 สธช.26495 นางสาว เสาร์นารีย์ สวัสด์ิกระเด่ือง EG522919292TH

211 สธช.26496 นางสาว วรรณภา กิจันดา EG522919301TH

212 สธช.26497 นางสาว สุมิตรา บุญมาตุ่น EG522919315TH

213 สธช.26498 นางสาว นันทิยา เสมียนกุล EG522920432TH
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214 สธช.26499 นาง ศรัญญา มูลตรีประถม EG522919329TH

215 สธช.26500 นางสาว ชนกนันท์ แสนสุนนท์ EG522919332TH

216 สธช.26501 นางสาว เปรมกมล มหาจันทร์ EG522919346TH

217 สธช.26502 นางสาว จุฑารัตน์ เจยาคม EG522919350TH

218 สธช.26503 นางสาว ธันรดา บัวชาวเกาะ EG522919363TH

219 สธช.26504 นางสาว อุมาพร พรหมหาญ EG522919377TH

220 สธช.26505 นาย อัฎฐรพล เสนจอม EG522919385TH

221 สธช.26506 นาง มานิศา ซอระสี EG522919394TH

222 สธช.26507 นางสาว วัชรินทร์ แดนพันธ์ EG522920429TH

223 สธช.26508 นางสาว นูรอีมานี หะมะ EG522919403TH

224 สธช.26509 นางสาว กุลณัฐ บุญโยธา EG522920415TH

225 สธช.26510 นาย ณัตพล มุกดา EG522919417TH

226 สธช.26511 นางสาว รัตนาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร EG522920724TH

227 สธช.26512 นางสาว ปภาวี เมธีสวัสด์ิกุล EG522920401TH

228 สธช.26513 นางสาว ชลณี มีบ้านเก้ิง EG522919425TH

229 สธช.26514 นางสาว ญาลิณี นวลย่อง EG522919434TH

230 สธช.26515 นาย ชัชวินทร์ พรหมชู EG522919448TH

231 สธช.26516 นาย กัณรวีร์ กุลพัฒน์สุวรรณ EG522920392TH

232 สธช.26517 นางสาว ฮัพฟัยรุส ตอรี EG522919451TH

233 สธช.26518 นาย อัมมารด์ วาเตะ EG522919465TH

234 สธช.26519 นางสาว นิธชา ทาน้อย EG522919479TH

235 สธช.26520 นางสาว ภัศรา ไทยสุภาพ EG522920389TH

236 สธช.26521 นาง นาทติยา ศรีบัวรินทร์ EG522919482TH

237 สธช.26522 นางสาว รุ่งรัตน์ ไทยส่วย EG522919496TH

238 สธช.26524 นางสาว พิชญานิน สุภาฤทธ์ิ EG522919505TH

239 สธช.26525 นาย สาคิด ปัญญาย่ิง EG522919519TH

240 สธช.26526 นางสาว โสภิต ขวัญแก้ว EG522919522TH
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241 สธช.26527 นางสาว สุไรนี จินารง EG522919536TH

242 สธช.26528 นาย พิทยา ชาติวัฒนสุคนธ์ EG522919540TH

243 สธช.26529 นางสาว นริศรา ล้ิมอ๋อง EG522919553TH

244 สธช.26530 นาย จันทกรณ์ จีกัน EG522919567TH

245 สธช.26531 นางสาว ดาวรุ่ง ค าวงศ์ EG522919575TH

246 สธช.26532 นางสาว พรธีรา ปัญโยวัฒน์ EG522919584TH

247 สธช.26533 นางสาว วรางค์ภรณ์ กัญญา EG522919598TH

248 สธช.26534 นาย ศักด์ิสิทธิ แสงสว่าง EG522919607TH

249 สธช.26535 นางสาว ณัทชลิดา ม่วงมา EG522919615TH

250 สธช.26536 นางสาว รัตติกาล สร้อยสังวาลย์ EG522919624TH

251 สธช.26537 นางสาว พาขวัญ ชอบใจชน EG522919638TH

252 สธช.26538 นางสาว พรธีรา เวียงทอง EG522919641TH

253 สธช.26539 นาย ราชันย์ บูรณกิตติ EG522919655TH

254 สธช.26540 นาย ทศพล ช านาญกิจ EG522919669TH

255 สธช.26541 นางสาว ธนัญญา วิสันเทียะ EG522919672TH

256 สธช.26542 นางสาว นรินธร วงสีสา EG522919686TH

257 สธช.26543 นางสาว ชลธิชา อินต๊ะเหล็ก EG522919690TH

258 สธช.26544 นางสาว ชนัญชิดา สังฆะมณี EG522920857TH

259 สธช.26545 นางสาว วรุณยุพา สมค าศรี EG522920375TH

260 สธช.26546 นางสาว ภาวิณี ณะเพ็ชร EG522919709TH

261 สธช.26547 นางสาว สมฤทัย แจ้จัตุรัส EG522919712TH

262 สธช.26548 นางสาว อาสียะ ยูแม EG522919726TH

263 สธช.26549 นางสาว นลินนิภาดา อวรรณา EG522920344TH

264 สธช.26550 นางสาว นภาลัย ปลูกตัณฑูล EG522919730TH

265 สธช.26551 นางสาว ศิริพร หนูน้อย EG522919743TH

266 สธช.26552 นางสาว วารุณี วสันตวิษุวัต EG522919757TH

267 สธช.26553 นางสาว จันทร์เจรา กิจโชคประเสริฐ EG522919765TH
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268 สธช.26554 นางสาว ชลธิชา โพนที EG522919774TH

269 สธช.26555 นางสาว ปรียานุช ปัตตายะสัง EG522919788TH

270 สธช.26556 นางสาว ตวิษา จีนทา EG522919791TH

271 สธช.26557 นางสาว ธัญญาธรณ์ อ๋ันดอนกลอย EG522919805TH

272 สธช.26558 นางสาว อัสมะ มานิ EG522919814TH

273 สธช.26559 นางสาว อรอุมา พรหมคนซ่ือ EG522919828TH

274 สธช.26560 นางสาว ชนิกา ชัยบุญธรรม EG522919831TH

275 สธช.26561 นางสาว สาวิณี ศรีจันทร์ EG522919845TH

276 สธช.26562 นางสาว อลิศตา แผ่นทอง EG522919859TH

277 สธช.26563 นาง พันทิพา สิทธิพรเกษตร EG522919862TH

278 สธช.26564 นาย พิเชษฐ์ เปรมทอง EG522919876TH

279 สธช.26565 นางสาว จุฑารัตน์ ช านาญพล EG522919880TH

280 สธช.26566 นางสาว ชัญญาภัค จันทดวง EG522919893TH

281 สธช.26567 นางสาว จุฑารัตน์ คะดุล EG522919902TH

282 สธช.26568 นางสาว วิภาวรรณ แหล้จันทร์ค า EG522920361TH

283 สธช.26569 นาย วิเชียร ค าแสน EG522919916TH

284 สธช.26570 นางสาว วนิดา วรรณประภา EG522919920TH

285 สธช.26571 นางสาว อานีซะ กาหลง EG522919933TH

286 สธช.26572 นางสาว ธีรยา บัวพันธ์ EG522919947TH

287 สธช.26573 นางสาว สุวภัทร ทันแก้วเจริญ EG522920358TH

288 สธช.26574 นาย นิพันธ์ ศรีดี EG522919955TH

289 สธช.26575 นางสาว โนรไอณี แลรอซา EG522919964TH

290 สธช.26576 นาย ทองพิทักษ์ ฮวบบางยาง EG522919978TH

291 สธช.26577 นางสาว รุ่งทิวา เพชรสงค์ EG522920313TH

292 สธช.26578 นางสาว นิศาลักษณ์ แก้วนิลตา EG522919981TH

293 สธช.26579 นางสาว อรวรรณ หมาดท้ิง EG522919995TH

294 สธช.26580 นางสาว ธัญญาพร สุเหร็น EG522920004TH
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295 สธช.26581 นางสาว สุกัญญา ทิพชัย EG522920018TH

296 สธช.26582 นางสาว รินวดี ปลิดกระโทก EG522920021TH

297 สธช.26583 นางสาว วิชุตา ทินวงษ์ปาน EG522920035TH

298 สธช.26584 นาย ดาริณ อ่ิมวิเศษ EG522920049TH

299 สธช.26585 นางสาว จันทร์จิรา เหล่าอุบล EG522920052TH

300 สธช.26586 นางสาว นัทธมน วิเศษฤทธ์ิ EG522920327TH

301 สธช.26587 นางสาว ณิชกานต์ ฟองอ่อน EG522920335TH

302 สธช.26588 นางสาว ณัฏฐธิดา จันทศิลา EG522920066TH

303 สธช.26589 นางสาว อรชพร ย้ิมยวน EG522920300TH

304 สธช.26590 นาง คอรีเยาะ เหาะนีตะโละ EG522920070TH

305 สธช.26591 นางสาว สุพาภรณ์ แสนนาม EG522920083TH

306 สธช.26592 นางสาว ปริฉัตร อักษรจิตร์ EG522920097TH

307 สธช.26593 นางสาว ตวงพร พิกุลทอง EG522920106TH

308 สธช.26594 นางสาว ฟารีดา ริตือมุง EG522920295TH

309 สธช.26595 นางสาว ณัฐธิดา สุวรรณตานนท์ EG522920110TH

310 สธช.26596 นางสาว ฮุสนา มะมิง EG522920123TH

311 สธช.26597 นางสาว ธนาภรณ์ ภูค า EG522920137TH

312 สธช.26598 นางสาว วัลยา ย่ิงสกุล EG522920287TH

313 สธช.26599 นางสาว สายใจ ไกรภูมิ EG522920865TH

314 สธช.26600 นางสาว ซันมา สาเม๊าะ EG522920145TH

315 สธช.26601 นางสาว สุนิษา ทากข้าศึก EG522920154TH

316 สธช.26602 นางสาว สุกัญญา นมาภรณ์ EG522920168TH

317 สธช.26603 นาง วณิชชา สาแก้ว EG522920171TH

318 สธช.26604 นาย ภควัต วงค์ใจ EG522920185TH

319 สธช.26605 นางสาว ดารณี ธรรมรัตน์ EG522920199TH

320 สธช.26606 นางสาว วิภาภรณ์ ดาแก้ว EG522920273TH

321 สธช.26607 นางสาว อชิรญา หวานเสนาะ EG522920698TH
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322 สธช.26608 นางสาว ปพิชญา ฉัตรสุวรรณ EG522920260TH

323 สธช.26609 นางสาว พรทิพย์ ค ายะ EG522920208TH

324 สธช.26610 นางสาว ณัฐกุล ศรีธรรมยศ EG522920211TH

325 สธช.26611 นางสาว นัทธพร คุณพรม EG522920225TH

326 สธช.26612 นางสาว สุพักตรา กุณรักษ์ EG522920684TH

327 สธช.26613 นางสาว สุรีย์นุช เจริญใจ EG522920239TH

328 สธช.26614 นาย พงศกร ต้นวงษ์ EG522920242TH

329 สธช.26615 นางสาว ศศิญากรณ์ สมบุตร EG522920256TH


