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1 สช.1518 นำงสำว Fuxin Song

2 สชภ.3078 นำงสำว กชกร มงคลเจรญิ

3 สช.1584 นำงสำว กชนนัท์ สวุรรณ์

4 สชภ.3099 นำงสำว กนกวรรณ เพียพยคัฆ์

5 สชภ.3137 นำงสำว กนกวรรณ มขุตำ

6 สชภ.3062 นำงสำว กนกวรรณ ศรเีดช

7 สชภ.3242 นำงสำว กนกวรรณ สดุอำรำม

8 สชภ.2773 นำงสำว กมลวรรณ มีจนัทร ์

9 สชภ.3156 นำงสำว กรรณิกำ ภมิูโยชน์

10 สชภ.1200 นำงสำว กรรณิกำร ์ เอียงอ่ิม

11 สชภ.2264/นศ นำงสำว กฤษณำ รวมกลำง

12 สช.1343 นำงสำว กวนิท์ กีรตอิิสรยิะกลุ

13 สชภ.3208 นำงสำว กวสิรำ ยิม้มงคล

14 สช.665 นำงสำว กษมพร มำลำทอง

15 สชภ.3056 นำงสำว กญัญรตัน์ โนวำฤทธ์ิ

16 สช.1530 นำงสำว กญัญำรตัน์ ณรงคศ์ร

17 สช.1565 นำงสำว กญัญำรตัน์ ค  ำแพง

18 สชภ.3223 นำย กณัตภณ พรอ้มสขุ

19 สช.1590 นำงสำว กนัตณ์ฐัสชุำ ทำเวยีง

20 สชภ.1268 นำงสำว กนัยำรตัน์ ไกร

21 สช.1585 นำงสำว กลัญำนี บวัจนัทร ์

22 สชภ.3151 นำงสำว กลัยกร สวุรรณกำร

23 สชภ.3058 นำงสำว กลัยส์ดุำ เจรยีงโรจน์

24 สช.1535 นำงสำว กำญจนำ แกว้ละมลุ

25 สชภ.3112 นำงสำว กลุจิรำ พลูเจรญิ

26 สช.1517 นำงสำว กลุธิดำ รุง่โรจน์

27 สชภ.3126 นำงสำว กลุภรณ์ สขุแจม่

28 สชภ.3111 นำงสำว เกศรำ แกว้ดี

29 สช.1520 นำงสำว เกศวรำงค์ สงิหง์อย

30 สชภ.3160 นำงสำว ขวญัแกว้ ภำนศุร

31 สช.1595 นำย ขวญัชยั เกิดพิทกัษ์

32 สชภ.3115 นำงสำว เขมิกำ ทองถนอม

33 สชภ.1009 นำย ฆนำคม วภิำศรนิีมิต
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34 สชภ.3178 นำงสำว จรญิญำ เตชยศ

35 สช.1459 นำงสำว จรยิำ พลเยี่ยม

36 สชภ.3031 นำย จกัรภณ อน้สวำ่ง

37 สชภ.2937 นำงสำว จนัทกำนต์ ศภุวงศว์รรธนะ

38 สชภ.1501 นำงสำว จนัทรจิ์รำ วทิกัษำบตุร

39 สชภ.3038 นำงสำว จนัทมิำ พรมแสน

40 สช.1362 นำงสำว จำรุวรรณ ศรอีรพิมพ์

41 สชภ.3068 นำงสำว จิดำภำ รอดอดุม

42 สชภ.1949 นำงสำว จิตประภสัสร นะแส

43 สชภ.3227 นำงสำว จินจิรำ คุม้เมือง

44 สช.1526 นำงสำว จินตฬีร ์ มว่งใจรกั

45 สช.1300 ร.อ.หญิง จิรภิญญำ เชำวช์ำญ

46 สช.1562 นำงสำว จิรชัยำ มำโคช

47 สช.1573 นำงสำว จิรำภำ ภิระภำค

48 สช.1527 นำงสำว จิรำวรรณ ชยัลิน้ฟำ้

49 สชภ.3232 นำงสำว จิรมิำศ จนัสขุ

50 สชภ.3215 นำงสำว จฑุำมำศ ชุม่บญุยงั

51 สชภ.3061 นำงสำว จฑุำมำส มีบญุ

52 สชภ.3199 นำงสำว จฑุำรตัน์ มณีสำย

53 สช.1567 นำงสำว จรุพีร ขนำนใต้

54 สช.1205 นำงสำว เจนจิรำ เปรมปรี

55 สชภ.3169 นำงสำว เจนณิษำ อรำ่มศรี

56 สช.1528 นำงสำว เจเนซิศ ก่อวริยิกมล

57 สชภ.2235 นำงสำว ฉนัทสิำ แซก่งั

58 สชภ.3229 นำงสำว ชญำดำ จตพุร

59 สชภ.3029 นำงสำว ชญำนิศำ ขนุณรงค์

60 สชภ.3140 นำงสำว ชญำนิษฐ์ นชิูต

61 สช.1574 นำงสำว ชนกสดุำ เทพประสทิธ์ิ

62 สชภ.3116 นำงสำว ชนำนนัท ์ ถิระประภำกร

63 สชภ.2807 นำงสำว ชนำภรณ์ สพุร

64 สชภ.1942/นศ นำงสำว ชนิดำ อคันิจ

65 สชภ.1488 นำงสำว ชนิดำ ศริบิตุร

66 สชภ.3179 นำงสำว ชนิศวรำ ทำ้วอำสำ
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67 สชภ.3240 นำงสำว ชมพนิูกข ์ เอมชู

68 สช.1508 นำงสำว ชลธิชำ ศกัดิว์เิศษวงศ์

69 สชภ.3193 นำงสำว ชวสิำ บญุรำษฎร์

70 สชภ.3170 นำงสำว ชญัญำพร สทิธิชยั

71 สช.1599 นำงสำว ชำลติำ สมอำษำ

72 สช.1532 นำงสำว ชำลสิำ หวงัหมดั

73 สชภ.3032 นำงสำว ชตุกิำญจน ์ ดวงดี

74 สช.911 นำงสำว ชตุมิำพร องัศไุกมทุกลุ

75 สชภ.2188/นศ นำย เชษฐำ แกว้วริชั

76 สชภ.3235 นำงสำว ซะวำนีย ์ นิสนั

77 สชภ.3020 นำงสำว ซลัวำณี สำเลง็

78 สชภ.3233 นำงสำว ซำรนีำ ประจนั

79 สช.1551 นำงสำว ซนุนียะห ์ คำลเคน

80 สช.1579 นำงสำว ซไูวบะห์ สหุลง

81 สชภ.3128 นำงสำว ญำญณิ์ศศ ์ คดิประเสรฐิ

82 สชภ.3236 นำงสำว ฐิดำพร จบัชิน้

83 สชภ.3080 นำงสำว ฐิตมิำ สเีขียว

84 สชภ.3090 นำงสำว ณภทัร ข ำเจรญิ

85 สช.1580 นำย ณรงคฤ์ทธ์ิ สขุเกษม

86 สชภ.3089 นำงสำว ณหทยั อินทำ

87 สช.1208 นำย ณฎัฐ์ วำจำฉลำด

88 สชภ.3214 นำย ณฎัฐกิตติ์ รม่โพธ์ิสมโชค

89 สชภ.3113 นำงสำว ณฏัฐนนัท์ นกจนัทร์

90 สชภ.3072 นำงสำว ณฏัฐำ กิจสถำน

91 สชภ.3161 นำงสำว ณฐักมล หำญธรรม

92 สช.1550 นำย ณฐักำนต ์ ชอบพำณิชยกิจ

93 สชภ.3101 นำงสำว ณฐัชยำ มำตเลีย่ม

94 สชภ.3221 นำงสำว ณฐัฐำ ทองนอ้ยยิ่ง

95 สช.1589 นำงสำว ณฐัณิชำ ไกรมดุ

96 สช.1596 นำงสำว ณฐัธภำ ภมิูเพ็ง

97 สชภ.2200 นำงสำว ณฐัธิดำ ศรบีญุเรอืง

98 สช.1568 นำงสำว ณฐัพร กิจฉำยแสง

99 สชภ.2452 นำงสำว ณฐัมล สภำ
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100 สชภ.3124 นำงสำว ณฐัวภิำ จนัขนุทศ

101 สช.1533 นำย ดนยั ตำ่ยเพ็ง

102 สชภ.3220 นำงสำว ดลนภำ ชำวหวัเวยีง

103 สชภ.2316 นำงสำว ดวงลดำ ลืน่โพธ์ิกลำง

104 สชภ.3189 นำงสำว ดำรำวดี สำยบญุเตยีง

105 สชภ.3159 นำย ตรพีร ไหลธนกิจ

106 สชภ.3207 นำงสำว ทองพลู นิลวนั

107 สชภ.1701 นำงสำว ทกัษพร วรรณำรกัษ์

108 สชภ.2623/นศ นำงสำว ทชัพร บญุสทิธ์ิ

109 สชภ.3091 นำงสำว ทศัวรรณ์ คสักลุ

110 สชภ.3158 นำงสำว ทฆิมัพร หมั่นหนิลำด

111 สชภ1204 นำง ทพิวลัย์ สคุนธำ

112 สช.1186 นำงสำว ทมิวดี ลอยนอก

113 สชภ.3241 นำย เทพพิทกัษ์ ออ่นค ำ

114 สช.1541 นำย ธนภมิู ทองเป็นทรพัย์

115 สชภ.3064 นำงสำว ธนำพร ชสูุม่

116 สช.1593 นำงสำว ธมนวรรณ อั๋นประเสรฐิ

117 สช.504 นำย ธวชัชยั วงษว์รรณำ

118 สช.1525 นำงสำว ธัญชนก แกว้มั่น

119 สชภ.3121 นำงสำว ธัญชนก ตะกรุดแกว้

120 สชภ.26961 นำงสำว ธัญญำรตัน์ โสระสงิห์

121 สช.1591 นำงสำว ธัญญำเรศ วงคใ์ต้

122 สชภ.3162 นำงสำว ธำรกิำ อกัษรเพียร

123 สช.1365 นำงสำว ธิดำรตัน์ ลำวลัย์

124 สชภ.1915/นศ นำงสำว ธีรำภรณ์ ศรทีองอินทร์

125 สช.1571 นำย เธียรสรุตัน์ สสีวุงค์

126 สชภ.3117 นำงสำว นพวรรณ วรรณะอำนนท์

127 สชภ.3087 นำย นภเกตน ์ อปุชิต

128 สขภ.2567 นำย นภสักร ถินไผบ่รูณ์

129 สช.1557 นำงสำว นภสัสร บวับ ำรุง

130 สช.1597 นำงสำว นรกีำนต์ หนนุวงศ์

131 สชภ.3188 นำงสำว นรกีลุ คุม้ภกัดี

132 สช.1544 นำงสำว นฤมล สำยวำรี
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133 สชภ.2955 นำงสำว นฤมล มรุจินัทร ์

134 สช.1577 นำย นฐักิจ ยิ่งเจรญิลำภผล

135 สช.1115/นศ นำงสำว นนัทกำนต์ อมรสูส่วสัดิ์

136 สชภ.3138 นำงสำว นนัทนำ สมยำประเสรฐิ

137 สชภ.2887 นำงสำว นนัทชิำ เจตสวุรตันมณี

138 สชภ.3142 นำงสำว นนัทชิำ คุม้เพชร

139 สช.1594 นำงสำว นำวำรี ชุม่ช่ืน

140 สชภ 859 นำงสำว นิภำพร เฟ่ืองศลิำ

141 สชภ.1850 นำงสำว นิภำวรรณ ศริวิงศ์

142 สชภ.3123 นำงสำว นิศรำ บรรไพร

143 สชภ.3150 นำงสำว นิสำกร เกียรตกิอ้งแกว้

144 สช.1578 นำงสำว บญุญิสำ โฉมเฉิด

145 สชภ.761 นำงสำว บญุทลู กรำวกระโทก

146 สชภ.854 นำงสำว บปุผำ เครอืวเิสน

147 สชภ.3120 นำงสำว บษุยมำศ โสชยัยนัต์

148 สช.1185 นำงสำว เบญจรตัน์ ธนญัชยั

149 สช.3060 นำงสำว เบญจวรรณ นวมข ำ

150 สชภ.1973/นศ นำงสำว ปฏิมำพร แกว้ขำว

151 สชภ.3203 นำงสำว ปนดัดำ ปำสำน ำ

152 สชภ.3103 นำงสำว ปพิชญำ ค ำเรอืง

153 สช.260 นำงสำว ปภำวดี ซองเกอรว์ำลำ

154 สชภ.2655 นำงสำว ประภำพรรณ ไกรศริิ

155 สช.1193 นำย ปรญัญู เทยีมกิติ

156 สชภ.3167 นำงสำว ปรญิญำ อินตะ๊ค  ำ

157 สชภ.3153 นำย ปรญิญำ จำรุจิตร ์

158 สชภ.3092 นำงสำว ปรยิำกร  เสำรส์มิ

159 สชภ.3171 นำงสำว ปรยีำภรณ ์ เมษำ

160 สชภ.3224 นำย ปัญญำวฒิุ มณีเรอืงสนิ

161 สช.1529 นำงสำว ปัณณิกำ สญูกลำง

162 สชภ.3143 นำงสำว ปัทมำ พดุกเุรอื

163 สชภ.2966 นำงสำว ปัทมำวดี ศรจีนัดี

164 สชภ.3172 นำงสำว ปำนตะวนั สคีณุ

165 สชภ.3237 นำย ปำรเมศ แกว้ค  ำบง้
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166 สชภ.3174 นำงสำว ปำรชิำติ แสนวงษ์

167 สช.1513 นำงสำว ปำลติำ ไมป้ระเสรฐิ

168 สช.1583 นำงสำว ปิยมำฏ สพุรรณชำติ

169 สช.1554 นำงสำว ปิยมำภรณ์ สำมำรถ

170 สชภ.3106 นำงสำว ปณุยำพร วรเนตร

171 สชภ.3018 นำงสำว พชรมน ศำสตรส์ำระ

172 สชภ.3039 นำงสำว พนิดำ องัคะสี

173 สชภ.3122/ว นำงสำว พรทพิย์ ศภุโชคพฒันพงศ์

174 สชภ.3244 นำงสำว พรทพิย์ เขียวจนัทรแ์สง

175 สชภ.1092 นำงสำว พรทพิย์ หตัถะกำ

176 สชภ.3168 นำงสำว พรนภสั รอดเจรญิ

177 สช.1552 นำงสำว พรนิภำ ทรพัยป์ระเสรฐิ

178 สช.1558 นำงสำว พรปวณี์ ทองศรี

179 สชภ.2959 นำง พรวฤณ ศรรีกัษ์

180 สชภ.3201 นำงสำว พรศริิ แดงอรำ่ม

181 สชภ.3209 นำงสำว พรสดุำ พิลกึ

182 สชภ.3066 นำย พลวฒัน์ โพธ์ิสุ

183 สชภ.3149 นำงสำว พชัชำ ศรโียธำ

184 สช.952 นำงสำว พชัรำภรณ์ พุม่ดอกไม้

185 สชภ.3190 นำงสำว พชัรนิทร ์ สกุทน

186 สช.1241 นำงสำว พชัรี อปัมำตำ

187 สช.1509 นำงสำว พิมพช์นก ลยีะกิตตพิร

188 สชภ.3130 นำงสำว พิมพม์ำดำ อินประไพ

189 สชภ.3194 นำงสำว พิยะดำ เสนชยั

190 สชภ.3129 นำงสำว พิรำวรรณ ชยัศรี

191 สชภ.3230 นำย พิรยิะพงศ์ แสงปิน

192 สช.1581 นำย พีรพงษ ์ ยอดเพชร

193 สชภ.3107 นำย พีรพฒัน์ แสงฉำย

194 สชภ.3197 นำย พีรยทุธ บตุรวนั

195 สช.1542 นำงสำว พธิุตำ แซม่ำ้

196 สชภ.1722 นำงสำว เพชรรตัน์ วทิยพฒัน์

197 สช.1389 นำย เพชรวธุ สำยเสมำ

198 สชภ.2945 นำงสำว เพ็ญนภำ พนัธป์ระยรู
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199 สชภ.3135 นำงสำว เพ็ญนภำ เหลอืหลำย

200 สช.1540 นำงสำว เพียงดำว ใจช่ืน

201 สชภ.3110 นำย แพนดี เซ็งสะ

202 สชภ.3146 นำงสำว แพรวรุง่ ฉิมอินทร์

203 สชภ.3198 นำงสำว ฟำตฮีะ กอเดร์

204 สชภ.3097 นำงสำว ฟำรดิำ บลิงัโหลด

205 สชภ.2492 นำงสำว ฟำรดีำ อนกิุจ

206 สชภ.3071 นำงสำว ฟิรฮำนำ แวหมะ

207 สชภ.3225 นำงสำว ภทัทยิำ เธียรทศพล

208 สชภ.1665 นำงสำว ภทัรวดี นอ้ยหนองสวง

209 สชภ.3196 นำงสำว ภทัรวดี จอดสนัเทยีะ

210 สชภ.3119 นำงสำว ภสัรำสนีิ ศรสีขุ

211 สชภ.1389 นำงสำว ภสัสร แกว้จงัหวดั

212 สชภ.3127 นำงสำว ภิญญำพชัญ์ มีแสง

213 สช.674 นำงสำว มนสันนัท์ รตันสนธ์ิ

214 สชภ.3081 นำงสำว มณัฑนำ เมืองนนัท์

215 สช.1521 นำงสำว มสัฌิมำ ศรบีรุมย์

216 สชภ.2332 นำงสำว มำรตรี ภำนรุกัษ์

217 สชภ.3202 นำงสำว มำรสิำ มะหะหมดั

218 สชภ.2906 นำงสำว มทุติำ กำอว้น

219 สช.1560 นำงสำว มรูณีย์ เจ๊ะและ

220 สชภ.1802 นำย ยทุธพงษ์ ก่อสรำ้ง

221 สชภ.3136 นำงสำว รวนินัท์ แสงซ่ือ

222 สชภ.3218 นำงสำว รววิรรณ เย็นอยู่

223 สชภ.3173 นำงสำว รอวำล หะยีเดง็

224 สชภ.3024 นำงสำว รอฮำนำ ดอเลำะ

225 สช.1546 นำงสำว รชัฏำวรรณ มตัศิลิปิน

226 สชภ.3184 นำงสำว รชันีกร นำมศรี

227 สช.1543 นำงสำว รญัชิดำ ตญัญะวงัรตัน์

228 สชภ.3100 นำงสำว รตันต์พิร ดอนชยั

229 สชภ.3105 นำงสำว รตันพนัธ์ สวำ่งเดอืน

230 สช.1522 นำงสำว รุง่ทพิย์ ฟักขำว

231 สชภ.2224 นำงสำว รุง่ทวิำ ขนัตี
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232 สช.1564 นำงสำว รุง่นภำ เยื่อใย

233 สชภ.2993 สบิเอก รุง่อรุณ ฉตัรพงศเ์ลอเลศิ

234 สช.1537 นำงสำว รุจิภคั ธนิยผล

235 สชภ.3063 นำงสำว รุจิรำ หำญกลำ้

236 สช.1495 นำงสำว ฤดรีตัน์ เทยีงผง

237 สชภ.2526 นำย ลภชัพล บญุมำเลศิ

238 สชภ.3049 นำงสำว วจนศลิป์ ทมุพงั

239 สชภ.3108 นำงสำว วชิรำภรณ์ มดัหำ

240 สชภ.3222 นำงสำว วนนัยำ วจิิตรภำพ

241 สชภ.3191 นำงสำว วรกนัต์ จนัธิ

242 สชภ.979 นำงสำว วรดำ สมิมำ

243 สชภ.3211 นำงสำว วรพินธ์ กลอ่มใจ

244 สชภ.3157 นำย วรรณชยั กำอว้น

245 สช.1344 นำงสำว วรรณวลยัพร เสอืสมิง

246 สชภ.3234 นำงสำว วรรณำ เคลอืบทอง

247 สชภ.3165 นำงสำว วรรณิดำ สธุรรม

248 สช.1194 นำงสำว วรรณิศำ กิจไธสง

249 สชภ.1709 นำง วรรณิศำ บพัพคตุ

250 สชภ.3139 นำงสำว วรวจิิตร คงพฒิุคณุ

251 สชภ.3228 นำงสำว วรญัชลี ทองไวย์

252 สชภ.3175 นำงสำว วรญัญำ ข ำโพธ์ิ

253 สชภ.2124 นำงสำว วรำภรณ์ เคนทวำย

254 สชภ.3102 นำงสำว วรษิฐำ สงิหเ์จรญิ

255 สช.1575 นำงสำว วรษิฐำ สตันำโค

256 สชภ.3042 นำงสำว วชัรำภรณ์ โพธ์ิศรทีอง

257 สชภ.1368 นำงสำว วชัรยีำ ลมิำคม

258 สชภ.1648 นำงสำว วนัดี ชิตชิกลู

259 สช.1556 นำย วกิรำนต์ ลลีำเจษฎำกลุ

260 สชภ.1939 นำงสำว วจิิตรำ บญุเรอืง

261 สชภ.3180 นำงสำว วจิิตรำ เนตรวงค์

262 สช.1287 นำงสำว วภิำดำ รอดเทีย่งธรรม

263 สชภ.3114 นำงสำว วมิลสริิ ฉนัทะ

264 สชภ.3079 นำงสำว วลิำวลัย์ เมตมำตร
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265 สภช.3095 นำงสำว วไิลรกัษ์ ค  ำโชติ

266 สช.1539 นำงสำว วสิำ สรอ้ยแมน้

267 สชภ.3217 นำงสำว วสิดุำ พสนุนท์

268 สชภ.3030 นำย วรีนิทรล์ติำ ธะนะพิมพ์

269 สชภ.3073 นำงสำว ศรวณีย ์ ทบัทมิ

270 สช.1570 นำย ศรณัย์ ศริิ

271 สช.980 นำงสำว ศรณัยำ นะมิ

272 สช.1592 นำงสำว ศวรรยำ สมศรสีขุ

273 สชภ.3206 นำงสำว ศศปิระภำ หม่ืนนำรำยณ์

274 สชภ.3212 นำงสำว ศศวิมิล สขุลอย

275 2430 นำงสำว ศศวิมิล ชเูนตร

276 สช.1547 นำย ศกัดิช์ยั ศกัดำฤทธ์ิบรุี

277 สชภ.3152 นำงสำว ศณีินำฏ อภุยัพรม

278 สชภ.3163 นำงสำว ศริประภำ แกวน่กสกิรรม

279 สชภ.1760 นำงสำว ศริยิำพร ศลิปศร

280 สชภ.3200 นำงสำว ศริริตัน ์ ศรแีสง

281 สชภ.3176 นำงสำว ศทุธินี อินตะ๊ลอื

282 สช.1549 นำงสำว ศภุมำส กำ้นจกัร

283 สช.1545 นำงสำว ศภุรตัน์ เซน้เครอื

284 สชภ.3243 นำย สนธิยำ มำกมี

285 สชภ.3195 นำงสำว สโรชำ ดวงวเิชียร

286 สชภ.3109 นำงสำว สวชิญำดำ วำทโยธำ

287 สชภ.3065 นำงสำว สำยสรุยี ์ หงษศ์ลิำ

288 สชภ.3147 นำงสำว สำยไหม สมภกัดี

289 สชภ.3086 นำงสำว สำรป๊ีะ สอลำหมำด

290 สชภ.3093 นำงสำว สนีินำถ พดัเกิด

291 สชภ.3185 นำงสำว สริภทัร เอมคลำ้

292 สช.1555 นำงสำว สริมิำศ ศรสีวุรรณ์

293 สชภ.3131 นำงสำว สริวิรรณ ศริวิงศ์

294 สช.1046 นำงสำว สกุญัญำ ชำรรีตัน์

295 สช.1321/นศ นำงสำว สขุมุำ สขุมุนยั

296 สชภ.2317 นำงสำว สจิุตรำ พิจำรณ์

297 สช.823 นำงสำว สดุจิรำ แสงแกว้
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298 สช.1598 นำงสำว สดุำสริิ หวง

299 สชภ.3182 นำงสำว สทุธำสนีิ โกสโุท

300 สชภ.2216/นศ นำงสำว สธิุดำ แสนค ำวงษ์

301 สภช.2977 นำงสำว สธิุดำ พงษป์ระชำ

302 สชภ.3141 นำงสำว สธิุดำ กนังำ

303 สชภ.3041 นำงสำว สธีุกำนต์ ปันสวุรรณ์

304 สช.1047 นำงสำว สนุนัทำ นำครนิทร์

305 สชภ.2633/นศ นำงสำว สนิุศำ แสนสพุรรณ

306 สชภ.3034 นำงสำว สภุชัชำ แสงศรี

307 สชภ.2414 นำงสำว สภุสัศริิ ชำวโพธ์ิ

308 สชภ.2995 นำงสำว สภุำพร อนนัตศริริตัน์

309 สชภ.2137 นำย สรุเชษฐ์  เภลยั

310 สชภ.3070 นำงสำว สวุรรณำ แสงศรี

311 สชภ.3231 นำย สวุฒันำ เมืองจนัทร์

312 สชภ.3164 นำงสำว เสำวลกัษณ์ ตอบไธสง

313 สชภ.2490 นำงสำว โสมสดุำ สญูรำช

314 สชภ.3183 นำงสำว โสรยำ สงสำร

315 สช.1563 นำงสำว โสรยำ เตะเลำ๊ะ

316 สชภ.3219 นำงสำว หทยักำญจน์ แสวงหำ

317 สชภ.3187 นำงสำว หสัวรรณ ศรมีงคล

318 สชภ.3059 นำงสำว อณญัญำ เกำฏีระ

319 สช.1586 นำงสำว อทติยิำ นำรแีพงสี

320 สชภ.3104 นำงสำว อนนัตกำนต์ ตัง้ใจ

321 สชภ.3205 นำงสำว อภิชญำ รำษฎรนิยม

322 สชภ.1385 นำงสำว อภิญญำ สงิหำ

323 สช.1588 นำงสำว อภิญญำ สวุรรณแพร่

324 สชภ.2997 นำงสำว อภิญญำ คณุรำช

325 สชภ.3177 นำงสำว อภิสรำ คลำ้ยเครอื

326 สชภ.3145 นำงสำว องัคณำ รนิรุด

327 สชภ.3134 นำงสำว อจัฉรำภรณ์ มนสัสงูเนิน

328 สชภ.3239 นำงสำว อญัชนำ สรุยิเลศิ

329 สชภ.3069 นำงสำว อนัดำมนั อินทรอ์กัษร

330 สชภ.2841 นำงสำว อพัชินี สลำงสงิห์



ล ำดบัที่ เลขสมำชิกตลอดชีพฯ ค ำน ำหนำ้ ช่ือ นำมสกลุ

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ CDT ครัง้ที ่12

วันเสารท์ี ่19 พฤศจกิายน 2565

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ หอ้งประชุมพบิลูสงคราม ชัน้ 12 อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

331 สชภ.3238 นำย อมัรนิทร ์ จิตสงวน

332 สชภ.3154 นำงสำว อำทติยำ นนทพ์ละ

333 สชภ.3210 นำงสำว อำทติยำ กองสำร์

334 สชภ.3125 นำงสำว อำทติยิำ คนินัติ

335 สชภ.3192 นำย อำนนัท์ โปก้นัยำ

336 สชภ.2874 นำงสำว อำภำรตัน์ ทองสมัฤทธ์ิ

337 สชภ.3118 นำงสำว อำรรีตัน์ คนินัติ

338 สชภ.3088 นำงสำว อทุมุพร ศำสตรศ์ลิป์

339 สช.6599 นำงสำว อไุรวรรณ สภุำวงค์

340 สชภ.3074 นำงสำว เอมอร ไฝดง

341 สชภ.2375 นำงสำว เอมอร ใจชอบงำม

หมำยเหต ุ1. ทำ่นตอ้งแสดงผลตรวจ ATK วนัลงทะเบยีน ไมเ่กิน 24 ชั่วโมง 

                  (ถ่ำยรูปผลตรวจ ระบช่ืุอ - นำมสกลุ วนัตรวจและเวลำ มำใหช้ดัเจน ) และน ำผลมำแสดงตอ่เจำ้หนำ้ที ่ทีจ่ดุตรวจผล ATK

ผูท้ีห่ำ้มเขำ้พืน้ทีส่อบ

1.1. มีอำกำรไอ มีไข ้จมกูไมไ่ดก้ลิน่

1.2. มีประวตัเิสีย่งสงูหรอืสมัผสัผูป่้วยโควดิ -19 ภำยใน 10 วนั

1.3. มีผลกำรตรวจเชือ้ SARS-coV-2 ภำยใน 10 วนั

              2. ลงทะเบยีน ตำมล ำดบัที ่ทีโ่ตะ๊ลงทะเบยีน

              4. ทำ่นตอ้งน ำบตัรประจ ำตวัประชำชน มำแสดงก่อนเขำ้หอ้งสอบ

              3. ไมอ่นญุำต ให ้น ำเอกสำรอปุกรณอ่ื์นๆ เขำ้หอ้งสอบ

              4. สมำคมฯ จะจดัเตรยีมอปุกรณท์ีใ่ชใ้นกำรสอบไวใ้ห้

              5. สมำคมฯ จะจดัอำหำรวำ่ง (กลอ่ง) บรกิำร เม่ือสอบเสรจ็แลว้ 

ผู้ประสานงาน

นำงสำวสงัวำล ศริมิงัคลำกลุ 086 609 5680

สมำคมนกัก ำหนดอำหำรแหง่ประเทศไทย 080 338 7443

E-mail: thaidietetics@gmail.com


