
ลําดับ ที่นั่ง คํานําหนา ชื่อสกุล

1 004 นางสาว ฐิติรัตน ศิริรักษ

2 0029 นาง ปุณชรัสมิ์  กีรติกรพิสุทธิ์

3 0127 นางสาว นุชจรี  แยมสรวล

4 0031 นางสาว บุญศิริ  เปลงศรี

5 0110 นางสาว วิมล  ไชยปญญา

6 0073 นางสาว สุรีรัตน อิสอน

7 0105 นาย ชํานาญ  กอทรัพยไพบูลย

8 0106 นางสาว ปภารัตน   จันทรสวาง

9 0123 นาย บริรักษ    นอยนาช

10 0124 นางสาว อรจิรา   แซลิ้ม

11 0164 นาง จิตรานุช  จินะราช

12 0165 นาง อชิรญาณ  ชัยวรรณ

13 0134 นาง ซารีหะห  ยีหะมะ

โอนเงินแลว แต ไมยืนยันการเขาอบรมฯ



 ลําดับ ที่นั่ง นําหนา ชื่อสกุล

1 103 นางสาว ฐานิศา ศรีพลลา

2 104 นาง สารินา มรฤทธิ์

3 180 นาย ธนู   บัวทอง

4 20 นาย วัฒนา อารามรักษ

5 149 นาย ธีรศักดิ์  ศิริเวช

6 150 นาย นภดล(นพพล)  บูรณะกิตติ

7 37 นท.หญิง พัชรี  พรหมโชติ

8 74 นาย คณิน  วิชิตพรชัย

9 40 นางสาว กัลยา  จิระนคร

10 17 นางสาว มาลินี  เมืองนก

11 18 นางสาว วิภาวดี  อุยทรัพย

12 86 นางสาว ณัฐมน  รัตนารักษ

13 85 นาง วาสนา  แจมจิตต

14 146 นาง  รัตนาวดี  พูนพอกสิน

15 147 นางสาว วราภรณ บุตรลพ

16 174 นาง รําไพพร  แสงวงค

17 173 นางสาว วาสนา นิดคําหาร

18 35 นาง สุวรรณี  วีระศร

19 34 นางสาว อรวี  ทองฤทธิ์

20 69 นาง นงเยาว   กิตติโรจนเกษม

21 100 นางสาว อรสา  ธัญญรักษ

22 66 นางสาว มุจรินทร  น้ําแกว

23 101 นางสาว มณีนุช  มหาเขตร

24 130 นาสาว ปยะดา  ดาวังปา

25 125 นางสาว สุดารัตน ไหวพริบ

รายชื่อผูเขาอบรมที่โอนเงินยืนยันการเขาอบรม และ ออกใบเสร็จแลว



26 126 นางสาว ฐิติพร  คนซื่อ

27 140 นาสาว อุทุมพร  ฟองออน

28 64 นาย วรวุฒิ  พันเดช

29 65 นาย อานุพงศ ออนสมกิจ

30 102 นาย มูฮําหมัดรุซดี   เจะอารง

31 52 นาย ฐกร  คงศรีภิญโญ

32 99 นาย สิทธิพร มหุติกฤษ

33 72 นางสาว รสลิน  นิรันดร

34 83 นาง ชานิษา  หมัดอาเด็น

35 84 นางสาว กันทิมา อัศวตากร

36 70 นาง วันทนันท  ลิ้มรัตนกุลชัย

37 78 นางสาว ทัศนีย   ศรีโคตร

38 87 นาย กิตติ   ศรีดาชาติ

39 79 นางสาว สุกัญญา  แกวจันทร

40 112 พตต. อภิสิทธิ์   ปานนอย

41 113 นาง ดลพร   มากคิด

42 14 นางสาว เสาวลักษณ  โพธิจักร

43 131 นางสาว สุวรรณา  เวชพัฒน

44 161 นางสาว ปวีรฑิตาจ  แยมแพวสุ

45 132 นาย ธีนะวุฒิ  เปลี่ยนสอาด

46 133 นาย สาริษฐ  กุลประเสริฐ

47 67 นางสาว รุงฤดี  มีชัย

48 95 นาย สุธีร  อรรคบุตร

49 55 นาย กิติพงษ  มีแกว

50 182 นางสาว จิราภรณ ชํานิกุล

51 183 นาย ธีรธวัช  จัตุจันทร

52 184 นางสาว พรทิพย  ใจธรรม



53 185 นาย ณัฐกร  ทองพิสิษฐสมบัติ

54 186 นางสาว จิรัชญา  รอดรัน

55 187 นางสาว ศยามล  จิรศักดาวุฒิ


	โอนเงินแต่ยังไม่ยืนยันอบรม

