
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

001 นาง กนกชล พูนธีราทร

002 นางสาว กนกพรรณ ไชยชนะ

003 นางสาว กนิษฐา ปีนะภา

004 นาง กมลวรรณ จงสมชัย

005 นางสาว กรรณิกา แซ่ขู่

006 นางสาว กรรณิการ์ มาตราช

007 นาง กรรณิการ์ มะลิซ้อน

008 นางสาว กฤตติยา เชาวนิตย์

009 นาย กฤษฎา ณรงค์กิจ

010 นางสาว กัลธิมา รัตนศฤงคาร

011 นาง กาญจนา ทิพย์สุข

012 นาย กานต์คณิน ปรางเสาวภา

013 นาง กิตติยา ธรรมชัย

014 นางสาว เกศสุดา อุ่มบางตลาด

015 นางสาว ขนิษฐา จิตรอารี

016 นางสาว ขนิษฐา ทรัพย์สืบ

017 นางสาว คคนางค์ บัวเผ่ือน

018 นางสาว คัคนางค์ เส้งมี

รำยช่ือผู้ยืนยันกำรเข้ำร่วมอบรมโครงกำรตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ทำงกำยภำพบ ำบัด
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019 นางสาว จณิตา รัตนปิณฑะ

020 นางสาว จริยา ทองประสิทธ์ิ

021 นางสาว จอมขวัญ เหมรัตนธร

022 นาย จักราวุฒิ สุดาปัน

023 นางสาว จิรพรรณ นาคเสพ

024 นาย จิรัฏฐสิงห์ สุขมา

025 นาง จิราภรณ์ สถิรัตน์

026 นางสาว จีรวรรณ คชบก

027 นางสาว จีราวรรณ เกิดสวัสด์ิมงคล

028 นางสาว จุลลดา ผิวทอง

029 นาง ไฉไล จิตพูลผล

030 นาง ชญาภัส เกตุบุญนาค

031 นางสาว ชนกพร ครูศรี

032 นางสาว ชนาธินาถ ทองมาก

033 นางสาว ชนาภา ปานเกตุ

034 นางสาว ชนิดา เอกชัยเจนกิจ

035 นาย ชโยธร มาคะดิลก

036 นางสาว ชลดา สระป้อมแก้ว
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037 นางสาว ชลธิชา ปักษี

038 นาย ชัยวัฒน์ บุญศิริพิทักษ์กุล

039 นางสาว ชานิสา วงษาบุญโน

040 นางสาว ช่ืนจิต โนวฤทธ์ิ

041 นางสาว ชุติมา ทองรัตนชาติ

042 นางสาว ชุติมา ศรีโมกขธรรม

043 นาง ชุติมา นิตุธร

044 นางสาว ชุติมา จันทร์ฉาย

045 นาย ชูเกียรติ เซ่ียงฉิน

046 นาย เชิดชัย ดวนใหญ่

047 นาง ซอลีฮ๊ะ สุวรรณราช

048 นางสาว ญาณิดา วงษ์ดี

049 นาย ฐปนพงศ์ อนันตไอศูรย์

050 นาง ฐิติชญา วงค์เทพ

051 นางสาว ฐิติพร คัมภิรานนท์

052 นาง ฐิธิดา จันทรกรัด

053 นางสาว ณัฏฐณิชา ตาเจริญ

054 นางสาว ณัฏฐ์ภัทร์ เหลืองธาดา
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055 นางสาว ณัฐกานต์ อรัญวงศ์

056 นางสาว ณัฐชยา แซ่จิง

057 นางสาว ณัฐชา ยุพฤทธ์ิ

058 นางสาว ณัฐฐา ศุภเวชกรกิจ

059 นางสาว ณิชารีย์ เดชส าราญ

060 นางสาว ณิรัศม์รยา ไชยฉกรรจ์

061 นาง ดลฤดี เกตุเอ่ียม

062 นางสาว ดวงกมล ศรีเงินยวง

063 นางสาว ดวงกมล ศรีสังข์

064 นางสาว ดวงแก้ว เบญจ์เจริญพร

065 นาย ดวงพิชิต สืบสิมมา

066 นาง ดารกา ต้ังเสง่ียมวิสัย

067 นาย ดุลยากร โพธ์ิชัย

068 นาย ดุษฎี สิงห์ไชย

069 นาง เตือนใจ แซ่โอ๊ว

070 นาง ถกลวรรณ์ บุญเต็ม

071 นางสาว ทองใส ทองดี

072 นางสาว ทักษวรรณ ข าขะจิตร์
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073 นาง ทัตมณี กมลานนท์

074 นางสาว ทิพย์สุดา อินทร์ด้วง

075 นางสาว ธนภรณ์ สอนสุทธ์ิ

076 นาย ธนภูมิ ต้ังประดิษฐ์

077 นาย ธนัท ราชจันทร์

078 นาย ธนัท กาวิทาโร

079 นาย ธภัทร กรกิจพัฒน์

080 นางสาว ธมลวรรณ วุฒิธาดา

081 นาย ธรรมรัฐ เดชมาก

082 นาง ธวัลพร ภูมิภัทรภากร

083 นางสาว ธันย์ชนก อ่อนละเอียด

084 นางสาว ธันวดี เกิดสมกาล

085 นาง ธารทิพย์ ทองมี

086 นางสาว ธิติยา เรืองงาม

087 นาย ธีรุตม์ อุ้มปรีชา

088 นางสาว นฤธร ลักขณาวงศ์

089 นางสาว นัชชา ฉายะสถิตย์

090 นางสาว นัทธ์หทัย ค ายวง
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091 นาย นันท์ อุดมเฉลิมภัทร

092 นาง นันทกร จิตตสินนวา

093 นางสาว นันทพร สุริยา

094 นางสาว นันทพร พงค์เผ่าพูน

095 นาย นันท์พิพัฒน์ สาคะรัง

096 นางสาว นิภาภรณ์ ศาลางาม

097 นางสาว นุจรินทร์ รัตน์ตะคุ

098 นาง นุชนาถ คะหาวงษ์

099 นางสาว นุรอาซียะห์ อับดุลเลาะ

100 นางสาว นูรอัยนี คาวิจิตร

101 นางสาว นูรอาฟีฟะห์ วาเลาะแต

102 นางสาว นูรีซัน อะมิยะ

103 นาง บุญนาค พันธุสิน

104 นางสาว บุศยา ล่าจ าศีล

105 นาง เบญจรงค์ ศรีสุระ

106 นางสาว เบญจลักษณ์ หงส์ผาแก้ว

107 นาง เบญจวรรณ์ ลอศิริกุล

108 นาง เบญจวรรณ มีสถิตย์
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109 นางสาว เบญจารัตน์ เมธเมธี

110 นางสาว ปณิดา แสนเสนาะ

111 นาง ปทุมทิพย์ นาควัชระ

112 นางสาว ปภัสรา ทัศโน

113 นางสาว ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์

114 นางสาว ประพิตรา อริยประยูร

115 นาง ประไพพรรณ วันสารัมย์

116 นางสาว ประไพศรี วัฒนาศรมศิริ

117 นาย ปริญญา ริสกีสกุล

118 นาย ปริญญา กล้าผจญ

119 นางสาว ปัญญ์วลัย ฤทธาภัย

120 นาง ปาริชาติ แจ้งประจักษ์

121 นางสาว ปิยกานต์ พิรามรักษ์

122 นางสาว ปิยนุช ศรีรักษา

123 นางสาว ปิยพัฒน์ จีนาพันธ์ุ

124 นาง ปิยรัตน์ บุญมา

125 นาง ปิยะมาศ โพทะจันทร์

126 นางสาว ปิยาภรณ์ วิชัยดิษฐ
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127 นาย พงศธร แก้วดี

128 นาย พงศธร ซ้ายกลาง

129 นาย พงษ์สิทธ์ิ บัวแก้ว

130 นางสาว พนิดา เฉลิมพรชัย

131 นางสาว พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์

132 นาย พนิต  จิระมะกร 

133 นางสาว พรทิพย์ เกษรศิริ

134 นาง พรสิริ พิพัฒน์กษีร

135 นางสาว พราวพรรณ ปุกค า

136 นาง พัชรา หมวดทอง

137 นางสาว พัชราภร พลมณี

138 นางสาว พัชราภรณ์ ศรีพรหม

139 นางสาว พัชรินทร์ เทศสมบุญ

140 นาง พัชรี ชมช่ืน

141 นางสาว พิมพ์วีมินทร์ ผดุงจิต

142 นางสาว พีรันธร วรบุตร

143 นางสาว เพ็ญพิชชา สุขาภิรมย์

144 นาง เพ็ญศิริ นรสิงห์
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145 นางสาว แพรวพรรณ เกษียร

146 นาย ฟาฏิส โอกฤษ

147 นาย ฟิรลี ปูเต๊ะ

148 นาย ภคพล จ าปาเรือง

149 นางสาว ภัคจิรา อุประ

150 นางสาว ภัทรกร จันทวร

151 นางสาว ภัทรภรณ์ ใจมะณี

152 นางสาว ภัทร์วรินทร์ กุลทะโชติ

153 นางสาว ภัทราภรณ์ สุวรรณโรจน์

154 นาย ภาณุวัฒน์ ต้ังพูลเจริญ

155 นางสาว มณีรัตน์ ทองเหลือ

156 นางสาว มณีรัตน์ ธัญวัฒน์สวัสด์ิ

157 นางสาว มนัสพร คงสาหร่าย

158 นางสาว มยุรฉัตร รัตนพันธ์

159 นางสาว มะลิ พินิจการณ์กุล

160 นางสาว มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์

161 นางสาว มัลลิกา หลีสวัสด์ิ

162 นางสาว มาริสา แก่นกิจวิบูลย์
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วันท่ี 22 พฤษภำคม 2565
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163 นาง มินตรา ม่ังอะนะ

164 นางสาว เมธาสินี สิงห์ธนะ

165 นาง เมลิษา เสาเวียง

166 นางสาว แม้นมาศ สิทธิชัย

167 นาย ยงยุทธ บุญมาเมือง

168 นางสาว เยาวภา ใจรักดี

169 นางสาว รสรินทร์ คุ้มครองสุข

170 นาย รัฐเขต ช่างสกุล

171 นางสาว รัตนาภรณ์ ถวิลการ

172 นาย รุ่งทวี อายุวิวัฒน์

173 นางสาว รุ่งทิพย์ เกิดสมบูรณ์

174 นางสาว รุ่งทิพย์ เฉลิมแสน

175 นาง รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ

176 นางสาว รุ่งทิวา เกิดขุนทด

177 นาย รุชดี หวันตะหา

178 นาง เรณู ชูโชติ

179 นางสาว โรสนาณี มามะ

180 นางสาว ลดาวัลย์ ประทุมรัตน์
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181 นางสาว วรนิษฐา เดชวิชิต

182 นางสาว วรวรรณ สืบนุการวัฒนา

183 นางสาว วรวรรณ ทองวัฒน์

184 นาย วรันธร ทองเหม

185 นางสาว วโรชา วงษ์จีน

186 นางสาว วลัยทิพย์ เทวบิน

187 นาย วัชรพงศ์ ศิริบุญคง

188 นาย วัชรพงศ์ มากชัย

189 นาย วัชระ สุดาชม

190 นางสาว วัชราภรณ์ เอ่ียมศรี

191 นางสาว วัชรีกร ภิมาลย์

192 นางสาว วารุณี พลดี

193 นางสาว วิกานดา กันทะอุโมงค์

194 นางสาว วิจิตราภรณ์ ทวีศรี

195 นาย วิทยา ดวงงา

196 นาย วินัย ชัยชนะวิโรจน์

197 นางสาว วิภาวี พ่ึงแสง

198 นางสาว วิรงรอง ยศะสินธุ
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199 นางสาว วิลาวัณย์ สมบัติภูธร

200 นางสาว ไวญาณิณฑ์ พัวสัมพันธ์

201 นางสาว ศตพร แจ่มสุวรรณ

202 นาง ศิริกัญญา รวมสุข

203 นางสาว ศิรินันท์ คงประโคน

204 นางสาว ศิริพร จันทร์ใบ

205 นาง ศุกร์ใจ วุฒิกิจโกศล

206 นาย ศุภณัฐ ไทยประสิทธ์ิ

207 นางสาว ศุภธิดา รักยุติธรรมกุล

208 นางสาว ศุภวรรณ ตันติพิพัฒนา

209 นางสาว ศุภักษร บุตตะ

210 นางสาว สกาวเดือน อัศวเลิศแสง

211 นาง สมจิตร ทองค า

212 นาย สมชาย นาคสิงห์

213 นางสาว สมฤทัย น่ิมสุข

214 นางสาว สมิตา มัจฉาชีพ

215 นางสาว สรสวรรค์ ช านาญยา

216 นางสาว สราสินี ศรีณรงค์ฤทธ์ิ
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217 นางสาว สโรชิณี ค าเมือง

218 นาง สิริกร การสมทบ

219 นางสาว สิริณวดี สุขสาลี

220 นางสาว สิริทิพย์ สีบุญเรือง

221 นางสาว สิริยากร เหมอุดม

222 นางสาว สุกัญญา พิลาภ

223 นางสาว สุชานาถ เกตุนาวี

224 นางสาว สุชาวลี บัวนุ่ม

225 นาย สุทธิวิทย์ จิรนรวัฒน์

226 นาง สุธิดา สกุลกรุณา

227 นางสาว สุนันทา มักมะยม

228 นางสาว สุพัตรา ปราสาททอง

229 นางสาว สุภชา ชาญชาติณรงค์

230 นางสาว สุภัทสา ยังโยมร

231 นางสาว สุภัสสรณ์ คชภูมิ

232 นางสาว สุภานัน สุทธินาค

233 นางสาว สุภาพิชย์ บุญสถิตอนันต์

234 นางสาว สุภามาศ สมเป้า
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235 นางสาว สุภาศรี อภิวัฒน์เสรี

236 นาย สุรศักด์ิ ล่ิมเงิน

237 นาย สุริยา ชอลี

238 นางสาว สุริศา ศรีประพจน์

239 นางสาว สุวณี ไวแสน

240 นางสาว สุวรรณ สระทอง

241 นางสาว สุวรรณี บุญพูนเลิศ

242 นางสาว สุวิมล เตกิตติพงษ์

243 นาง สุวิษา วรนาม

244 นางสาว เสาวภา กวดวงศ์ษา

245 นาง โสภิดา นาคประดิษฐ์

246 นางสาว โสมวรรณ พุ่มประกอบศรี

247 นางสาว หัสมะ มะสากา

248 นางสาว อดิศา งานลอ

249 นางสาว อนงค์ พลประสิทธ์ิ

250 นาย อนิส เง๊าะ

251 นางสาว อภิชญา พงษ์สุขเวชกุล

252 นางสาว อภิญญา ทรัพย์ปล้ืม
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253 นางสาว อภิสุดา อ้วนแก้ว

254 นางสาว อมรรัตน์ อนุพันธ์

255 นางสาว อมรา วรรณพิรุณ

256 นางสาว อมรา วงลคร

257 นางสาว อมลกานต์ สุรินทรกุล

258 นางสาว อรทัย ศรีวัง

259 นางสาว อรอุมา ขวัญแสง

260 นาง อรุณา พัฒนชัย

261 นางสาว อลิสา ปานมาศ

262 นางสาว อักษราภัค ฟ้องโหย

263 นางสาว อังคณา โยธา

264 นาย อัซร่ีย์ สาแม

265 นางสาว อัญชนา กรีพละ

266 นางสาว อัญชลี อ่ าบ ารุง

267 นางสาว อัญชลี คงสมชม

268 นางสาว อัญชสา วัฒนเกษกรณ์

269 นาย อัฎฮา สุมาลี

270 นางสาว อัมพร สนใจ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล

รำยช่ือผู้ยืนยันกำรเข้ำร่วมอบรมโครงกำรตัวช้ีวัดและผลลัพธ์ทำงกำยภำพบ ำบัด

วันท่ี 22 พฤษภำคม 2565

       **เน่ืองจำกทำงสภำกำยภำพบ ำบัดจะจัดส่งหนังสือคู่มือประเมินมำตรฐำนบริกำรกำยภำพบ ำบัด ปี 2563 ให้กับผู้เข้ำร่วมอบรมทุกท่ำน          

จึงขอควำมร่วมมือ กรอกข้อมูลท่ีอยู่ส ำหรับจัดส่งอีกคร้ัง ขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสน้ี

271 นาย อัมรัม ปาเนาะ

272 นางสาว อาจารีย์ ลาภอ าไพวงษ์

273 นางสาว อาทิตยา ปลุกเศก

274 นาง อาภรณ์ ศรีทอง

275 นางสาว อาภาพร เตชะตา

276 นาง อิงใจ ก าหอม

277 นางสาว อิศรา เรืองขจร

278 นาย อุดม เกียรติมานะโรจน์

279 นางสาว อุษณีย์ ช่วยธรรมรัตน์

280 นางสาว ไอรดา ตาเจริญ


